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KOMMISSIONENS BESLUTNING  

af  

16.07.2008 

om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53  
 
 

(Sag COMP/C2/38.698 – CISAC) 
 
 

(Kun den spanske, tjekkiske, danske, tyske, estiske, græske, engelske, franske, italienske, 
lettiske, nederlandske, polske, slovakiske og slovenske, udgave er autentiske) 

(EØS-relevant tekst) 
 
 
 
 

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -  
 
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,  
 
under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, 
 
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om 
gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 821, særlig artikel 7, stk. 1, 
 
efter at have givet de implicerede virksomheder lejlighed til at udtale sig om Kommissionens 
klagepunkter, jf. artikel 27, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 og artikel 11 og 12 i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 af 7. april 2004 om Kommissionens 
gennemførelse af procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 822,  
 
efter høring af Det Rådgivende udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål3, 
 
under hensyn til høringskonsulentens endelige rapport i denne sag4, og 
 
UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER:  

 

                                                 
1 EFT L 1 af 4.1.2003, s.1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1419/2006 (EUT L 269 af 28.9.2006, 

s.1). 
2 EUT L 123 af 27.4.2004, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L362 af 

20.12.2006, s.1)
3 EUT … 
4 EUT … 
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1. INDLEDNING  
 

1. Denne beslutning vedrører betingelserne for forvaltningsselskabers forvaltning 
og licensering af ophavsmænds rettigheder til offentlig fremførelse af 
musikværker. Den er rettet til de ophavsretsforvaltningsselskaber i EØS, der er 
medlemmer af International Confederation of Societies of Authors and 
Composers ("CISAC"), og benævnes under ét "CISAC-medlemmer i EØS"). 

2. CISAC anbefaler, at der anvendes en standardkontrakt til medlemmernes 
gensidige repræsentationsaftaler om forvaltning af rettigheder til offentlig 
fremførelse. Standardkontrakten omfatter al udnyttelse af musikværker, hvortil 
der kræves en tilladelse (licens) til offentlig fremførelse. Den er i meget vid 
udstrækning gengivet i de bilaterale gensidige repræsentationsaftaler indgået 
mellem CISAC-medlemmer  i EØS. Denne beslutning vedrører følgende 
begrænsninger:klausuler, der begrænser rettighedshavernes muligheder for frit 
at indgå aftale med forvaltningsselskaber efter eget valg 
("medlemsbegrænsningerne") samt klausuler og samordnet praksis, der med 
hensyn til udstedelse af licenser til erhvervsbrugere giver hvert 
forvaltningsselskab en absolut områdebeskyttelse på sit eget område mod andre 
forvaltningsselskaber ("områdebegrænsningerne").  CISAC's standardkontrakt 
danner grundlag for de gensidige repræsentationsaftaler, som CISAC-
medlemmer i EØS indgår med hinanden.  

3. Undersøgelsen af CISAC's standardkontrakt og de gensidige 
repræsentationsaftaler mellem de CISAC-medlemmer i EØS, der forvalter  
ophavsmænds rettigheder til offentlig  fremførelse,  udspringer af to klager, 
nemlig en klage indgivet den 30. november 2000 af RTL Group ("RTL") mod 
GEMA, der nægtede at give RTL en licens omfattende hele Fællesskabet på de 
rettigheder, GEMA forvalter på vegne af sine egne medlemmer såvel som på 
vegne af medlemmer af andre forvaltningsselskaber på grundlag af  gensidige 
repræsentationsaftaler om   rettigheder til offentlig fremførelse af musik, og en 
klage indgivet den 4. april 2003 af Music Choice Europe plc ("Music Choice") 
mod CISAC angående CISAC's standardkontrakt som beskrevet i afsnit 4.1. 

2. PARTERNE  

2.1. Klagerne  

Music Choice 

4. Music Choice er et digitalt, interaktivt radioselskab, der udbyder musikkanaler 
på multiplatformgrundlag overalt i Fællesskabet. Music Choice opererer efter 
en "buyer-to-buyer-to-customer"-model, idet selskabet sælger sine programmer 
- samlet i basispakker eller premiumpakker - til distributører, der derefter 
videresælger dem til de endelige brugere. Music Choice leverer webbaserede 
radio- og tv-programmer, hvor brugerne kan se musikvideoer eller lytte til 
musikkanaler. Music Choice har i forvejen sikret sig rettighederne til det 
programindhold, selskabet sælger til distributørerne.  

RTL  
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5. RTL, som er hjemmehørende i Luxembourg, er en førende radio- og tv-koncern 
og en af de største producenter af audiovisuelt programindhold i EØS.  

2.2. De parter, klagen er rettet mod  

CISAC 

6. CISAC repræsenterer 219 medlemsselskaber i 115 lande5. CISAC er en privat 
organisation uden økonomisk vinding for øje, som er registreret i Frankrig med 
status som juridisk person. CISAC's vedtægter blev ændret på en 
generalforsamling i Seoul, Sydkorea, i oktober 20046. Et af CISAC's 
hovedformål er at fremme forvaltningsselskabers indgåelse af gensidige 
repræsentationsaftaler gennem udarbejdelse af standardkontrakter.  

CISAC-medlemmer i EØS  

7. CISAC-medlemmer i EØS forvalter ophavsmænds (sangskriveres og 
komponisters) ophavsrettigheder, især deres rettigheder til offentlig 
fremførelse. På vegne af deres medlemmer (ophavsmænd og udgivere)  
meddeler de licenser på  rettigheder til erhvervsbrugere.  

8. CISAC-medlemmer i EØS er: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕPΙ- Grækenland), Autortiesību un komunicēšanās 
konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA - Letland), 
Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und 
Musikverleger, reg.Gen.m.b.H (AKM - Østrig),  Magyar Szerzői Jogvédő Iroda 
Egyesület (ARTISJUS - Ungarn), Vereniging Buma (BUMA - Nederlandene), 
Eesti Autorite Ühing (EAÜ - Estland), Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA - Tyskland), 
Irish Music Rights Organisation Limited – Eagras um Chearta Cheolta 
Teoranta (IMRO - Irland), Komponistrettigheder i Danmark (KODA - 
Danmark), Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A - 
Litauen), Performing Right Society Limited (PRS – Det Forenede Kongerige), 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA – Tjekkiske 
Republik), Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs Scrl / 
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM - 
Belgien), Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM 
- Frankrig), Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih 
pravic Slovenije (SAZAS - Slovenien), Sociedad General de Autores y Editores 
(SGAE - Spanien), Societa Italiana degli Autori ed Editori (SIAE - Italien), 
Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA - 
Slovakiet), Sociedade Portuguesa de Autores (SPA - Portugal), Samband 
Tónskalda og Eigenda Flutningsréttar (STEF - Island), Svenska Tonsättares 
Internationella Musikbyrå (STIM - Sverige), Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto 
teosto r.y. (TEOSTO - Finland), the Norwegian Performing Right Society 
(TONO - Norge), and Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (ZAIKS - Polen)7.     

                                                 
5 Se CISAC's hjemmeside: www.cisac.org. I 2005 beløb de samlede royaltyindtægter, CISAC's 

medlemsselskaber opkrævede på deres eget nationale område, sig til over 6,7 mia. EUR. 
6 Ifølge § 9(4) i CISAC's nugældende vedtægter afholdes der generalforsamling hvert år.  
7 Denne procedure omfatter ikke forvaltningsselskaberne i Bulgarien og Rumænien, da de to lande ikke  

var med i EØS/Fællesskabet, da proceduren blev indledt. 
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3. RELEVANTE RETSREGLER  

9. Det regelsæt, som CISAC's standardkontrakt og de bilaterale, gensidige 
repræsentationsaftaler bygger på, består af nationale love om kollektiv 
forvaltning af ophavsrettigheder og fællesskabslovgivning. På fællesskabsplan 
er den ophavsretlige beskyttelse ved udnyttelse af musikrettigheder via internet, 
kabel og satellit fastsat i flere direktiver. Særlig relevant for udnyttelse af 
ophavsrettigheder via internettet er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret 
og beslægtede rettigheder i informationssamfundet8 det såkaldte "EU-
ophavsretsdirektiv". Direktivet indeholder en række bestemmelser, der tager 
sigte på at implementere traktaten om ophavsret inden for 
Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) 1996 i 
medlemsstaterne9 inden for reproduktionsrettigheder, rettigheder til overføring 
af værker til almenheden, rettigheder til tilrådighedsstillelse for almenheden og 
spredningsrettigheder10.  

10. Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse 
bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede 
rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og 
viderespredning pr. kabel11, opstiller regler for lovlig udnyttelse af radio- og tv-
tjenester på tværs af grænserne. Ved direktivets artikel 1 harmoniseres 
definitionen af "tilgængeliggørelse for almenheden via satellit". Artikel 1, stk. 
2, litra b), bestemmer: "b) tilgængeliggørelse for almenheden via satellit finder 
kun sted i den medlemsstat, hvor de programbærende signaler under radio- og 
tv-selskabets kontrol og ansvar introduceres i en ubrudt sendekæde, der fører 
op til satellitten og ned mod jorden". Det følger af denne definition, at det er 
loven i den medlemsstat, hvor signalet første gang transmitteres, der finder 
anvendelse. Ophavsmanden har eneret til at tillade tilgængeliggørelse for 
almenheden via satellit af sit ophavsretligt beskyttede værk (artikel 2 i direktiv 
93/83/EØF). Hvad angår viderespredning pr. kabel bestemmer direktiv 
93/83/EØF, at "rettigheder til at give eller nægte en kabeldistributør tilladelse 
til viderespredning pr. kabel alene kan gøres gældende gennem 
forvaltningsselskaber" (direktivets artikel 9).  

11. Endelig er også Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. 
april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder12 en vigtig 
del af fællesskabslovgivningen og viser, at fællesskabsinstitutionerne lægger 
stor vægt på at bekæmpe piratkopiering. Det må i den forbindelse understreges, 
at denne sag kun drejer sig om lovlig udnyttelse af ophavsretligt beskyttede 
værker, det vil sige en praksis, der begrænser forvaltningsselskabernes adgang 
til at meddele licenser til bestemte brugere eller til at udstede mere omfattende 
licenser. Som anført i betragtning 173 - 181, er denne sag ikke til hinder for, at 
forvaltningsselskaberne kan overvåge markedet med det formål at afsløre 
uautoriseret brug af ophavsretligt beskyttede værker eller at de kan gribe ind 
over for en sådan brug.  

                                                 
8 EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10. 
9 Se betragtning 15 i direktiv 2001/29/EF. 
10 Se artikel 2, 3 og 4 i direktiv 2001/29/EF. 
11 EFT L 248 af 6.10.1993, s. 15. 
12 EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45. Berigtiget udgave (EUT L 195 af  2.6.2004, s. 16). 
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4. GENSTANDEN FOR DENNE BESLUTNING 

4.1. CISAC's standardkontrakt 

12. For at kunne udstede licenser til og opkræve royalties fra brugere i andre lande, 
har forvaltningsselskaberne etableret et verdensomspændende samarbejde, der 
er baseret på såkaldte "gensidige repræsentationsaftaler". En gensidig 
repræsentationsaftale er en aftale mellem to forvaltningsselskaber, hvorved de 
to forvaltningsselskaber giver hinanden beføjelse til at meddele licenser på 
enhver offentlig fremførelse af musikværker tilhørende deres respektive 
medlemmer13. 

13. CISAC's standardkontrakt er en model for sådanne gensidige 
repræsentationsaftaler. Den blev vedtaget første gang på CISAC's 
generalforsamling i 193614. CISAC's standardkontrakt er en ikke-bindende 
model15 for gensidige repræsentationsaftaler mellem CISAC’s medlemmer, 
især om licensering af rettigheder til offentlig fremførelse16. CISAC's 
standardkontrakt omfatter alle former for udnyttelse af musikværker, der 
kræver en licens på rettigheden til offentlig fremførelse. 

 

4.2. De gensidige repræsentationsaftaler mellem CISAC-medlemmer i EØS  

14. Inden for EØS har hvert forvaltningsselskab undertegnet en gensidig 
repræsentationsaftale baseret på CISAC's standardkontrakt med alle de andre 
CISAC-medlemmer i EØS. CISAC's standardkontrakt og de bilaterale 
gensidige repræsentationsaftaler indeholdt eller indeholder klausuler angående 
rettighedshavernes medlemskab. Med hensyn til retten til at meddele licenser til 
brugere betyder nettet af bilaterale, gensidige repræsentationsaftaler, at hvert 
forvaltningsselskab har ret til at meddele licenser ikke alene på sine egne 
medlemmers repertoire, men også på alle associerede forvaltningsselskabers 
repertoire (hele dette repertoire betegnes i det følgende som 
"verdensrepertoiret", selv om der undertiden kan være nogle 
forvaltningsselskaber, der ikke deltager i systemet).  

                                                 
13 Sag 395/87, Ministère Public mod Jean-Louis Tournier, Sml. 1989, s. 2521, præmis 17. 
14 CISAC's standardkontrakt blev udarbejdet og forelagt af CISAC's bestyrelse og vedtaget på CISAC's 

generalforsamling. I løbet af årene er standardaftalen blevet revideret og ændret ved flere lejligheder. 
De væsentligste ændringer er, at eksklusivitetsklausulen udgik i maj 1996, og at medlemsklausulen 
udgik i juni 2004. Hvor ikke andet er anført, skal en henvisning til CISAC's standardkontrakt forstås 
som en henvisning til udgaven af 30.8.2005. 

15 I henhold til § 8 i CISAC's vedtægter er de afgørelser, der vedtages af CISAC's forskellige organer 
(bestyrelse, generalforsamling, generaldirektør, interne udvalg), ikke bindende for CISAC's 
medlemmer, men er at betragte som anbefalinger.  

16 "Offentlig fremførelse" defineres i § 1(III) i CISAC's standardkontrakt som "alle lyde og fremførelser, 
der gøres tilgængelige for almenheden på et hvilket som helst sted inden for det område, hvor hvert af 
de kontraherende selskaber udøver virksomhed, på en hvilken som helst måde og gennem ethvert medie, 
uanset om dette allerede er kendt og anvendt eller først siden opdages og anvendes i løbet af den 
periode, hvor denne kontrakt er i kraft. "Offentlig fremførelse" omfatter bl.a. live-fremførelser af 
instrumental musik eller sang, fremførelser med mekaniske midler såsom fremvisning (af lydfilm), 
spredning og transmission osv. samt enhver form for trådløs modtagelse (radio- og tv-modtagere, 
telefoner osv. … og tilsvarende modtagelsesmidler)". 
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15. I dette system opkræver hvert forvaltningsselskab royalties for udnyttelsen af 
disse rettigheder i sit eget land til sine egne medlemmer, og til de 
rettighedshavere og udgivere i andre lande, der er medlemmer af andre 
forvaltningsselskaber med hvilke det pågældende forvaltningsselskab har 
indgået bilaterale, gensidige repræsentationsaftaler.  

16. Hvert forvaltningsselskab har i princippet ret til at meddele licenser på sine 
egne medlemmers repertoire for udnyttelse uden for forvaltningsselskabets 
nationale område og sågar på verdensplan. Men de gensidige 
repræsentationsaftaler kan indskrænke de enkelte forvaltningsselskabers 
muligheder for at fastlægge rækkevidden af en sådan monorepertoirelicens, og 
sådanne licenser forekommer kun sjældent.  

17. Dette gælder også ved anvendelse af ny teknologi, f.eks. internet eller kabler. 
Til satellitretransmission kan forvaltningsselskaber meddele en licens, der 
omfatter hele satellittens dækningsområde, men det er kun 
forvaltningsselskabet i uplink-landet, der har ret til at meddele licensen17.  

4.3. De relevante klausuler i CISAC's standardkontrakt  

4.3.1. 

                                                

Medlemsklausuler  

18. § 11(II) i CISAC's standardkontrakt fastsatte indtil juni 200418:  

"Så længe denne kontrakt er gældende, må ingen af de kontraherende selskaber 
uden den andens samtykke som medlem tillade et medlem af det andet selskab 
eller en fysisk person eller en virksomhed som er hjemmehørende i et af de 
lande, hvori det andet selskab opererer."  

19. CISAC's bestyrelse besluttede i april 1990 at tilføje et nyt punktum i § 11(II), 
der lyder således: 

"Ethvert afslag fra det andet selskabs side på at give sit samtykke hertil, skal 
være behørigt begrundet. Har det andet selskab ikke inden tre måneder 
besvaret en anmodning fremsendt med anbefalet post, anses det for at have 
givet sit samtykke." 

20. Ifølge oplysningerne fra CISAC blev denne nye tilføjelse indføjet i et "tillæg til 
CISAC's standardkontrakt"19. CISAC har ikke givet nærmere oplysning om, 
hvorvidt denne ændring blev godkendt af generalforsamlingen20. 

21. Forvaltningsselskaber, der indføjer § 11(II) i deres bilaterale gensidige 
repræsentationsaftaler, kan derfor ikke uden det andet selskabs samtykke som 
medlemmer optage medlemmer af andre forvaltningsselskaber eller 
rettighedshavere med samme nationalitet som et andet forvaltningsselskab.  

 
17 Se afsnit 7.6.1.2. i nærværende beslutning.  
18 Se afsnit 4.4.1. i nærværende beslutning. 
19 Se punkt 95 i CISAC's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
20 I CISAC's standardkontrakt, som Kommissionen fik udleveret den 29.11.2004, var det nye punktum 

ikke indføjet i kontraktteksten, og der blev heller ikke henvist til det i en fodnote i kontrakten. Det var 
blot anført på den sidste side i tillæggene til kontrakten. I sin anmeldelse af 3. februar 1994 vedlagde 
PRS en CISAC-standardkontrakt, der imidlertid ikke indeholder dette nye punktum – se bilag 2 til den 
ikke-fortrolige version af CISAC's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
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4.3.2. 

                                                

Områdeklausuler 

22. Indtil maj 199621 fastsatte § 1(I) i CISAC's standardkontrakt: 

“I medfør af denne kontrakt tildeler SODIX på de områder, hvor SODAY 
opererer (som defineret og afgrænset i § 6(I)), Soday eneret til at give de 
nødvendige tilladelser til alle offentlige fremførelser (som defineret i stk. III i 
nærværende paragraf) af musikværker med eller uden sangtekster, der er 
underlagt ophavsretlig beskyttelse efter national lov, bilaterale traktater eller 
multilaterale internationale konventioner om ophavsrettigheder (copyright, 
intellektuel ejendomsret osv.), der måtte være gældende eller træde i kraft i 
kontraktperioden. Den eneret, der er nævnt i det foregående stykke, tildeles, i 
det omfang hvor rettigheden til offentlig fremførelse af de pågældende værker i  
kontraktperioden på den eller den anden måde er blevet eller vil blive 
overdraget til SODIX af dets medlemmer med henblik på forvaltning i 
overensstemmelse med vedtægterne, idet de nævnte værker samlet udgør 
"SODIX' repertoire.""22  

23. Indtil maj 199623 fastsatte § 1(II) i CISAC's standardkontrakt, følgende:  

"På samme måde tildeler SODAY på de områder, hvor SODIX opererer (som 
defineret og afgrænset i § 6(I) nedenfor), SODIX eneretten til at give de 
nødvendige tilladelser til alle offentlige fremførelser (som defineret i stk. III i 
nærværende paragraf) af musikværker, med eller uden sang, som er beskyttet 
efter national lovgivning, bilaterale traktater og multilaterale internationale 
konventioner om ophavsmænds rettigheder (ophavsret, intellektuel ejendomsret 
osv. ...), der måtte være gældende eller træde i kraft i kontraktperioden. Den 
eneret, der er nævnt i det foregående stykke, tildeles, i det omfang hvor 
rettigheden til offentlig fremførelse af de pågældende værker i 
kontraktperioden på den eller den anden måde er blevet eller vil blive 
overdraget til SODAY af dets medlemmer med henblik på forvaltning i 
overensstemmelse med vedtægterne, idet de nævnte værker samlet udgør 
"SODAY's' repertoire."" 

24. § 6(I) i CISAC's standardkontrakt henviser til de områder, de respektive 
forvaltningsselskaber opererer på:  

"De områder, SODIX opererer på, er følgende: …………. 

De områder SODAY opererer på, er følgende: …………." 

25. § 6(II) i CISAC's standardkontrakt bestemmer: 

"I kontraktperioden afholder hvert kontraherende selskab sig fra, på det andet 
selskabs område, at gribe ind i sidstnævntes udøvelse af det mandat, det har 
fået overdraget ved denne kontrakt." 

 
21 Se afsnit 4.4.1. i nærværende beslutning.  
22 "SODIX" og "SODAY" betegner i CISAC's standardkontrakt parterne i den gensidige 

repræsentationsaftale og defineres som de "selskaber, der opkræver royalties for offentlig fremførelse 
eller afdelinger i forvaltningsselskaber, der forvalter rettigheder til offentlig fremførelse". 

23 Se afsnit 4.4.1. i nærværende beslutning.  
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26. Sammenhængen mellem § 1(I) og (II) og § 6(I) og (II) i CISAC's 
standardkontrakt kan beskrives således: Ved § 1(I) i giver et 
forvaltningsselskab et andet forvaltningsselskab tilladelse til at licensere og 
forvalte sit repertoire på et område som defineret i § 6(I). Denne 
områdedefinition er ikke udfyldt i CISAC's standardkontrakt. Det er op til det 
enkelte forvaltningsselskab at definere sit områdes rækkevidde i de gensidige 
repræsentationsaftaler. I § 6(II) giver det forvaltningsselskab, der har givet 
denne tilladelse, afkald på "at gribe ind i det andet forvaltningsselskabs 
område", som defineret i § 6(I). Dette gensidighedssystem er indbygget i 
enhver gensidig repræsentationsaftale mellem to forvaltningsselskaber.  

4.4. Anvendelse af de relevante klausuler i CISAC's standardkontrakt  

4.4.1. 

4.4.2. 

                                                

Ændringer i CISAC's standardkontrakt  

§ 11(II) i CISAC's standardkontrakt (medlemsklausulen)  

27. Som svar på Kommissionens begæring om oplysninger af 30. september 2004 
oplyste CISAC i et brev af 6. oktober 2004, at CISAC’s juridiske udvalg på sit 
møde den 3. juni 2004 havde foreslået, at man lod § 11(II) udgå. Som svar på 
en anden begæring fra Kommissionen af 11. november 2004 fremsendte 
CISAC imidlertid som bilag til sit svar (af 29. november 2004) den seneste 
udgave af CISAC's standardkontrakt. Denne udgave indeholder fortsat § 11(II), 
men CISAC oplyste, at man var i færd med at indarbejde de seneste ændringer i 
standardkontrakten. Den 10. april 2006 besvarede CISAC klagepunkts-
meddelelsen. Dette svar var vedlagt standardkontraktudgaven af 30. august 
2005. I fodnote 42 i denne standardkontrakt anføres det, at § 11(II) blev slettet i 
juni 2004. Det må derfor konkluderes, at § 11(II) var en del af CISAC’s 
standardkontrakt indtil den 3. juni 2004. 

§ 1(I) og § 1(II) i CISAC's standardkontrakt  

28. CISAC's standardkontrakt for CISAC-medlemmer i EØS har siden 1996 ikke 
indeholdt eksklusivitetsklausuler i § 1(I) og § 1(II)24. CISAC dokumenterede i 
sit svar på klagepunktsmeddelelsen, at CISAC's juridiske udvalg i maj 1996 
anbefalede, at eksklusivitetsklausulen ikke skulle gælde i relation til  CISAC-
medlemmer i EØS. Denne anbefaling blev vedtaget på CISAC's 
generalforsamling den 18.-19. september 199625. 

§ 6(I) og (II) i CISAC's standardkontrakt  

29. CISAC's standardkontrakt indeholder fortsat de i § 6(I) og (II) fastsatte 
klausuler.  

Anvendelsen af CISAC's standardkontrakt i gensidige repræsentationsaftaler 
mellem CISAC-medlemmer i EØS 

Anvendelsen af § 11(II) i CISAC's standardkontrakt (medlemsklausulen) 

 
24 Se fodnote 1 i den nuværende CISAC-standardkontrakt, hvor det anføres, at det "ikke er muligt" at 

indføje nogen eneret i gensidige repræsentationsaftaler mellem CISAC-medlemmer i EØS.  
25 Se s. 25 og bilag 5 til CISAC's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
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30. Medlemsklausulen optræder fortsat i et stort antal bilaterale, gensidige 
repræsentationsaftaler, og den har dannet grundlag for relationerne mellem 
CISAC-medlemmer i EØS og deres adfærd igennem årtier. Kommissionens 
undersøgelse viser, at 23 af de adressater, som klagepunktsmeddelelsen var 
rettet til (alle undtagen PRS), har oplyst, at denne standardklausul optræder i et 
betydeligt antal af deres bilaterale gensidige repræsentationsaftaler26. Nogle af 
disse CISAC-medlemmer i EØS - BUMA, OSA, SIAE, SPA og ZAIKS - 
udtalte udtrykkeligt, at de rent faktisk anvendte denne klausul. IMRO oplyste i 
sit svar på en begæring om oplysninger fra marts 2005, at IMRO "søger at 
indhente en associerets (dvs. det andet selskabs) samtykke, hvis en ansøger 
allerede er medlem af dette selskab". Nogle af de andre CISAC-medlemmer i 
EØS påstod i deres svar på klagepunktsmeddelelsen, at de ikke anvender en 
sådan klausul, til trods for at den optræder i aftalerne, men fremført bevis til 
støtte for denne påstand 27. 

31. De fleste af de bilaterale, gensidige repræsentationsaftaler, Kommissionen har 
fået forelagt, indeholder kun det første punktum i § 11(II), men ikke det andet 
punktum, der optrådte i et "tillæg" til CISAC's standardkontrakt. 

32. De fleste CISAC-medlemmer i EØS har oplyst, at de har ændret eller ønskede 
at ændre deres gensidige repræsentationsaftaler for at få fjernet 
medlemsklausul, og at de har tilsendt Kommissionen kopier af deres 
korrespondance herom med andre CISAC-medlemmer i EØS. Det er tilfældet 
for AKM28, ARTISJUS, BUMA, GEMA, KODA, OSA, SACEM, SAZAS, 
SIAE, SGAE, SOZA, STIM og TONO. Nogle af de dokumenter, som disse 
forvaltningsselskaber fremsendte til Kommissionen, var imidlertid blot tilbud 
om at ændre aftalerne, som ikke bar de andre forvaltningsselskabers 
underskrift. Kun KODA sendte Kommissionen en kopi af en ændret udgave af 
en gensidig repræsentationsaftale, som ifølge KODA blev foreslået de øvrige 
parter29.  

                                                 
26 Se svarene fra forvaltningsselskaberne i EØS på en begæring om oplysninger af 11.3.2005.  
27 Der er tale om AEPI, AKKA/LAA, ARTISJUS, EAÜ, GEMA, PRS, SAZAS, SGAE, SOZA, STIM og 

TONO. 
28 AKM hævder desuden, at AKM's bilaterale gensidige repræsentationsaftaler ikke længere indeholder 

denne medlemsklausul, fordi disse aftaler løbende tilpasses efter CISAC's vedtagelser, se s. 8 f. og 27 i 
AKM's ikke-fortrolige svar på klagepunktsmeddelelsen. AKM henviser til § 12 i CISAC's 
standardkontrakt, der angiveligt optræder i alle selskabets gensidige repræsentationsaftaler og lyder 
således: "Denne aftale er undergivet Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et 
Compositeurs' vedtægter og vedtagelser". Det fremgår imidlertid ikke af klausulens ordlyd, at de 
bilaterale gensidige repræsentationsaftaler automatisk tilpasses, således at de stemmer overens med 
CISAC's standardkontrakt. CISAC's standardkontrakt indeholder i § 12 en klausul med samme ordlyd. I 
sit ikke-fortrolige svar på klagepunktsmeddelelsen (punkt 99 ff.) nævnte CISAC ikke § 12 i CISAC's 
standardkontrakt i forbindelse med medlemsklausulen og forvaltningsselskabernes brug heraf. Af 
CISAC's beskrivelse af, hvordan CISAC's standardkontrakt fungerer (punkt 80 ff. i CISAC's ikke-
fortrolige svar på klagepunktsmeddelelsen), kan det tværtimod udledes, at det ikke var CISAC's hensigt, 
at § 12 automatisk skulle ændre de bilaterale gensidige repræsentationsaftaler, således at de blev bragt i 
overensstemmelse med CISAC's standardkontrakt. AKM synes ikke at dele denne opfattelse, idet AKM 
efter den 3. juni 2004 – hvor CISAC vedtog, at medlemsklausulen skulle udgå af CISAC's 
standardkontrakt – med nogle forvaltningsselskaber aftalte at lade medlemsklausulen udgå af de 
bilaterale gensidige repræsentationsaftaler, uden på noget tidspunkt at henvise til, at den bilaterale 
gensidige repræsentationsaftale under hensyn til § 12 ikke længere ville indeholde denne 
medlemsklausul.  

29 STIM dokumenterede i sit svar på klagepunktsmeddelelsen, at medlemsklausulen i marts/april 2006 var 
udgået af STIM's gensidige repræsentationsaftaler med de fleste andre forvaltningsselskaber. I februar 
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33. PRS svarede, at kun en af selskabets gensidige repræsentationsaftaler indeholdt 
denne klausul, og at den for nylig var blevet ændret, således at den ikke 
længere indeholdt medlemsbegrænsningen30. Af Kommissionens sagsakter 
fremgår det imidlertid, at PRS utvivlsomt anvendte medlemsbegrænsningerne: i 
en e-mail-korrespondance af 28. september 2004 til en ungarsk rettighedshaver, 
der ønskede at blive medlem af PRS, skrev en PRS-medarbejder følgende: " 
Kære […], Tak for Deres ansøgning om optagelse i PRS. Da De er ungarsk 
statsborger, er vi nødt til at indhente samtykke fra ARTISJUS, før vi optager 
Dem som medlem af PRS. Det er normalt en ren formalitet. Men som De kan se 
af vedhæftede korrespondance, hævder ARTISJUS, at De rent faktisk er 
medlem af ARTISJUS. Det fremgår ikke af den internationalt anerkendte 
SUISA/IPI-sag. Hvis det er tilfældet, vil De være nødt til at opsige Deres 
medlemskab af ARTISJUS, før vi kan optage Dem i PRS. ARTISJUS har 
bekræftet, at de ikke har nogen indvendinger, men De er nødt til at kontakte 
dem direkte"31.  

