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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 

της 16.07.2008 

σχετικά με διαδικασία του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της 
συμφωνίας ΕΟΧ 

(Υπόθεση COMP/C2/38.698 – CISAC) 

(Τα κείμενα στην ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, 
γαλλική, ιταλική, λετονική, ολλανδική, πολωνική, σλοβακική και σλοβενική γλώσσα είναι τα 

μόνα αυθεντικά) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, 

τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της 
συνθήκηςT1, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1, 

Aφού έδωσε στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις την δυνατότητα να καταστήσουν γνωστές τις 
απόψεις τους σχετικά με τις αιτιάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 
παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1/2003 και τα άρθρα 11 και 12 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη 
διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της 
συνθήκης ΕΚ2, 

Μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή συμπράξεων και δεσποζουσών 
θέσεων3, 

Έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων για την παρούσα υπόθεση4, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
(1) Η παρούσα απόφαση αφορά τους όρους διαχείρισης και χορήγησης άδειας 

εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης μουσικών έργων από εταιρείες 
διαχείρισης. Απευθύνεται στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης των δημιουργών που 
είναι εγκατεστημένες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και αποτελούν μέλη 

 
1 ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ.1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1419/2006 (EE L 269 της 28.9.2006, σ. 1). 
2 ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 18. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1792/2006 (EE L 362 της 20.12.2006, σ. 1). 
3 ΕΕ […] 
4 ΕΕ […] 
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της International Confederation of Societies of Authors and Composers («CISAC») 
(Διεθνής Συνομοσπονδία Εταιρειών Δημιουργών και Συνθετών) (εφεξής αναφέρονται 
συλλογικά ως «τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ». 

(2) Η CISAC προτείνει τη χρήση υποδείγματος σύμβασης για τις συμφωνίες αμοιβαίας 
εκπροσώπησης των μελών της όσον αφορά τη διαχείριση των δικαιωμάτων δημόσιας 
εκτέλεσης. Το εν λόγω υπόδειγμα σύμβασης καλύπτει κάθε μορφή εκμετάλλευσης 
μουσικών έργων που απαιτεί άδεια εκμετάλλευσης του δικαιώματος δημόσιας 
εκτέλεσης, και βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας 
εκπροσώπησης που συνάπτουν μεταξύ τους τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ. 
Οι εξεταζόμενοι περιορισμοί είναι οι εξής: ρήτρες που περιορίζουν την δυνατότητα 
των δικαιούχων να συνάπτουν ελεύθερα συμβάσεις με τις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης της επιλογής τους (οι περιορισμοί «μέλους») και ρήτρες και 
εναρμονισμένες πρακτικές που παρέχουν σε κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
απόλυτη εδαφική προστασία, στην επικράτεια εγκατάστασής της, από άλλες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης όσον αφορά τη χορήγηση αδειών στους εμπορικούς χρήστες 
(οι «εδαφικοί περιορισμοί»). Βάσει του υποδείγματος σύμβασης της CISAC, τα μέλη 
της CISAC στον ΕΟΧ συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης. 

(3) Η έρευνα όσον αφορά το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC και τις συμφωνίες 
αμοιβαίας εκπροσώπησης μεταξύ των μελών της CISAC στον ΕΟΧ που 
διαχειρίζονται δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης, κινήθηκε μετά από δύο καταγγελίες: 
μία καταγγελία που υποβλήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2000 από τον όμιλο RTL 
(«RTL») όσον αφορά την άρνηση της GEMA να χορηγήσει στον RTL άδεια 
κοινοτικής εμβέλειας για τα δικαιώματα που παρέχει τόσο στα μέλη της όσο και στα 
μέλη άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης βάσει συμφωνιών αμοιβαίας 
εκπροσώπησης για τις μεταδόσεις μουσικής, και μία καταγγελία που υποβλήθηκε στις 
4 Απριλίου 2003 από την Music Choice Europe plc («Music Choice») κατά της 
CISAC όσον αφορά το υπόδειγμα σύμβασης CISAC που περιγράφεται στο τμήμα 4.1. 

2. TΑ ΜΕΡΗ 

2.1. Οι καταγγέλλοντες  
Η Music Choice 

(4) Η Music Choice είναι ένας ψηφιακός και διαλογικός φορέας μετάδοσης που 
προσφέρει μουσικά κανάλια σε πολυπλατφορμική βάση σε ολόκληρη την κοινότητα. 
Η Music Choice χρησιμοποιεί τη μέθοδο «αγοραστής-αγοραστής-καταναλωτής», 
δηλαδή πωλεί τα προγράμματά της – που περιλαμβάνονται στο βασικό ή προνομιακό 
πακέτο συνδρομής – σε διανομείς, οι οποίοι με τη σειρά τους τα πωλούν λιανικά 
στους τελικούς χρήστες. Η Music Choice παρέχει ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 
υπηρεσίες βασισμένες στο Διαδίκτυο, όπου οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν 
μουσικά βίντεο ή να ακούν μουσικά κανάλια. Η Music Choice έχει ήδη καταβάλει τα 
πνευματικά δικαιώματα για το υλικό που προσφέρει στους διανομείς. 

RTL 

(5) Η RTL, με έδρα το Λουξεμβούργο, είναι προεξάρχων ευρωπαϊκός ραδιοτηλεοπτικός 
όμιλος και ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παραγωγής οπτικοακουστικού 
περιεχομένου στον ΕΟΧ. 
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2.2. Τα μέρη που αφορά η καταγγελία 
CISAC 

(6) Η CISAC αντιπροσωπεύει 219 εταιρείες μέλη σε 115 χώρες5. Η CISAC είναι μια μη 
κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση γαλλικού δικαίου, η οποία έχει νομική 
προσωπικότητα. Το καταστατικό της τροποποιήθηκε στη γενική συνέλευση που 
συνήλθε στη Σεούλ της Νοτίου Κορέας, τον Οκτώβριο του 20046. Ένας από τους 
κύριους στόχους της CISAC είναι να προωθήσει την αμοιβαία εκπροσώπηση μεταξύ 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης μέσω υποδειγμάτων συμβάσεων. 

Μέλη της CISAC εγκατεστημένα στον ΕΟΧ 

(7) Τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ διαχειρίζονται τα δικαιώματα των δημιουργών, 
(στιχουργών και συνθετών) ειδικά το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης. Εξ ονόματος των 
μελών τους (δημιουργών και εκδοτών) χορηγούν άδειες εκμετάλλευσης στους 
εμπορικούς χρήστες. 

(8) Τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ είναι: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ-Ελλάδα), Autortiesību un komunicēšanās 
konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA Λετονία), Staatlich 
genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger, 
reg.Gen.m.b.H (AKM -Αυστρία), Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 
(ARTISJUS - Ουγγαρία), Vereniging Buma (BUMA - Ολλανδία), Eesti Autorite 
Ühing (EAÜ- Εσθονία), Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte (GEMA - Γερμανία), the Irish Music Rights Organisation 
Limited – Eagras um Chearta Cheolta Teoranta (IMRO - ιρλανδία), 
Komponistrettigheder i Danmark (KODA - Δανά), Lietuvos autorių teisių gynimo 
asociacijos agentūra (LATGA-A -Λιθουανία), Performing Right Society Limited (PRS 
– Ηνωμένο Βασίλειο), Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. 
(OSA - Τσεχική Δημοκρατία), Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs 
Scrl / Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM - 
Βέλγιο), Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM - 
Γαλλία), Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic 
Slovenije (SAZAS - Σλοβενία), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE - 
Ισπανία), Societa Italiana degli Autori ed Editori (SIAE - Ιταλία), Slovenský ochranný 
Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA - Σλοβακία), Sociedade 
Portuguesa de Autores (SPA - Πορτογαλία), Samband Tónskalda og Eigenda 
Flutningsréttar (STEF - Ισλανδία), Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 
(STIM - Σουηδία), Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto teosto r.y. (TEOSTO - 
Φινλανδία), Norwegian Performing Right Society (TONO - Νορβηγία), και 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (ZAIKS - Πολωνία)7. 

 
5 Βλ. δικτυακό τόπο της CISAC: www.cisac.org. Το 2005, το συνολικό ποσό τελών εκμετάλλευσης 

(royalties) που εισέπραξαν οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και μέλη της CISAC στις εθνικές τους 
επικράτειες, υπερέβη τα 6,7 δισ. ευρώ. 

6 Βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 4 του ισχύοντος καταστατικού της CISAC, η γενική συνέλευση 
συνέρχεται κάθε χρόνο. 

7 Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας δεν αποτελούν μέρη της 
διαδικασίας στο βαθμό που οι αντίστοιχες χώρες τους δεν ήταν μέλη του ΕΟΧ ούτε της κοινότητας 
όταν κινήθηκε η διαδικασία. 
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3. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
(9) Το νομικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC και οι 

διμερείς συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης συντίθεται αφενός από εθνικούς νόμους 
που ρυθμίζουν τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων και αφετέρου από την 
κοινοτική νομοθεσία. Σε κοινοτικό επίπεδο, η προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας για την εκμετάλλευση μουσικών δικαιωμάτων μέσω 
δορυφόρου, καλωδίου και του Διαδικτύου παρέχεται μέσω σειράς οδηγιών. Ιδιαίτερα 
σημαντική για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω 
του Διαδικτύου είναι η λεγόμενη «κοινοτική οδηγία για τα δικαιώματα του 
δημιουργού» 2001/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 
δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας8. Η εν 
λόγω οδηγία περιέχει σειρά διατάξεων που έχουν ως στόχο την εφαρμογή της 
Συνθήκης του WIPO (World Intellectual Property Organisation Παγκόσμιου 
Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας)9 για την πνευματική ιδιοκτησία στα κράτη 
μέλη όσον αφορά τα δικαιώματα αναπαραγωγής, τα δικαιώματα παρουσίασης στο 
κοινό, τα δικαιώματα διάθεσης στο κοινό και τα δικαιώματα διανομής10. 