34. I et brev til ARTISJUS af 14. september 2004 skrev PRS desuden angående 
ansøgningen fra denne ungarske rettighedshaver, at: "PRS har modtaget en 
ansøgning om medlemskab fra […]. Han er ungarsk statsborger og født i 
Budapest den …, men nu bosat i Det Forenede Kongerige. Vil De venligst 
meddele os, om ARTISJUS har nogen indvending mod denne ansøgning…?". 
Denne korrespondance afspejler klart, at medlemsbegrænsningerne er blevet 
anvendt. PRS blev anmodet om at fremsætte sine bemærkninger til disse 
dokumenter. Selskabet hævdede, at det havde sendt brevet af 14. september 
2004 til ARTISJUS, fordi det ikke vidste, om den pågældende rettighedshaver 
var medlem af ARTISJUS 32. Denne forklaring stemmer på ingen måde 
overens med hverken indholdet af brevet til ARTISJUS eller e-
mailkorrespondancen mellem PRS og den pågældende rettighedshaver33. 

35. Mindst et af CISAC-medlemmerne i EØS (STIM) hævder ensidigt at have 
slettet medlemsklausulen i alle de gensidige repræsentationsaftaler, hvori den 
fortsat figurerede, men i betragtning af, at det er sket så sent (et godt stykke tid 
efter klagepunktsmeddelelsen), og at den retlige betydning af en rent ensidig 

                                                                                                                                                         
2008 skrev STIM til Kommissionen, at selskabet ensidigt havde ophævet medlemsbegrænsningerne 
over for de resterende forvaltningsselskaber.  

30 Den 18. april 2005 besvarede PRS en begæring om oplysninger af 11. marts 2005 angående 
forvaltningsselskabernes brug af CISAC's standardkontrakt (…). I sit svar oplyste PRS, at selskabet 
ikke anvender medlemsbegrænsningerne: "De bilaterale aftaler, PRS har indgået med andre 
forvaltningsselskaber i EØS, indeholder ikke denne paragraf. Den eneste undtagelse er den aftale, PRS 
har indgået med det østrigske forvaltningsselskab AKM. At denne klausul stadig optræder i den aftale, 
skyldes en forglemmelse, og PRS vil tage skridt til at få den fjernet. Under alle omstændigheder 
anvendes den ikke i praksis". Se s. 1 og 2 i PRS' ikke-fortrolige svar af 12. januar 2006 på 
klagepunktsmeddelelsen. Den 7. november 2005 skrev PRS til Kommissionen, at den 
medlemsbegrænsning, der var indeholdt i den gensidige repræsentationsaftale med AKM, var blevet 
slettet den 1. august 2005, og fremsendte en kopi af ændringen underskrevet af PRS og AKM.  

31 E-mail af 28. september 2004 fra en PRS-medarbejder til en ungarsk rettighedshaver og medlem af det 
ungarske forvaltningsselskab, ARTISJUS. 

32 PRS' svar af 2. juni 2006 på Kommissionens begæring om oplysninger af 19. maj 2006. Se navnlig s. 4 
i den ikke-fortrolige version af PRS' svar.  

33 De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans fastslog i en nylig dom at, " varigheden af en 
overtrædelse kan  ikke vurderes på baggrund af den periode, hvorunder en aftale er gældende, men i 
kraft af den periode, hvorunder de forfulgte virksomheder udviste en adfærd, som var forbudt i henhold 
til 81 EF." (dom af 12. december 2007 i forenede sager T-101/05 og T-111/05, BASF AG og UCB SA 
mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, præmis 187). 
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fjernelse af medlemsklausulen er uklar, kan det ikke med sikkerhed  
konkluderes, at nogen af de 24 CISAC-medlemmer i EØS reelt og fuldstændigt 
har slettet medlemsklausulen i deres gensidige repræsentationsaftaler.  

Anvendelsen af eksklusivitetsklausulerne i § 1(I) og (II) i CISAC's standardkontrakt  

36. Den eksklusivitetsklausul, der er nævnt i § 1 i CISAC's standardkontrakt, 
gengivet i de bilaterale, gensidige repræsentationsaftaler mellem 17 af CISAC-
medlemmerne i EØS: AKKA/LAA, ARTISJUS, BUMA, EAÜ, IMRO, KODA 
LATGA-A, OSA, SAZAS, SGAE, SOZA, SPA, STIM, STEF, TONO, 
TEOSTO og ZAIKS34. Nogle af disse 17 forvaltningsselskaber hævder, at alle 
deres gensidige repræsentationsaftaler indeholder en sådan 
eksklusivitetsklausul (AKKA/LAA, EAÜ, LATGA, OSA, SAZAS, SPA, 
TONO og ZAIKS). De andre hævder, at eksklusivitetsklausulen ikke figurerer i 
alle deres gensidige repræsentationsaftaler (ARTISJUS, BUMA, KODA, 
IMRO, SOZA, SGAE, STIM, STEF og TEOSTO). Endelig hævder SGAE, at 
selv om eksklusivitetsklausulen optræder i nogle af selskabets bilaterale, 
gensidige repræsentationsaftaler, anvendes den ikke. Der er imidlertid ikke for 
Kommissionen ført bevis for denne påstand.  

37. Nogle CISAC-medlemmer i EØS har oplyst, at de har ændret eller ønskede at 
ændre deres gensidige repræsentationsaftaler med henblik på at fjerne denne 
klausul, og har sendt Kommissionen kopier af deres korrespondance herom 
med de andre CISAC-medlemmer i EØS. Det gælder ARTISJUS, BUMA, 
KODA, OSA, SAZAS, SOZA, SGAE, STIM og TONO. Nogle af de 
dokumenter, som disse forvaltningsselskaber sendte til Kommissionen, var 
imidlertid kun tilbud om at ændre aftalerne, som ikke bar de andre selskabers 
underskrift. KODA sendte blot Kommissionen en kopi af en ændret aftale, som 
ifølge KODA blev foreslået de andre parter35. Mindst et af 
forvaltningsselskaberne (STIM) hævder ensidigt at have slettet 
eksklusivitetsklausulen i alle de aftaler, hvori den fortsat figurerede, men i 
betragtning af, at det er sket så sent (et godt stykke tid efter 
klagepunktsmeddelelsen), og at den retlige betydning af en sådan rent ensidig 
ophævelse er uklar, kan det ikke med sikkerhed konkluderes, at nogen af de 
ovennævnte 17 CISAC-medlemmer i EØS reelt og fuldstændigt har slettet 
medlemsklausulen i deres gensidige repræsentationsaftaler.  

Anvendelsen af § 6(I) og § 6(II) i CISAC's standardkontrakt  

38. Alle CISAC-medlemmer i EØS har indføjet § 6(I) i CISAC's standardkontrakt i 
deres bilaterale gensidige repræsentationsaftaler på en måde, der begrænser 
hvert forvaltningsselskabs licenseringsret til dets eget område36. I praksis 
betyder det, at et forvaltningsselskab altid meddeler licens på såvel sit eget 

                                                 
34 Se svarene på begæringen om oplysninger af 11. marts 2005 til forvaltningsselskaberne i EØS.  
35  STIM dokumenterede i sit svar på klagepunktsmeddelelsen, at eksklusivitetsklausulen i marts/april 

2006 var blevet slettet i STIM's gensidige repræsentationsaftaler med de fleste andre 
forvaltningsselskaber. I februar 2008 skrev STIM til Kommissionen, at selskabet ensidigt havde 
ophævet eksklusivitetsklausulen over for de resterende forvaltningsselskaber. 

36 Det franske forvaltningsselskab SACEM dækker også Luxembourg, der ikke har sit "eget" 
forvaltningsselskab. Alliancen MSCP-PRS opererer også på Malta, der ikke har sit "eget" nationale 
selskab.  
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repertoire som andre forvaltningsselskabers repertoire for ét bestemt område, 
det vil sige på et monoterritoriegrundlag.  

39. De gensidige repræsentationsaftaler indgået mellem alle CISAC-medlemmer i 
EØS indeholder også bestemmelser, der svarer til CISAC-standardkontraktens 
§ 6(II).  

40. Ved brev af 7. november 2005 meddelte PRS Kommissionen, at PRS den 
12. oktober 2005 havde skrevet til de andre CISAC-medlemmer i EØSmed 
henblik på at fjerne § 6(II) i de gensidige repræsentationsaftaler, hvori denne 
bestemmelse figurerede (aftalerne mellem PRS og KODA, TEOSTO, SACEM, 
GEMA, AEPI, STEF, SIAE, BUMA, TONO, ZAIKS, SPA, SAZAS, STIM og 
SGAE). PRS fremsendte ændrede gensidige repræsentationsaftaler med 
ZAIKS, STEF, TONO og BUMA til Kommissionen, hvori disse parter 
indvilligede i at ændre deres gensidige aftaler i overensstemmelse hermed. 
Nogle af de andre CISAC-medlemmer i EØS har oplyst, at de har ændret eller 
ønskede at ændre deres gensidige repræsentationsaftaler for at få fjernet denne 
eksklusivitetsklausul, og fremsendte kopier af deres korrespondance med de 
andre CISAC-medlemmer i EØSr til Kommissionen. Det er f.eks. tilfældet for 
AKM, ARTISJUS, BUMA, GEMA, KODA, OSA, SAZAS, SIAE, SGAE, 
STIM og TONO. Nogle af de dokumenter, som disse forvaltningsselskaber 
sendte til Kommissionen, var imidlertid blot tilbud om at ændre aftalerne og 
bar ikke de andre forvaltningsselskabers underskrift. KODA sendte blot 
Kommissionen en kopi af en ændret standardkontrakt, som ifølge KODA blev 
foreslået de andre parter. For indeværende er Kommissionen ikke i besiddelse 
af bevis for, at CISAC-medlemmerne i EØS rent faktisk helt har fjernet denne 
klausul i deres gensidige repræsentationsaftaler.  

5. DE RELEVANTE MARKEDER 

5.1. Markedets struktur  

5.1.1. 

                                                

Rettighedshavernes ophavsret  

41. Ophavsmanden har ophavsretten til de musikværker, han har frembragt. 
Ophavsret indebærer normalt en eneret til at tillade eller forbyde udnyttelse af 
det ophavsretligt beskyttede værk. Dette gælder navnlig for de rettigheder til 
offentlig fremførelse, som denne beslutning drejer sig om. 

42. Licenser på ophavsrettigheder kan meddeles ved enten individuel eller 
kollektiv forvaltning. Individuel forvaltning er dog i mange tilfælde ikke mulig, 
enten fordi kollektiv forvaltning er obligatorisk efter gældende national ret, 
undertiden endog efter fællesskabsretten37, eller fordi markedsforholdene gør 
individuel forvaltning ineffektiv eller umulig. For mange små eller mellemstore 
rettighedshavere er individuel forvaltning nok ikke nogen tilfredsstillende 
løsning, når der er tale om rettigheder til offentlig fremførelse. Det er derfor 
ofte nødvendigt at benytte forvaltningsselskaber til at forvalte sådanne 

 
37 Visse nationale love indeholder bestemmelser om obligatorisk kollektiv forvaltning af bestemte 

rettigheder. På fællesskabsplan er det i artikel 9 i direktiv 93/83/EØF fastsat, at: "Medlemsstaterne skal 
sikre, at den ret, som indehaverne af ophavsrettigheder ... har til at give eller nægte en kabeldistributør 
tilladelse til viderespredning pr. kabel, alene kan gøres gældende gennem forvaltningsselskaber". 
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rettigheder, og det er kun rent undtagelsesvis, at en ophavsmand selv forvalter 
sine rettigheder direkte.  

5.1.2. 

5.1.3. 

5.1.4. 

                                                

Hvordan opnår forvaltningsselskaberne de rettigheder, de licenserer til 
erhvervsbrugere? 

43. Forvaltningsselskaber forvalter rettigheder på vegne af deres medlemmer. 
Disse rettigheder opnår de fra to kilder: enten ved direkte overdragelse38 fra 
den oprindelige rettighedshaver eller via en gensidig repræsentationsaftale med 
et andet forvaltningsselskab, som forvalter de samme typer rettigheder i et 
andet EØS land. Når en rettighedshaver overdrager sine rettigheder til et 
forvaltningsselskab, bliver han eller hun medlem af det pågældende selskab. I 
nogle tilfælde er det obligatorisk at overdrage sine rettigheder til et 
forvaltningsselskab. Det er f.eks. tilfældet med kabelspredningsrettigheder, som 
i henhold til direktiv 93/83/EØF udelukkende kan udøves via et 
forvaltningsselskab39. I visse tilfælde kan forvaltningsselskabet i henhold til 
national ret også licensere værker tilhørende rettighedshavere, der ikke er 
medlemmer af et forvaltningsselskab (udvidet kollektiv forvaltning).  

44. De rettigheder, forvaltningsselskabet har fået overdraget af forskellige 
rettighedshavere, giver det en beholdning af værker. Denne beholdning udgør 
forvaltningsselskabets nationale repertoire. Men forvaltningsselskabernes 
samlede repertoire er langt bredere, da det også omfatter det repertoire, der 
tilhører de øvrige forvaltningsselskaber, som de har indgået en gensidig 
repræsentationsaftale med.  

Licensering af ophavsrettigheder  

45. Et forvaltningsselskab licenserer rettighederne til erhvervsbrugere. Til gengæld 
herfor opkræver forvaltningsselskabet royalties, som det udbetaler til 
rettighedshaverne. Selv om markederne for licensering og forvaltning af 
rettigheder til offentlig fremførelse via satellit, kabel og internet har forskellige 
karakteristika40, er den praksis, forvaltningsselskaberne følger i relation til 
licensering, forvaltning og gensidig repræsentation stort set den samme som 
den, der følges ved den traditionelle licensering til offentlige steder (f.eks. 
diskoteker og barer), hvor det er nødvendigt at kunne føre kontrol lokalt.  

Kontrol med brugen af licensen, revision af erhvervsbrugernes regnskaber og 
håndhævelse af rettighederne over for licenstagerne  

46. I lighed med andre enheder, der meddeler licenser på intellektuelle 
ejendomsrettigheder, må forvaltningsselskaber føre kontrol med brugen af de 
licenserede intellektuelle ejendomsrettigheder, revidere erhvervsbrugernes 
regnskaber og håndhæve ophavsrettighederne i tilfælde af krænkelser.  

47. Det er vigtigt at slå fast, at denne beslutning alene vedrører lovlige former for 
udnyttelse af værker. Plagiering eller brug af et værk uden en licens er derfor 

 
38 I visse jurisdiktioner skal rettighedshaverne enten overdrage deres rettigheder til et forvaltningsselskab 

eller pålægge et sådant selskab at forvalte dem. I denne beslutning omfatter udtrykket "overdragelse" 
begge typer. 

39 Artikel 9 i direktiv 93/83/EØF. 
40 Se afsnit 7.6.1.4 for så vidt angår beskrivelsen af de særlige karakteristika ved disse markeder, navnlig 

med hensyn til kontrol, revision og håndhævelse i relation til de meddelte licenser.  
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ikke genstand for denne beslutning. Betragtningerne og vurderingerne i denne 
beslutning gælder følgelig kun for de sædvanlige og normale relationer mellem 
forvaltningsselskaber og erhvervsbrugere og for de særlige anvendelsesformål, 
der er beskrevet i afsnit 5.2 om relevante produktmarkeder. 

5.2. Relevante produktmarkeder  

48. Kommissionen fandt i to Sony/BMG-beslutninger 41 samt  i 
Seagram/Polygram-beslutningen42, at der på basis af de forskellige typer 
rettigheder, der udnyttes, kan være anledning til at definere forskellige 
produktmarkeder for hver kategori af rettigheder, selv om der ikke i disse 
beslutninger blev taget konkret stilling til den præcise definition af 
produktmarkedet. Denne konstatering blev underbygget af forholdene på såvel 
efterspørgselssiden (rettighederne har forskellige karakteristika og er rettet mod 
forskellige brugerbehov) som på udbudssiden (forskellige udnyttelsessystemer, 
anvendelse af forskellige licenssatser).  

49. Kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder omfatter forskellige aktiviteter 
svarende til mange forskellige relevante produktmarkeder, der alle berøres af 
CISAC's standardkontrakt:  

a) forvaltning af ophavsrettigheder for rettighedshaverne  

b) forvaltning af ophavsrettigheder for andre forvaltningsselskaber 

c) licensering af rettigheder til satellit-, kabel- og internetfremførelse til 
erhvervsbrugere. 

50.  Da CISAC's standardkontrakt omhandler rettigheder til offentlig fremførelse, 
omfatter det produktmarked, som nærværende beslutning vedrører, kun 
sådanne rettigheder.  

5.2.1. 

(a) 

                                                

Forvaltning af ophavsrettigheder til offentlig fremførelse  

Forvaltning af ophavsrettigheder for rettighedshavere (rettighedshavernes 
marked)  

51. Det første relevante produktmarked er markedet for forvaltning af 
ophavsrettigheder for rettighedshaverne i forbindelse med rettigheder til 
offentlig fremførelse. På udbudssiden består dette marked af 
forvaltningsselskaber, der tilbyder rettighedshavere at forvalte deres  
rettigheder til offentlig fremførelse af ophavsretligt beskyttede musikværker, og 
efterspørgselssiden består af rettighedshavere, der ønsker at få deres rettigheder 
forvaltet i en kollektiv ordning. En rettighedshaver, der overfører sine 

 
41 Kommissionens beslutning af 19. juli 2004 (sag nr. COMP/ M.3333, SONY/BMG), betragtning 25 og 26 

(EUT L 62 af 9.3.2005, s. 30) og Kommissionens beslutning af 3. oktober 2007 (sag nr. 
COMP/M.3333-Sony/BMG), betragtning 22 (EUT C 94 af 16.4.2008, s. 19). En offentlig udgave af de 
to beslutninger kan findes på engelsk på følgende adresse: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m66.html#m_3333. 

42 Kommissionens beslutning af 21. september 1998 (sag nr. IV/M.1219, Seagram/Polygram) betragtning 
17 (EFT C 309 af 9.10.1998, p. 8). En offentlig udgave af beslutningen kan findes på engelsk på 
følgende adresse: http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m1219_en.pdf.
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rettigheder til et forvaltningsselskab, bliver derved medlem af det pågældende 
selskab.  

(b) 

5.2.2. 

                                                

Forvaltning af ophavsrettigheder for andre forvaltningsselskaber 

52. Det andet relevante produktmarked er markedet for et forvaltningsselskabs 
forvaltning af ophavsrettigheder til offentlig fremførelse for et andet 
forvaltningsselskab. Udbudssiden på dette marked består af 
forvaltningsselskaber, der er i stand til og ønsker at forvalte andre 
forvaltningsselskabers rettigheder til offentlig fremførelse.  

53. Efterspørgselssiden består af forvaltningsselskaber, der ønsker at få deres 
repertoire forvaltet uden for det EØS-land, hvor de er etableret. På 
efterspørgselssiden optræder der derfor forvaltningsselskaber, som af deres 
medlemmer har fået mandat til at forvalte de rettigheder til offentlig 
fremførelse, der er forbundet med deres repertoire på andre områder end det 
område, hvorpå de er etableret. De forvaltningstjenester, 
forvaltningsselskaberne yder hinanden, består bl.a. i at meddele licenser på 
brugen af de ophavsretligt beskyttede værker, kontrol med og revision af 
licenstagernes brug af dem, fakturering af brugerne, kontrol med licenstagernes 
faktiske brug af musikværket for at kunne fordele royaltyindtægterne mellem 
de forskellige rettighedshavere og derefter opkrævning af royalties og 
overførsel af royaltyindtægterne til de modtagende selskaber. Denne 
forvaltning omfatter også generel overvågning af markedet for at indkredse, 
hvem der bruger musikken og derfor skal have en licens, og om fornødent tage 
skridt til at sikre, at de pågældende skaffer sig den fornødne licens eller ophører 
med den ulovlige brug af værket.  

Licensering af rettigheder til offentlig fremførelse for så vidt angår satellit-, 
kabel- og internettransmission (licenseringsmarkedet)43  

54. Det tredje relevante produktmarked er markedet for licensering af rettigheder til 
offentlig fremførelse til erhvervsbrugere med henblik på satellit-, kabel- og 
internetanvendelse. Dette marked har en række særlige træk, der ikke findes på de 
andre markeder, som er omfattet af CISAC's standardkontrakt for rettigheder til 
offentlig fremførelse og de bilaterale gensidige repræsentationsaftaler 
(hovedsagelig offlinemiljøet). Den væsentligste forskel vedrører den tekniske 
mulighed for fjernkontrol med brugen af ophavsrettigheder til offentlig fremførelse 
via internet, satellit og kabel på tværs af landegrænser. Der kan derfor drages en 
skillelinje mellem de markeder, der var tale om i de præjudicielle afgørelser i 
sagerne Tournier og Lucazeau44 (offline-miljøet) og det marked, det drejer sig om i 
denne beslutning. De særlige træk ved dette marked og konsekvenserne af dem 
drøftes mere indgående i afsnit 5.3.3. 

 
43 I denne beslutning skal der ved en "kabelretransmission" forstås en videretransmission af en 

satellittransmission inden for satellittens dækningsområde. Spørgsmålet om de forskellige 
markedsaktørers ansvar for erhvervelse af retten til kabelretransmission falder uden for denne 
beslutnings rammer.  

44 Sag 395/97, Ministère Public mod Jean-Louis Tournier, Sml. 1989, s. 2521; forenede sager 110/88, 
241/88 og 242/88, François Lucazeau m.fl. mod Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de 
Musique (SACEM) m.fl., Sml. 1989, s. 2811. 
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55. Med hensyn til licensering af rettigheder til offentlig fremførelse til 
erhvervsbrugere  for så vidt angår satellit, kabel- og internetudnyttelse har SABAM 
gjort gældende, at der bør sondres mellem multiterritorielicenser på et 
verdensrepertoire og monoterritorielicenser ( nationale licenser) på det samme 
verdensrepertoire, som ville udgøre et andet produktmarked. Den manglende 
substitution mellem de to produkter på efterspørgsels- og udbudssiden beror på 
licensernes forskellige territoriale rækkevidde, hvilket igen afspejler forskellige 
brugere og forskellige brugerbehov.45  

56. At der findes to forskellige produkter, skyldes hovedsagelig den praksis, 
forvaltningsselskaberne har fulgt. I en verden uden nogen territoriale 
begrænsninger ville brugerne ikke have noget større incitament til at udtage 
monoterritorielicenser, men ville kun tage multiterritorielicenser. På 
efterspørgselssiden må der rimeligvis antages at bestå en vis grad af substitution 
mellem de to produkter, eftersom brugerne af mono- og multiterritorielicenser ofte 
konkurrerer med hinanden på de samme markeder for endelige brugere. En 
indholdsudbyder, der opererer i fire EØS-lande, kunne i teorien udtage enten 
monoterritorielicenser hos de fire forvaltningsselskaber i de lande, vedkommende 
opererer i, eller indgå én multiterritorielicensaftale med ét forvaltningsselskab, der 
dækker hele EØS eller en del af det. 

57. Der er tekniske og retlige forskelle, der kan tale for, at der består særskilte 
markeder for henholdsvis satellit-, kabel- og internettransmission. Kabel- og 
satellit-tv er underlagt særlige retsregler, og mange forskellige internetbaserede 
transmissionsformer frembyder særlige karakteristika. Der er mange brugere, der 
ikke har brug for en licens, som omfatter alle tre transmissionsformer. Men denne 
situation vil kunne ændre sig i takt med den stigende konvergens mellem tv og 
internet. 

5.3. Det relevante geografiske marked 

5.3.1. 

                                                

Den geografiske rækkevidde af markedet for forvaltning af ophavsrettigheder for 
rettighedshavere  

58. For så vidt angår rettigheder til offentlig fremførelse er den geografiske 
rækkevidde af markedet for forvaltning af ophavsrettigheder for 
rettighedshaverne et nationalt marked. Rent bortset fra de andre faktorer, der 
kan spille ind, f.eks. kulturelle eller sproglige, er det et faktum, at 
medlemsbegrænsninger og andre begrænsninger i rettighedshavernes adgang til 
at overdrage deres rettigheder på et ikke-eksklusivt grundlag igennem årtier har 
bidraget til at skabe denne situation, selv i tilfælde, hvor sådanne klausuler er 
begyndt at forsvinde.  

59. Uden disse medlemsbegrænsninger kunne det geografiske marked imidlertid 
have været større, eftersom rettighedshaverne kunne have skiftet mellem 
forvaltningsselskaber og overført deres rettigheder til dem, der ville yde dem 
den bedste service.  

 
45  Se SABAM's ikke-fortrolige svar på klagepunktsmeddelelsen, s. 8-10. 
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5.3.2. 

5.3.3. 

                                                

Den geografiske rækkevidde af markedet for forvaltning af rettigheder til 
offentlig fremførelse for andre forvaltningsselskaber 

60. Den geografiske rækkevidde af markedet for forvaltning af rettigheder til 
offentlig fremførelse for andre forvaltningsselskaber har et nationalt aspekt, 
men rummer også bredere grænseoverskridende elementer.  

61. Forvaltningsselskaber forvalter andre forvaltningsselskabers repertoire. Med de 
nugældende bilaterale gensidige repræsentationsaftaler kan de kun gøre det 
inden for deres eget nationale område. Alle forvaltningsselskaber har derfor i 
kraft af det nuværende netværk af gensidige repræsentationsaftaler et monopol 
på at forvalte udenlandske forvaltningsselskabers rettigheder på deres 
respektive nationale område.  

62. Internet- og satellittransmission er imidlertid ikke afgrænset til et enkelt EØS-
land. De virksomheder, der beskæftiger sig hermed, ønsker derfor 
multiterritorielicenser. Det betyder, at uden de begrænsninger, der er indeholdt 
i de bilaterale gensidige repræsentationsaftaler, ville et forvaltningsselskab, der 
giver en erhvervsbruger licens til at uploade på internet, have været i stand til at 
meddele den pågældende en multiterritorielicens. På samme måde gælder for 
satellit- og kabelretransmission, at ethvert forvaltningsselskab beliggende inden 
for satellittens dækningsområde ville være i stand til at udstede en licens 
omfattende hele dette dækningsområde.  

Markedet for licensering af rettigheder til offentlig fremførelse for så vidt angår 
satellit-, kabel- og internettransmission til erhvervsbrugere  

63. Ved afgrænsningen af det geografiske marked ser Kommissionen på, om der er 
hindringer og barrierer, der isolerer virksomheder i et givet område fra det 
konkurrencemæssige pres fra virksomheder uden for dette område46. 
Kommissionen har tidligere fundet, at de geografiske markeder i forbindelse 
med traditionelle ophavsretlicenser var nationale markeder47. Nødvendigheden 
af lokal kontrol og de stordriftsfordele, denne aktivitet er forbundet med, 
indebærer, at det indtil nu ikke har været anset for rentabelt for et 
forvaltningsselskab at operere på et andet forvaltningsselskabs område. I lyset 
af forvaltningsselskabernes organisation og deres nuværende 
licenseringspraksis kan det relevante geografiske marked defineres som et 
nationalt marked.  

64. Disse forhold gør sig imidlertid ikke nødvendigvis gældende uden for det 
traditionelle offlinemiljø, hvor der er mulighed for fjernkontrol. De tekniske og 
økonomiske hindringer for, at forvaltningsselskaber gik ind på andre 
forvaltningsselskabers markeder, er tydeligvis blevet reduceret. Det potentielle 
marked er derfor langt bredere - det geografiske marked for satellit- og 
kabelspredning kunne anses for at være hele satellittens dækningsområde, og 

 
46 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets 

konkurrenceret, EFT C 372 af 9.12.1997, s. 5, punkt 30. 
47 Kommissionens beslutning 71/224/EØF af 2. juni 1971 om en procedure i henhold til artikel 86 i 

traktaten (sag IV/26.760, GEMA), (EFT L 134 af 20.6.1971, s. 15) nr. II. B. Ændret ved beslutning 
72/268/EØF (EFT L 166 af 24.7.1972, s. 22); Kommissionens beslutning 81/1030/EØF af 29. oktober 
1981 om en procedure i henhold til artikel 86 i traktaten om oprettelse det Økonomiske Europæiske 
Fællesskab (sag IV/29.839, GVL) (EFT L 370 af 28.12.1981, s. 49), betragtning 45. 
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for internetanvendelser er det geografiske marked potentielt 
verdensomspændende eller i det mindste regionalt.  

6. SAGSFORLØB  

65. Denne sag indledtes i november 2000 med en klage fra RTL mod GEMA. I 
april 2003 indgav en anden kommerciel bruger, Music Choice Europe plc – 
som er et digitalt radioselskab - også klage mod CISAC.  

6.1. Klagepunktsmeddelelsen  

66. Den 31. januar 2006 fremsendte Kommissionen en klagepunktsmeddelelse til 
CISAC og CISAC-medlemmer i EØS. Samme dag fik CISAC og 
forvaltningsselskaberne i EØS som bilag til klagepunktsmeddelelsen tilsendt en 
cd-rom indeholdende Kommissionens sagsakter. Adressaterne fik alle en 
svarfrist på to måneder. Der indkom intet svar på klagepunktsmeddelelsen fra 
LATGA-A, SPA og STEF.  

6.2. Den mundtlige høring  

67. Alle klagepunktsmeddelelsens adressater med undtagelse af EAÜ og de 
forvaltningsselskaber, der ikke havde besvaret klagepunktsmeddelelsen (nemlig 
LATGA-A, SPA og STEF), anmodede om en mundtlig høring i henhold til 
artikel 12 i forordning (EF) nr. 773/2004. SOZA, ARTISJUS og OSA var ved 
denne høring repræsenteret af CISAC's juridiske repræsentanter.  

68. Den mundtlige høring fandt sted den 14., 15, og 16. juni 2006. 27 virksomheder 
anmodede om – og fik tildelt – status som interesseret tredjepart i sagen. Nogle 
af dem anmodede ikke om at blive hørt under den formelle mundtlige høring.48 
Alle de øvrige tredjeparter deltog i den mundtlige høring.49 For at orientere 
dem om sagens indhold fik de tilsendt en ikke-fortrolig udgave af 
klagepunktsmeddelelsen og blev opfordret til at fremsætte deres bemærkninger.  

6.3. Yderligere begæringer om oplysninger  

69. Efter fremsendelsen af klagepunktsmeddelelsen blev der fremsendt begæringer 
om oplysninger. Klagepunktsmeddelelsens adressater fik den 5. juli 2006 
indsigt i disse begæringer og svarene på dem samt til de bemærkninger, der var 
indkommet fra tredjemand. I tidsrummet mellem midten af september 2006 og 
den 20. november 2006 fremsatte Kommissionen desuden en yderligere 
begæring om oplysninger for at fremskaffe flere finansielle og økonomiske 
oplysninger om de berørte markeder. Disse begæringer og svarene på dem blev 
gjort tilgængelige den 18. december 2006.  