(10) Η οδηγία 93/83/EΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1993, περί συντονισμού 
ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά 
δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την 
καλωδιακή αναμετάδοση11, θέτει το νομικό πλαίσιο για τη νόμιμη διασυνοριακή 
εκμετάλλευση των υπηρεσιών μετάδοσης. Το άρθρο 1 της οδηγίας αυτής εναρμονίζει 
τον ορισμό της παρουσίασης στο κοινό μέσω δορυφόρου. Συγκεκριμένα, το άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο β) ορίζει ότι «η πράξη παρουσίασης στο κοινό μέσω δορυφόρου 
τελείται μόνο στο κράτος μέλος όπου, υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του 
ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, τα σήματα-φορείς προγραμμάτων εισάγονται σε μια 
αδιάκοπη αλληλουχία μετάδοσης προς το δορυφόρο και από εκεί προς το έδαφος». 
Ως αποτέλεσμα του ορισμού αυτού, το εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο άρχισε η μετάδοση του σήματος. Οι δημιουργοί είναι οι 
μόνοι που έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν την μέσω δορυφόρου παρουσίαση στο 
κοινό έργων ως προς τα οποία ισχύει το δικαίωμα του δημιουργού (άρθρο 2 της 
οδηγίας 93/83/EΟΚ). Όσον αφορά την καλωδιακή αναμετάδοση, η οδηγία 93/83/EΟΚ 
ορίζει ότι το δικαίωμα των δημιουργών ή των δικαιούχων συγγενών δικαιωμάτων να 
παρέχουν άδεια ή να αρνούνται την παροχή άδειας σε επιχείρηση εκμετάλλευσης 
καλωδιακού δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου μπορεί να 
ασκείται μόνο μέσω εταιρείας συλλογικής διαχείρισης (άρθρο 9 της οδηγίας). 

(11) Τέλος, η οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας12 αποτελεί επίσης σημαντικό κείμενο κοινοτικής νομοθεσίας και 
αποδεικνύει ότι η καταπολέμηση της πειρατείας απασχολεί σοβαρά τα κοινοτικά 
θεσμικά όργανα. Από την άποψη αυτή πρέπει να τονισθεί ότι η παρούσα υπόθεση 
αφορά μόνο τη νόμιμη εκμετάλλευση υλικού προστατευόμενου με δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλαδή πρακτικές που περιορίζουν τη δυνατότητα των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης να χορηγούν άδειες σε ορισμένους χρήστες ή με 

 
8 ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10. 
9 Βλ αιτιολογική σκέψη 15 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ. 
10 Βλ. άρθρα 2, 3 και 4 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ. 
11 ΕΕ L 248 της 6.10.1993, σ. 15. 
12 ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45. Διορθωμένη έκδοση (ΕΕ L 195 της 2.6. 2004, σ. 16). 
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μεγαλύτερη εμβέλεια. Όπως εξηγείται στα σημεία 178 έως 181, η παρούσα υπόθεση 
δεν εμποδίζει τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να παρακολουθούν την αγορά και 
να εντοπίζουν κάθε μη εγκεκριμένη χρήση έργων που προστατεύονται με δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή να λαμβάνουν κατασταλτικά μέτρα κατά μιας τέτοιας 
συμπεριφοράς. 

4. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

4.1. Το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC 
(12) Για τη χορήγηση αδειών και την είσπραξη τελών εκμετάλλευσης από τους εμπορικούς 

χρήστες του εξωτερικού, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης συνεργάζονται σε 
παγκόσμια κλίμακα βάσει των αποκαλούμενων «συμφωνιών αμοιβαίας 
εκπροσώπησης». Η συμφωνία αμοιβαίας εκπροσώπησης συνιστά σύμβαση μεταξύ 
δύο εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, με την οποία οι εν λόγω εταιρείες αναθέτουν η 
μία στην άλλη το δικαίωμα να χορηγούν άδειες για κάθε δημόσια εκτέλεση των 
μουσικών έργων των αντίστοιχων μελών τους13. 

(13) Το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC αποτελεί υπόδειγμα για συμφωνίες αμοιβαίας 
εκπροσώπησης. Εγκρίθηκε για πρώτη φορά από τη γενική συνέλευση της CISAC 
το 193614. Το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC χρησιμοποιείται ως μη υποχρεωτικό 
υπόδειγμα15 για συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης μεταξύ των μελών της CISAC, 
ιδίως για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων δημόσιας 
εκτέλεσης16. Το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες 
εκμετάλλευσης μουσικών έργων για τις οποίες απαιτείται άδεια δημόσιας εκτέλεσης. 

4.2. Οι συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης μεταξύ των μελών της CISAC 
στον ΕΟΧ 

(14) Στον ΕΟΧ, κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης έχει υπογράψει συμφωνία 
αμοιβαίας εκπροσώπησης βασισμένη στο υπόδειγμα σύμβασης της CISAC με όλα τα 
άλλα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ. Το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC και οι 
συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης περιελάμβαναν, ή περιλαμβάνουν, ορισμένες 
ρήτρες σχετικά με τον τρόπο που γίνονται μέλη οι δικαιούχοι. Όσον αφορά το 
δικαίωμα χορήγησης αδειών στους χρήστες, το αποτέλεσμα της ύπαρξης του δικτύου 
συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης είναι ότι κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 

 
13 Υπόθεση 395/87 Ministère public κατά Jean-Louis Tournier, Συλλογή 1989, σ. 2521, σκέψη 17. 
14 Το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC συντάσσεται και προτείνεται από το εκτελεστικό συμβούλιο της 

CISAC και εγκρίνεται από τη γενική της συνέλευση. Το υπόδειγμα σύμβασης αναθεωρήθηκε και 
τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ετών. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις είναι η απάλειψη της 
ρήτρας αποκλειστικότητας τον Μάιο 1996 και η απάλειψη της ρήτρας μέλους τον Ιούνιο 2004. Εφόσον 
δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC αντιστοιχεί στη διατύπωση 
της 30.8.2005. 

15 Βάσει του άρθρου 8 του καταστατικού της CISAC οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα διάφορα 
όργανα της CISAC (εκτελεστικό συμβούλιο, γενική συνέλευση, γενικός διευθυντής, εσωτερικές 
επιτροπές) δεν είναι δεσμευτικές για τα μέλη της CISAC, αλλά αποτελούν συστάσεις. 

16 Βάσει του άρθρου 1 παράγραφος ΙΙΙ του υποδείγματος σύμβασης της CISAC ως «δημόσιες» εκτελέσεις 
ορίζονται «οι ακουστικές αναπαραγωγές ήχων και εκτελέσεις ενώπιον κοινού σε οποιοδήποτε τόπο εντός 
των επικρατειών στις οποίες δραστηριοποιείται κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, με οποιοδήποτε 
μέσο και τρόπο, είτε το εν λόγω μέσο ήταν ήδη γνωστό και σε χρήση είτε ανακαλύφθηκε και άρχισε να 
χρησιμοποιείται στη συνέχεια κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Η «δημόσια εκτέλεση» 
περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, ζωντανές, οργανικές ή φωνητικές εκτελέσεις· με μηχανικά μέσα, όπως 
προβολή (ομιλούσα ταινία), διανομή και μετάδοση, κλπ. …) καθώς και με οποιαδήποτε διαδικασία 
ασύρματης λήψης (συσκευή ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής λήψης, τηλεφωνική λήψη κλπ. … και 
παρόμοια μέσα και συσκευές, κλπ. …)». 
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έχει το δικαίωμα να χορηγεί άδεια όχι μόνο για το ρεπερτόριο των δικών της μελών 
αλλά και όλων των άλλων συνδεδεμένων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης (αυτό το 
πλήρες ρεπερτόριο θα αναφέρεται στη συνέχεια ως το «παγκόσμιο ρεπερτόριο», 
μολονότι ορισμένες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δεν συμμετέχουν ενίοτε στο 
σύστημα). 

(15) Βάσει του συστήματος αυτού, κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης εισπράττει, 
ταυτόχρονα, τέλη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων στη χώρα 
της, όχι μόνο για τα μέλη της, αλλά και για τους δημιουργούς και εκδότες του 
εξωτερικού που είναι μέλη άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης με τις οποίες έχει 
συνάψει διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης. 

(16) Κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης έχει, καταρχήν, το δικαίωμα να χορηγεί άδειες 
εκμετάλλευσης του ρεπερτορίου των μελών της σε άλλες επικράτειες, ακόμη και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, βάσει των συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης, η 
δυνατότητα κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να ορίζει την εμβέλεια άδειας 
μονού ρεπερτορίου μπορεί να είναι περιορισμένη, και στην πραγματικότητα οι άδειες 
αυτού του είδους σπάνια χορηγούνται. 

(17) Το ίδιο ισχύει για την εκμετάλλευση με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως το 
Διαδίκτυο και η καλωδιακή μετάδοση. Στην περίπτωση της δορυφορικής μετάδοσης, 
οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης μπορούν να χορηγήσουν άδεια που να καλύπτει 
τη γεωγραφική εμβέλεια (το αποτύπωμα) του δορυφόρου, αλλά μόνο η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης που έχει την έδρα της στη χώρα ανοδικής σύνδεσης είναι 
εξουσιοδοτημένη να χορηγεί την άδεια17. 

4.3. Οι σχετικές ρήτρες του υποδείγματος σύμβασης της CISAC  

4.3.1. Οι ρήτρες περί αποδοχής μελών 

(18) Το άρθρο 11 παράγραφος II του υποδείγματος σύμβασης της CISAC όριζε μέχρι τον 
Ιούνιο του 200418 τα εξής: 

«Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης καμία από τις συμβαλλόμενες 
εταιρείες δεν δύναται, χωρίς τη συγκατάθεση της άλλης, να αποδεχθεί ως μέλος της 
οποιοδήποτε μέλος της άλλης εταιρείας ή φυσικό πρόσωπο, επιχείρηση ή εταιρεία που 
έχει την εθνικότητα μίας από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η άλλη 
εταιρεία.» 