                                                 
48 British Telecom, Deutsche Telekom, Ericsson, Infospace og BBC. 
49 Der var tale om (i) EDIMA, (ii) IFPI, (iii) RTL Group, (iv) Music Choice, (v) Footprint, (vi) IMPALA, 

(vii) Universal Music International, Music users (viii), (ix) ICMP, (x) NextRadioTv, (xi) EBU, (xii) 
ZDF, (xiii) ARD, (xiv) VPRT, (xv) SKAP, (xvi) EICTA, (xvii) ECCA, (xviii) ROAIM, (xix) FFACE, 
(xx) Vodafone, (xxi) ACT, (xxii) UTECA. 
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6.4. Meddelelse offentliggjort i medfør af artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 
1/2003  

70. I marts 2007 gav tilbud om tilsagn fra CISAC og 18 CISAC-medlemmer i EØS 
(AEPI (Grækenland), AKM (Østrig), ARTISJUS (Ungarn), BUMA 
(Nederlandene), GEMA (Tyskland), IMRO (Irland), LATGA-A (Litauen), PRS 
(Det Forenede Kongerige), SABAM (Belgien), SACEM (Frankrig), SGAE 
(Spanien), SIAE (Italien), SPA (Portugal), STEF (Island), STIM (Sverige), 
TEOSTO (Finland), TONO (Norge) og SOZA (Slovakiet)).  

71. Disse tilsagn gik i alt væsentligt ud på følgende: CISAC tilbød at undlade at 
anbefale sine medlemmer at indføje medlemsklausulen i de gensidige 
repræsentationsaftaler, der indgås mellem CISAC-medlemmer i EØS, og de 18 
CISAC-medlemmer i EØS tilbød at fjerne disse klausuler fra de 
repræsentationsaftaler, de havde indgået med andre CISAC-medlemmer  i 
EØS. Med hensyn til områdeklausulerne tilbød CISAC at afstå fra at anbefale, 
at CISAC-medlemmer i EØS gav hinanden enerettigheder, og de 18 CISAC-
medlemmer i EØS tilbød at fjerne sådanne klausuler fra de gensidige 
repræsentationsaftaler, de havde indgået med andre CISAC-medlemmer. Hvad 
angår den territoriale afgrænsning, afgav forvaltningsselskaberne desuden 
tilsagn om at meddele multirepertoire- og multiterritorie-licenser på rettigheder 
til fremførelse via internet, satellit og kabel til ethvert af de andre selskaber, der 
også afgav disse tilsagn og opfyldte bestemte kvalitative kriterier50.  

72. Disse tilsagn blev underkastet en markedstest efter offentliggørelse af en 
meddelelse efter artikel 27, stk. 4, i forordning 1/2003 den 9. juni 200751. Der 
indkom over 80 svar. Markedsaktørerne – det vil sige radioselskaber, indholds-
leverandører og enkelte forvaltningsselskaber - fandt generelt ikke, at disse 
tilsagn ville give en tilfredsstillende løsning på de konkurrenceproblemer, der 
blev rejst i klagepunktsmeddelelsen. De pegede især på, at de tilbudte tilsagn 
ikke ville virke effektivt, og at næsten ingen af de potentielle licenstagere ville 
være i stand til at opnå en multiterritorie- og multirepertoirelicens med de 
definitioner og undtagelser, der var gældende for disse tilsagn. Desuden 
benyttede nogle af de CISAC-medlemmer i EØS, der havde afgivet tilbud om 
disse tilsagn, sig af lejligheden til at kritisere dem. Det må derfor konkluderes, 
at de tilbudte tilsagn ikke ville give nogen tilfredsstillende løsning på de 
konkurrenceproblemer, der blev påpeget i klagepunktsmeddelelsen.  

73. En ikke-fortrolig version af de bemærkninger, der indkom fra markedsaktører 
under markedstesten, blev fremsendt til alle adressater for 
klagepunktsmeddelelsen.  

7.  ARTIKEL 81, STK. 1, I TRAKTATEN OG ARTIKEL 53, STK. 1, I EØS-
AFTALEN 

74. Denne beslutning omhandler: 

                                                 
50 Se punkt 9, 10 og 11 i meddelelsen offentliggjort i henhold til artikel 27, stk. 4, i Rådets forordning 

(EF) nr. 1/2003 i sag COMP/38698-CISAC (EUT L 128 af 9.6.2007, s. 12). 
51 EUT C 128 af 9.6.2007, s. 12. 
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a) de medlemsbegrænsninger, der er indeholdt i de gensidige 
repræsentationsaftaler, og som udelukker konkurrence mellem CISAC-
medlemmer i EØS  på markedet for forvaltning af ophavsrettigheder for 
rettighedshavere, og  

b) de områdebegrænsninger, der forhindrer konkurrence mellem CISAC-
medlemmer i EØS på markedet for licensering af rettigheder til offentlig 
fremførelse til erhvervsbrugere. Disse territoriale begrænsninger tager form af 
udtrykkelige enerettigheder i de gensidige repræsentationsaftaler og samordnet 
praksis om den territoriale afgrænsning af licensens rækkevidde.  

75. Hvad angår medlemsbegrænsningerne, tog Kommissionen i GEMA-
beslutningen52 fra 1971 stilling til visse former for konkurrenceskadelig praksis 
over for rettighedshavere og gjorde det klart, hvilke begrænsninger forholdet 
mellem forvaltningsselskaber og deres medlemmer undergives i medfør af 
konkurrencereglerne. Ved GEMA-beslutningen blev det for det første fastslået, 
at forvaltningsselskaber ikke må udøve diskrimination på grundlag af 
rettighedshavernes nationalitet (navnlig i relation til medlemsvilkårene eller 
fremgangsmåderne for udbetaling af royalties). For det andet indeholdt GEMA-
beslutningen en rettesnor for, hvilken varighed kontrakten mellem 
forvaltningsselskaber og rettighedshavere må have, og hvad den må indeholde: 
Det blev fastslået i den beslutning, at forvaltningsselskaberne ikke måtte 
påtvinge rettighedshaverne kontrakter med for lang løbetid eller tvinge dem til 
at give verdensomspændende enerettigheder. EF-Domstolen udtalte i dommen i 
sagen af 27. marts 1974, Belgische Radio en Televisie mod SV SABAM og 
NV Fonior, at de vilkår, et forvaltningsselskab pålagde sine medlemmer, kunne 
være i strid med artikel 82 i traktaten, hvis de indskrænkede et medlems frihed 
til at udnytte sin ophavsret mere, end hvad der er nødvendigt for, at 
forvaltningsselskabet kan opfylde sine målsætninger.53 

76. I dommen i sagen Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten 
mbH (GVL) mod Kommissionen54 stadfæstede Domstolen en 
kommissionsbeslutning55, hvori Kommissionen havde fastslået, at det tyske 
forvaltningsselskab GVL, der forvalter visse beslægtede rettigheder for 
udøvende kunstnere i Tyskland, havde handlet i strid med artikel 82 i traktaten, 
da det nægtede at indgå forvaltningskontrakter med rettighedshavere, der 
hverken havde tysk statsborgerskab eller var bosat i Tyskland, og nægtede at 
beskytte sådanne kunstneres rettigheder i Tyskland. Domstolen udtalte, at når 
GVL – som havde et faktisk monopol på at forvalte udøvende kunstneres 
sekundære udnyttelsesrettigheder - nægtede at indgå forvaltningsaftaler med 
udenlandske kunstnere uden bopæl i Tyskland, var der tale om diskrimination 
på grundlag af nationalitet, der bevirkede en opdeling af fællesmarkedet og 
dermed lagde hindringer i vejen for den frie udveksling af tjenesteydelser. 
Domstolen lagde vægt på, at denne begrænsning var mærkbar, "idet et stort 

                                                 
52 Beslutning 71/224/EØF. 
53 Sag 127/73, Belgische Radio en Televisie mod SV SABAM og NV Fonior , Sml. 1974, s. 313, præmis 

15. 
54 Sag 7/82, Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) mod Kommissionen, 

Sml. 1983, s. 483, præmis 38 og 47. 
55 Kommissionens beslutning 81/1030/EØF. 
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antal udenlandske rettighedsindehavere blev forhindret i at varetage deres 
rettigheder i Tyskland".56 

77. EF-Domstolen tog direkte stilling til områdebegrænsninger mellem 
forvaltningsselskaber i Ministère Public mod Jean-Louis Tournier57 og  
Lucazeau mod Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 
(SACEM)m.fl58. Allerede i Greenwich Film mod Société des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) og Société des éditions 
Labrador havde Domstolen imidlertid fastslået, at "sådanne selskabers 
(forvaltningsselskabers) virksomhed kan være tilrettelagt på en sådan måde, at 
den medfører en opdeling af fællesmarkedet og således hindrer den fri 
udveksling af tjenesteydelser, som er et af traktatens mål"59. 

78. I sine præjudicielle afgørelser i sagerne Tournier og Lucazeau fastslog 
Domstolen, at "de gensidige repræsentationskontrakter … er kontrakter, som 
ikke i sig selv begrænser konkurrencen …… Forholdet kunne være et andet, 
såfremt der ved kontrakterne var indført en eneret i den forstand, at 
forvaltningsselskaberne forpligtede sig til ikke at give brugere af indspillede 
musikværker, der er etableret i udlandet, direkte adgang til deres repertoire"60. 
Domstolen udtalte videre, at "enhver samordnet praksis mellem nationale 
forvaltningsselskaber i medlemsstaterne, som kan have til formål eller til følge, 
at det enkelte selskab nægter brugere, der er etableret i en anden medlemsstat, 
direkte adgang til sit repertoire",61 er konkurrenceskadelig. 

79. Domstolen tog stilling til gensidige repræsentationsaftaler mellem 
forvaltningsselskaber i relation til licensering af rettigheder til offentlig 
fremførelse til fysiske lokaliteter såsom diskoteker, hoteller, barer og 
restauranter. Domstolen fastslog, at "en parallel adfærd under visse 
omstændigheder kan udgøre et vigtigt indicium for, at der foreligger en 
samordnet praksis, når den fører til konkurrencevilkår, som ikke svarer til 
normale konkurrencevilkår. En sådan samordning kan imidlertid ikke antages 
at foreligge, såfremt den parallelle adfærd kan forklares ud fra andre hensyn 
end en samordning"62. Med hensyn til licensering af ophavsrettigheder til 
fysiske lokaliteter fandt Domstolen, at et sådant hensyn kunne være, at 
forvaltningsselskaber i andre medlemsstater for at kunne licensere deres 
repertoire uden for deres eget land ville være nødt til at have deres eget 
forvaltnings- og overvågningssystem i det andet land..  

                                                 
56 Præmis 35 i dommen. 
57 Sag 395/87, Ministère Public mod Jean-Louis Tournier, Sml. 1989, s. 2521, præmis 17. 
58 Sag 395/97, Ministère Public mod Jean-Louis Tournier, præmis 26; forenede sager 110/88, 241/88 og 

242/88, François Lucazeau m.fl. mod Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 
(SACEM) m.fl., præmis 20, Sml. 1989, s. 2811.  

59 Sag 22/79, Greenwich Film mod Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) 
og Société des éditions Labrador, Sml. 1979, s. 3275. 

60 Domstolens dom i sag 395/87, Ministère Public mod Jean-Louis Tournier,, præmis 20; se endvidere 
Domstolens dom i forenede sager 110/88, 241/88 og 242/88, François Lucazeau m.fl. mod Societé des 
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) m.fl., Sml. 1989, s. 2811, præmis 14. 

61 Forenede sager 110/88, 241/88 og 242/88, François Lucazeau m.fl. mod Societé des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) m.fl., Sml. 1989, s. 2811, præmis 20.  

62 Sag 395/97, Ministère Public mod Jean-Louis Tournier, Sml. 1989, s. 2521, præmis 24; forenede sager 
110/88, 241/88 og 242/88, François Lucazeau m.fl. mod Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs 
de Musique (SACEM) m.fl., Sml. 1989, s. 2811, præmis 18. 
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80. I nærværende beslutning foretages der en ny vurdering af den territoriale 
afgrænsning af licenseringen af ophavsrettigheder på musikværker til visse 
former for brug (satellit, kabel og internet) i lyset af de kriterier, der blev 
opstillet i Tournier- og Lucazeau-sagerne og de særlige træk ved disse nye 
brugsformer.  

81. Hvad angår forholdet mellem forvaltningsselskaber og erhvervsbrugere i et 
multiterritorialt og/eller elektronisk miljø har Kommissionen vedtaget to 
beslutninger, nemlig Simulcasting-beslutningen63 og Cannes Extension 
Agreement-beslutningen.64  

82. I Cannes Extension Agreement-beslutningen drejede et af de centrale spørgsmål 
sig om prisen på den multiterritorielicens, som brugerne (pladeselskaber) fik 
meddelt på mekaniske rettigheder. I det system, rettighedshavernes 
forvaltningsselskaber (med udgivernes samtykke) havde indført, kunne et 
pladeselskab nøjes med at indgå én samlet licensaftale med kun ét 
forvaltningsselskab omfattende hele EØS eller en del af det. Pladeselskabet 
skulle så betale alle royalties for udnyttelsen af værkerne til dette ene 
forvaltningsselskab. Forvaltningsselskabet anvendte den ensartede sats, der var 
aftalt mellem alle forvaltningsselskaber, og der var ingen praktisk mulighed for 
at yde brugerne rabat. I beslutningen i Cannes Extension Agreement-
beslutningen blev der derimod afgivet bindende tilsagn, der betød, at 
forvaltningsselskaberne kunne indføre en ordning med at give en bestemt, 
maksimal rabat til pladeselskaber, der udtog en multiterritorielicens på 
mekaniske rettigheder. Cannes Extension Agreement åbnede dermed mulighed 
for at opnå en multiterritorielicens, uden at det gik ud over rettighedshavernes 
indtægter (på grund af den faste, ensartede sats), samtidig med at der blev skabt 
en vis priskonkurrence (i kraft af muligheden for, at forvaltningsselskaberne 
kunne tilbyde pladeselskaberne en rabat, der dog var begrænset til 
administrationsomkostningerne). 

83. På samme måde giver Simulcasting Agreement forvaltningsselskaber, der 
forvalter pladeselskabers rettigheder, mulighed for at udstede 
multiterritorielicenser til simulcasting65. Den oprindeligt anmeldte aftale 
indeholdt en bestemmelse om, at erhvervsbrugere kun kunne opnå en licens hos 
forvaltningsselskabet placeret på deres nationale område. Kommissionen 
indrømmede alene fritagelse, efter at forvaltningsselskaberne gik med til, at 
erhvervsbrugere skulle kunne søge om licens hos ethvert forvaltningsselskab i 
EØS. Forvaltningsselskaberne skulle splitte licensprisen op mellem 
administrationsgebyrer og prisen på det ophavsretligt beskyttede musikindhold. 
Det var således administrationsgebyrerne, der konkurreredes på, og ikke 
vederlaget til rettighedshaverne, hvilket sikrer, at det ikke går ud over 
rettighedshavernes indtægter.  

                                                 
63 Kommissionens beslutning 2003/300/EF af 8. oktober 2002 om en procedure i henhold til EF-traktatens 

artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 (Sag COMP/C2/38.014 — IFPI "Simulcasting"), (EUT L 107 af 
30.4.2003, s. 58). 

64 Kommissionens beslutning 2007/735/EF af 4. oktober 2006 om en procedure i henhold til EF-traktatens 
artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 (Sag COMP/C2/38.681 — aftalen om videreførelse af Cannes-
aftalen (EUT L 296 af 15.11.2007, s. 27). 

65 Simulcasting er radio- og tv-stationers samsending via Internet af lydoptagelser, der indgår i deres 
udsendte radio- og/eller tv-signaler. Formålet med den gensidige repræsentationsaftale er at lette 
meddelelsen af internet licenser til radio- og tv-selskaber, der ønsker at gå ind i simulcasting. 
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7.1. Forholdet mellem traktaten og EØS-aftalen – Jurisdiktion  

84. Som nævnt i afsnit 2.4., er CISAC en organisation af forvaltningsselskaber, der 
har et antal medlemmer i Fællesskabet, men også to medlemmer i EFTA-stater, 
der har undertegnet EØS-aftalen, nemlig TONO i Norge og STEF i Island. 

85. For så vidt som CISAC's vedtagelser, de bilaterale gensidige 
repræsentationsaftaler mellem forvaltningsselskaber og den samordnede praksis 
begrænser konkurrencen på fællesmarkedet og påvirker samhandelen mellem 
medlemsstater, finder artikel 81 i traktaten anvendelse. På samme måde gælder, 
at for så vidt som CISAC's vedtagelser, de bilaterale gensidige 
repræsentationsaftaler mellem forvaltningsselskaber og den samordnede praksis 
begrænser konkurrencen på det område, der er omfattet af EØS-aftalen, og 
påvirker samhandelen mellem Fællesskabet og EFTA-stater, finder artikel 53 i 
EØS-aftalen anvendelse.  

86. I den foreliggende sag har Kommissionen i henhold til artikel 56 i EØS-aftalen 
kompetence til at anvende både artikel 81 i traktaten og artikel 53 i EØS-
aftalen, da såvel samhandelen mellem medlemsstater som handelen mellem 
medlemsstater og EFTA-stater påvirkes66. 

7.2. Aftaler mellem virksomheder og vedtagelse inden for en 
virksomhedssammenslutning  

7.2.1. 

7.2.2. 

7.2.3. 

7.2.4. 

                                                

Forvaltningsselskaber er virksomheder  

87. Forvaltningsselskaber er virksomheder som omhandlet i artikel 81, stk. 1, i 
traktaten og artikel 53, stk. 1, i EØS-aftalen. De udbyder kommercielle 
tjenesteydelser67 og udøver derfor økonomisk aktivitet. EF-Domstolen har ved 
flere lejligheder statueret, at EF's konkurrenceregler finder anvendelse på 
forvaltningsselskaber og deres virksomhed68. 

CISAC er en virksomhedssammenslutning  

88. CISAC er en sammenslutning af forvaltningsselskaber og derfor en 
virksomhedssammenslutning som omhandlet i artikel 81, stk. 1, i traktaten og i 
artikel 53, stk. 1, i EØS-aftalen.  

Bilaterale gensidige repræsentationsaftaler er aftaler mellem virksomheder  

89. De bilaterale gensidige repræsentationsaftaler mellem CISAC-medlemmer i 
EØS er aftaler mellem virksomheder som omhandlet i artikel 81, stk. 1, i 
traktaten og artikel 53, stk. 1, EØS-aftalen69. 

CISAC's standardkontrakt er en vedtagelse inden for en 
virksomhedssammenslutning  

90. Både artikel 81, stk. 1, i traktaten og artikel 53, stk. 1, i EØS-aftalen gælder for 
sammenslutninger af virksomheder, hvis: 

 
66 Se afsnit 7.7. 
67 Se f. eks. sag 127/73, Belgische Radio en Televisie mod SV SABAM og NV Fonior. 
68 Se også dommene i sagerne GVL og Lucazeau, der er henvist til i fodnoterne 56 og 59. 
69 TONO og STEF har indgået bilaterale aftaler med alle forvaltningsselskaber i Fællesskabet.  
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a) sammenslutningens eller de deltagende virksomheders aktiviteter tager sigte på 
at frembringe de resultater, som artikel 81, stk. 1, i traktaten og artikel 53, stk. 1, i 
EØS-aftalen har til formål at forhindre70 og/eller 

b) sammenslutningen har til hensigt at samordne sine medlemmers adfærd på 
markedet og/eller reelt har foretaget en sådan samordning71. 

91. CISAC gør gældende, at standardkontrakten for gensidige 
repræsentationsaftaler mellem forvaltningsselskaber ikke er bindende for 
CISAC-medlemmerne i EØS 72. CISAC har desuden anført, at "Det står ethvert 
CISAC-medlem frit at benytte standardkontrakten. … CISAC's 
standardkontrakt skal tilpasses, fordi det er en model, der er udformet til 
eventuelt at blive brugt ikke blot inden for EØS, men af mere end 140 
selskaber, der repræsenterer musikværker overalt i verden"73. Til støtte for 
disse påstande fremfører CISAC, at "stort set intet forvaltningsselskab har 
konsekvent anvendt en nøjagtig gengivelse af CISAC's standardkontrakt i sine 
bilaterale repræsentationsaftaler "74. 

92. Men selv om CISAC's standardkontrakt har form af en ikke-bindende 
anbefaling til medlemmerne, er den en vedtagelse inden for en 
virksomhedssammenslutning som omhandlet i artikel 81, stk. 1, i traktaten og 
artikel 53, stk. 1, i EØS-aftalen på grundlag af hvilken sammenslutningens 
enkelte medlemmer indgår bilaterale gensidige repræsentationsaftaler. En 
anbefaling fra en sammenslutning er tidligere blevet betragtet som en 
vedtagelse selv under omstændigheder, hvor anbefalingen ikke var bindende 
for medlemmerne, men hvor medlemmerne i praksis efterkom den75. Som det 
fremgår af afsnit 4.4.2, benyttede CISAC-medlemmerne i EØS de relevante 
bestemmelser i CISAC's standardkontrakt i deres bilaterale gensidige 
repræsentationsaftaler. CISAC's standardkontrakt var derfor bestemmende for 
deres adfærd og havde følgelig en mærkbar indvirkning på konkurrencen. 
CISAC opfordrer kraftigt sine medlemmerne til at følge standardkontrakten, 
hvilket rent faktisk fremgår af den indledende passus i standardkontrakten, "Om 
brugen af standardkontrakten", hvor det hedder, at formålet er at beskytte 
rettighedshavernes interesser "gennem harmonisering af vilkårene for 
forvaltningsselskabernes repræsentation af hverandre…" (understregelse 
tilføjet). Desuden anbefaler CISAC, at man bruger standardkontrakten "så 
meget som muligt", og hvis forvaltningsselskaberne ikke kan benytte helt 
samme formulering som i standardkontrakten, betoner CISAC, at 
forvaltningsselskaberne "opfordres til at følge de væsentlige overordnede 
principper i standardkontrakten" (understregning tilføjet)76. Intentionen om at 
samordne, og den faktiske samordning mellem CISAC's medlemmer, fremgår  
klart heraf. 

                                                 
70 Forenede sager 209-215 og 218/78, Heintz van Landewyck SARL, m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1978, 

s. 3125, præmis 88. 
71 Sag 45/85, Verband der Sachversicherer mod Kommissionen, Sml. 1987, s. 405, præmis 32; forenede 

sager 96-102, 104, 105, 108 og 110/82, NV IAZ International Belgium, m.fl. mod Kommissionen, Sml. 
1983, s. 3369, præmis 20-21. 

72 Svar af 15. juli 2003 på klagen fra Music Choice Europe. 
73 Se punkt 76 i CISAC's svar på klagepunktsmeddelelsen. 
74 Se punkt 80 i CISAC's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
75 Forenede sager 96 – 102, 104, 105, 108 og 110/82, præmis 20-21 og 89.  
76 Se s. 2 i CISAC's standardkontrakt, opdateret den 30. august 2005. 
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7.3.  Retlig og politisk kontekst  

7.3.1. 

                                                

Artikel 151, stk. 4 i traktaten 

93. Artikel 151, stk. 4, i traktaten bestemmer, at "Fællesskabet tager hensyn til de 
kulturelle aspekter i sin indsats i henhold til andre bestemmelser i denne 
traktat, navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers 
mangfoldighed". Der kan i denne sammenhæng også henvises til UNESCO-
konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed, der blev godkendt af Rådet på Fællesskabets vegne77. Denne 
konvention indgår derfor som en del af gældende fællesskabsret. 

94. Nogle af sagens parter hævder, at denne sag vil være til skade for den kulturelle 
mangfoldighed i Europa og derfor ikke er forenelig med målene i artikel 151, 
stk. 4, i traktaten. Denne påstand synes kun at tage sigte på den territoriale 
afgrænsning af licenseringsretten og ikke på de øvrige elementer i sagen. Det 
påstås, at hvis der i denne beslutning nedlægges forbud mod en territorial 
afgrænsning som sådan, vil den lægge hindringer i vejen for en effektiv 
licensering af musikværker. Det hævdes, at Kommissionens indgreb vil 
ødelægge hele systemet med bilaterale gensidige repræsentationsaftaler, hvilket 
vil resultere i, at der derfor ikke vil være adgang til hele verdensrepertoiret fra 
ét enkelt forvaltningsselskab. Det ville få nogle brugere til at fokusere på de 
populære repertoirer, og repertoirer fra mindre EØS- lande ville blive 
forbigået78. I samme forbindelse er det også blevet fremført, at et forbud mod 
territorial afgrænsning vil føre til, at forvaltning og udstedelse af 
multiterritorielicenser på repertoirer med international appel vil blive 
koncentreret på et begrænset antal forvaltningsselskaber. Uden indtægterne 
herfra, som ifølge dette argument kan blive ganske betydelige, vil det blive 
meget bekosteligt at forvalte et lokalt repertoire til mere traditionel brug eller 
lokal brug, hvilket igen vil gå ud over lokale talenter, der ikke bliver fremmet 
tilstrækkeligt, og dermed skade den kulturelle mangfoldighed.  

95. Den kulturelle mangfoldighed inden for musik anfægtes ikke af denne 
beslutning, der hverken forbyder systemet med gensidig repræsentation som 
sådant eller afskærer forvaltningsselskaberne fra at indføre en vis territorial 
afgrænsning i deres repræsentationsaftaler sammen med visse kommercielle 
vilkår. Den forbyder derimod en samordning, der indebærer en systematisk 
territorial afgrænsning efter nationale territorier79. Som anført i afsnit 7.6.2.2, 
er formålet med denne beslutning ikke at tilskynde forvaltningsselskaberne til 
at opgive systemet med gensidig repræsentation. Tværtimod giver den 
forvaltningsselskaberne muligheden for at tilpasse systemet med gensidig 
repræsentation til de krav, onlinemiljøet stiller, og derved gøre det mere 
attraktivt for både rettighedshavere og brugere. 

96. Det er også blevet hævdet, at hvis der i den beslutning, der træffes i denne sag, 
nedlægges et forbud, vil det føre til, at CISAC-medlemmer i EØS begynder at 
konkurrere på prisen for de licenser, de udsteder til erhvervsbrugere (altså en 

 
77 Rådets afgørelse 2006/515/EF af 18. maj 2006 om indgåelse af konventionen om beskyttelse og fremme 

af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed (EUT L 201 af 25.7.2006, s. 15).  
78  Se f.eks. punkt 23, 102 ff. og 155 i GEMA's ikke-fortrolige svar på klagepunktsmeddelelsen, samt s. 26 

i AKM's ikke-fortrolige svar på klagepunktsmeddelelsen. 
79 Se afsnit 7.6 nedenfor. 
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priskrig), hvilket vil gå ud over rettighedshaverne. Som det vil fremgå af afsnit 
7.6.2.2., er der ud fra tidligere kommissionsbeslutninger intet, der giver 
anledning til at antage, at denne beslutning vil føre til en priskrig om de 
royalties, rettighedshaverne får udbetalt.  

97. Det er tillige blevet fremført, at den krydssubsidiering ved udbetaling af 
royalties, som nogle CISAC-medlemmer i EØS for øjeblikket foretager mellem 
massivt brugt musik og lokal musik, eller mellem de største rettighedshavere og 
de mindste, vil blive ødelagt80. Denne beslutning griber imidlertid ikke ind i 
den interne politik, som CISAC-medlemmer i EØS fører for udbetaling af 
royalties til deres medlemmer, ligesom den ikke griber ind i, hvorvidt de 
anvender en form for krydssubsidiering mellem deres medlemmer – eventuelt 
kombineret med sociale og kulturelle tilbud til dem – eller udbetaler royalties 
udelukkende på grundlag af den faktiske brug af musikværkerne.  

98. I de seneste år har der været tendens til, at visse rettighedshavere har trukket en 
del af deres rettigheder ud af forvaltningsselskabernes gensidige 
repræsentationssystem og antaget nye rettighedsforvaltere, der kunne udstede 
paneuropæiske licenser, og denne tendens er en konsekvens af udviklingen på 
markedet og fremkomsten af nye forretningsmodeller, som fandt sted, længe 
inden denne sag startede, og kan derfor ikke anses for at bero på den. Det kan 
ikke medgives, at denne beslutning vil gå ud over de lokale repertoirer som en 
konsekvens af en sådan opgivelse af gensidige repræsentationsaftaler, for 
beslutningen sætter ikke spørgsmålstegn ved gensidige repræsentationsaftaler 
som sådan og tilskynder ikke forvaltningsselskaberne til at opsige dem.  

99. Endelig er det navnlig pladeselskaber, radio- og tv-selskaber og -stationer, der 
står for markedsføringen af musik, og ikke forvaltningsselskaberne. 
Forvaltningsselskaberne har i vid udstrækning ingen indflydelse på 
markedsføringen af musikværker og disse værkers succes.  

7.3.2. 

                                                

Virkningen af lokal regulering  

100. Nogle CISAC-medlemmer i EØS gør gældende, at det er deres nationale 
lovgivning, der giver dem en monopolstilling. Det hævdes at være tilfældet i 
Italien, Østrig, Ungarn og Slovakiet. I andre tilfælde (f.eks. SAZAS) hævdes 
det, at den lokale regulering kræver en registrering eller anden form for 
tilladelse, som andre CISAC-medlemmer i EØS ikke har, og som ville afskære 
dem fra at udstede licenser på et bestemt område. Det fremgår ikke altid klart, 
om der her tales om licenser til en bruger, der er lokaliseret på dette område, 
eller som ønsker at bruge licensen på dette område.  

101. Uden at drage nogen endelig konklusion, må man ikke glemme, at disse 
påståede nationale monopoler eller andre begrænsninger ikke er til hinder for, 
at forvaltningsselskaber indgår bilaterale gensidige repræsentationsaftaler med 
andre forvaltningsselskaber, der ville give den anden part mulighed for at 
meddele multiterritorielicenser eller ville ophæve den anden parts beskyttelse 
mod konkurrence fra andre forvaltningsselskaber. F.eks. kan den østrigske 

 
80 F.eks. hævdede TONO i sit svar på klagepunktsmeddelelsen (den ikke-fortrolige version, s. 15), at hvis 

den territoriale afgrænsning ophørte, "ville det få negativ indvirkning på den kulturelle mangfoldighed 
inden for EØS. Især for det mere nationalt prægede repertoire som f.eks. det norske vil det resultere i 
en yderligere marginalisering af norsk musik … inden for EØS, til fordel for angloamerikansk musik." 
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lovgivning ikke hindre AKM i at indgå en aftale med SABAM, der giver 
sidstnævnte et ikke-eksklusivt mandat, eller som også omfatter Nederlandene. 
For så vidt som den praksis, der beskrives i denne beslutning, påvirker andre 
markeder end dem, hvor eksklusiviteten er lovbestemt, beror de på autonome 
beslutninger truffet af forvaltningsselskaber og ikke på national lovgivning.81 
Under alle omstændigheder står argumenterne vedrørende virkningen af lokal 
regulering i modsætning til nogle parters hidtidige adfærd, navnlig SIAE's og 
AKM's82. De har begge undertegnet Santiago-aftalen83, hvilket betyder, at de 
ikke ser noget problem i, at nogen anden kontrahent i Santiago-aftalen udsteder 
licenser omfattende hele EØS-området, herunder Italien og Østrig.  