(19) Το εκτελεστικό συμβούλιο της CISAC αποφάσισε τον Απρίλιο του 1990 να 
προσθέσει στο άρθρο 11 παράγραφος II την εξής δεύτερη πρόταση: 

«Κάθε άρνηση της άλλης εταιρείας να συγκατατεθεί στην αποδοχή μέλους πρέπει να 
αιτιολογείται με τον δέοντα τρόπο. Εφόσον δεν υπάρξει απάντηση εντός τριών μηνών 
από την υποβολή σχετικής αίτησης που αποστέλλεται συστημένα με απόδειξη 
παραλαβής, θα θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί.» 

 
17 Βλ. τμήμα 7.6.1.2 της παρούσας απόφασης. 
18 Βλ. τμήμα 4.4.1 της παρούσας απόφασης. 
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(20) Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε η CISAC, η νέα πρόταση «προσαρτήθηκε στο 
υπόδειγμα σύμβασης της CISAC»19. Η CISAC δεν διευκρίνισε εάν η εν λόγω 
τροποποίηση εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση20. 

(21) Εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εφαρμόζουν το άρθρο 11 παράγραφος ΙΙ στις 
διμερείς τους συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης δεν μπορούν, ως εκ τούτου, να 
αποδέχονται μέλη άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης ή δικαιούχους με την 
εθνικότητα άλλης εταιρείας συλλογικής διαχείρισης ως μέλη της εταιρείας τους χωρίς 
τη συγκατάθεση της τελευταίας. 

4.3.2. Οι εδαφικές ρήτρες 

(22) Το άρθρο 1 παράγραφος Ι του υποδείγματος σύμβασης της CISAC όριζε μέχρι το 
Μάιο του 199621 τα εξής: 

«Δυνάμει της παρούσας σύμβασης η SODIX παραχωρεί στη SODAY το αποκλειστικό 
δικαίωμα για τις επικράτειες στις οποίες δραστηριοποιείται η τελευταία (όπως αυτές 
ορίζονται και οριοθετούνται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 παρακάτω), να χορηγεί τις 
αναγκαίες άδειες για όλες τις δημόσιες εκτελέσεις (όπως αυτές ορίζονται στην 
παράγραφο III του παρόντος άρθρου) μουσικών έργων, με ή χωρίς στίχους, τα οποία 
προστατεύονται βάσει εθνικών νομοθεσιών, διμερών συνθηκών και πολυμερών 
διεθνών συμβάσεων σχετικά με το δικαίωμα του δημιουργού (πνευματική ιδιοκτησία, 
διανοητική ιδιοκτησία κ.λπ.) που υφίστανται σήμερα ή ενδέχεται να θεσπιστούν και να 
τεθούν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας σύμβασης. Το αποκλειστικό 
δικαίωμα για το οποίο γίνεται λόγος στην προηγούμενη παράγραφο παραχωρείται στο 
μέτρο που το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης των οικείων έργων, κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της παρούσας σύμβασης, έχει ή πρόκειται να εκχωρηθεί, μεταβιβαστεί ή 
χορηγηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με σκοπό τη διαχείρισή του, στη SODIX από τα 
μέλη της σύμφωνα με το καταστατικό και τον κανονισμό λειτουργίας της· όλα δε τα εν 
λόγω έργα συνιστούν «το ρεπερτόριο της SODIX»22. 

(23) Το άρθρο 1 παράγραφος ΙΙ του υποδείγματος σύμβασης της CISAC όριζε μέχρι το 
Μάιο του 199623 τα εξής: 

«Δυνάμει της παρούσας σύμβασης η SODIX παραχωρεί στη SODAY το αποκλειστικό 
δικαίωμα για τις επικράτειες στις οποίες δραστηριοποιείται η τελευταία (όπως αυτές 
ορίζονται και οριοθετούνται από το άρθρο 6 παράγραφος Ι παρακάτω), να χορηγεί τις 
αναγκαίες άδειες για όλες τις δημόσιες εκτελέσεις (όπως αυτές ορίζονται στην 
παράγραφο III του παρόντος άρθρου) μουσικών έργων, με ή χωρίς στίχους, τα οποία 
προστατεύονται βάσει εθνικών νομοθεσιών, διμερών συνθηκών και πολυμερών 
διεθνών συμβάσεων σχετικά με το δικαίωμα του δημιουργού (πνευματική ιδιοκτησία, 
διανοητική ιδιοκτησία κ.λπ.) που υφίστανται σήμερα ή ενδέχεται να θεσπιστούν και να 
τεθούν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας σύμβασης. Το αποκλειστικό 

 
19 Βλ. παράγραφο 95 της απάντησης της CISAC στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
20 Στο υπόδειγμα σύμβασης που υπέβαλε η CISAC στην Επιτροπή στις 29 Νοεμβρίου 2004, η νέα 

πρόταση δεν έχει ενσωματωθεί στο κείμενο της συμφωνίας ούτε αναφέρεται σε υποσημείωσή της, 
αλλά περιλαμβάνεται μόνο στην τελευταία σελίδα των παραρτημάτων της. Στην κοινοποίηση που 
υπέβαλε στις 3 Φεβρουαρίου 1994, η PRS επισυνάπτει υπόδειγμα σύμβασης της CISAC, το οποίο, 
ωστόσο δεν περιλαμβάνει την εν λόγω νέα πρόταση, βλ. παράρτημα 2 της μη εμπιστευτικής απάντησης 
της CISAC στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 

21 Βλ. τμήμα 4.4.1 της παρούσας απόφασης. 
22 Ως «SODIX» και «SODAY» αναφέρονται τα μέρη της συμφωνίας αμοιβαίας εκπροσώπησης στο 

υπόδειγμα σύμβασης και ορίζονται ως «η εταιρεία που εισπράττει τα τέλη εκμετάλλευσης δημόσιας 
εκτέλεσης, ή το τμήμα ενιαίας εταιρείας για τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης». 

23 Βλ. τμήμα 4.4.1 της παρούσας απόφασης. 
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δικαίωμα για το οποίο γίνεται λόγος στην προηγούμενη παράγραφο παραχωρείται στο 
μέτρο που το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης των οικείων έργων, κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της παρούσας σύμβασης, έχει ή πρόκειται να εκχωρηθεί, μεταβιβαστεί ή 
χορηγηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με σκοπό τη διαχείρισή του, στη SODAY από τα 
μέλη της σύμφωνα με το καταστατικό και τον κανονισμό λειτουργίας της· όλα δε τα εν 
λόγω έργα συνιστούν "το ρεπερτόριο της SODAY"» 

(24) Το άρθρο 6 παράγραφος Ι του υποδείγματος σύμβασης της CISAC αναφέρει τις 
επικράτειες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι αντίστοιχες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης: 

«Οι επικράτειες στις οποίες δραστηριοποιείται η SODIX είναι οι εξής: …………. 

Οι επικράτειες στις οποίες δραστηριοποιείται η SODAY είναι οι εξής: ………….» 

(25) Το άρθρο 6 παράγραφος ΙΙ του υποδείγματος σύμβασης της CISAC ορίζει ότι: 

«Καθόλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης κάθε μία από τις συμβαλλόμενες 
εταιρείες απέχει από οποιαδήποτε παρέμβαση εντός της επικράτειας της άλλης 
εταιρείας όσον αφορά την άσκηση από την τελευταία των δικαιωμάτων που της 
ανατίθενται με την παρούσα σύμβαση.» 

(26) Από το συνδυασμό του άρθρου 1 παράγραφοι Ι και ΙΙ, και του άρθρου 6 παράγραφοι Ι 
και ΙΙ του υποδείγματος σύμβασης της CISAC προκύπτουν τα εξής: βάσει του 
άρθρου 1 παράγραφος Ι, μία εταιρεία συλλογικής διαχείρισης εξουσιοδοτεί μία άλλη 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί άδειες και να διαχειρίζεται το ρεπερτόριό 
της στην επικράτεια όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος Ι. Το υπόδειγμα 
σύμβασης της CISAC αφήνει κενό τον ορισμό των επικρατειών. Κάθε εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης πρέπει να προσδιορίσει στις συμφωνίες αμοιβαίας 
εκπροσώπησης τα όρια της επικράτειάς της. Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος ΙΙ, η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που χορήγησε την εξουσιοδότηση απέχει από «κάθε 
παρέμβαση στην επικράτεια της άλλης εταιρείας συλλογικής διαχείρισης», όπως 
ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος Ι. Το εν λόγω σύστημα αμοιβαιότητας ισχύει σε 
κάθε συμφωνία αμοιβαίας εκπροσώπησης που υπογράφεται από δύο εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης. 

4.4. Εφαρμογή των σχετικών ρητρών του υποδείγματος σύμβασης της CISAC 

4.4.1. Αλλαγές του υποδείγματος σύμβασης της CISAC 

Άρθρο 11 παράγραφος II του υποδείγματος σύμβασης της CISAC (ρήτρα μέλους) 

(27) Απαντώντας σε αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 
30ής Σεπτεμβρίου 2004, η CISAC εξήγησε με επιστολή της 6ης Οκτωβρίου 2004 ότι 
σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2004, η Νομική Επιτροπή 
της CISAC πρότεινε την απαλοιφή του άρθρου 11 παράγραφος II. Ωστόσο, 
απαντώντας σε άλλη αίτηση της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2004, η CISAC 
απέστειλε ως παράρτημα της απάντησής της (με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2004) το 
υπόδειγμα σύμβασης της CISAC στην τελευταία μορφή του. Η μορφή αυτή 
εξακολουθεί να περιέχει το άρθρο 11 παράγραφος II, αλλά η CISAC ανέφερε ότι έχει 
αρχίσει τη διαδικασία για να ενσωματώσει τις πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις στο 
υπόδειγμα σύμβασής της. Στις 10 Απριλίου 2006 η CISAC απάντησε στην 
κοινοποίηση αιτιάσεων. Στην απάντησή της η CISAC επισυνάπτει το υπόδειγμα 
σύμβασης στη μορφή της 30ής Αυγούστου 2005. Η υποσημείωση 42 του εν λόγω 
υποδείγματος αναφέρει ότι το άρθρο 11 παράγραφος ΙΙ απαλείφθηκε τον Ιούνιο 
του 2004. Για το λόγο αυτό συνάγεται το συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο άρθρο 11 
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παράγραφος II παρέμεινε μέρος του υποδείγματος της σύμβασης μέχρι τις 
3 Ιουνίου 2004. 