102. Der er desuden nogle CISAC-medlemmer i EØS, der hævder, at de klausuler, 
der er tale om i denne sag, under alle omstændigheder ikke kan håndhæves, 
eftersom de er i strid med visse bestemmelser i den nationale lovgivning84. Den 
omstændighed, at en klausul i en aftale kan være i strid med national ret, er 
imidlertid ikke til hinder for anvendelsen af  artikel 81 i traktaten.  

7.3.3. 

                                                

Det udvidede licenseringssystem 

103. Nogle CISAC-medlemmer i EØS har over for Kommissionen fremført, at deres 
nationale lovgivning foreskriver et kollektivt licenseringssystem. I dette system 
har et forvaltningsselskab ret til at udstede en licens, der ikke alene omfatter 
værker tilhørende de rettighedshavere, de repræsenterer, men også værker 
tilhørende rettighedshavere, der ikke er medlemmer af et forvaltningsselskab. 
Det kan især tilfældet ved licensering af rettigheder til radio- og tv-transmission 
samt kabelretransmission85.  

104. Et sådant system tager sigte på at sikre, at nogle brugere kan opnå én samlet 
licens omfattende alle rettigheder, og ikke er relevant for vurderingen af, om 
den praksis, denne sag drejer sig om, stemmer overens med artikel 81 i 
traktaten. Det udvidede licenseringssystem er ikke som sådant til hinder for, at 
et forvaltningsselskab i et andet EØS land udsteder en licens omfattende det 
land, hvor der findes et sådant system. Den normale betingelse for, at et 
forvaltningsselskab gyldigt kan udstede en sådan udvidet licens, er, at den skal 

 
81 Det bemærkes i den forbindelse, at SIAE i et brev til BUMA af 5. april 2006 forklarede BUMA, at der 

ikke var nogen eksklusivitet i deres gensidige repræsentationsaftale. SIAE understregede, at "Med 
andre ord har BUMA ret til at antage en anden licensgiver eller selv meddele licenser på sit repertoire 
i Italien ".  

82 Se s. 12 og 21 i AKM's ikke-fortrolige svar på klagepunktsmeddelelsen.  
83 Kommissionen udsendte i 2004 en klagepunktsmeddelelse angående internetlicenser udstedt af 

forvaltningsselskaber under den såkaldte Santiago-aftale. Denne aftale indeholdt en 
kundedelingsklausul om, at forvaltningsselskaber kun måtte udstede verdensomspændende licenser til 
brugere lokaliseret på deres (dvs. nationale) område. Kommissionen fandt, at det ophør af territorialitet, 
som internettet forårsagede, i lighed med musikfilernes digitale format åbnede op for multiterritorial 
licensering og en øget konkurrence mellem forvaltningsselskaberne om at udstede denne nye licens. 
Santiago-aftalen udløb i slutningen af 2004, og parterne fornyede den ikke. (Se Kommissionens 
pressemeddelelse IP/04/586 af 3. maj 2004). BUMA og SABAM tilbød at afgive tilsagn om ikke at 
undertegne nogen aftale om licensering af  rettigheder til offentlig fremførelse til onlinebrug med andre 
forvaltningsselskaber, der indeholdt en kundedelingsklausul (se meddelelse i henhold til artikel 27, stk. 
4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i sag COMP/C2/39152 - BUMA og COMP/C2/39151 SABAM 
(Santiago-aftalen - COMP/C2/38126), EUT C 200 af 17. august 2005, s. 11). 

84 Se AEPI's svar på klagepunktsmeddelelsen og punkt 34 og 35 i GEMA's svar på 
klagepunktsmeddelelsen.  

85 Se artikel 3, stk. 2, og artikel 9, stk. 2, i direktiv 93/83/EØF. 

 30 



være forenelig med de lokale love om forvaltningsselskaber (regnskaber, 
effektivitet). Ethvert forvaltningsselskab, der opfylder denne betingelse, vil 
kunne udstede udvidede licenser.  

105. Denne beslutning griber følgelig ikke ind i systemet med udvidede licenser og 
den måde, det fungerer på.  

7.3.4. 

                                                

Kommissionens henstilling om rettighedsforvaltning i et onlinemiljø 

106. I 2005 blev Kommissionens henstilling af 18. maj 2005 om 
grænseoverskridende kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede 
rettigheder i tilknytning til lovlige musiktjenester på nettet86 offentliggjort. 

107. Flere af CISAC-medlemmerne i EØS har gjort gældende, at 
klagepunktsmeddelelsen rent materielt er i modstrid med henstillingen. 
Argumenterne kan opsummeres ved at gengive CISAC's bemærkninger: 
"Denne rapport rummer en stærk kritik og direkte afvisning af "valgmulighed 
2", der fremmer grænseoverskridende forvaltning af ophavsrettigheder gennem 
indførelse af flerlandelicenser med frit valg af adgangspunkt. Den skaber 
konkurrence på erhvervsbrugerniveau og indebærer dermed en yderligere 
styrkelse af brugerens forhandlingsposition". CISAC fandt derfor, at "det 
standpunkt, klagepunktsmeddelelsen giver udtryk for i relation til konkurrence 
inden for musiktjenester på nettet, er urimeligt og klart i strid med 2005-
rapporten, hvori Kommissionen konkluderede, at den konkurrence, der ifølge 
klagepunktsmeddelelsen skal fremmes, vil være til skade for rettighedshavere 
og erhvervsbrugere i den kulturelle sektor "87.  

108. Hertil bemærker Kommissionen allerførst, at CISAC-medlemmerne i EØS 
blander henstilling 2005/737/EF (der ikke indeholder nogen "valgmulighed") 
sammen med den konsekvensanalyse, der var indeholdt i et arbejdsdokument 
udarbejdet forud for henstillingen. Der var alene tale om et forarbejde, som 
ikke blev vedtaget af Kommissionen. 88 

109. Henstilling 2005/737/EF slår i alt væsentligt til lyd for, at rettighedshavere frit 
skal kunne vælge, hvem der skal forvalte deres rettigheder og for hvilket 
område, uanset rettighedshaverens nationalitet eller bopæl89. Desuden anføres 
det helt klart i henstillingen, at kollektive rettighedsforvaltere bør udstede 
licenser til erhvervsbrugere på grundlag af objektive kriterier og "uden nogen 
som helst forskelsbehandling brugerne imellem"90, og der slås til lyd for 
multiterritorielicenser. Der er således fuld overensstemmelse mellem 
henstilling 2005/737/EF og denne beslutning, idet de begge søger at få afskaffet 
konkurrenceskadelige barrierer for, at rettighedshavere frit kan vælge 

 
86 EUT L 276 af 21.10.2005, s. 54. 
87 Se s. 11 og 12 i CISAC's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
88 Se Kommissionens arbejdsdokument – Konsekvensanalyse af en reform af grænseoverskridende 

kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder i tilknytning til lovlige 
musiktjenester på nettet, SEC(2005) 1254 af 11.10.2005, findes på   
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/sec_2005_1254_en.pdf.   
Kommissionen bemærker i den forbindelse, at CISAC henviser til formuleringer, der ikke indgik i 
rapporten med hensyn til Kommissionens tjenestegrenes vurdering af valgmulighed 2 (se især citaterne 
i punkt 175 i CISAC's svar på klagepunktsmeddelelsen) 

89 Se punkt 3 og 5 i henstillingen. 
90 Se punkt 9 i henstillingen. 
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forvaltningsselskab, og at rettighedsforvalterne kan udstede 
multiterritorielicenser.  

110. Endelig må en henstilling, der ikke er en bindende retsakt, læses og fortolkes i 
sammenhæng med traktatens bestemmelser, navnlig artikel 81 og 82.  

7.3.5. 

                                                

Konkurrencekilder, der påvirkes  

111. Punkt 18 i retningslinjerne for anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3, giver 
et godt grundlag for at analysere, hvilke kilder til konkurrence der kan påvirkes 
af aftaler, der har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen som 
omhandlet i artikel 81, stk. 191. I denne sag er to former for konkurrence, der 
påvirkes. For det første er der tale om påvirkning af den konkurrence, der 
består mellem forvaltningsselskaberne i forhold til deres egne tjenester eller 
repertoirer. Denne (faktiske eller potentielle) konkurrence kan udspille sig på 
de tre markeder, der er beskrevet i afsnit 5.2, nemlig markedet for forvaltning 
af ophavsrettigheder for rettighedshaverne, markedet for forvaltning af 
ophavsrettigheder for andre forvaltningsselskaber og markedet for licensering 
af rettigheder til satellit-, kabel- og internetfremførelse til erhvervsbrugere. 

112. Nogle CISAC-medlemmer i EØS har fremført, at konkurrencen mellem 
forvaltningsselskaber om licensering af deres eget repertoire til erhvervsbrugere 
via direkte licensering aldrig vil opstå, eftersom forvaltningsselskabernes 
repertoirer er komplementære. Det er rigtigt, at der er nogle brugere, f.eks. 
radio- og tv-stationer, der kun har begrænsede muligheder for at udvælge 
individuelle nationale repertoirer. Andre brugere, som f.eks. 
ringetoneudbydere, vil kunne være mere fleksible med hensyn til, hvilke 
repertoirer de har brug for at kunne tilbyde. Desuden øges den høje grad af 
komplementaritet mellem forvaltningsselskabernes repertoirer ydermere af de 
begrænsninger, der gælder eller har været gældende for medlemmernes 
muligheder for at gå over til et andet forvaltningsselskab eller splitte sit eget 
repertoire op på flere forvaltningsselskaber. Disse begrænsninger har bevirket, 
at verdensrepertoiret er blevet opdelt i rent nationale repertoirer.  

113. Den anden form for konkurrence er konkurrencen mellem 
forvaltningsselskaber, der udbyder tilsvarende repertoirer. Uden 
områdebegrænsningerne i de bilaterale gensidige repræsentationsaftaler ville 
denne konkurrence opstå mellem forvaltningsselskaberne, som ville konkurrere 
på de rettigheder, de har opnået fra andre forvaltningsselskaber på grund af de 
bilaterale gensidige repræsentationsaftaler. Denne form for (faktisk eller 
potentiel) konkurrence om udbud af musikrepertoirer til erhvervsbrugere 
kommer kun ind i billedet på markedet for licensering af rettigheder til offentlig 
fremførelse.  

114. Aftaler, der begrænser en licens til kun at gælde på et bestemt område, og som 
afskærer andre forvaltningsselskaber fra at udstede licenser på dette område, 
påvirker konkurrencen på det pågældende repertoire. Kort sagt forholder det sig 
sådan, at hvis en aftale begrænser den faktiske eller den potentielle 
konkurrence, der kunne have eksisteret uden de restriktive aftaleklausuler, vil 
den pågældende aftale kunne falde ind under artikel 81, stk. 1, i traktaten.  

 
91 Kommissionens meddelelse om "Retningslinjer for anvendelsen af EF-traktatens artikel 81, stk. 3", 

EUT C 101 af 24.4.2004, s. 97.  
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115. Inden det kan konkluderes, om en sådan begrænsning af konkurrencen er 
omfattet af artikel 81, stk. 1, i traktaten som følge  af  konkurrencebegrænsende 
formål eller virkninger, er det ifølge punkt 18(2) i Kommissionens 
retningslinjer for anvendelsen af artikel 81, stk. 3, i traktaten nødvendigt at 
undersøge, om der ville være sandsynlighed for licensering mellem 
forvaltningsselskaberne, hvis ikke de pågældende aftalebegrænsninger havde 
fandtes. Hvis begrænsningen er objektivt nødvendig for en sådan licensering, er 
den ikke omfattet af artikel 81, stk. 192. Artikel 81, stk. 1, i traktaten gælder 
derfor ikke, hvis den pågældende type aftale ikke ville være indgået uden 
begrænsningen. I så fald er der ingen konkurrence at begrænse. Som det 
fremgår af udtrykket "objektivt nødvendig", bygger denne vurdering ikke på 
parternes subjektive synspunkter. Som anført i punkt 18(2) i retningslinjerne er 
spørgsmålet ikke, om parterne i den konkrete situation ikke ville have 
accepteret at indgå en mindre restriktiv aftale, men om virksomheder i en 
tilsvarende situation, i betragtning af aftalens art og markedets karakteristika, 
ikke ville have indgået en mindre restriktiv aftale. I denne forbindelse er det 
nødvendigt at vurdere de faktiske økonomiske forhold, hvorunder CISAC's 
standardkontrakt og CISAC-medlemmer i EØS fungerer, og de relevante 
markeders karakteristika. 

116. Ovennævnte regler anvendes i de afsnit, som behandler både de forskellige 
begrænsninger, der er indeholdt i de bilaterale gensidige repræsentationsaftaler 
(afsnit 7.4 og 7.5), og den samordnede praksis mellem CISAC-medlemmer i 
EØS samt spørgsmålet om, hvorvidt disse begrænsninger er forenelige med 
artikel 81, stk. 1, i traktaten og artikel 53, stk. 1, EØS-aftalen (afsnit 7.6).  

7.3.6. 

                                                

Den administrative skrivelse (ikke-indgreb) til PRS i 1999  

117. Forud for klagepunktsmeddelelsen havde Kommissionen i en anden sag (sag 
IV/34.991) fremsendt en administrativ skrivelse (et såkaldt "comfort letter") til 
PRS angående dennes medlemsregler og gensidige repræsentationsaftale med 
SACEM93.  

118. PRS anmeldte sine medlemsregler til Kommissionen den 3. februar 1994. 
Ifølge bilaget til formular A/B blev medlemmernes rettigheder altid overdraget 
til PRS på et eksklusivt grundlag, og det gjaldt samtlige rettigheder til offentlig 
fremførelse (punkt 5.2.2. i bilaget til formular A/B). I en opdatering af 
anmeldelsen af 12. januar 1999 anmeldte PRS en ændring af sine 
medlemsregler, der gik ud på at åbne mulighed for at trække rettighederne til 
live-fremførelser ud. PRS anmeldte tillige sine gensidige repræsentationsaftaler 
med andre CISAC-medlemmer i EØS, der ifølge formuleringen i bilaget til 
formular A/B, "…ikke er eksklusive …". I bilaget til formular A/B var det 
anført, at PRS medsendte sin aftale med SACEM i tillæg 8 til anmeldelsen. 
Men det dokument, der fandtes i tillæg 8, var rent faktisk CISAC's 
standardkontrakt. PRS fik tilsendt en administrativ skrivelse den 16. februar 
1999.  

 
92 Sag 258/78, L.C. Nungesser KG og Kurt Eisele mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, 

Sml. 1978, s. 2015.  
93 I nærværende sag anmodede PRS om indsigt i Kommissionens sagsakter fra sag IV/34.991. PRS fik 

denne aktindsigt den 28. marts 2006. PRS fik også lejlighed til at tage fotokopier af de tilgængelige 
dokumenter, selskabet ønskede.  
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119. PRS og andre af klagepunktsmeddelelsens adressater har gjort gældende, at det 
i lyset af den administrative skrivelse ikke var indlysende, hvorfor 
Kommissionen havde ændret sin holdning, og hvorfor den kunne pålægge PRS 
og de øvrige adressater bøder for at have overvejet eller implementeret 
medlems- og områdeklausulerne i CISAC's standardkontrakt.  

120. En administrativ skrivelse afskærer imidlertid ikke Kommissionen fra at ændre 
sin vurdering af den pågældende aftale eller praksis, hvilket i øvrigt er anført i 
selve den administrative skrivelse.  

121. Siden 1999 har markedet udviklet sig betydeligt i flere henseender, og 
Kommissionen har i denne sag fået mange nye oplysninger. Internettets 
fremkomst har kort sagt resulteret i en gennemgribende ændring i den måde, 
hvorpå ophavsrettigheder udnyttes. Markedsaktørerne har desuden udviklet nye 
forretningsmodeller, således som det beskrives i betragtning 98. Klagen fra 
RTL indeholdt oplysninger om satellit- og kabeludnyttelse, der ikke var kendte 
på det tidspunkt, hvor PRS indgav sin anmeldelse. I disse yderligere 
oplysninger findes der belæg for, at de gensidige repræsentationsaftaler har lagt 
hindringer i vejen for radio- og tv-selskabernes udvikling af deres 
internationale aktiviteter. PRS's anmeldelse indeholdt kun oplysninger om de 
proceduremæssige aspekter af medlemsreglerne og aftalerne med de andre 
CISAC-medlemmer i EØS. 

122. Det kan konkluderes, at den administrative skrivelse, som blev sendt til PRS i 
1999, ikke er til hinder for, at Kommissionen på grundlag af de faktiske 
omstændigheder, der er relevante i denne sag, kan fastslå, at der er sket en 
overtrædelse af konkurrencereglerne.  

7.4. Medlemsbegrænsningerne  

123. Dette afsnit vedrører medlemsbegrænsningerne i de bilaterale gensidige 
repræsentationsaftaler mellem CISAC-medlemmer i EØS, som udgør aftaler 
mellem virksomheder efter artikel 81, stk. 1, i traktaten og artikel 53, stk. 1, i 
EØS-aftalen.  

124. § 11(II) i CISAC's standardkontraktbestemmer94, at ingen af de kontraherende 
forvaltningsselskaber uden det andet selskabs samtykke må acceptere det andet 
selskabs medlemmer eller fysiske personer eller virksomheder med henholdsvis 
statsborgerskab eller hjemsted i et af de lande, hvor det andet selskab opererer, 
som medlemmer. Når § 11(II) indføjes i bilaterale gensidige 
repræsentationsaftaler, indebærer det, at et forvaltningsselskab skal indhente 
tilladelse fra et andet forvaltningsselskab – som jo er en potentiel konkurrent på 
markedet for forvaltning af ophavsrettigheder for rettighedshavere - før det som 
medlem kan optage en rettighedshaver, der enten allerede var medlem af et 
andet forvaltningsselskab eller var statsborger i det land, hvor det andet 
forvaltningsselskab opererede, hvilket normalt er det land, hvor det andet 
forvaltningsselskab var beliggende.  

                                                 
94 Selv om denne klausul formelt udgik af CISAC's standardkontrakt i juni 2004, anvendes den fortsat af 

en række forvaltningsselskaber i deres bilaterale gensidige repræsentationsaftaler, som anført i 
betragtning 30-34. 

 34 



125. Denne bestemmelse begrænser en rettighedshavers mulighed for selv at vælge, 
hvilket forvaltningsselskab han eller hun vil være medlem af, eller for samtidigt 
at overdrage forvaltningen af sine rettigheder i forskellige EØS-lande til 
forskellige forvaltningsselskaber i EØS.  

126. Medlemsbegrænsningerne påvirker to former for konkurrence. Først og 
fremmest begrænser de konkurrencen mellem forvaltningsselskaberne på 
markedet for forvaltning af ophavsrettigheder for rettighedshavere. For det 
andet indebærer de den mere indirekte konkurrencebegrænsning, at den 
virkning, de har for hvert forvaltningsselskabs repertoire, også kan påvirke 
konkurrencen mellem forvaltningsselskaber på markedet for licensering af 
rettigheder til erhvervsbrugere. Klausulerne vil kunne begrænse det enkelte 
forvaltningsselskabs repertoire til kun at omfatte rettigheder tilhørende 
rettighedshavere i det samme EØS-land, hvilket gør repertoirerne mere 
komplementære, end de ellers ville have været. Disse begrænsninger kan derfor 
mindske den potentielle konkurrence mellem forvaltningsselskaberne i forhold 
til deres eget repertoire. Der må også tages hensyn til medlemsbegrænsningerne 
ved vurderingen af de områdebegrænsninger, der begrænser 
forvaltningsselskabernes licensering til ét EØS-land. Jo større substitution der 
kan antages at bestå mellem de enkelte forvaltningsselskabers repertoirer, jo 
mere begrænser områdebegrænsningerne den konkurrence, der ellers ville have 
bestået, hvis de bilaterale repræsentationsaftaler ikke havde fandtes. 
Medlemsbegrænsningerne bidrager til, at der bliver tale om klart adskilte 
nationale repertoirer, eftersom de gør det vanskeligere for rettighedshaverne at 
blive medlemmer af andre forvaltningsselskaber. Uden 
medlemsbegrænsningerne ville der være mindre sandsynlighed for en sådan 
nationalitetsadskillelse, og repertoirerne ville formentlig på længere sigt blive 
mere homogene.  

127. Medlemsbegrænsningerne falder derfor ind under forbuddet i artikel 81, stk. 1, 
i traktaten og artikel 53, stk. 1, EØS-aftalen idet de har et 
konkurrencebegrænsende formål.  

128. Af Kommissionens undersøgelser og den mundtlige høring fremgik det, at 
nogle CISAC-medlemmer i EØS selv finder denne standardklausul 
konkurrenceskadelig95. 

129. IMRO hævder, at der er praktiske grunde til, at det er nødvendigt at indhente 
det andet forvaltningsselskabs samtykke, og at denne bestemmelse kun blev 

                                                 
95 I et brev til STIM fra april 2005 skrev SACEM f.eks. i forbindelse med CISAC-standardkontraktens 

§ 11(II) følgende: “En sådan klausul er ikke i overensstemmelse med Rom-traktatens artikel 81, stk. 1. 
Det ser derfor ud til at være nødvendigt at slette den i den gensidige repræsentationsaftale mellem 
SACEM og STIM… » (Se brev fra Thierry Desurmont, SACEM, af 4. april 2005 til Kenth Muldin, 
STIM, s. 1). I et brev til SACEM af 18. maj 2005 skrev ZAIKS følgende: " § 11(II) …er ikke i 
overensstemmelse med bestemmelserne i Rom-traktatens artikel 81, stk. 1". AKKA/LAA skrev stort set 
det samme til SACEM i et brev af 7. juni 2005: "Under henvisning til Deres brev af 13. maj 2005 om en 
gensidig repræsentationsaftale, er i overensstemmelse med Rom-traktatens artikel 81, stk. 1, skal jeg 
hermed bekræfte, at AKKA-LAA indvilliger i, at § 11(II) skal anses for at være slettet i den gensidige 
repræsentationsaftale mellem SACEM og AKKA-LAA". Andre forvaltningsselskaber er under 
sagsbehandlingen begyndt at fjerne klausulen fra deres gensidige repræsentationsaftaler, hvilket tyder 
på, at denne klausul enten ikke er nødvendig for, at aftalerne kan fungere gnidningsløst, eller også at 
den implicit af disse parter opfattes som værende konkurrenceskadelig (f.eks. ARTISJUS, BUMA, 
KODA, OSA). 
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brugt, når en rettighedshaver allerede var medlem af et andet 
forvaltningsselskab og ønskede at skifte selskab96. Det forekommer rent faktisk 
at være nødvendigt, at forvaltningsselskaberne kommunikerer med hinanden, 
for at en rettighedshavers overgang fra det ene selskab til det andet kan foregå 
gnidningsløst. Men det er ikke, hvad klausulen siger, og det skulle ikke være 
nødvendigt at kræve tilladelse til, at rettighedshaveren vælger et andet selskab, 
uanset om en nægtelse af samtykke skal begrundes eller ej.  

130. Nogle af CISAC-medlemmerne i EØS gør gældende, at medlemsklausulen ikke 
er blevet anvendt, men det ændrer intet ved klausulens 
konkurrencebegrænsende karakter. Eftersom klausulen har til formål at fordele 
rettighedshaverne efter deres nationalitet og lader det være op til det "nationale" 
forvaltningsselskab at bestemme, om en rettighedshaver må blive medlem af et 
andet forvaltningsselskab, er det ikke nødvendigt at bevise, at klausulen blev 
anvendt eller håndhævet. Klausulens blotte eksistens skaber en "visuel og 
psykologisk" baggrund, der får forvaltningsselskaberne til ikke at søge at 
tiltrække rettighedshavere, der er medlemmer af andre forvaltningsselskaber 
eller ikke er statsborgere i deres land97. På samme måde kan det argument, 
nogle CISAC-medlemmer i EØS har fremført om, at der simpelthen ikke var 
nogen rettighedshavere, der anmodede om at blive medlemmer af et 
forvaltningsselskab i et andet land, ikke modbevise klausulens 
konkurrencebegrænsende karakter. Der ville tværtimod ikke være behov for en 
sådan klausul, hvis denne påstand var rigtig.  

131. Undersøgelserne har desuden vist, at forvaltningsselskaberne kun har få 
medlemmer, der ikke er statsborgere i deres land. I marts 2005 spurgte 
Kommissionen i en begæring om oplysninger CISAC-medlemmerne i EØS om, 
hvorvidt de havde medlemmer fra andre lande. AKKA/LAA oplyste, at 
selskabet ikke havde nogen udenlandske medlemmer. Nogle CISAC-
medlemmer i EØS opgav meget lave tal: AEPI oplyste at man havde 11 
udenlandske medlemmer. De udenlandske medlemmer udgjorde 0,8 % for 
TEOSTO, 1 % for ARTISJUS og OSA, 1,43 % for SGAE. Andre CISAC-
medlemmer i EØS opgav slet ingen tal (ZAIKS, TONO, SPA, SOZA, STIM, 
SIAE, SABAM, LATGA-A, KODA, EAÜ, STIM, AKM). GEMA oplyste, at 
6,83 % af dets medlemmer ikke var tyskere. PRS (som ikke har nogen 
udtrykkelig medlemsklausul i sine gensidige repræsentationsaftaler) oplyste, at 
11,3 % af dets medlemmer ikke var britiske. 19 % af SACEM's medlemmer var 
udlændinge, men dette tal kan hænge sammen med, at SACEM opererer direkte 
i flere lande, både i Fællesskabet (Luxemburg) og uden for Fællesskabet (især i 
Afrika). 

132. Alt tyder på, at konkurrence mellem forvaltningsselskaberne om forvaltning af 
musikrettigheder for rettighedshaverne kan være til gavn for rettighedshaverne. 
Det skyldes, at der i de internationale royalties i de fleste tilfælde foretages 

                                                 
96 Ifølge IMRO er der alene tale om den situation, hvor et medlem af et andet forvaltningsselskab ønsker 

at blive medlem af IMRO og dermed forlade sit hidtidige selskab. IMRO mener, at man er nødt til at 
indhente samtykke fra det andet forvaltningsselskab for at afklare, hvornår den pågældende 
rettighedshavers medlemskab starter og ophører. Se punkt 38-39 i IMRO's svar på 
klagepunktsmeddelelsen af 31. januar 2008 samt IMRO's brev af 28. september 2005. 

97  Se i forbindelse hermed sag 19/77, Miller International Schallplatten GmbH, Sml. 1978, s. 131, præmis 
7; forenede sager 32/78, 36/78 og 82/78, BMW Belgium SA, Sml. 1979, s. 2435 præmis 27-36; sag 
246/86, SC Belasco, Sml. 1989, s. 2117, præmis 15.  
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flere eller forskellige fradrag for administrationsgebyrer til andre 
forvaltningsselskaber i andre lande. Den indtægt, rettighedshaveren i sidste 
ende opnår, kan derfor variere, alt efter hvilket forvaltningsselskab der forvalter 
hans eller hendes rettigheder. Kommissionen anmodede CISAC-medlemmerne 
i EØS om oplysninger om deres typiske gebyrer og royaltystruktur og om, 
hvorvidt de beregner andre administrationsgebyrer for de rettigheder, de 
forvalter i henhold til gensidige repræsentationsaftaler98. Svarene faldt i tre 
kategorier: (i) nogle forvaltningsselskaber beregner ikke yderligere 
administrationsgebyrer for indtægter, der stammer fra andre selskaber99, (ii) 
andre selskaber anvender en bestemt sats, der varierer fra det ene selskab til det 
andet100, og (iii) nogle selskaber anvender ikke en forskellig sats for 
rettigheder, som de forvalter direkte, og rettigheder, de forvalter på grundlag af 
gensidige repræsentationsaftaler101. Som helhed svinger de satser, CISAC-
medlemmer i EØS anvender for forvaltning af rettigheder affødt af gensidige 
repræsentationsaftaler, fra 0 % til ca. 27,7 %102.  

133. En anden indikator for effektiviteten af de tjenester, CISAC-medlemmer i EØS 
yder rettighedshaverne, er administrationsgebyrernes niveau eller det såkaldte 
"administrationsnøgletal". I sit svar på klagepunktsmeddelelsen anførte STIM, 
at "forvaltningsselskaberne benytter et internationalt benchmark, det såkaldte 
"administrative overhead ratio”, til måling af effektiviteten"103. I den 
henseende synes de administrationsgebyrer, som CISAC-medlemmer i EØS 
anvender over for deres medlemmer, at variere betydeligt104. 

134. Rettighedshaverne ville således have interesse i at vælge forvaltningsselskab ud 
fra flere kriterier, især (i) omkostningselementerne (provisionsrelaterede 
fradrag, medlemsgebyrer og lignende omkostninger, såsom pensionsfradrag 
eller kulturelt betonede fradrag), (ii) servicekvalitet (gennemsigtighed, 
regnskaber, royalty-vilkår, information, retsbeskyttelse og håndhævelse), (iii) 
medlemsfordele (såsom pensions- eller sygesikringsordninger) og (iv) 
selskabets evne til at få de størst mulige beløb til rettighedshaverne ind.  

135. Den interesse, rettighedshaverne har i en øget konkurrence mellem 
forvaltningsselskaberne, er ikke blot en rent teoretisk hypotese. For eksempel 
ønskede en fransk rettighedshaver ("Daft Punk"-gruppen) i 1998 kun at 
overdrage visse kategorier af sine ophavsrettigheder til SACEM og kun for sit 
nationale område (Frankrig). SACEM fandt denne ansøgning uforenelig med 
sine vedtægter og afslog den. På baggrund af en klage fra gruppen fandt 

                                                 
98 Begæring om oplysninger fra september 2006 til alle EØS-forvaltningsselskaber.  
99 F.eks. IMRO (se afsnittet med overskriften "Internationale administrationsudgifter" i IMRO's ikke-

fortrolige svar på begæringen om oplysninger fra september 2006,) og KODA (se afsnit I.B.1.2 i 
KODA's ikke-fortrolige svar på begæringen om oplysninger fra september 2006,). 

100 F.eks. OSA (se afsnit I.B i OSA's ikke-fortrolige svar på begæringen om oplysninger fra september 
2006). 

101  F.eks. GEMA (se s. 3 i GEMA's ikke-fortrolige svar på begæringen om oplysninger fra september 
2006). 

102 Se s. 2 i STEF's ikke-fortrolige svar. Det bør understreges, at disse eksempler er baseret på de 
oplysninger, Kommissionen er i besiddelse af. Visse forvaltningsselskaber besvarede ikke dette 
spørgsmål.  