Άρθρο 1 παράγραφοι I και II του υποδείγματος σύμβασης της CISAC 

(28) Από το 1996, το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC που ισχύει για τα μέλη της CISAC 
στον ΕΟΧ δεν περιέχει τις ρήτρες αποκλειστικότητας του άρθρου 1 παράγραφοι Ι 
και ΙΙ24. Πράγματι, στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων η CISAC 
ανέφερε ότι το Μάιο του 1996 η νομική επιτροπή της συνέστησε να μην προτείνει την 
αποκλειστικότητα στα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ. Η σύσταση αυτή εγκρίθηκε από 
τη γενική συνέλευση της CISAC στις 18-19 Σεπτεμβρίου 199625. 

Άρθρο 6 παράγραφοι I και II του υποδείγματος σύμβασης της CISAC  

(29) Μέχρι σήμερα οι ρήτρες του άρθρου 6 παράγραφοι I και II συνεχίζουν να 
περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα σύμβασής της CISAC. 

4.4.2. Εφαρμογή του υποδείγματος σύμβασης της CISAC στις συμφωνίες αμοιβαίας 
εκπροσώπησης μεταξύ των μελών της CISAC στον ΕΟΧ 

Εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος II του υποδείγματος σύμβασης της CISAC 
(ρήτρα μέλους) 

(30) H ρήτρα μέλους παραμένει παρούσα σε σημαντικό αριθμό διμερών συμφωνιών 
αμοιβαίας εκπροσώπησης και έχει καθορίσει τη σχέση και τη συμπεριφορά των μελών 
της CISAC στον ΕΟΧ για δεκαετίες. Η έρευνα της Επιτροπής δείχνει ότι 23 από τους 
αποδέκτες της κοινοποίησης αιτιάσεων (όλοι πλην της PRS) ανέφεραν ότι η εν λόγω 
τυποποιημένη ρήτρα υπάρχει σε σημαντικό αριθμό των διμερών συμφωνιών τους 
αμοιβαίας εκπροσώπησης26. Ορισμένα από αυτά τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ 
ανέφεραν ρητά ότι εφαρμόζουν πραγματικά τη συγκεκριμένη ρήτρα, και 
συγκεκριμένα οι: BUMA, OSA, SIAE, SPA και ZAIKS. Η IMRO δήλωσε στην 
απάντησή της σε αίτηση παροχής πληροφοριών που εστάλη το Μάρτιο του 2005 ότι 
«ζητά τη συγκατάθεση της συνδεόμενης εταιρείας (δηλαδή της άλλης εταιρείας), εάν ο 
αιτών είναι ήδη μέλος της εν λόγω εταιρείας». Ορισμένα από τα άλλα μέλη της CISAC 
στον ΕΟΧ ισχυρίστηκαν στην απάντησή τους στην κοινοποίηση αιτιάσεων ότι δεν 
εφαρμόζουν ανάλογη ρήτρα, παρά το γεγονός ότι αυτή περιλαμβάνεται στις 
συμφωνίες, αλλά δεν κατέθεσαν στοιχεία που να αποδεικνύουν τον εν λόγω 
ισχυρισμό27. 

(31) Οι περισσότερες από τις διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης που 
υποβλήθηκαν στην Επιτροπή περιέχουν μόνο την πρώτη πρόταση του άρθρου 11 
παράγραφος ΙΙ και όχι τη δεύτερη πρόταση που «προσαρτήθηκε» στο υπόδειγμα 
σύμβασης της CISAC. 

(32) Τα περισσότερα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ανέφεραν ότι έχουν τροποποιήσει ή ότι 
επιθυμούν να τροποποιήσουν τις συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης προκειμένου να 
απαλείψουν την επίμαχη ρήτρα, και έχουν αποστείλει στην Επιτροπή αντίγραφα της 
αλληλογραφίας τους με τα άλλα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ. Αυτή είναι η περίπτωση 

 
24 Βλ. υποσημείωση 1 του τρέχοντος υποδείγματος σύμβασης της CISAC που αναφέρει ότι «δεν υπάρχει 

καμία δυνατότητα» αποκλειστικότητας στις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης μεταξύ των μελών 
της στον ΕΟΧ. 

25 Βλ. σελίδα 25 και παράρτημα 5 της απάντησης της CISAC στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
26 Βλ. τις απαντήσεις των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης ΕΟΧ στην αίτηση παροχής πληροφοριών 

που απεστάλη στις 11 Μαρτίου 2005. 
27 Πρόκειται για τις ακόλουθες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης: AEΠI, AKKA-LAA, ARTISJUS, EAÜ, 

GEMA, PRS, SAZAS, SGAE, SOZA, STIM και TONO. 