103 Se punkt 14 i STIM's svar på klagepunktsmeddelelsen. 
104 Af svarene på de begæringer om oplysninger, Kommissionen fremsendte til forvaltningsselskaberne i 

september 2006, fremgår det, at forvaltningsselskabernes administrationsgebyrer svinger fra 10 % til 
27 % af de opkrævede royalties.  
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Kommissionen, at SACEM's afslag kunne udgøre et misbrug af dominerende 
stilling. SACEM ændrede derfor sine vedtægter og gav sine rettighedshavere 
mulighed for selv at forvalte visse kategorier af rettigheder eller at overdrage 
dem til et andet forvaltningsselskab105.  

136. Forvaltningsselskaberne kan også have en interesse i at konkurrere om 
kontrakter med rettighedshavere, da det vil have positiv indvirkning på deres 
samlede omsætning, der danner grundlag for de administrationsgebyrer, de 
beregner. Uden medlemsklausulen ville forvaltningsselskaberne lettere kunne 
konkurrere om kontrakter med rettighedshavere.  

137. Det må konkluderes, at der ville være konkurrence mellem 
forvaltningsselskaberne på markedet for forvaltning af ophavsrettigheder for 
medlemmerne, hvis medlemsklausulen ikke havde fandtes. Uden 
medlemsbegrænsningerne ville forvaltningsselskaberne desuden kunne indgå 
aftaler direkte med andre forvaltningsselskabers medlemmer og kunne derfor 
opbygge deres eget "globale" repertoire eller i hvert fald repertoirer, der er 
mere varierede end de rent nationale repertoirer, fordi de så vil omfatte værker 
fra udenlandske ophavsmænd. Begrænsningerne skaber derfor en kunstig 
afhængighed mellem forvaltningsselskaberne, fordi rent nationale repertoirer, 
selv om de udgør en stor del af ethvert selskabs repertoire, i sig selv sjældent er 
noget attraktivt produkt for erhvervsbrugere.  

7.5. Eksklusivitetsklausulen  

7.5.1. 

                                                

Generelle bemærkninger  

138. Nogle CISAC-medlemmer i EØS har fremført påstanden om, at de gensidige 
repræsentationsaftaler mellem forvaltningsselskaberne er agenturaftaler og 
derfor ikke falder ind under artikel 81, stk. 1. Denne påstand kan ikke godtages. 
For det første er det kun forpligtelser, der indgår som en integreret del af en 
agenturaftale, der ikke falder ind under artikel 81, stk. 1, i traktaten.106 Det 
gælder helt klart ikke for bestemmelser om, at tilladelser til at meddele licenser 
gives på et eksklusivt grundlag, eller for en samordnet praksis om 
afgrænsningen af det område, inden for hvilket et forvaltningsselskab må 
udstede licenser. For det andet har et forvaltningsselskab normalt ingen 
bestemmende indflydelse på de "priser" (royalties), der anvendes af det 
forvaltningsselskab, som repræsenterer det, og som vil anvende samme 
royaltysatser, som det anvender for sit eget repertoire.  

139. For det tredje drejer agenturaftaler sig om den situation, hvor en agent 
bemyndiges til at forhandle på vegne af en anden person, der alene bærer den 
risiko, der er forbundet med de indgåede aftaler og de markedsspecifikke 
investeringer.107 Forvaltningsselskaber foretager investeringer, f.eks. i 
elektronisk behandling af store mængder data i relation til administration eller 
overvågning af brugen af rettighederne i nye medier (f.eks. musik på nettet). 
Risikoen ved disse investeringer bæres af de forvaltningsselskaber, der foretog 

 
105 Kommissionens beslutning af 12.8.2002 i sag COMP/C2/37.219, Banghalter og Homem Christo (Daft 

Punk) mod SACEM.  
106 Se Kommissionens meddelelse om "Retningslinjer for vertikale begrænsninger", EFT C 291 af 

13.10.2000, s. 1-44, punkt 18. 
107 Se Kommissionens meddelelse om "Retningslinjer for vertikale begrænsninger", punkt 12 ff.  
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investeringerne, og ikke af de partnere, de har indgået gensidige 
repræsentationsaftaler med om rettighederne. For det fjerde har nogle CISAC-
medlemmer i EØS i forbindelse med diskussionen angående 
anvendelsesområdet for § 6(II) i CISAC's standardkontrakt fremført, at det 
repræsenterede forvaltningsselskab ikke har nogen mulighed for at blande sig i 
det repræsenterende forvaltningsselskabs arbejde og således ikke kan give det 
nogen instrukser108. Dette forekommer at modbevise påstanden om, at det 
repræsenterende forvaltningsselskab simpelthen er en agent for det andet 
forvaltningsselskab. For det femte stadfæstede EF-Domstolen  klart i Lucazeau-
dommen, at artikel 81, stk. 1, finder anvendelse på gensidige 
repræsentationsaftaler, der indeholder en eksklusivitetsklausul, og på 
samordnet praksis med tilsvarende formål eller virkning. 

7.5.2. 

                                                

§ 1(I)i CISAC's standardkontrakt: eksklusivitetsklausulen  

140. § 1 i CISAC's standardkontrakt indeholdt indtil maj 1996109 bestemmelse om, 
at den gensidige overdragelse af repertoirer skulle foregå på et eksklusivt 
grundlag. Denne eksklusivitet er konkurrencebegrænsende og udelukker enhver 
konkurrence på forvaltningsselskabernes nationale markeder, idet den 
indebærer, at intet andet forvaltningsselskab kan udstede licenser på det 
relevante repertoire til brug inden for det pågældende forvaltningsselskabs 
område. Hvis f.eks. KODA giver SGAE eksklusiv ret til at udstede licenser på 
det danske repertoire i Spanien, garanterer KODA dermed ikke alene over for 
SGAE, at intet andet forvaltningsselskab vil få overdraget det danske repertoire 
i Spanien, men også at KODA ikke selv vil udstede nogen licenser på sit eget 
repertoire i Spanien og derfor ikke vil give direkte adgang til sit repertoire. 
Eksklusivitetsklausulen er derfor konkurrencebegrænsende på to planer, nemlig 
dels i relation til (i) konkurrencen på markedet for forvaltningsselskabernes 
forvaltningstjenester til hinanden og dels (ii) konkurrencen på 
licenseringsmarkedet.  

141. På markedet for forvaltningstjenester til andre forvaltningsselskaber har hvert 
forvaltningsselskab sikkerhed for, at der ikke vil blive udpeget noget andet 
forvaltningsselskab inden for dets område. Intet andet forvaltningsselskab vil 
derfor være i stand til at udstede multirepertoirelicenser (eller nogen licens 
overhovedet) til brug på dette område, uanset om brugerne er lokaliseret på 
dette område eller ej. Begrænsningen gælder lige såvel på 
licenseringsmarkedet, fordi brugerne bliver stillet over for et 
forvaltningsselskab med monopol i hvert land, og fordi de - uanset hvor de 
ellers befinder sig - er nødt til at udtage en monoterritorielicens hos hvert 
forvaltningsselskab, hvis de ønsker at udnytte ophavsrettighederne i flere lande. 
Eksklusivitetsklausulen begrænser konkurrencen, eftersom 
forvaltningsselskaberne ikke konkurrerer med hinanden om det samme 
udenlandske repertoire, som de ellers hver for sig kunne være blevet udpeget til 
at forvalte.  

142. I det omfang, hvor de bilaterale gensidige repræsentationsaftaler indeholder 
klausuler svarende til § 1 i CISAC's standardkontrakt, således som den var 

 
108 Se afsnit 7.5.3 nedenfor. 
109 Efter denne dato anbefalede CISAC ikke længere i § 1 i standardkontrakten, at EØS-medlemmerne 
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formuleret indtil maj 1996, er disse aftaler konkurrencebegrænsende og i strid 
med artikel 81, stk. 1, i traktaten og artikel 53, stk. 1 i EØS-aftalen.  

143. Dette element i klagepunktsmeddelelsen blev ikke anfægtet af CISAC-
medlemmerne i EØS, som både i deres skriftlige svar og under den mundtlige 
høring anerkendte, at eksklusivitetsklausulen var i strid med EF's 
konkurrenceregler, således som de er blevet fortolket i EF-Domstolens domme 
i Tournier og Lucazeau. Den holdning, som klagepunktsmeddelelsens 
adressater indtager hertil, kan sammenfattes i følgende svar fra CISAC: 
"Udvalget (for juridiske spørgsmål) udtalte, at disse forvaltningsselskaber efter 
EF's konkurrenceregler ikke kunne få overdraget eksklusive mandater fra 
udenlandske forvaltningsselskaber"110. 

144. Det bemærkes, at 12 år efter, at CISAC i maj 1996 anbefalede sine EØS-
medlemmer at undgå at bruge nogen eksklusivitetsklausul i deres bilaterale 
repræsentationsaftaler, og 19 år efter, at dommene i Tournier og Lucazeau 
faldt, har flertallet af CISAC-medlemmerne i EØS stadig ikke ændret deres 
gensidige aftaler og bragt dem i overensstemmelse med disse domme, selv om 
de alle anerkendte, at eksklusivitetsklausulen er i strid med EF's 
konkurrenceregler.  

7.5.3. 

                                                

 § 6(II)i CISAC's standardkontrakt  

145. I sin klagepunktsmeddelelse fandt Kommissionen, at ifølge § 6(II) i CISAC's 
standardkontrakt, at CISAC-medlemmerne i EØSindvilligede i at afstå fra at 
operere i det andet forvaltningsselskabs område. Kommissionen fandt, at § 1 og 
§ 6(II) indeholdt en fuldstændig beskyttelse af den eksklusive, gensidige 
repræsentation111. Som beskrevet i betragtning 78, fastslog EF-Domstolen i sin 
præjudicielle afgørelse i Tournier og Lucazeau, at det kan være i strid med 
konkurrencereglerne, hvis forvaltningsselskaber aftaler at nægte brugere uden 
for deres område adgang til deres eget repertoire.  

146. CISAC og de fleste CISAC-medlemmer i EØS svarede herpå, at 
Kommissionen helt havde misforstået § 6(II). Disse svar kan sammenfattes 
med følgende udtalelse fra SACEM: "§ 6(II) tager alene sigte på at sikre en 
rationel forvaltning af vores gensidighedsaftale. Hvis et selskab har fået 
overdraget at forvalte et andet selskabs repertoire på sit område, kan denne ret 
kun udøves af det selskab, der har fået den overdraget. Med andre ord er det 
op til det selskab, der har fået overdraget repertoiret, at forhandle med 
brugerne…Men det må understreges, at en sådan regel ikke afskærer det 
selskab, der har overdraget repertoiret til det andet selskab, fra på egen hånd 
og uanset denne overdragelse at udstede licenser direkte til brugere på det 
andet selskabs område"112. 

147. CISAC og de andre CISAC-medlemmer i EØS synes i vid udstrækning at 
kunne tilslutter sig ovenstående svar. F.eks. udtalte PRS i sit svar på 
klagepunktsmeddelelsen, at "PRS mener, at Kommissionen helt har misforstået 
§ 6(II) i CISAC's standardkontrakt…Efter PRS's opfattelse betyder denne 

 
110 Se punkt 111 i den ikke-fortrolige version af CISAC's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
111 Se punkt 29, 91 og 92 i klagepunktsmeddelelsen. 
112 Se bl.a. brev fra SACEM til PRS af 4. november 2005. Dette brev er vedlagt den ikke-fortrolige version 

af SACEM's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
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bestemmelse blot, at PRS ikke vil blande sig i det andet selskabs udstedelse af 
licenser"113. 

148. Denne holdning stemmer imidlertid ikke overens med de øvrige oplysninger i 
Kommissionens sagsakter. I et brev fra PRS til SACEM af 3. januar 2006 synes 
PRS at anlægge en helt anden fortolkning af § 6(II): PRS skriver til SACEM, at 
PRS "står helt uforstående" over for den fortolkning, SACEM giver udtryk for 
i sit brev af 4. november 2005, og at "vi forstår ikke, hvad De taler om". PRS 
understreger også, at § 6(II) "indeholder en meget bred forpligtelse til at afstå 
fra på nogen måde at gribe ind på det andet selskabs område i forbindelse med 
mandatet … det kan misforstås på den måde, at det modsiger eller strider mod 
kontraktens ikke-eksklusive karakter"114. Dette brev, der ikke stemmer overens 
med den forklaring, PRS gav i sit svar på klagepunktsmeddelelsen, indikerer, at 
§ 6(II) af nogle parter rent faktisk opfattes som en klausul, der giver 
forvaltningsselskaberne en vis grad af beskyttelse på deres egne områder i 
relation til forvaltning af de respektive udenlandske repertoirer, og at der 
faktisk er forvaltningsselskaber, der fortolker den sådan.  

149. På samme måde modsiges CISAC's og SACEM's udtalelser også af SOZA, der 
i sit svar på klagepunktsmeddelelsen udtalte, at § 6(II) er en "rent 
koordinerende og logisk" bestemmelse, fordi "enhver repræsentation med 
udøvelse af delegerede rettigheder, der åbner mulighed for, at begge parter 
såvel som andre repræsenterede parter handler parallelt, ville skabe forvirring 
og retlig usikkerhed "115.  

150. CISAC oplyste, at de gensidige repræsentationsaftaler mellem IMRO og 
BUMA, STIM og BUMA samt SABAM og BUMA i § 1 indeholdt en 
bestemmelse om, at det licensgivende selskab bevarede retten til at meddele 
licenser direkte på det licenstagende selskabs område116. Kommissionen tager 
denne oplysning til efterretning, men bemærker, at CISAC (eller de andre 
parter) har fremlagt et meget begrænset antal gensidige repræsentationsaftaler 
indeholdende en sådan bestemmelse. Denne bestemmelse kan derfor ikke 
opfattes som udslag for en generel praksis hos forvaltningsselskaber. At denne 
bestemmelse er indføjet, er desuden et tegn på, at disse forvaltningsselskaber 
følte det nødvendigt at afklare dette spørgsmål, f.eks. i relation til en 
fortolkning af § 6(II) som en klausul, der giver eller forstærker en eneret. 

151. I slutningen af 2005 og i 2006 (før og efter fremsendelsen af 
klagepunktsmeddelelsen) var der i øvrigt nogle CISAC-medlemmer i EØS, der 
foreslog, at man slettede § 6(II) for at overholde EF's konkurrenceregler. F.eks. 
sendte BUMA den 20. marts 2006 et brev til alle de andre CISAC-medlemmer i 
EØS, hvori BUMA anmodede dem om at slette § 6(II) fra sine egne gensidige 
repræsentationsaftaler117. SGAE, SIAE118, STIM119 og EAÜ120 sendte også 

                                                 
113 Se punkt 33 i PRS' ikke-fortrolige svar på klagepunktsmeddelelsen af 14. april 2006. 
114 Se brev fra PRS til SACEM af 3. januar 2006. Dette brev var vedlagt den ikke-fortrolige version af 

SACEM's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
115 Se punkt 2.3.1. e) i SOZA's svar på klagepunktsmeddelelsen. 
116 Bestemmelsen er formuleret som følger: "BUMA forbeholder sig ret til at udstede de ovennævnte 

tilladelser direkte på (IMRO's) område…". (Se fodnote 86 i CISAC's svar på klagepunktsmeddelelsen). 
117 En kopi af brevene var vedlagt BUMA’s svar på klagepunktsmeddelelsen. I dette brev skrev BUMA: 

"Vi har besluttet os til ikke at modsætte os de konklusioner, Kommissionen har draget …Vi vil anse 
§ 6(II) for at være ophævet og slettet fra aftalen ". 

118 Se s. 10 i SIAE's svar på klagepunktsmeddelelsen. 
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tilsvarende breve til andre CISAC-medlemmer i EØS. Nogle CISAC-
medlemmer i EØS , bl.a. AEPI, AKKA-LAA, AKM, ARTISJUS, EAÜ, 
GEMA, LATGA-A, OSA, PRS, SAZAS, SOZA, SPA, STEF, STIM, TONO, 
ZAIKS, indvilligede i at slette denne bestemmelse. 

152. Kommissionen tager til efterretning, at der til trods for den uklare formulering 
af § 6(II) var en forståelse om, at denne bestemmelse ikke skulle fortolkes 
sådan, at den pålagde nogen form for eksklusivitet. Kommissionen tager også 
til efterretning, at nogle af parterne begyndte at slette § 6(II) i deres gensidige 
repræsentationsaftaler. Kommissionen afstår derfor fra at skride ind over for 
denne bestemmelse, for så vidt som CISAC og CISAC's EØS-medlemmer 
fortolker den sådan, at den blot betyder, at et forvaltningsselskab ikke vil 
blande sig i det andet selskabs mulighed for at meddele licenser, og at den ikke 
fortolkes på nogen måde, der kan begrænse et forvaltningsselskabs mulighed 
for at licensere sit eget repertoire direkte i det andet land.  

7.6. Den territoriale afgrænsning af licenseringsretten  

153. Dette afsnit vedrører forvaltningen og licenseringen af rettigheder til offentlig 
fremførelse af musikværker via internet, satellit og kabel.  

154. Områdebegrænsningen figurerer i de bilaterale gensidige 
repræsentationsaftaler, som alle adressaterne for klagepunktsmeddelelsen har 
indgået121. Efter § 1 i CISAC's standardkontrakt begrænser licensgiver 
overdragelsen af sit repertoire til licenstagerens nationale område som defineret 
i § 6(I). Alle CISAC-medlemmer i EØS har ved implementeringen af CISAC's 
standardkontrakt defineret dette område inden for EØS som svarende til den 
pågældende licenstagers nationale område. Et forvaltningsselskabs definerede 
område udstrækker sig aldrig til et andet forvaltningsselskabs nationale område. 
Hvert forvaltningsselskab kan altså kun udstede licenser på sit eget nationale 
område122. 

155. I dette afsnit vil der først blive redegjort for, hvorfor forvaltningsselskabernes 
parallelle praksis må betragtes som en samordnet praksis (afsnit 7.6.1). Dernæst  
forklares det, hvorfor denne praksis er konkurrencebegrænsende. CISAC og 
CISAC-medlemmer i EØS har fremført en række argumenter imod den 
foreløbige konklusion, der var, at denne adfærd udgjorde en overtrædelse af 
artikel 81, stk. 1, i traktaten (afsnit 7.6.2). I de fleste tilfælde er det ikke klart, 
om adressaterne bestrider eksistensen af en samordnet praksis eller en 
konkurrencebegrænsning. For klarhedens skyld analyseres nogle af 
argumenterne i afsnit 7.6.1 om eksistensen af en samordnet praksis, selv om de 

                                                                                                                                                         
119 I et brev af 8. marts 2006 skrev STIM følgende til SIAE: "Med hensyn til § 6(II) kan vi ikke se nogen 

grund til at opretholde denne bestemmelse. I betragtning af, at vor gensidige aftale ikke er eksklusiv, 
har den under alle omstændigheder ingen betydning. I et standardbrev fremsendt til de andre parter 
skrev STIM, at "Vi betragter § 6(II) og § 11(II) som ophævet. Disse bestemmelser er derfor ikke blevet 
anvendt" (se f.eks. brev til BUMA af 8. marts 2006).  

120 Se punkt 3.2 i EAÜ's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
121 Jf. svarene på Kommissionens begæring om oplysninger af 11. marts 2005. Samtlige adressater 

anvender § 1 i CISAC's standardkontrakt og overdrager gensidigt deres repertoire på de andre 
forvaltningsselskabers områder. PRS anvender sin særlige standardaftale, som også indeholder en 
tilsvarende områdetildeling (jf. dens "ABCD2"-aftale, afsnittene "Administration" og "Allocation"). 

122 Se punkt 102 i klagepunktsmeddelelsen.  
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måske også er relevante for det afsnit 7.6.2. Som det vil fremgå, virker ingen af 
de argumenter, CISAC-medlemmerne i EØS har fremført, overbevisende.  

7.6.1. 

                                                

 Den parallelle territoriale afgrænsning udgør en samordnet praksis  

156. Det er allerførst vigtigt at slå fast, at den omstændighed, at alle aftalerne 
indeholder en klausul, der begrænser et forvaltningsselskabs mandat til dets 
eget område, ikke kan bero på normale konkurrenceforhold. Disse klausuler er 
baseret på CISAC's standardkontrakt og definerer blot helt ensartet det 
relevante område som de respektive forvaltningsselskabs nationale område.  
Disse klausuler kan derfor ikke bero på en autonom adfærd dikteret af 
markedskræfterne. Ved at samordne deres adfærd på grundlag af CISAC's 
standardkontrakt erstattes den risiko, som konkurrence er forbundet med, af et 
praktisk samarbejde mellem CISAC-medlemmer i EØS.  

157. På grundlag af den ensartede praksis i CISAC's regi opnår hvert af de 
deltagende forvaltningsselskaber en vis grad af sikkerhed for, at den nationale 
områdeafgrænsning ikke alene vil blive gensidigt accepteret af det andet 
forvaltningsselskab, men også vil blive implementeret i alle de bilaterale 
gensidige repræsentationsaftaler, som CISAC-medlemmerne i EØS indgår123. 
Denne sikkerhed beror tillige på den gensidige afhængighed, der består mellem 
alle CISAC-medlemmerne i EØS, især på offlineområdet. 
Rettighedsforvaltning på offlineområdet kræver lokale netværk til overvågning 
af brugen. Til licensering af rettigheder og opkrævning af royalties i udlandet 
har hvert forvaltningsselskab derfor brug for de andre forvaltningsselskaber ved 
næsten alle former for offlinebrug. Ethvert forvaltningsselskab, der ikke ønsker 
at cementere den historisk betingede segmentering af markedet på 
offlineområdet vil derfor løbe en risiko for ikke at opnå den fornødne støtte til 
forvaltning af offlinerettigheder. Det er med til at disciplinere 
forvaltningsselskaber, der måtte overveje at fravige den samordnede praksis.  

158. Eksistensen af en samordnet praksis underbygges af en række elementer, som 
vil blive beskrevet mere indgående i den del af denne beslutning, hvor 
Kommissionen tager stilling til de af parterne fremførte argumenter. 
Forvaltningsselskaberne drøfter standardiseringen af deres standardkontrakter 
inden for CISAC's rammer. Spørgsmålet om den territoriale afgrænsning af de 
gensidige mandater, navnlig med henblik på nye former for udnyttelse af 
ophavsrettigheder, har været genstand for multilaterale drøftelser mellem 
forvaltningsselskaberne, hvilket illustreres af Santiago-aftalen. Denne parallelle 
adfærd må ses i lyset af den hidtidige situation, hvor de gensidige aftaler blev 
indgået på et eksplicit eksklusivt grundlag. At denne eksplicitte eksklusivitet 
blev slettet i aftalerne, har ikke resulteret i nogen større ændring af 
forvaltningsselskabernes adfærd. En parallel adfærd er desuden et stærkt 
indicium for, at der foreligger en samordnet adfærd, medmindre det på grund af 
andre forhold må antages, at markedssegmenteringen skyldes en autonom 
adfærd på markedet. Som det vil fremgå af det nedenstående, er dette ikke 
tilfældet her. 

 

 
123 Se punkt 104 i klagepunktsmeddelelsen.  
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7.6.1.1. Områdebegrænsningerne beror ikke på ophavsrettighedernes territoriale karakter  

159. Nogle CISAC-medlemmer i EØS gør gældende, at den territoriale afgrænsning 
beror på det særlige indhold af denne type intellektuelle ejendomsrettigheder. 
Hvis man fjernede områdebegrænsningerne, ville det derfor gå ud over disse 
rettigheders indhold124. 

160. Ophavsrettighederne har imidlertid ikke en territorial karakter, som kræver, at 
rettighederne til forvaltning i udlandet tildeles på et strengt nationalt grundlag. 
At de nationale lovgivninger definerer ophavsretten, omfanget af den 
ophavsretlige beskyttelse og konsekvenserne af krænkelser, betyder ikke, at det 
kun er det nationale forvaltningsselskab, der må kunne udstede licenser i det 
pågældende land. Rettighedshaverne overdrager normalt forvaltningen af deres 
rettigheder til forvaltningsselskaber med henblik på udnyttelse overalt i verden. 
Hvis der ikke fandtes nogen eksklusivitetsklausuler i de gensidige 
repræsentationsaftaler, ville ethvert forvaltningsselskab derfor have ret til at 
udstede licenser på sine egne medlemmers repertoirer overalt i verden. Den 
tidligere Santiago-aftale om multiterritorie- og multirepertoirelicenser viser 
ligesom påstanden om, at forvaltningsselskaberne kan licensere deres eget 
repertoire på et multiterritorialt grundlag, at der ikke findes noget juridisk eller 
praktisk betinget krav om, at det kun er forvaltningsselskabet på det sted, hvor 
udnyttelsen finder sted, der kan udstede licens på en ophavsrettighed.  

7.6.1.2. I relation til satellittransmission kan den adfærd, som de 24 CISAC-medlemmer i 
EØS har udvist, ikke begrundes ved henvisning til lovbestemmelser, og 
klagepunkterne kan ikke imødegås ved at henvise til Sydney-aftalen  

(a) 

                                                

Den praksis, som de 24 CISAC-medlemmer i EØS har fulgt, kan ikke 
begrundes i lovbestemmelser  

161. Flere af klagepunktsmeddelelsens adressater har gjort gældende, at 
Kommissionen har misforstået direktiv 93/83/EØF. Det hævdes, at det ifølge 
dette direktiv "er ophavsretslovgivningen i uplink-medlemsstaten, der finder 
anvendelse"125. CISAC-medlemmerne i EØS synes derfor at mene, at direktivet 
indebærer, at det kun er forvaltningsselskabet i uplink-landet, der kan udstede 
licens på satellittransmission. Nogle af CISAC-medlemmer i EØS har fremført, 
at CISAC-systemet er nødvendigt for at overholde fællesskabslovgivningen126, 
og at dette også er et godt argument til imødegåelse af Kommissionens 
indsigelser angående områdebegrænsningerne127.  

162. Den fortolkning af direktiv 93/83/EØF, som klagepunktsmeddelelsens 
adressater her anlægger, kan ikke godtages. Direktivet fastsætter ikke, at det er 
uplink-landets lovgivning, der skal gælde. Direktiv 93/83/EØF definerer 
tilgængeliggørelse for almenheden via satellit som den handling under radio- 
og tv-selskabets kontrol og ansvar at introducere programbærende signaler, der 
er beregnet for almenheden i en ubrudt sendekæde, der fører op til satellitten og 
ned mod jorden128. Det er derfor loven i den medlemsstat, hvor denne 

 
124 Se f.eks. punkt 48 i den ikke-fortrolige version af PRS' svar på klagepunktsmeddelelsen.  
125 Se f.eks. punkt 8 i den ikke-fortrolige version af PRS’ svar på klagepunktsmeddelelsen.  
126 Se punkt 9 i den ikke-fortrolige version af PRS’ svar på klagepunktsmeddelelsen.  
127 Se punkt 47 i CISAC’s svar på klagepunktsmeddelelsen.  
128 Se artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 93/83/EØF. 
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tilgængeliggørelse finder sted, der finder anvendelse129. Denne handling starter 
dog ikke nødvendigvis med uplinket. Som eksempel herpå henvises til, at 
tilgængeliggørelseshandlingen kan være det signal, som tv-studiet sender til 
uplink-radiostationen. Tv-studiet og uplink-radiostationen befinder sig ikke 
nødvendigvis i samme medlemsstat. I dette eksempel er det loven i den 
medlemsstat, hvor tv-studiet er beliggende, der finder anvendelse.  

163. Selv i den situation, hvor uplinket er den første tilgængeliggørelseshandling, 
betyder det desuden stadigvæk ikke, at det kun er forvaltningsselskabet i 
uplink-landet, der har ret til at udstede licensen. Direktiv 93/83/EF bestemmer 
nemlig, hvilken lov der finder anvendelse ved satellitudnyttelse af ophavsretligt 
beskyttede værker. At det er loven i en bestemt medlemsstat, der finder 
anvendelse, er ikke relevant for afgørelsen af, hvilket forvaltningsselskab der 
kan udstede licensen. Det betyder blot, at hvis der opstår en konflikt, skal 
konflikten løses på grundlag af den gældende lov. Det er absolut muligt, at 
denne lov ikke er loven i forvaltningsselskabets land, hvilket er tilfældet, hver 
gang et forvaltningsselskab, der ikke ligger i det land, hvor den første 
tilgængeliggørelseshandling finder sted, udsteder en licens. Det bemærkes, at 
hverken CISAC eller CISAC-medlemmerne i EØS har forklaret, hvorfor det er 
nødvendigt, at det kun skal være det forvaltningsselskab, der er beliggende 
inden for satellittens dækningsområde, der skal kunne udstede licens til 
satellitudnyttelse af musikværker. Der erindres om, at direktiv 93/83/EØF ikke 
indebærer og ikke kan indebære, at det kun er ét forvaltningsselskab, der skal 
kunne udstede licens på satellitudnyttelse – en sådan bestemmelse ville være i 
strid med traktaten, herunder navnlig artikel 49, der knæsætter princippet om fri 
udveksling af tjenesteydelser, og som er et af retsgrundlagene for direktiv 
93/83/EØF. 

(b) Klagepunkterne kan ikke imødegås ved at henvise til "Sydney"-aftalen  

164. I relation til satellitudnyttelse anførte CISAC og nogle CISAC-medlemmer i 
EØS 130 i deres svar på klagepunktsmeddelelsen, at den såkaldte "Sydney"-
aftale, som CISAC-medlemmer indgik i 1987, udgør en integrerende del af 
CISAC's standardkontrakt og udvider de rettigheder, der er omhandlet i § 1 i 
CISAC's standardkontrakt, til alle lande inden for satellittens dækningsområde. 
I § 2(III) i CISAC's standardkontrakt bestemmes det, at når en satellits 
dækningsområde omfatter flere lande, kan forvaltningsselskabet i det land, hvor 
uplinket finder sted, udstede en licens omfattende hele denne satellits 
dækningsområde. Sydney-aftalen giver tre muligheder: 

a) Den første mulighed består i, at forvaltningsselskaberne giver det 
licenstagende forvaltningsselskab i uplink-landet lov til at udstede en licens på 
satellittransmission, der omfatter hele satellittens dækningsområde.  

b) Den anden mulighed går ud på, at forvaltningsselskaberne giver det 
licenstagende forvaltningsselskab i uplink-landet lov til at udstede en licens på 
satellittransmission, der omfatter hele satellittens dækningsområde, men kun 
med forudgående samtykke fra de forvaltningsselskaber, der opererer inden for 
dette dækningsområde.  

                                                 
129 Se artikel 1, stk. 2, litra b), i direktiv 93/83/EØF. 
130 GEMA, PRS, SACEM, SGAE, SIAE, STIM og ZAIKS. 
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c) Den tredje mulighed går ud på, at forvaltningsselskaberne giver det 
licenstagende forvaltningsselskab i uplink-landet lov til at udstede en licens på 
satellittransmission, der omfatter hele satellittens dækningsområde, men kun 
efter at have konsulteret de forvaltningsselskaber, der opererer inden for dette 
dækningsområde. 

165. Kommissionen har noteret sig § 2(III) i CISAC's standardkontrakt, der blev 
vedtaget af CISAC-medlemmerne i Sydney-aftalen131, men finder ikke, at den 
giver noget relevant svar på klagepunkterne i relation til den samordnede 
praksis om territorial afgrænsning. Som nævnt i betragtning 161-162, behøver 
et radio- og tv-selskab i henhold til direktiv 93/83/EØF kun at udtage én licens 
for at kunne udnytte rettighederne inden for hele satellittens dækningsområde. 
Det er loven i det land, hvor det første signal indføres (normalt uplinket), der 
finder anvendelse på licensen. Eftersom tilgængeliggørelseshandlingen finder 
sted i dette EØS-land, er det kun for det EØS-land, at der er behov for en 
licens. Sydney-aftalen er derfor forældet på det punkt, og den er ikke 
nødvendig for at sikre, at den licens, der udstedes, omfatter hele satellittens 
dækningsområde132.  

7.6.1.3.  Denne praksis kan ikke siges at være et resultat af individuelle reaktioner på 
markedet  

166. Den parallelle adfærd kan ikke antages at bero på individuelle reaktioner på 
markedet. Ethvert forvaltningsselskab er nødt til at have en gensidig 
repræsentationsaftale med ethvert andet forvaltningsselskab, hvis det ønsker at 
råde over alle tilgængelige repertoirer og kunne tilbyde en 
multirepertoirelicens. Men denne gensidige udveksling af repertoirer bør ikke 
afskære forvaltningsselskaberne fra at overdrage deres rettigheder til mere end 
ét forvaltningsselskab for det samme område. F.eks. kunne GEMA have en 
gensidig repræsentationsaftale med både SACEM og SABAM for til gengæld 
at opnå såvel de franske som de belgiske rettigheder i Tyskland. Det ville ikke 
forhindre GEMA i at overdrage de tyske rettigheder for både Belgien og 
Frankrig til begge forvaltningsselskaber og dermed åbne op for konkurrence 
mellem dem.  

167. Forvaltningsselskaberne er meget forskellige. Det gælder både deres 
effektivitet og deres administrationsomkostninger såvel som deres størrelse og 
størrelsen af deres beholdning af værker133. Det britiske selskab PRS har et 

                                                 
131 Der tages i denne beslutning ikke stilling til "Sydney"-aftalen. Kommissionen forbeholder sig ret til at 

undersøge denne aftale efter konkurrencereglerne.  
132 Dette blev særlig tydeligt forklaret af KODA i dennes svar på klagepunktsmeddelelsen: "De gensidige 

repræsentationsaftaler sondrer ikke mellem de forskellige brugsformer, og de omfatter derfor også 
transmission via satellit, kabelretransmission og internet. Med hensyn til satellittransmission gælder 
ifølge satellit- og kabeldirektivet (93/83/EF), at den omhandlede handling finder sted i uplink-landet, 
hvilket betyder, at søsterselskaberne er i stand til at udstede licenser på KODA's repertoire inden for 
hele satellittens dækningsområde. Artikel 1 i satellit- og kabeldirektivet indebærer, at handlingen 
udelukkende finder sted i uplink-landet, og at det derfor ikke er nødvendigt at have særlige 
bestemmelser i den gensidige aftale om satellit (understregning tilføjet), se s. 8 i KODA's svar på 
klagepunktsmeddelelsen.  

133 Af flere oplysninger, der er fremkommet som svar på begæringer om oplysninger og fra offentligt 
tilgængelige kilder, fremgår det, at administrationsomkostningerne varierer meget fra det ene selskab til 
det andet (fra 11 % til over 25 % i 2005). Denne enorme forskel afspejles også i royaltyindtægterne (fra 
3,4 til 823 mio. EUR i 2005). Der er også andre faktorer, der tyder på, at der er betydelige forskelle 
mellem CISAC-medlemmerne i EØS. Som eksempler herpå kan nævnes forskelle i, hvornår 
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meget stort internationalt repertoire, mens mange mindre forvaltningsselskaber 
har mindre repertoirer af overvejende nationalt tilsnit.  

168. Til trods for disse forskelle giver alle forvaltningsselskaberne hinanden adgang 
til deres egne repertoire på et ligeligt grundlag. I betragtning af 
effektivitetsforskellene mellem dem kunne de have en interesse i at lade ét 
forvaltningsselskab, der opererer særlig effektivt, udstede licenser inden for et 
område, der er større end dets nationale område, eller i nogle områder 
overdrage licenseringen til mere end ét forvaltningsselskab for at opnå større 
dækning og dermed større indtægter til deres rettighedshavere.  

169. En samordning fandt sted forud for de forhandlinger, der mundede ud i de 
bilaterale gensidige repræsentationsaftaler. Da satellit- og internetudnyttelse 
kom ind i billedet, søgte CISAC-medlemmerne i EØS ikke blot at finde frem til 
en løsning inden for rammerne af deres bilaterale relationer. Som en reaktion 
på bl.a. internettets stigende betydning inden for EØS koordinerede CISAC-
medlemmerne i EØS deres holdning og vedtog den såkaldte Santiago-aftale, 
som de i fællesskab anmeldte til Kommissionen med henblik på at opnå en 
fritagelse efter artikel 81, stk. 3, i traktaten. Beslutningen om ikke at forny 
Santiago-aftalen, der igen resulterede i en streng territorial afgrænsning til de 
nationale områder, er endnu et tegn på, at CISAC-medlemmerne i EØS 
foretager en samordning med hensyn til rækkevidden af licenser til internet. Og 
det kan næppe siges at tyde på, at der er tale om uafhængige virksomheder, der 
handler autonomt på markedet.  

170. Endelig må man ikke glemme, at selv i tilfælde, hvor der ikke figurerede nogen 
eksklusivitetsklausul i de bilaterale repræsentationsaftaler, hvor sådanne 
klausuler angiveligt ikke blev anvendt, eller hvor de blev slettet, har 
forvaltningsselskaberne fortsat fulgt en praksis med at begrænse de licenser, de 
meddeler, til kun at kunne udnyttes på det nationale område. Denne praksis 
beror på, at de gensidige aftaler fortsat indeholder den bestemmelse om 
territorial afgrænsning, der er taget fra § 6(I) i CISAC's standardkontrakt. I 
Lucazeau-dommen statuerede Domstolen, at når der selv uden en eksplicit 
eksklusivitetsklausul ikke sker nogen ændring i adfærden, kan det opfattes som 
tegn på en samordnet praksis. Domstolen udtalte videre, at den konstaterede 
parallelle adfærd kunne betragtes som et "vigtigt indicium" for en samordnet 
praksis og dermed for en samordning, medmindre der er andre forhold, der 
viser, at segmenteringen af markedet er et resultat af individuel 
markedsadfærd134.  

7.6.1.4.  Nødvendigheden af en lokal tilstedeværelse kan ikke forklare den systematiske 
afgrænsning af området til det land, hvor forvaltningsselskabet er hjemmehørende  

171. De forvaltningsselskaber, klagepunktsmeddelelsen var rettet til135, gjorde i 
deres svar på klagepunktsmeddelelsen og under den mundtlige høring 
gældende, at en lokal tilstedeværelse er nødvendig for at kunne kontrollere 
brugen af rettighederne. Et af dem udtrykte det således: "Eftersom brugen af 

                                                                                                                                                         
selskaberne afregner med hinanden, og metoderne for beregning og udbetaling af royalties (enten en 
sekundberegning eller beregning via regelmæssige stikprøver).  

134 Forenede sager 110/88, 241/88 og 242/88 François Lucazeau m.fl. mod Société des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) m.fl, Sml. S. 2811, præmis 18. 

135 Se f.eks. punkt 54 i GEMA's ikke-fortrolige svar på klagepunktsmeddelelsen.  
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ophavsretsligt beskyttede værker via kabel, satellit eller internet stort set altid 
kræver en lokal kontrol uden for det område, hvor forvaltningsselskabet 
opererer, er det umuligt for et forvaltningsselskab at udstede tilladelser til at 
bruge sit repertoire udenfor sit eget område (understregning tilføjet) 136. 
"Forvaltningsselskaberne har ingen realistisk mulighed for fra deres eget 
nationale område at overvåge det meget store antal kabel- eller 
internetoperatører i udlandet"137. "Fjernkontrol virker ikke effektivt. F.eks. 
ville det finske forvaltningsselskab ikke have noget andet effektivt middel til at 
kontrollere, hvordan dets medlemmers værker udnyttes i Irland"138.  

172. Ovennævnte påstande grunder på den antagelse, at det er nødvendigt, at der kun 
er kort geografisk afstand mellem licensgiver (forvaltningsselskabet) og 
licenstager (erhvervsbrugeren). Nogle CISAC-medlemmer i EØS fremhævede 
desuden, at det ville være vanskeligt og bekosteligt for ethvert 
forvaltningsselskab at skride ind over for krænkelser af deres medlemmers 
ophavsrettigheder i udlandet. Der også blevet peget på, at kendskab til lokal 
lovgivning er af stor vigtighed.  

173. Hvad angår den korte afstand til licenstageren, er det aktuelle system ikke  
baseret på en sådan kort afstand. I det nuværende system indebærer den 
territoriale afgrænsning, at hvert forvaltningsselskab udsteder licenser på brug 
af ophavsrettigheden inden for sit område, uanset hvor licenstageren er 
hjemmehørende. Hvis f.eks. en website er rettet mod Tyskland, ville det være 
GEMA, der skulle udstede licensen, også selv om den virksomhed, der udbyder 
tjenesterne på denne website, er hjemmehørende i Frankrig.  

174. På internet-, satellit- og kabelområdet findes der tekniske løsninger, der gør det 
muligt at overvåge licenstageren, også selv om udnyttelsen foregår uden for 
forvaltningsselskabets nationale område, eller licenstageren er lokaliseret uden 
for forvaltningsselskabets nationale område. Forvaltningsselskaberne har 
allerede indført licenseringsmetoder, der viser, at de er i stand til at overvåge 
brug og brugere uden for deres nationale område, og at forskellige lokale love 
ikke er nogen hindring for multiterritorielicensering. Desuden gjorde de fleste  
CISAC-medlemmer i EØS  (i forbindelse med indsigelserne angående § 6(II) i 
CISAC's standardkontrakt og implementeringen heraf) gældende, at de kan 
udstede multiterritorielicenser.  

175. Hvad angår den forvirring, der siges at opstå, når en bruger kan udtage licens 
hos andre forvaltningsselskaber, og den virkning, det kan have for kontrollen 
på markedet og afsløringen af uautoriseret brug af musik, bør det understreges, 
at en erhvervsbruger kan blive afkrævet bevis for, at han er i besiddelse af en 
licens og i forbindelse hermed identificere licensens rækkevidde og det 
licensgivende forvaltningsselskab. Ifølge nogle CISAC-medlemmer i EØS er 
det allerede i dag muligt at opnå en licens hos et andet forvaltningsselskab 

                                                 
136 Det bemærkes, at denne påstand modsiger udtalelserne fra nogle af forvaltningsselskaberne med hensyn 

til, hvordan § 6(II) i CISAC's standardkontrakt skal forstås. Det er blevet hævdet, at § 6(II) ikke er til 
hinder for, at forvaltningsselskaberne udsteder en licens omfattende deres eget repertoire uden for deres 
eget nationale område. Nogle forvaltningsselskaber hævder, at de kan udstede en sådan licens, men 
øjensynligt kun til nogle af deres nationale erhvervsbrugere. Det må i det mindste siges at tyde på, at 
forvaltningsselskaberne rent teknisk kan udstede multiterritorielicenser. Se f.eks. punkt 17 og 183 i 
SGAE's svar på klagepunktsmeddelelsen.  

137 Se punkt 198 i den ikke-fortrolige version af CISAC's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
138 Se punkt 198 i den ikke-fortrolige version af CISAC's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
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under visse omstændigheder (f.eks. når et forvaltningsselskab udsteder direkte 
licens på sit eget repertoire). 

176. Hvad angår påstandene om håndhævelse af ophavsrettigheden og indgreb mod 
krænkelser, bør der først og fremmest sondres mellem overvågning af markedet 
generelt i relation til uautoriseret brug af det ophavsretligt beskyttede værk og 
overvågning af en licenstagers aktiviteter for at sikre, at vedkommende handler 
i overensstemmelse med licensvilkårene og betaler royalties til licensgiver. 
Hver gang et forvaltningsselskab udsteder en multiterritorielicens på sit eget 
repertoire, gør det det, fordi det føler sig sikker på en effektiv overvågning 
uden for sit eget område. Eftersom licensen vil kunne blive udnyttet i udlandet 
(potentielt overalt i verden), kan det blive nødvendigt at skride ind i et andet 
land i tilfælde af uautoriseret brug i strid med licensen i dette andet land.  

177. For det andet er det absolut tænkeligt at adskille retsforfølgningen fra 
håndhævelsen af rettighederne. I tilfælde af en retssag er kort geografisk 
afstand og godt lokalt kendskab til det land, hvor brugeren befinder sig, en 
nødvendighed. Men hver gang forvaltningsselskaberne udsteder en licens til en 
virksomhed i et andet land, har de mulighed for at lade en anden, f. eks. det 
lokale forvaltningsselskab, anlægge sag. Udstedelsen af en licens indebærer 
derfor ikke nødvendigvis, at licensgiveren selv er i stand til at føre en retssag i 
et andet land.  

178. For det tredje blev det under den mundtlige høring fremført, at licensgiveren 
ikke behøver selv at tage sig af revision og kontrol af onlinebrug på hvert af de 
områder, licensen dækker. SABAM oplyste, at det er muligt at tilpasse 
CISAC's standardkontrakt og det eksisterende net af gensidige 
repræsentationsaftaler. Med den ordning, SABAM henviser til, kan et 
forvaltningsselskab, der har udstedt en multiterritorie- og multirepertoirelicens 
om fornødent anmode andre forvaltningsselskaber om at overvåge brugen af 
licensen og håndhæve den lokalt.  

179. For det fjerde har de nordiske forvaltningsselskaber på linje med de af SABAM 
fremførte argumenter fremlagt en "nordisk og baltisk" samarbejdsmodel (NCB-
modellen). De udtalte, at de har en multiterritorieordning for online-licenser, 
hvor der udstedes én samlet licens, der omfatter rettighederne til såvel 
mekanisk reproduktion som fremførelse. Under denne ordning kan en 
erhvervsbruger desuden opnå en licens på begge rettigheder, der omfatter 
Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Estland, Letland og Litauen. NCB-
modellen er baseret på et eksplicit kontraktligt samarbejde mellem 
forvaltningsselskaberne som repræsentanter for rettighedshaverne. De nordiske 
og baltiske forvaltningsselskaber fremførte, at erfaringerne med modellen har 
vist, (i) at det under enhver multiterritorielicenseringsordning er afgørende, at 
der består et netværk mellem nationale selskaber, der samarbejder om at værne 
om rettighedshavernes rettigheder og interesser (lokal tilstedeværelse er 
nødvendig for at overvåge brugen og afsløre misbrug), og (ii) at udstedelse af 
multiterritorielicenser forudsætter, at rettighedshaverne og deres repræsentanter 
har givet tilladelse hertil.  

180. OSA ser ud til at tilslutte sig de synspunkter, SABAM og de nordiske selskaber 
har givet udtryk for. OSA udtalte i sit svar på klagepunktsmeddelelsen, at "vi 
mener ikke, at der er noget hold i påstanden om, at forvaltningsselskaberne i 
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dag udsteder licenser på brug af et musikrepertoire over internet og satellit-tv, 
der kun dækker et enkelt lands område (for OSA's vedkommende Den Tjekkiske 
Republik). I det mindste for OSA's licenstagere ville en sådan licens ikke være 
acceptabel, og det er tvivlsomt, om OSA efter ophavsretsloven overhovedet 
kunne udstede en sådan licens, for ifølge loven er licensens rækkevidde, 
herunder dens territoriale rækkevidde, betinget af licensens formål. Vi er 
overbeviste om, at hvis vi udstedte en licens f.eks. til internetbrug alene inden 
for Tjekkiet, ville det kræve uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger fra 
brugerens side, eller denne ville reelt ikke være i stand til at opfylde 
betingelserne i en sådan licens"139.  

181. OSA oplyste desuden, at selskabet udsteder multiterritorielicenser til 
webcasting: "OSA har i dag meddelt adskillige licenser på original webcasting, 
især i radio, og alle licenser er udstedt uden nogen territorial afgrænsning. 
Alle licenser er udstedt til tjekkiske brugere, og vi har hidtil ikke modtaget 
nogen anmodninger fra udenlandske radiostationer"140. Det er åbenlyst, at 
OSA ikke mener, at tekniske forhold lægger hindringer i vejen for udstedelse af 
multiterritorielicenser, men mener, at brugerne er nødt til at have en sådan 
licens.  

182. Endelig må det i forbindelse med de ovenstående betragtninger understreges, at 
der kan være situationer, hvor beslutningen om ikke at give tilladelse til at 
meddele licenser uden for det område, hvor forvaltningsselskabet er etableret, 
kan hænge sammen med, at det andet forvaltningsselskab ikke anses for at have 
den tekniske kapacitet, der skal til for at sikre en effektiv overvågning og 
håndhævelse. På samme måde kan der være elementer i et EØS lands retsorden, 
der normalt vil bevirke, at det nationale selskab er det foretrukne valg, f.eks. på 
grund af den særlige status, det eventuelt har i retssager ved en national 
domstol. En territorial afgrænsning, der beror på en vurdering af parterne i den 
bilaterale gensidige repræsentationsaftale og deres individuelle kapacitet, er 
normalt ikke en konkurrencebegrænsende samordnet praksis.  

183. En samordnet praksis, der er systematisk, kan imidlertid ikke forklares ved at 
henvise til de særlige forhold i en given retsorden eller et eller andet 
forvaltningsselskabs begrænsede tekniske kapacitet. Denne beslutning kan 
derfor ikke fortolkes således, at den indebærer, at forvaltningsselskaber, der 
handler som uafhængige markedsaktører, ikke må tage hensyn til hinandens 
evne til at overvåge markedet og sikre en effektiv håndhævelse af 
ophavsrettigheder i deres bilaterale forhandlinger.  

184. Det er rigtigt, at EF-Domstolen141 i lyset af nødvendigheden af lokal, fysisk 
overvågning af forskellige lokaliteter på offlineområdet (barer, restauranter, 
diskoteker osv.) har udtalt, at en territorial afgrænsning af licenser på en 
landebasis vil kunne retfærdiggøres ud fra den betragtning, at der ikke ville 
være nogen økonomi i at etablere kontrolstrukturer i alle lande. Der ville 
simpelthen være alt for store omkostninger forbundet med at etablere et net af 

                                                 
139 Se punkt 4.A i OSA's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
140 Se afsnittet om "Original webcasting" i OSA's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
141 Forenede sager 110/88, 241/88 og 242/88, François Lucazeau m.fl. mod Societé des Auteurs, 

Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) m.fl., Sml. 1989, s. 2811. Forvaltningsselskaberne 
kunne ikke desto mindre være faktiske konkurrenter til hinanden på offlineområdet, hvis de etablerer et 
overvågningsnet uden for deres eget nationale område.  
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kontrakter med erhvervsbrugere i et andet land og egne lokale 
kontrolordninger, og det ville afholde forvaltningsselskaberne fra at operere 
uden for deres eget hjemland. Nødvendigheden af at have et lokalt net af 
agenter vil på offlineområdet kunne være forklaringen på en strengt national 
afgrænsning af licenseringsområder og en absolut symmetrisk gensidig 
udveksling mellem forvaltningsselskaberne som et "normalt" markedsskabt 
fænomen, der ikke beror på en samordnet praksis.  

185. Som det vil fremgå af det nedenstående betragtninger, er dette ikke tilfældet for 
så vidt angår transmission via satellit, internet og kabel.  

186. Satellittransmission: I klagepunktsmeddelelsen blev det anført, at "enhver 
satellittransmission kan kontrolleres inden for hele satellittens 
dækningsområde. Kontrollen kan derfor finde sted overalt inden for satellittens 
dækningsområde. Et forvaltningsselskab kan kontrollere indholdet fra et hvilket 
som helst sted inden for satellittens dækningsområde. Dette kan f.eks. 
illustreres ved en gensidig repræsentationsaftale, som PRS har indgået, og som 
bemyndiger de enkelte kontraherende parter til at udstede licens ikke blot for 
sit eget nationale område, men for hele satellittens dækningsområde i 
forbindelse med direkte transmission"142.  

187. Nogle CISAC-medlemmer i EØS hævder, at fysisk tilstedeværelse i 
transmissionslandet er en nødvendighed for at kunne indsamle oplysninger om 
brugen af rettighederne og håndhæve krav over for brugerne. Krypterede 
kanaler kan f.eks. kun overvåges i det land, de sender til. 143 

188. Argumentet angående krypterede kanaler holder dog ikke stik – 
forvaltningsselskaber, der agter at meddele en licens til en kanal, har enhver 
mulighed for at løse dette problem under forhandlingerne om licensen, og 
kanalen kan altid udlevere afkodningsanordningen til forvaltningsselskabet. 
Hvad nødvendigheden af en lokal tilstedeværelse angår, fremførte CISAC-
medlemmerne i EØS blot de argumenter, der allerede blev diskuteret og afvist 
ovenfor144.  

189. Internet: Internettet frembyder nye muligheder, der adskiller sig radikalt fra den 
traditionelle brug af musikværker, som der var tale om i Tournier- og 
Lucazeau-sagerne. Under den mundtlige høring blev det, navnlig af EDIMA145, 
godtgjort, at det i praksis er muligt at fjernovervåge onlinebrugen af musik 
(både streaming og downloading). For ethvert musikværk har en elektronisk 
identitet, og hver pc har en internetprotokoladresse. Disse oplysninger viser, at 
forvaltningsselskaberne, når de udsteder en licens, kan sikre sig, at 
erhvervsbrugeren er i stand til at skaffe sig et klart overblik over, hvilke 
musikværker der lyttes til på hvilken computer og til hvilket formål. 
Erhvervsbrugeren kan derefter fremsende disse data til forvaltningsselskaberne, 
som så kan bruge dem at foretage en korrekt udbetaling af royalties til 

                                                 
142 Se punkt 111 i klagepunktsmeddelelsen. 
143 Se punkt 62 ff. i den ikke-fortrolige version af GEMA's svar på klagepunktsmeddelelsen og s. 10 i den 

ikke-fortrolige version af AKM's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
144 Se betragtning 173 ff. i denne beslutning.  
145 EDIMA er en organisation, der repræsenterer virksomheder, der udbyder audio- og audiovisuelt indhold 

online. EDIMA's medlemmer tegner sig tilsammen for 70 % af online-digitalmediemarkedet.  
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rettighedshaverne. Med andre ord har forvaltningsselskaberne mulighed for at 
aftale, hvordan overvågningen skal finde sted.  

190. Som allerede anført i klagepunktsmeddelelsen, taler den seneste udvikling på 
markedet inden for kollektiv forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder 
til onlinebrug ikke for, at en territorial afgrænsning er en absolut nødvendighed, 
bl.a. for at give forvaltningsselskaberne mulighed for en effektiv overvågning, 
revision og håndhævelse af rettighederne.  

191. For det første bemærkes, at i Simulcasting-sagen146 anmeldte IFPI 
("International Federation of the Phonographic Industry") efter drøftelser med 
Kommissionens tjenestegrene en ændret version af den gensidige 
repræsentationsaftale til Kommissionen, der gav radio- og tv-stationer, hvis 
signaler havde oprindelse inden for EØS, mulighed for at henvende sig til et 
hvilket som helst forvaltningsselskab i EØS, der deltager i den gensidige 
repræsentationsaftale, for at få udstedt en multiterritorie- og 
multirepertoirelicens på internet-simulcasting. Den 11. november 2003 gav 
IFPI desuden meddelelse om, at der var indgået en standardaftale mellem 
pladeproducenternes forvaltningsselskaber om udstedelse af multirepertoire- og 
multiterritorielicenser på webcasting147. Webcasting-aftalen har samme 
opbygning som Simulcasting-aftalen og tillader de deltagende selskaber at 
udstede verdensomspændende licenser til erhvervsbrugere overalt i EØS. 
Udfaldet af Simulcasting-sagen og indholdet af den efterfølgende Webcasting-
aftale viser således, at det ikke er nogen teknisk nødvendighed, at selskaber, der 
forvalter intellektuelle ejendomsrettigheder har en territorial (det vil sige lokal) 
tilstedeværelse for at kunne tilbyde multiterritorie- og multirepertoirelicenser til 
internetbrug og overvåge brugen af dem effektivt.  

192. Desuden åbnede allerede Santiago-aftalen mulighed for multiterritorielicenser, 
selv om denne mulighed var begrænset til brugere med forretningssted på 
samme nationale område. Det viser, at en lokal tilstedeværelse i brugslandene 
ikke blev anset for en nødvendighed.  

193. For det andet gik PRS og GEMA i januar 2006 sammen i et joint venture, der 
vil kunne udstede én samlet paneuropæisk licens på online- og 
mobilrettighederne til EMI's angloamerikanske repertoire. Ifølge det oplyste vil 
dette joint venture udstede paneuropæiske licenser til erhvervsbrugere 
lokaliseret i et hvilket som helst EØS land. MCPS-PRS-alliancens Chief 
Executive Officer, Adam Singer, erkendte, at "på nettet er der ingen, der kan 
høre jeres grænser", og GEMA's daværende øverste chef, Jürgen Becker, 
sagde, at "det vil give licenstagerne og forbrugerne en central licensadgang og 
samtidig give garanti for en effektiv beskyttelse af rettighedshavere og 
søsterselskaber i de globale digitale net"148. Denne nye model er et godt 
eksempel på, at det er teknisk muligt for forvaltningsselskaberne at tilbyde 
multiterritorielicenser, og at påstandene angående forvaltningsselskabernes 
revisions-, overvågnings- og håndhævelsesbehov og nødvendigheden af en kort 

                                                 
146 Kommissionens beslutning 2003/300/EF af 8. oktober 2002 om en procedure i henhold til EF-traktatens 

artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 (Sag COMP/C2/38.014 — IFPI "Simulcasting"), (EUT L 107 a f 
30.4.2003, s. 58), punkt 3 og 27. 

147 Se pressemeddelelsen med overskriften "Recording industry announces new one-stop-shop for webcast 
licensing" af 11.11.2003 på www.ifpi.org

148 Se GEMA's pressemeddelelse af 23. januar 2006 på www.gema.de
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afstand mellem licensgiver og licenstager ikke kan retfærdiggøre den her 
omhandlede parallelle adfærd med hensyn til territorial afgrænsning. Nogle af 
de selvsamme forvaltningsselskaber, der fremførte disse påstande, betragter 
dem åbenbart ikke som hindringer for at indgå aftaler som PRS/GEMA joint 
venture.  

194. For det tredje er der nogle CISAC-medlemmer i EØS, der er kommet op med 
andre løsninger eller ordninger, der åbner mulighed for at tilbyde 
multiterritorielicenser i en konkurrencepræget kontekst. Af særlig relevans er et 
forslag fremsat af en række små og mellemstore forvaltningsselskaber i EØS, 
der er CISAC-medlemmer. Der tales om en ny model, der kan løse 
problemerne, og som går ud på, at "ethvert europæisk forvaltningsselskab skal 
kunne udstede licenser til onlinebrug omfattende hele Europa til enhver bruger, 
der har forretningssted inden for EU/EØS … det licensgivende 
forvaltningsselskab anvender de tariffer og vilkår, der gælder i 
destinationslandet"149. Dette forslag fremsat af nogle licensgivere viser, at der 
ikke er nogen tekniske eller økonomiske grunde til, at der ikke skulle kunne 
udstedes multirepertoire- og multiterritorielicenser til enhver bruger lokaliseret 
inden for EØS og ikke blot enhver bruger på licensgiverens nationale område.  

195. Kabelretransmission af musikværker: Klagepunktsmeddelelsens adressater er 
generelt af den opfattelse, at markedet for kabelretransmission frembyder 
nogenlunde de samme træk som offlinemarkedet, hvor lokal tilstedeværelse og 
lokalt markedskendskab fortsat er en nødvendighed.  

196. Det anfægtes ikke, at markedet for kabelretransmission af musikværker for 
øjeblikket stadigvæk er et nationalt eller lokalt marked. De kanaler, der sendes 
via kabel, får forbrugerne normalt tilbudt på et lokalt plan (f.eks. tilbyder 
kabeloperatørerne kanalpakker til forbrugere, der befinder sig i et bestemt 
område eller en bestemt by). Men det betyder ikke, at dette marked ikke har 
nogen EØS-interesse. Tværtimod findes der flere programmer, der via kabel 
sendes i mange EØS-lande, det er bl.a. tilfældet med større nationale tv-kanaler 
eller programmer med en potentielt international appel (f.eks. BBC World, 
TV5 og Euronews).  

197. Det anfægtes heller ikke, at kabeloperatørerne må have en særlig licens til 
kabelretransmission, der adskiller sig fra den licens, satellitoperatørerne skal 
have. 

198. Som det blev slået fast i klagepunktsmeddelelsen150, er der her kun tale om de 
programmer, der først transmitteres via satellit og derefter retransmitteres via 
kabel, i det omfang hvor retransmissionen ikke rækker ud over satellittens 
dækningsområde. Indholdet af kabelretransmissionen vil derfor være helt 
identisk med indholdet af satellittransmissionen. I betragtning af, at alle 
forvaltningsselskaber inden for satellittens dækningsområde er i stand til at 
udstede en licens omfattende hele satellittens dækningsområde og effektivt 

                                                 
149 Se det indlæg af 29. august 2005 med titlen "Cross border collective management of online rights in 

Europe", der er undertegnet af ARTISJUS, AKM, KODA, SPA, STIM, TEOSTO og TONO, s. 2. Disse 
forvaltningsselskaber, hvoriblandt findes nogle af klagepunktsmeddelelsens adressater, vedtog dette i 
forbindelse med et arbejdsdokument, som Kommissionens Generaldirektorat for Det Indre Marked den 
7. juli 2005 udsendte om "Grænseoverskridende kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder".  

150 Se punkt 109-111 i klagepunktsmeddelelsen. 
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kontrollere brugen af denne licens, kan det under normale omstændigheder, og 
medmindre der er specifikke problemer med overvågningen af en bestemt 
kabeloperatør, antages, at disse forvaltningsselskaber også er i stand til at 
licensere og overvåge kabelbrugen af et værk, der tidligere er transmitteret via 
satellit. Opstår der specifikke problemer på grund af kabeloperatørens 
forretningsmodel, kan det være legitimt at nægte at udstede en sådan licens 
eller træffe særlige overvågningsforanstaltninger, men de nugældende 
gensidige repræsentationsaftaler åbner ikke engang mulighed for overhovedet 
at udstede en sådan licens.  

199. Det må derfor konkluderes, at der ikke er nogen objektiv grund til, hvorfor alle 
forvaltningsselskaber har fulgt den samme parallelle adfærd på markedet, eller 
hvorfor de har bevaret deres monopol på deres nationale marked inden for 
kabellicensering i det omfang, hvor kabelretransmissionen finder sted inden for 
det satellitdækningsområde, hvor indholdet blev transmitteret første gang.  

7.6.2. 

                                                

 Den samordnede praksis er konkurrencebegrænsende  

200. I de følgende betragtninger redegøres der for, hvorfor den samordnede praksis 
er konkurrencebegrænsende. Der redegøres først for, hvorfor den skaber en 
segmentering af markedet, og dernæst hvorfor det set ud fra et økonomisk og 
kommercielt synspunkt ikke er objektivt nødvendigt at have et sæt bilaterale 
gensidige repræsentationsaftaler mellem forvaltningsselskaber, der foreskriver 
en national territorial afgrænsning.  

201. Ved undersøgelsen af hvert af de forskellige aspekter af dette spørgsmål er det 
vigtigt at holde sig for øje, hvad det var, Kommissionen rejste indsigelse mod. 
Denne beslutning er ikke rettet mod selve det at afgrænse rækkevidden af de 
mandater, der overdrages, men derimod mod den samordnede adfærd, alle 
CISAC-medlemmerne i EØS har fulgt med hensyn til denne afgrænsning. Det 
må også slås fast, at det isoleret set ikke automatisk er 
konkurrencebegrænsende, at der udstedes en licens, der kun omfatter et bestemt 
område, heller ikke selv om den kun omfatter et bestemt land. En licensgiver 
har normalt lov til at begrænse en licens til kun at gælde inden for et bestemt 
område uden dermed at handle i strid med artikel 81, stk. 1, i traktaten og 
artikel 53, stk. 1, i EØS-aftalen.  

202. Ved vurderingen af virkningerne af de bilaterale gensidige 
repræsentationsaftaler, som forvaltningsselskaberne har indgået, er det 
nødvendigt at tage hensyn til, under hvilke vilkår de fungerer i praksis, i 
hvilken økonomisk kontekst selskaberne opererer, hvilke varer og tjenester 
aftalerne omfatter, og hvordan markedsforholdene på det relevante marked 
er151. 

7.6.2.1. Territorial afgrænsning og eksklusivitet  

203. Selv i de tilfælde, hvor der ikke er nogen udtrykkelig klausul om den i afsnit 
7.5.2 beskrevne eksklusivitet, er en territorial afgrænsning af licenseringsretten 
til kun at omfatte forvaltningsselskabets nationale område (det vil sige 

 
151 Sag 23/67, SA Brasserie de Haecht mod Consorts Wilkin-Janssen, Sml. 1967, s. 407. 
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selskabets eget land) ensbetydende med, at det nationale forvaltningsselskab får 
eneret, og at markedet splittes op i nationale monopoler.152 

204. Den ensartede territoriale afgrænsning resulterer indirekte i eksklusivitet, idet 
den standardiserer den gensidige repræsentation mellem CISAC's EØS-
medlemmer – hvert enkelt forvaltningsselskabs licenseringsret begrænses i den 
forstand, at det kun kan udstede licenser på sit repertoire til brug på sit 
"nationale" område (uanset hvor brugeren er lokaliseret). Når denne territoriale 
afgrænsning indføjes i alle sådanne aftaler, bevirker det i sidste instans, at der i 
hvert land kun er ét forvaltningsselskab, der kan udstede multirepertoirelicenser 
til brug i det pågældende land.  

205. Denne afgrænsning afspejler til en vis grad den udtrykkelige eksklusivitet, der 
var indeholdt i CISAC's standardkontrakt og de bilaterale gensidige 
repræsentationsaftaler, som bygger på den. Når det andet forvaltningsselskab, 
der er part i den bilaterale aftale, udtrykkeligt får eksklusivitet, vil 
forvaltningsselskaberne begrænse licenseringsretten i de andre bilaterale aftaler 
til de enkelte forvaltningsselskabers nationale område. Enhver territorial 
afgrænsning, der strækker sig ud over det nationale område, kan være et 
indgreb i den eksklusivitet, et andet forvaltningsselskab har fået tillagt. 

206. Det viser dog også, at eftersom de to klausuler vedrørende udtrykkelig 
eksklusivitet og territorial afgrænsning går hånd i hånd, vil det ikke helt fjerne 
eksklusiviteten, selv om man opgiver de udtrykkelige eksklusivitetsklausuler. 
Selv uden en eksplicit eksklusivitetsklausul kan forvaltningsselskaberne opnå 
samme resultat ved simpelthen at samordne deres adfærd, så licenseringsretten 
begrænses til forvaltningsselskabets nationale område. Selv i de tilfælde, hvor 
forvaltningsselskaber har opgivet den eksplicitte eksklusivitet, har man ikke 
kunnet konstatere nogen ændring i områdedelingen mellem dem153. Skønt flere 
forvaltningsselskaber gjorde gældende, at de ikke anvendte de eksisterende 
eksklusivitetsklausuler, har de hverken overdraget retten til udnyttelse af deres 
eget repertoire i andre lande til andre forvaltningsselskaber end de nationale, og 
de har heller ikke overdraget deres repertoire til mere end ét selskab til parallel 
udnyttelse inden for samme område (omfattende flere lande).  

207. Dette har i realiteten skabt nationale monopoler på multirepertoirelicensering af  
rettigheder til offentlig fremførelse og ført til en segmentering af EØS i 
nationale markeder. Der er tale om konkurrencebegrænsning på to planer: (i) på 
markedet for de forvaltningstjenester, som forvaltningsselskaberne leverer til 
hinanden, og (ii) på licenseringsmarkedet.  

208. På markedet for forvaltningstjenester mellem forvaltningsselskaber sikrer den 
ensartede territoriale afgrænsning, at hvert forvaltningsselskab udelukkende 
yder forvaltningstjenester for sit eget land og her ikke vil komme til at stå over 
for konkurrence fra andre selskaber. Eksempelvis kunne GEMA i princippet 
vælge det franske selskab SACEM til at stå for forvaltningen i Belgien 
sideløbende med det belgiske selskab SABAM. Men på basis af de samordnede 
regler, forvaltningsselskaberne følger, har GEMA udpeget SACEM alene for 
Frankrig og SABAM for Belgien. Omvendt lader SACEM og SABAM kun 

                                                 
152 Se punkt 99 i klagepunktsmeddelelsen.  
153 Se afsnit 7.6.2.1. i denne beslutning og punkt 102 i klagepunktsmeddelelsen.  
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GEMA tage sig af forvaltningen af de franske og belgiske rettigheder i 
Tyskland.  

209. Samme virkning opstår på licenseringsmarkedet. Da retten til at udstede 
licenser tildeles på et strengt nationalt grundlag, har brugerne kun mulighed for 
at opnå en multirepertoirelicens hos det nationale forvaltningsselskab i det 
pågældende land. En bruger, der f.eks. ønsker at bruge et musikværk i 
Tyskland, er – uanset hvor denne bruger befinder sig – henvist til at gå til 
GEMA for at opnå den nødvendige licens, for denne samordnede praksis 
indebærer, at intet andet forvaltningsselskab vil kunne udstede en licens til 
Tyskland. I princippet kunne ethvert forvaltningsselskab overdrage 
licenseringsretten til mere end ét forvaltningsselskab i hvert land. SACEM 
kunne f.eks. overdrage rettighederne til sit repertoire (det franske repertoire) til 
brug i Østrig og Tyskland til både østrigske AKM og tyske GEMA. I så fald 
ville begge selskaber være i stand til at udstede licenser på det franske 
repertoire i Tyskland og Østrig, og brugerne ville for netop dette repertoire 
have et valg mellem to konkurrerende forvaltningsselskaber.  

210. Disse territoriale monopoler inden for licensering af rettigheder til offentlig 
fremførelse, som forvaltningsselskaberne garanterer hinanden indbyrdes, 
betyder, at hvert forvaltningsselskab vil være i stand til at beregne 
administrationsgebyrer for forvaltningen af rettigheden og udstedelsen af 
licensen uden at være udsat for nogen konkurrence på disse gebyrer fra andre 
forvaltningsselskaber. Konkurrencen er derfor begrænset. Denne mangel på 
konkurrence kan som beskrevet ovenfor også have negative indvirkninger for 
rettighedshaverne.  

211. Den ensartede territoriale afgrænsning har virkninger, der fastlåser markedets 
struktur, udelukker andre former for multirepertoirelicensering og bevirker, at 
hvert forvaltningsselskab kun kan operere i sit eget land. Dette net af gensidige 
repræsentationsaftaler har ført til en situation, hvor der ikke er plads til andre 
måder at organisere sig på og konkurrere på inden for forvaltning af 
ophavsrettigheder. Det skaber også barrierer, der forhindrer nye konkurrenter, 
der kunne forvalte de pågældende rettigheder, i at få adgang til markedet, eller 
hindrer de eksisterende selskaber i at forvalte disse rettigheder på en ny måde, 
og bevirker, at distributionen af ophavsrettigheder fastlåses til fordel for 
bestemte, eksisterende aktører på markedet.  

212. Uden denne samordnede territoriale afgrænsning ville der have været større 
sandsynlighed for, at forvaltningsselskaberne ville konkurrere med hinanden 
om at finde frem til de mest effektive måder at forvalte ophavsrettigheder på. 
Det ville skabe forskellige mellem dem, både med hensyn til hvordan deres 
licenseringsområder afgrænses, og hvor mange forvaltningsselskaber de lader 
forvalte deres rettigheder i andet land. Rettighedshaverne ville dermed få et 
incitament til at søge hen til de forvaltningsselskaber, der har fundet frem til de 
mest effektive måder at forvalte deres rettigheder på.  

7.6.2.2. Er den samordnede praksis objektivt nødvendig for at sikre, at CISAC- medlemmer i 
EØS giver hinanden gensidige beføjelser? 

213. Nogle af CISAC-medlemmerne i EØS har fremført, at uden en territorial 
afgrænsning ville forvaltningsselskaberne ikke have noget incitament til at give 
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hinanden gensidige licenseringsmandater, eftersom det ville tvinge dem til at 
konkurrere med hinanden på deres respektive områder og meddele licenser til 
forvaltningsselskaber på områder, hvor de måske ikke har den fornødne 
ekspertise eller kompetence154.  

214. I sit svar på klagepunktsmeddelelsen udtalte SABAM derimod, at "for 
rettighedshaverne er der ingen fordel i at lægge hindringer i vejen for en 
legitim multinational brug af verdensrepertoiret baseret på ny og per definition 
grænseløs teknologi"155. SABAM anførte desuden i sit svar, at "en 
multiterritorielicens går på ingen måde ud over kvaliteten i forvaltningen af 
ophavsrettighederne, men giver tværtimod fordele til både rettighedshaverne 
og brugerne… Områdebegrænsningerne i CISAC's standardkontrakt fører til 
det modsatte af en forbedring af den kollektive forvaltning og lægger 
hindringer i vejen for udvikling og vækst på dette nye marked"156. Konkurrence 
vil "højne den servicekvalitet, forvaltningsselskaberne yder rettighedshaverne 
og brugerne, og i forbindelse med eksistensen af nationale eksklusivrettigheder 
findes der ikke noget argument, der kan retfærdiggøre, at EF-traktatens artikel 
81 ikke skulle finde anvendelse … Ophavsretslovgivningens nationale karakter 
kan på ingen måde underbygge nogle forvaltningsselskabers krav på at være 
naturlige, aftalebestemte nationale monopoler"157. 

215. For det første må det igen understreges, at forvaltningsselskabernes ret til at 
aftale territoriale afgrænsninger i deres gensidige repræsentationsaftaler ikke 
anfægtes. Det er alene den parallelle territoriale afgrænsning til nationale 
områder, som Kommissionen rejser indsigelse mod. Intet tyder på, at en sådan 
parallel adfærd er en objektiv nødvendighed, for at der kan findes et net af 
gensidige repræsentationsaftaler, og parternes argumenter tager alene sigte på 
at bestride, at territorial afgrænsning i sig selv er konkurrencebegrænsende.  

216. For det andet virker de argumenter, som CISAC-medlemmerne i EØS har 
fremført, generelt ikke overbevisende. Parterne har gentagne gange slået på, at 
det er vanskeligt at føre kontrol i udlandet, og at det derfor er en absolut 
nødvendighed at indgå gensidige repræsentationsaftaler med andre 
forvaltningsselskaber for at beskytte deres medlemmers interesser i udlandet. 
Rent bortset fra, at nogle af påstandene angående vanskelighederne ved at 
overvågen brugen i andre lande er overdrevne, er det vanskeligt at tro på, at 
forvaltningsselskaberne simpelthen ville opgive at beskytte deres medlemmer i 
udlandet, blot fordi der opstod en vis konkurrence, fordi der blev nedlagt 
forbud mod en sådan samordnet praksis. Og siden forvaltningsselskaberne har 
et forvaltningsansvar over for deres medlemmer og ikke må udøve 
diskrimination hvad angår de royaltysatser, de anvender, ville en priskrig 
bevirke, at forvaltningsselskabet også ville beslutte at anvende lavere royalties 
over for sine egne medlemmer, hvilket ikke forekommer at være realistisk.  

217. For det tredje er det ikke umuligt for forvaltningsselskaberne at værne om den 
interesse, deres medlemmer måtte have i, at en vis grad af konkurrence om 
licensering ikke kommer til at gå ud over indtægterne. Nogle CISAC-
medlemmer i EØS fremførte under den mundtlige høring, at hovedproblemet 

                                                 
154 Se f.eks. punkt 53 i PRS' ikke-fortrolige svar på klagepunktsmeddelelsen. 
155 Se s. 19, første afsnit, i SABAM's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
156 Se s. 19, andet afsnit, i SABAM's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
157 Se s. 20, sidste afsnit, i SABAM's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
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ved udstedelse af en multiterritorielicens ikke ligger i problemerne med 
kontrol, revision og håndhævelse, men derimod drejer sig om prissætningen af 
en sådan licens158. Ifølge dem ville et forvaltningsselskab ikke have nogen 
interesse i, at andre forvaltningsselskaber konkurrerede med hinanden om at 
komme til at udstede licenser på dets repertoire i udlandet. Det ville – i 
eksemplet i betragtning 208 – betyde, at GEMA så ikke ville have nogen 
interesse i, at SACEM og SABAM konkurrerede med hinanden om at udstede 
licenser på det tyske repertoire, eftersom det ville føre til en priskrig om dette 
repertoire og derfor ville resultere i tab for GEMA (i modsætning til den 
situation, hvor hvert forvaltningsselskab udsteder licenser på sit eget nationale 
område).  

218. Kommissionens holdning til dette specifikke spørgsmål er allerede klarlagt i en 
tilsvarende sag, hvor enhver territorial afgrænsning blev opgivet, og hvor den 
accepterede prismekanismer for at bevare en vis kontrol over de indtægter, en 
sådan licensering ville afføde, og forhindre enhver priskrig, der ville påvirke 
rettighedshavernes indtægter. I Simulcating-beslutningen anførtes det således, 
at "det, at et forvaltningsselskab er nødt til at sikre et rimeligt vederlag for sit 
eget repertoire, er helt klart en følge af ophavsrettens og de beslægtede 
rettigheders hovedfunktion, og det er derfor helt naturligt, at aftaler mellem 
forvaltningsselskaber indeholder bestemmelser herom."159. Kommissionen 
accepterede derfor at indrømme fritagelse efter artikel 81, stk. 3, i traktaten for 
en prismekanisme, der gik ud på at prisen på en simulcastinglicens baseres på 
en samlet tarif anvendt af det licensgivende selskab, som afspejler de 
forskellige nationale tariffer, hvert af de deltagende forvaltningsselskaber 
anvender160. Prisen på de licenser, forvaltningsselskaberne udsteder, består af 
administrationsgebyrer plus prisen på ophavsretten. Der konkurreres på 
administrationsgebyrer og ikke på selve rettighederne. Forvaltningsselskaberne 
må derfor formodes at være i stand til at sikre deres medlemmers indtægter, når 
de i en konkurrenceudsat situation udsteder multiterritorie- og 
multirepertoirelicenser161. 

219. Men selv uden en sådan mekanisme, der blev lagt til grund i Simulcasting-
beslutningen, vil det ikke nødvendigvis resultere i en priskrig, hvis 
forvaltningsselskaberne blot opgiver den samordnede praksis og begynder at 
overdrage licenseringsrettigheder til mere end ét forvaltningsselskab inden for 
det samme område. Det er i dag sådan, at et forvaltningsselskab, der udsteder 
licenser i udlandet for et andet forvaltningsselskab på grundlag af en aftale med 
dette, anvender sine egne nationale tariffer og videregiver en vis procentdel af 
sine indtægter til det andet forvaltningsselskab. For at undgå en priskrig om sit 
eget repertoire, som et andet forvaltningsselskab udsteder licenser på i 
udlandet, behøvede selskabet blot at fastlægge et indtægtsniveau (en slags pris) 
for sit repertoire over for de andre forvaltningsselskaber, der meddeler licenser 
i udlandet. Derigennem ville det opnå garanti for en bestemt "engrospris" for sit 

                                                 
158 Med hensyn til prissætningen henvises til punkt 16 f. i den ikke-fortrolige version af GEMA's svar på 

klagepunktsmeddelelsen.  
159 Se nr. 70 i beslutning 2003/300/EF, EUT L 107 af 30.4.2003, s. 58. 
160 Der er blevet indført en vis konkurrence på prisen, men kun hvad angår licensgivernes 

administrationsgebyrer. Under denne ordning konkurreres der ikke om prisens "ophavsretskomponent", 
men kun om administrationsgebyrdelen. 

161 Et tilsvarende system anvendes i øjeblikket af forvaltningsselskaberne i EØS inden for rammerne af 
Cannes Extension Agreement, se betragtning 82 ovenfor. 
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repertoire, og der ville derfor være konkurrence mellem de distribuerende 
forvaltningsselskaber om den avance, de lægger til denne engrospris.  

220. Selv med visse tilpasninger af prissætningen kan forvaltningsselskaberne ikke 
antages at have noget incitament til at skabe konkurrence mellem de 
forvaltningsselskaber, der optræder som deres distributører. De seneste 
tendenser på markedet har bekræftet, at det kan være en god strategi for 
rettighedshaverne og dermed også for dem, der handler på deres vegne - nemlig 
forvaltningsselskaberne - at overdrage deres rettigheder til flere, indbyrdes 
konkurrerende forvaltningsselskaber. Med hensyn til angloamerikanske 
mekaniske rettigheder til onlinebrug er der fra store udgiveres side taget flere 
initiativer til at trække disse rettigheder (som disse udgivere er i besiddelse af) 
ud af det nuværende system og udpege et eller flere forvaltningsselskaber til at 
tage sig af forvaltningen af disse rettigheder i hele EØS. Warner Chappell har 
meddelt, at selskabet agter at udpege flere forvaltningsselskaber, som får ret til 
at udstede paneuropæiske internetlicenser på de angloamerikanske rettigheder i 
Warner Chappells repertoire til erhvervsbrugere162. Det betyder, at der er flere 
forvaltningsselskaber, der vil konkurrere med hinanden om at udstede disse 
licenser inden for det samme område. Warner Chappell mener herigennem at få 
mulighed for at trække sit repertoire ud af ethvert forvaltningsselskab, der ikke 
opererer effektivt, uden at det påvirker licenseringsmarkedet, fordi de andre 
forvaltningsselskaber fortsat vil kunne udstede paneuropæiske licenser.  

221. Det kan derfor konkluderes, at den her omhandlede praksis ikke er objektivt 
nødvendig, idet der findes mindre konkurrencebegrænsende måder, hvorpå man 
kan sikre, at forvaltningsselskaberne har et incitament til at indgå gensidige 
licenseringsaftaler.  

7.6.3. 

                                                

 Konklusion  

222. En samordnet praksis mellem CISAC-medlemmer i EØS er følgelig den eneste 
mulige forklaring på de nuværende forhold på markedet.  

223. Denne samordnede praksis begrænser konkurrencen som omhandlet i artikel 
81, stk. 1, i traktaten og artikel 53, stk. 1, i EØS-aftalen, idet den afskærer 
CISAC-medlemmerne i EØS fra at overdrage retten til licensering af deres 
repertoire i udlandet til andre forvaltningsselskaber end de nationale 
forvaltningsselskaber i de pågældende lande.  

 

7.7. Påvirkning af samhandelen mellem medlemsstater og mellem kontraherende 
parter i EØS-aftalen  

224. For at afgøre, om de gensidige repræsentationsaftaler påvirker samhandelen 
mellem medlemsstater, må det fastslås, om de "kan udøve direkte eller 
indirekte, aktuel eller potentiel indflydelse på handelsstrømmene mellem 
medlemsstaterne"163. 

 
162 Se Warner Chappells pressemeddelelse af 2. juni 2006: "Warner Chappell music launches its pan-

European digital licensing (P.E.D.L.) initiative."  
163 Sag 42/84, Remia BV m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1985, s. 2545. 
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225. Med henblik på den analyse bør Kommission tage hensyn til alle " 
konsekvenserne for den effektive konkurrencestruktur inden for 
fællesmarkedet"164. 

226. EF-Domstolen har konsekvent fastslået, at forvaltningsselskabers aktiviteter 
kan påvirke handelen mellem medlemsstater165. I denne sag påvirkes handelen 
på to niveauer: 

a) medlemsbegrænsningerne begrænser rettighedshavernes mulighed for at 
lade et forvaltningsselskab uden for deres nationale jurisdiktion forvalte 
ophavsrettighederne til deres værker, og 

b) områdebegrænsningerne og den samordnede praksis om en ensartet 
territorial afgrænsning begrænser potentielle satellit-, kabel- eller 
internettransmissionsselskabers muligheder for at få udstedt licens hos et 
hvilket som helst forvaltningsselskab. Desuden kan et forvaltningsselskab 
under det nuværende system ikke tilbyde licenserings- og forvaltningstjenester 
uden for sit eget land.  

227. TONO fra Norge og STEF fra Island er begge medlemmer af CISAC og har 
indgået gensidige repræsentationsaftaler med alle forvaltningsselskaber i 
Fællesskabet.166 

228. De gensidige repræsentationsaftaler påvirker følgelig samhandelen mellem 
medlemsstater i henhold artikel 81, stk. 1, i traktaten og mellem EFTA-stater i 
henhold til artikel 53, stk. 1, i EØS-aftalen.  

8. ARTIKEL 81, STK. 3, I TRAKTATEN OG ARTIKEL 53, STK. 3, I EØS-
AFTALEN 

8.1. Oversigt 

229. For at kunne falde ind under traktatens artikel 81, stk. 3, og EØS-aftalens 
artikel 53, stk. 3, skal de bilaterale gensidige repræsentationsaftaler mellem 
forvaltningsselskaberne og den samordnede praksis om territorial afgrænsning 
opfylde følgende fire betingelser: 

a) de skal bidrage til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne 
eller til at fremme den tekniske eller økonomiske udvikling  

                                                 
164 Forenede sager 6/73 og 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano Spa og Commercial Solvents 

Corporation mod Kommissionen, Sml. 1973, s. 223, præmis 33. 
165 Sag 22/79, Greenwich Film Production mod SACEM og Société des Éditions Labrador, Sml. 1979, 

s. 3275; sag 7/82, GVL mod Kommissionen, Sml. 1982, s. 483, præmis 38. 
166 Alle TONO's og STEF's gensidige repræsentationsaftaler indeholder standardkontraktens § 6(II). 

TONO og STEF deltager i den samordnede praksis. Nogle af de gensidige repræsentationsaftaler, de 
har indgået med forvaltningsselskaber i EU, indeholder medlemsklausulen og eksklusivitetsklausulen. 
Men med hensyn til disse to begrænsninger påvirkes samhandelen mellem medlemsstaterne og EFTA-
staterne som omhandlet i EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, af de gensidige repræsentationsaftaler med alle 
EU-selskaberne. En medlemsklausul aftalt mellem to EU-selskaber kan påvirke en rettighedshaver fra 
Norge eller Island, hvis han eller hun på det tidspunkt er medlem af et af disse EU-selskaber. En 
eksklusivitetsklausul aftalt mellem to EU-selskaber påvirker TONO og STEF, fordi den forhindrer dem 
i at tilbyde de repertoirer, der er omfattet af denne eneret, på disse EU-selskabers områder.  
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b) de skal sikre forbrugerne en rimelig andel af fordelen herved 

c) de må ikke pålægge de berørte virksomheder begrænsninger, som ikke 
er nødvendige for at nå disse mål 

d) de må ikke give virksomhederne mulighed for at udelukke 
konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer.  

Disse betingelser er kumulative og skal alle være opfyldt fuldt ud. Det er op til 
klagepunktsmeddelelsens adressater at bevise, at deres praksis opfylder de 
kumulative betingelser i artikel 81, stk. 3, i traktaten167. 

230. Adressaterne for klagepunktmeddelelsen har ikke fremført noget argument til 
støtte for anvendelsen af artikel 81, stk. 3, i traktaten på medlems- og 
eksklusivitetsklausulerne. I de følgende afsnit tages der derfor stilling til, om 
artikel 81, stk. 3, i traktaten kun kan bringes i anvendelse på den samordnede 
praksis, der indebærer en konsekvent territorial afgrænsning efter nationalt 
område.  

231. Flere CISAC-medlemmer i EØS har udtalt, at de territoriale afgrænsninger i 
deres bilaterale gensidige repræsentationsaftaler er en forudsætning for den 
gensidige udveksling af repertoirer og derfor en forudsætning for, at 
forvaltningsselskaberne kan tilbyde multirepertoirelicenser. Der blev anført, at 
der uden territoriale afgrænsninger ikke ville blive indgået nogen gensidige 
repræsentationsaftaler, eftersom forvaltningsselskaberne ikke ville give andre 
forvaltningsselskaber mulighed for at konkurrere mod dem med deres eget 
repertoire. Det ville ødelægge det "one-stop shop"-system, der for øjeblikket 
findes på nationalt plan på basis af de gensidige repræsentationsaftaler.  

232. Men den foregående betragtning vedrører en situation, hvor CISAC-
medlemmer i EØS ikke kan indføje nogen som helst form for territorial 
afgrænsning i deres gensidige repræsentationsaftaler. Eftersom denne 
beslutning alene griber ind over for en samordnet praksis blandt CISAC-
medlemmer i EØS vedrørendedefinitionen og anvendelsen af den territoriale 
afgrænsning, har de af CISAC-medlemmerne i EØS fremførte argumenter 
ingen relevans. Intet er til hinder for, at CISAC-medlemmerne i EØS  hver for 
sig fastlægger deres egen definition af licenseringsområderne for deres eget 
repertoire i udlandet. Som beskrevet i afsnit 7.6.2.2, kan det ikke antages, at 
CISAC-medlemmerne i EØS uden denne samordnede praksis ville afstå fra at 
indgå gensidige repræsentationsaftaler. De behøver derfor ikke at opgive det 
gensidige system efter denne beslutning.  

8.2. Bidrag til at forbedre produktionen eller fordelingen af varer eller til at 
fremme den tekniske eller økonomiske udvikling 

233. Som den første betingelse i artikel 81, stk. 3, i traktaten og artikel 53, stk. 3, i 
EØS-aftalen gælder, at en aftale eller praksis skal bidrage til at forbedre 
produktionen eller fordelingen af varer eller til at fremme den tekniske eller 
økonomiske udvikling. Denne betingelse indebærer, at man må undersøge alle 
de økonomiske fordele, som den økonomiske aktivitet, aftalen omfatter, kan 

                                                 
167 Kendelse af 28. september 2006, sag C-552/03-P, Unilever Bestfoods mod Kommissionen, Sml. 2006, 

s. I-6585, præmis 103. 
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give. Påstande om effektivitetsgevinster skal underbygges168, og kun objektive 
fordele, kan tages i betragtning, ikke parternes subjektive synspunkter169. 
Forbedringen "skal navnlig indebære mærkbare objektive fordele, som kan 
opveje de ulemper, aftalen medfører for konkurrencen"170. 

234.  Det bestrides ikke, at nettet af bilaterale gensidige repræsentationsaftaler 
mellem forvaltningsselskaber etablerer en "one-stop-shop" for en 
verdensomspændende forvaltning af ophavsrettigheder. CISAC's 
standardkontrakt og de bilaterale gensidige repræsentationsaftaler, der bygger 
på den, betyder, at brugerne inden for et bestemt område kun behøver at 
henvende sig til ét forvaltningsselskab for at opnå licens på rettigheder til 
offentlig fremførelse inden for dette område. Det vil sige, at en potentiel 
erhvervsbruger i Tyskland, der er nødt til at have en licens fra indehaveren af 
de ophavsrettigheder, vedkommende ønsker at udnytte, kun behøver at 
henvende sig til GEMA for at opnå den ønskede multirepertoirelicens for 
Tyskland. Nettet af bilaterale gensidige repræsentationsaftaler indebærer en 
forenkling, der generelt letter licenseringen af rettigheder til offentlig 
fremførelse.171 

235. De argumenter, som CISAC-medlemmerne i EØS har fremsat, vedrører 
imidlertid en situation, hvor CISAC-medlemmerne i EØS ikke kunne indføje 
nogen som helst form for territorial afgrænsning i deres gensidige aftaler. Som 
anført i betragtning 232 behøver CISAC-medlemmerne i EØS derfor ikke at 
opgive det gensidige system efter denne beslutning.  

236. Ingen af parterne har hævdet, at en samordnet praksis om en ensartet national 
territorial afgrænsning mellem CISAC's medlemmer skulle bidrage til at sikre 
disse potentielle fordele. Forbuddet mod en samordnet praksis om territorial 
afgrænsning anfægter ikke systemet med gensidige repræsentationsaftaler. Det 
kan kun påvirke omfanget af de enkelte selskabers deltagelse. Individuelt 
indgåede gensidige repræsentationsaftaler vil resultere i, at nogle 
forvaltningsselskaber får mulighed for at udstede licenser på forvaltning og 
licensering af udenlandske repertoirer uden for deres hjemland. Det vil ske, 
hvor bestemte forvaltningsselskaber yder dem en bedre service i relation til for 
eksempel overvågning, opkrævning af royalties, lavere administrationsgebyrer. 
Eftersom der er et incitament til at have gensidige repræsentationsaftaler med 
alle forvaltningsselskaber for derved at få adgang til alle repertoirer, er der 
ingen risiko for, at det vil gå ud over "one-stop shop"-systemet, selv om der 
bliver flere alternative licensgivere for nogle lande.  

237. Det må derfor konkluderes, at adressaterne for klagepunktsmeddelelsen ikke 
har godtgjort, at den samordnede praksis, der gik ud på en systematisk 
territorial afgrænsning af licenseringsretten til de enkelte lande, forbedrer 
udstedelsen af licenser på rettigheder til offentlig fremførelse via internet, 
satellit og kabel.  

                                                 
168 Kommissionens meddelelse om "Retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3",. 
169 Forenede sager 56/64 og 58/66, Consten og Grundig mod Kommissionen, Sml. 1966, s. 429. 
170 Kendelse af 28. september 2006, sag C-552/03-P, Unilever Bestfoods mod Kommissionen, præmis 103: 

"For så vidt angår den første af disse betingelser skulle HB navnlig godtgøre, at eksklusivitetsklausulen 
bidrog til at forbedre produktionen eller distributionen af de pågældende produkter, hvorfor denne 
forbedring ikke længere kunne skabes, hvis muligheden for at anvende denne klausul blev begrænset". 

171 Se f.eks. punkt 13 og 154 f. i den ikke-fortrolige version af GEMA's svar på klagepunktsmeddelelsen.  
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8.3. Nødvendigheden af begrænsningerne  

238. Ved vurderingen af begrænsningernes nødvendighed må der tages stilling til, 
"om den konkurrencebegrænsende aftale og de enkelte 
konkurrencebegrænsninger gør det muligt at udøve aktiviteten mere effektivt. 
end det sandsynligvis ville have været muligt uden aftalen eller den 
pågældende konkurrencebegrænsning"172. Ved vurderingen af individuelle 
begrænsninger som i denne beslutning må det i særdeleshed undersøges, om 
adressaterne for klagepunktsmeddelelsen kunne have opnået 
effektivitetsgevinsterne gennem en mindre konkurrencebegrænsende aftale.  

239. Som begrundelse for den territoriale afgrænsning har CISAC-medlemmerne i 
EØS henvist til nødvendigheden af at sikre en korrekt indberetning, kontrol og 
håndhævelse af rettighederne.  

240. Som beskrevet afsnit 8.2, giver det nuværende net af bilaterale gensidige 
repræsentationsaftaler visse effektivitetsgevinster – set ud fra 
erhvervsbrugernes synsvinkel indebærer dette system en "one-stop shop" for 
udstedelse af nationale multirepertoirelicenser. Hvert forvaltningsselskab 
fungerer som en "one-stop shop" inden for sit nationale område. 
Forvaltningsselskabernes argumenter forekommer at gå ud på, at 
tilfredsstillende overvågning, indberetning, kontrol og håndhævelse af 
rettighederne og brugen af dem kun kan foregå i det nuværende system.  

241. Som nævnt i betragtning 236, anfægtes denne nationale "one-stop shop" ikke af 
det forbud, der i denne beslutning nedlægges mod den samordnede praksis om 
en nationalt baseret territorial afgrænsning. Denne "one-stop shop" kræver ikke 
en samordnet definition af de territoriale afgrænsninger. Uden denne 
samordning om territoriale afgrænsninger vil hvert forvaltningsselskab 
sandsynligvis bevare denne "one-stop shop"-funktion inden for sit område med 
hensyn til udstedelse af multirepertoirelicenser, eftersom alle 
forvaltningsselskaber har et stærkt incitament til at indgå gensidige 
repræsentationsaftaler med alle de andre selskaber for at få adgang til alle 
repertoirer. Men ethvert forvaltningsselskab vil have mulighed for at blive 
udvalgt til at forvalte udenlandske repertoirer i et større geografisk område (det 
vil sige meddele licenser uden for sit hjemland i konkurrence med det nationale 
forvaltningsselskab).  

242. Kommissionens markedsundersøgelse har vist, at forvaltningsselskaberne er i 
stand til at sikre en tilfredsstillende rettighedsforvaltning på et bredere 
geografisk grundlag. Den seneste udvikling på markedet (joint venture-
samarbejdet mellem PRS og GEMA til forvaltning af internetrettighederne på 
EMI's angloamerikanske repertoire173, Warner Chappells udbud på forvaltning 
af selskabets internetrettigheder174 og aftalen mellem SACEM og Universal 
Publishing om internet- og mobillicenser175) viser, at forvaltningsselskaberne er 

                                                 
172 Se Kommissionens meddelelse om "Retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3", 

punkt 74. 
173 Se afsnit 7.6.1.4 ovenfor, betragtning 193. 
174 Se afsnit 7.6.2.2. ovenfor, betragtning 220. 
175 SACEM og Universal Publishing meddelte den 28. januar 2008, at de havde indgået en aftale, der gav 

SACEM ret til at udstede licenser på Universal Publishings internet- og mobilrettigheder i Europa. 
Universal fremhævede i den forbindelse SACEM's tekniske kapacitet – selskabets Executive Vice 
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i stand til at udstede multiterritorielicenser og sikre en tilfredsstillende 
fjernovervågning, kontrol og om fornødent lokal håndhævelse. Desuden 
behøver det ikke nødvendigvis at være det samme selskab, der udsteder en 
multiterritorielicens og udfører de opgaver, der består i at overvåge og 
kontrollere brugen af rettighederne samt håndhæve dem176. 

243. Det må følgelig konkluderes, at den samordnede praksis om territorial 
afgrænsning, der begrænser licenseringsretten til hvert forvaltningsselskabs 
nationale område, ikke kan anses for at være nødvendig efter artikel 81, stk. 3,  
i traktaten og artikel 53, stk. 3, i EØS-aftalen.  

8.4. At sikre forbrugerne en rimelig andel af fordelene  

244. Den anden betingelse i artikel 81, stk. 3, i traktaten og artikel 53, stk. 3, i EØS-
aftalen går ud på, at aftalerne ikke blot skal give parterne i aftalen eller den 
samordnede praksis, men også forbrugerne, økonomiske fordele, og at disse 
fordele skal opveje konkurrencebegrænsningernes negative virkninger for dem.  

245. Som nævnt ovenfor, anfægter denne beslutning ikke de potentielle fordele ved 
en national "one-stop shop" som følge af de gensidige repræsentationsaftaler. 
Den anfægter som forklaret ovenfor177 heller ikke den kulturelle 
mangfoldighed, hverken på det kreative niveau (rettighedshaverne) eller 
adgangsniveauet (brugerne).  

246. Selv om det i denne beslutning ikke er nødvendigt at tage stilling til 
spørgsmålet om en "rimelig andel", er det under alle omstændigheder 
tvivlsomt, om forbrugerne får en rimelig andel af de potentielle fordele ved et 
system med ensartede nationale territoriale afgrænsninger.  

247. Det skal erindres, at begrebet "forbruger" i artikel 81, stk. 3, i traktaten og 
artikel 53, stk. 3, i EØS-aftalen ikke er synonymt med den endelig forbruger. 
Udtrykket omfatter aftaleparternes kunder, hvilket i den foreliggende sag er 
rettighedshaverne (det vil sige musikværkernes ophavsmænd) og 
erhvervsbrugerne af rettigheder til offentlig fremførelse via satellit, kabel og 
internet178. 

248. For rettighedshavernes vedkommende sikrer det eksisterende net af gensidige 
repræsentationsaftaler for hvert land, at der i hvert EØS-land findes et 
forvaltningsselskab (det nationale selskab), der tager sig af forvaltningen af 
deres rettigheder. Det giver dem imidlertid kun en økonomisk fordel, hvis alle 
de lokale forvaltningsselskaber forvalter de repertoirer, de har fået overdraget, 
effektivt. Som det er fremgået179, kan det ud fra flere kriterier, bl.a. 
administrationsgebyrernes størrelse, konstateres, at der er en betydelig forskel i 
forvaltningsselskabernes effektivitetsniveau. For rettighedshavernes 
vedkommende er det derfor ikke indlysende, at den konkurrencebegrænsning, 

                                                                                                                                                         
President udtalte, at han havde "stor tillid til, at SACEM's enestående IDOLS-system vil lette den 
paneuropæiske forvaltning af vort repertoire". Se SACEM's og Universals fælles pressemeddelelse af 
28. januar 2008. 

176 Se 178 ff.  
177 Se afsnit 7.3.1.  
178 Se Kommissionens meddelelse om "Retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3", 

EUT C 101 af 27.4.2004, s. 97, punkt 84. 
179 Se nr. 133 ff..  
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det eksisterende net af bilaterale repræsentationsaftaler indebærer, giver dem 
nogen fordele180. 

249. For erhvervsbrugernes vedkommende sætter samordningen om en ensartet 
national områdeafgrænsning det nationale forvaltningsselskab i stand til at 
tilbyde erhvervsbrugerne i sit land et meget omfattende repertoire. Dette 
afføder effektivitetsgevinster, for så vidt som hvert forvaltningsselskab 
fungerer som en "one-stop shop" for udstedelse af multirepertoirelicenser. Men 
ulempen ved denne "one-stop shop" er bl.a., at alle de licenser, der udstedes, er 
strengt begrænsede til det enkelte land, og at det er udelukket, at der vil komme 
til at findes alternative licensudstedere på samme område. Men det er ikke 
nødvendigt at afgøre, om dette kan siges at indebære en rimelig fordel for 
erhvervsbrugerne, da de andre betingelser for anvendelse af artikel 81, stk. 3, i 
traktaten ikke er opfyldt.  

8.5. Ingen udelukkelse af konkurrencen  

250. Som den fjerde betingelse i artikel 81, stk. 3, traktaten og artikel 53, stk. 3, i 
EØS-aftalen gælder, at aftalen ikke må give virksomhederne mulighed for at 
udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer (eller 
tjenester)181. Ved vurdering af markedssituationen på grundlag af ovennævnte 
kriterier må man se på både den faktiske og den potentielle konkurrence. 

251. Som følge af de områdebegrænsninger, den samordnede praksis har skabt, kan 
et forvaltningsselskab ikke tilbyde forvaltningstjenester uden for sit eget 
område og kan derfor ikke tilbyde erhvervsbrugere uden for sit eget område 
licenser, der omfatter andre repertoirer end sit eget. Erhvervsbrugere har intet 
andet valg end at få udstedt en licens hos det lokale forvaltningsselskab og kun 
for dette lokale område. Den samordnede praksis om territorial afgrænsning 
betyder derfor, at forvaltningsselskaberne fuldstændig udelukker deres 
indbyrdes konkurrence om licensering af det andet forvaltningsselskabs 
repertoirer til satellit-, kabel- og internetbrug og har skabt en markedsopdeling 
mellem CISAC-medlemmerne i EØS.  

252. På grund af de individuelle repertoirers komplementære karakter, der 
forstærkes af medlemsbegrænsningerne, er den vigtigste kilde til konkurrence 
på dette marked i dag konkurrencen om det repertoire, forvaltningsselskaberne 
kunne få rådighed over via de gensidige repræsentationsaftaler, hvis det ikke 
havde været for områdebegrænsningerne. Udelukkelsen af konkurrencen er 
især alvorlig, fordi de eneste, der realistisk set ville kunne trænge ind på 
hinandens markeder, er forvaltningsselskaberne selv. Deres veletablerede 
mangeårige monopolstillinger, der beror på den eksklusivitet, de har fået tillagt 
direkte (via eksplicitte eksklusivitetsklausuler) og indirekte (via den 
samordnede praksis om territorial afgrænsning), skaber en barriere for 

                                                 
180 Som anført af SABAM i dennes svar på klagepunktsmeddelelsen, gælder desuden, at "den forvaltning 

af rettighederne, som foretages af de forvaltningsselskaber, som rettighedshaverne har overdraget 
forvaltningen til, må foretages til deres fordel. Der opnås ingen fordel ved, at der lægges hindringer i 
vejen for legitime multinationale brugere af verdensrepertoiret, der ved gengivelse og fremførelse af 
værkerne bruger en ny teknologi, der er grænseløs og åbner mulighed for spredning af ophavsretligt 
beskyttede værker til adskillige landes befolkninger" (understregning tilføjet), (se s. 19 i SABAM's svar 
på klagepunktsmeddelelsen). 

181 Jf. Kommissionens meddelelse om "Retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 3", 
EUT C 101 af 27.4.2004, s. 97, punkt 105. 
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adgangen til markedet, som en nytilkommen virksomhed umuligt kan komme 
uden om. Der er derfor ringe udsigt til, at nye selskaber vil kunne trænge ind på 
markedet. I lyset af det ovenstående må det fastslås, at de territoriale 
afgrænsninger udelukker konkurrencen på de relevante markeder for 
forvaltning af rettigheder og licensering af repertoirer.  

8.6.  Konklusion angående artikel 81, stk. 3, i traktaten og artikel 53, stk. 3, i EØS-
aftalen. 

253. Adressaterne for klagepunktsmeddelelsen har ikke godtgjort, at CISAC's 
standardkontrakt og dens anvendelse i de bilaterale gensidige 
repræsentationsaftaler mellem CISAC-medlemmer i EØS, herunder den 
samordnede praksis om territorial afgrænsning, opfylder alle betingelserne i 
artikel 81, stk. 3, i traktaten og artikel 53, stk. 3, i EØS-aftalen.  

254. De fordele, den hævdes at give, navnlig i relation til nationale "one-stop shops" 
og effektiv overvågning og indberetning, kan opnås også uden disse 
begrænsninger. Begrænsningerne er derfor ikke nødvendige. Desuden 
udelukker de konkurrencen på markedet for forvaltning af repertoirer for andre 
forvaltningsselskaber og på markedet for licensering af rettigheder.  

255. Det må derfor konkluderes, at hverken medlemsklausulen, 
områdebegrænsningerne i de bilaterale gensidige repræsentationsaftaler eller 
den samordnede praksis om den ensartede nationale områdeafgrænsning 
opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3, traktaten eller artikel 53, stk. 3, i 
EØS-aftalen.  

9. ARTIKEL 86, STK. 2, I TRAKTATEN 

256. Nogle CISAC-medlemmer i EØS har gjort gældende, at de er virksomheder, 
der har fået overdraget opgaver af almindelig økonomisk interesse som 
omhandlet i artikel 86, stk. 2, i traktaten og at de derfor kun er underlagt 
konkurrencereglerne i det omfang, hvor anvendelsen af disse regler ikke lægger 
hindringer i vejen for deres varetagelse af de særlige opgaver, de er betroet182. 

257. I sag 7/82, GVL-dommen, der drejede sig om det tyske forvaltningsselskab for 
udøvende kunstnere, udtalte EF-Domstolen, at den omstændighed, at et selskab 
skal have en officiel tilladelse, er underlagt en offentlig myndigheds tilsyn og 
har pligt til at indgå visse forvaltningsaftaler, ikke er tilstrækkeligt til, at det 
kan anses at høre til den gruppe af virksomheder, der er omhandlet i artikel 86, 
stk. 2, i traktaten183. Domstolen understregede, at "den tyske lovgivning ikke 
overdrager bestemte virksomheder at udøve ophavsrettigheder og beslægtede 
retsregler om beskyttelse, men blot generelt fastlægger regler for selskabernes 
virksomhed, der skal sikre en kollektiv udnyttelse af sådanne rettigheder"184. 
Det er ikke nødvendigt at tage stilling til, om den relevante lovgivning i nogle 
EØS-lande beskriver et forvaltningsselskabs opgaver og status på en måde, der 

                                                 
182 Se bl.a. s. 34 ff. i den ikke-fortrolige version af AKM's svar på klagepunktsmeddelelsen. GEMA mener, 

at EF-traktatens artikel 86, stk. 2, i det mindste bør bringes i anvendelse analogt – se punkt 122 i den 
ikke-fortrolige version af GEMA's svar på klagepunktsmeddelelsen.  

183 Sag 7/82, GVL mod Kommissionen, præmis 31 ff.  
184 Ibid., præmis 32.  
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gør det muligt at antage, at forvaltningsselskabet har fået betroet at udføre 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse185.  

258. Som nævnt i afsnit 7.6.2.2 har de CISAC-medlemmer i EØS, der påberåber sig 
dette, under alle omstændigheder ikke godtgjort, at den samordnede praksis om 
territorial afgrænsning, der begrænser en licens til hvert forvaltningsselskabs 
nationale område, er nødvendig, for at den kollektive rettighedsforvaltning kan 
fungere. AKM fremfører, at medlemmernes rettigheder kun kan sikres i 
udlandet med en territorial afgrænsning af licensen, for hvis licensernes 
rækkevidde ikke var områdebegrænset, kunne udenlandske 
forvaltningsselskaber konkurrere på AKM's repertoire, hvilket ville presse 
rettighedshavernes royalties ned186.  

259. For det første nedlægges der i denne beslutning ikke forbud mod enhver 
territorial afgrænsning, men derimod mod den samordnede praksis mellem alle 
CISAC-medlemmer i EØS om en streng territorial afgrænsning til deres 
nationale område. For det andet findes der som beskrevet i afsnit 7.6.2.2. 
måder, hvorpå forvaltningsselskaberne kan bevare en vis kontrol over 
indtægterne, hvis de giver flere forvaltningsselskaber licens for det samme 
område, specielt ved at begrænse priskonkurrencen til 
administrationsgebyrerne. Hvis man derimod overdrog licenseringsretten til et 
meget effektivt forvaltningsselskab ud over eller i stedet for det nationale 
forvaltningsselskab, kunne man øge antallet af licenser udstedt til 
erhvervsbrugere, hvilket ville få positiv indvirkning på de royalties, AKM's 
medlemmer fik udbetalt. I det omfang, hvor nationale love har skabt eksklusive 
eller særlige rettigheder, anfægter denne beslutning, der udelukkende tager 
stilling til de konkurrencebegrænsninger, der er affødt af 
forvaltningsselskabernes autonome adfærd (se afsnit 7.3.2.), ikke disse 
nationale love. Forbuddet mod den samordnede praksis lægger derfor ingen 
hindringer i vejen for udførelsen af de opgaver, visse forvaltningsselskaber 
måtte have fået overdraget.  

10. PÅBUD  

10.1. Overtrædelser af artikel 81, stk. 1, i traktaten og artikel 53, stk. 1, i EØS-
aftalen 

260. Nogle af de overtrædelser, som er omfattet af denne beslutning, er blevet bragt 
til ophør. Eksklusivitetsklausulen (§ 1(I) og § 1(II)) og medlemsklausulen 
(§ 11(II)) forefindes ikke længere i CISAC's standardkontrakt.187 Ifølge de 
oplysninger, Kommissionen er i besiddelse af, indeholder en række gensidige 
repræsentationsaftaler dog stadig en række klausuler, og visse former for 
praksis, der er i strid med både artikel 81, stk. 1, i traktaten og artikel 53, stk. 1, 
i EØS-aftalen udøves fortsat. Det gælder i særdeleshed:  

a) medlemsklausulerne i gensidige repræsentationsaftaler indgået af nogle 
forvaltningsselskaber 

                                                 
185 I særdeleshed hævder AKM, at retstilstanden i Østrig er væsensforskellig fra retstilstanden i Tyskland – 

se 35 ff. i den ikke-fortrolige version af AKM's svar på klagepunktsmeddelelsen. 
186 Se s. 38 i AKM's ikke-fortrolige svar på klagepunktsmeddelelsen.  
187 Disse klausuler blev slettet fra standardkontrakten i henholdsvis 1996 og 2004. Se afsnit 4.4.1. ovenfor, 

nr. 27 ff.  
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b) eksklusivitetsklausuler i gensidige repræsentationsaftaler indgået af nogle 
forvaltningsselskaber 

c) samordnet praksis om territorial afgrænsning mellem forvaltningsselskaber.  

10.2. Artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 

261. Hvis Kommissionen konstaterer, at artikel 81 i traktaten er overtrådt, kan den i 
henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 ved en beslutning 
påbyde de deltagende virksomheder eller virksomhedssammenslutninger at 
bringe den pågældende overtrædelse til ophør. I medfør af artikel 5 i Rådets 
forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse 
gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde188, "finder de fællesskabsbestemmelser, som udmønter 
principperne i EF-traktatens artikel 85 og 86 [nu artikel 81 og 82] […] 
tilsvarende anvendelse" for EØS.  

262. Med henblik herpå kan Kommissionen pålægge virksomhederne enhver 
forpligtelse af adfærdsregulerende eller strukturel karakter, der står i passende 
forhold til overtrædelsen, og som er nødvendig for effektivt at bringe 
overtrædelsen til ophør.  

263. For det første figurerer en række klausuler stadigvæk i visse aftaler, og nogle 
former for praksis udøves fortsat. For det andet gælder, at selv om nogle 
CISAC-medlemmer i EØS hævder at have slettet konkurrencebegrænsende 
klausuler i alle de bilaterale repræsentationsaftaler, kan det ikke med sikkerhed 
antages, at en sådan meget sen ophævelse af disse klausuler helt eliminerer 
behovet for at påbyde de pågældende virksomheder at bringe overtrædelsen til 
ophør. Da artikel 81 i traktaten kan finde anvendelse på aftaler, der ikke 
længere er i kraft, såfremt de stadig har virkninger også efter det tidspunkt, 
hvor de formelt er ophørt med at have gyldighed189, er der for det tredje ikke 
sikkerhed for, at overtrædelsen er blevet bragt fuldstændigt til ophør, hvad 
angår visse former for konkurrenceskadelig praksis udøvet af visse 
forvaltningsselskaber. Adressaterne for denne beslutning må derfor først: 

a) omgående bringe overtrædelserne angående medlemsklausulerne og 
eksklusivitetsklausulerne i gensidige aftaler til ophør, hvis dette ikke allerede er 
sket, og  

b) senest 120 dage efter meddelelsen af denne beslutning bringe overtrædelsen 
angående den samordnede praksis om territorial afgrænsning til ophør  

og afstå fra enhver aftale eller samordnet praksis, der kan have samme eller 
tilsvarende formål eller virkning.  

                                                 
188 EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6. 
189 Se i forbindelse hermed sag 51/75, EMI Records, Sml. 1976, s. 811, præmis 15; sag 243/83, Binon, 

Sml. 1985, s. 2015, præmis 17; sag T-2/89, Petrofina mod Kommissionen, Sml. 1991, s. II-1087, 
præmis 212; sag T-14/89, Montedipe mod Kommissionen, Sml. 1992, s. II-1155, præmis 231; sag T-
327/94, SCA Holding mod Kommissionen, Sml. 1998, s. II-1373, præmis 95, og dom af 26. april 2007 i 
forenede sager T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 og 
T-136/02, Bolloré m.fl. mod Kommissionen, Sml. 2007, endnu ikke offentliggjort, præmis 186. 
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264. De virksomheder, denne beslutning er rettet til, bør også underrette 
Kommissionen om enhver foranstaltning, de har truffet for at efterkomme disse 
påbud. Hvad den samordnede praksis angående territorial afgrænsning angår, er 
det for det første nødvendigt at standse enhver fremtidig samordning af den i 
denne beslutning omhandlede art. Selv om en afgrænsning af mandatet til det 
andet forvaltningsselskabs område ikke i sig selv er konkurrencebegrænsende, 
er det, for så vidt som den hidtidige samordning fortsat afspejles i bestående 
aftaler, for det andet også nødvendigt at sikre, at de bilaterale gensidige 
repræsentationsaftaler fremover med hensyn til den territoriale afgrænsning af 
de gensidige mandater er et resultat af bilaterale forhandlinger og ikke længere 
fastlægges under indflydelse af en samordnet praksis om områdebegrænsning.  

265. De virksomheder, denne beslutning er rettet til, bør desuden afstå fra enhver 
aftale eller samordnet praksis, der kan have samme eller tilsvarende formål 
eller virkning som den i nr. 260 beskrevne adfærd.  

 

 

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:  

Artikel 1 
 

De nedennævnte virksomheder har overtrådt artikel 81 i traktaten og artikel 53 i EØS-aftalen 
ved i deres gensidige repræsentationsaftaler at have indføjet de medlemsbegrænsninger, der 
var indeholdt i § 11(II) i International Confederation of Societies of Authors and Composers' 
standardkontrakt (CISAC's standardkontrakt), eller ved i praksis at have anvendt disse 
medlemsbegrænsninger: 
 
AEPI 
AKKA/LAA 
AKM 
ARTISJUS 
BUMA 
EAÜ 
GEMA 
IMRO 
KODA 
LATGA-A 
PRS 
OSA 
SABAM 
SACEM 
SAZAS 
SGAE 
SIAE 
SOZA 
SPA 
STEF 
STIM 
TEOSTO 
TONO 
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ZAIKS 
 

Artikel 2 
 

De nedennævnte 17 virksomheder har overtrådt artikel 81 i traktaten og artikel 53 i EØS-
aftalen ved i deres gensidige repræsentationsaftaler at have indføjet eksklusivitetsklausuler  
som fastsat i § 1(I) og § 1(II) i CISAC's standardkontrakt: 
 
AKKA/LAA 
ARTISJUS 
BUMA 
EAÜ 
IMRO 
KODA 
LATGA-A 
OSA 
SAZAS 
SGAE 
SOZA 
SPA 
STEF 
STIM 
TEOSTO 
TONO 
ZAIKS 

 
Artikel 3 

 
De nedennævnte virksomheder har overtrådt artikel 81 i traktaten og artikel 53 i EØS-aftalen 
ved at have samordnet de territoriale afgrænsninger på en måde, der begrænser en licens til 
hvert forvaltningsselskabs nationale område: 
 
AEPI 
AKKA/LAA 
AKM 
ARTISJUS 
BUMA 
EAÜ 
GEMA 
IMRO 
KODA 
LATGA-A 
PRS 
OSA 
SABAM 
SACEM 
SAZAS 
SGAE 
SIAE 
SOZA 
SPA 
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STEF 
STIM 
TEOSTO 
TONO 
ZAIKS 
 

Artikel 4 
 
1. De i artikel 1 og 2 nævnte virksomheder skal omgående bringe de i disse artikler 

fastslåede overtrædelser til ophør, i det omfang dette endnu ikke er sket, og underrette 
Kommissionen om enhver foranstaltning, de har truffet med henblik herpå.  

 

2. De i artikel 3 nævnte virksomheder skal senest 120 dage efter meddelelsen af denne 
beslutning bringe den i artikel 3 fastslåede overtrædelse til ophør og inden for samme 
frist underrette Kommissionen om enhver foranstaltning, de har truffet med henblik 
herpå. 

 

De i artikel 3 nævnte virksomheder skal med hver enkelt af de andre virksomheder, 
som er nævnt i artikel 3, bilateralt revidere den territoriale afgrænsning af deres 
mandater for så vidt angår viderespredning pr. satellit og kabel og udnyttelse af 
internet i alle deres gensidige repræsentationsaftaler, og fremsende kopier af de 
reviderede aftaler til Kommissionen.   

 

3. De virksomheder, denne beslutning er rettet til, skal i fremtiden afstå fra enhver 
handling eller adfærd som beskrevet i artikel 1, 2 og 3, og fra enhver handling eller 
adfærd med samme eller tilsvarende formål eller virkning.  

 
Artikel 5 

 
 

Kommissionen kan efter eget skøn og efter begrundet og rettidig anmodning fra en af 
de virksomheder, der er nævnt i artikel 3, forlænge den frist, der er fastsat i artikel 4, 
stk. 2. 

 
Artikel 6 

 
Denne beslutning er rettet til:  
 
 
1) Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (AEPI), Fragoklissias and 
Samou street n° 51, 151 25 Amaroussio, Athen, Grækenland 
 
2) Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA),  
A.Čaka street 97, 1011 Riga, Letland 
 
3) Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autorem, Komponisten und Musikverleger, 
reg.Gen.m.b.H (AKM), Baumannstrasse 10, Postfach 259, 1031 Wien, Østrig  
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4) Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS), Meszaros u. 15-17, 1016 Budapest, 
Ungarn 
 
5) Vereniging Buma (BUMA), Siriusdreef 22-28, 2130 KB Hoofddorp, Nederlandene  
 
6) Eesti Autorite Ühing (EAÜ), Lille 13, 10614 Tallinn, Estland 
 
7) Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 
(GEMA), Rosenheimer Strasse 11, 81667 München, Tyskland 
 
8) Irish Music Rights Organisation Limited – Eagras um Chearta Cheolta Teoranta  (IMRO), 
Copyright House, Pembroke Row, Lower Baggot Street, Dublin 2, Irland 
 
9) Komponistrettigheder i Danmark (KODA), Landemærket 23-25, Postboks 2154, 1016 
København, Danmark 
 
10) Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A), J. Basanaviciaus G. 4h, 
2600 Vilnius, Litauen  
 
11) Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA), Cs. Armady 
786/20,16056 Prague 6, Tjekkiske Republik 
 
12) Performing Right Society Limited (PRS), Berners Street 29-33, London WIT 3AB, Det 
Forenede Kongerige 
 
13) Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs Scrl / Belgische Vereniging van 
Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM), Rue d’Arlon 75-77, 1040 Bruxelles, Belgien 
 
14) Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM),, 225 av Charles de 
Gaulle, 92528 Neuilly sur Seine Cedex, Frankrig 
 
15) Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije 
(SAZAS), Trzaska cesta 34, 1000 Ljubljana, Slovenien 
 
16) Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Fernando VI-4, 28004 Madrid, Spanien 
 
17) Societa Italiana degli Autori ed Editori (SIAE),  VIALE della Letteratura 30, 00144 Rom, 
Italien 
 
18) Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA),  Rastislavova 
3, 2108 Bratislava 2, Slovakiet 
 
19) Sociedade Portuguesa de Autores (SPA),  Avenue Duque de Loulé 31, 1069-153 
Lissabon, Portugal 
 
20) Samband Tónskalda og Eigenda Flutningsréttar (STEF), Laufasvegi 40, 101 Reykjavik, 
Island 
 
21) Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM),  BOX 27327, 10254 Stockholm, 
Sverige 
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22) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto teosto r.y.(TEOSTO), Lauttasaarentie 1, 00200 
Helsinki, Finland 
 
23) The Norwegian Performing Right Society (TONO), Postboks 9171, Gronland, 0134 Oslo, 
Norge 
 
24) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (ZAIKS), 2, Hipoteczna Street, PO Box P-16, 00092 
Warszawa, Polen 
 
Denne beslutning kan tvangsfuldbyrdes, jf.  artikel 256 i traktaten og artikel 110 i EØS-
aftalen.  
 

Udfærdiget i Bruxelles, den 16.07.2008

På Kommissionens vegne 
  
  
 Neelie KROES
 Medlem af Kommissionen  
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