 14    

                                                

των AKM28, ARTISJUS, BUMA, GEMA, KODA, OSA, SACEM, SAZAS, SIAE, 
SGAE, SOZA, STIM και TONO. Ωστόσο, ορισμένα από τα έγγραφα που οι εν λόγω 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης απέστειλαν στην Επιτροπή, ήταν μόνο προτάσεις για 
την τροποποίηση των συμφωνιών, οι οποίες δεν είχαν συνυπογραφεί από τις άλλες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Η KODA απέστειλε στην Επιτροπή μόνο 
αντίγραφο τροποποιημένου υποδείγματος σύμβασης που, σύμφωνα με την KODA, 
είχε προταθεί στα άλλα μέρη29. 

(33) Η PRS απάντησε ότι μόνο μία από τις συμφωνίες της αμοιβαίας εκπροσώπησης 
περιείχε την εν λόγω ρήτρα και ότι τροποποιήθηκε πρόσφατα ώστε να απαλειφθεί ο 
περιορισμός μέλους30. Ωστόσο, από το φάκελο προκύπτει πέραν κάθε αμφιβολίας ότι 
η PRS εφάρμοσε τους περιορισμούς αποδοχής μέλους: σε ανταλλαγή ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων της 28ης Σεπτεμβρίου 2004 με Ούγγρο δικαιούχο που επιθυμούσε να 
καταστεί μέλος της PRS, υπάλληλος της εταιρείας δήλωνε: «Αξιότιμε κ.[…], σας 
ευχαριστούμε για την πρόσφατη αίτησή σας να καταστείτε μέλος της PRS. Δεδομένου ότι 
είστε ουγγρικής εθνικότητας, είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε άδεια από την 
ARTISJUS πριν σας δεχθούμε ως μέλος της PRS. Πρόκειται κανονικά για τυπική 
διαδικασία. Ωστόσο, όπως θα δείτε από τα κατωτέρω ηλεκτρονικά μηνύματα, η 
ARTISJUS ισχυρίζεται ότι είστε μέλος της. Αυτό δεν αναφέρεται στον διεθνώς 

 
28 Επιπλέον, η AKM ισχυρίζεται ότι οι διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης της δεν περιέχουν 

πλέον τη ρήτρα μέλους διότι προσαρμόζονται μονίμως στις αποφάσεις της CISAC, βλ. σελίδες 8 κ.ε., 
και σελίδα 27 της μη εμπιστευτικής απάντησης της AKM στην κοινοποίηση αιτιάσεων. Η AKM 
αναφέρεται στο άρθρο 12 του υποδείγματος της σύμβασης CISAC που θεωρητικά περιλαμβάνεται σε 
όλες τις συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης και ορίζει τα εξής: «Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στις 
διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εταιρειών Δημιουργών και 
Συνθετών». Ωστόσο, η διατύπωση της εν λόγω ρήτρας δεν συνεπάγεται την αυτόματη τροποποίηση της 
διμερούς συμφωνίας αμοιβαίας εκπροσώπησης ώστε αυτή να εναρμονισθεί με το υπόδειγμα σύμβασης 
της CISAC. Το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC περιέχει στο άρθρο 12 ρήτρα με την ίδια διατύπωση. 
Όταν εξετάζει τη ρήτρα μέλους και τη χρήση της από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης στην μη 
εμπιστευτική μορφή της απάντησής της στην κοινοποίηση αιτιάσεων (παράγραφοι 99 κ.ε.), η CISAC 
δεν αναφέρει το άρθρο 12 του υποδείγματος σύμβασης. Αντίθετα, αυτό που μπορεί να συναχθεί από 
τον τρόπο που η CISAC περιγράφει τη λειτουργία του υποδείγματος σύμβασης (παράγραφοι 80 κ.ε. της 
μη εμπιστευτικής απάντησής της στην κοινοποίηση αιτιάσεων) είναι ότι η CISAC δεν θεωρεί ότι το 
άρθρο 12 σημαίνει την αυτόματη τροποποίηση των διμερών συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης και 
την εναρμόνισή τους με το υπόδειγμα σύμβασης. Η ΑΚΜ δεν φαίνεται να συμμερίζεται την άποψη 
αυτή, διότι μετά τις 3 Ιουνίου 2004, όταν η CISAC αποφάσισε να απαλείψει τη ρήτρα μέλους από το 
υπόδειγμα σύμβασης, η ΑΚΜ συμφώνησε με ορισμένες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να αφαιρέσει 
τη ρήτρα μέλους από τις διμερείς συμφωνίες χωρίς καθόλου να αναφέρει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το 
άρθρο 12, καμία διμερής συμφωνία αμοιβαίας εκπροσώπησης δεν θα περιέχει πλέον την εν λόγω 
ρήτρα. 

29 Στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων η STIM παρείχε στοιχεία που αποδείκνυαν ότι η 
ρήτρα μέλους είχε απαλειφθεί από τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης με τις περισσότερες από τις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης το Μάρτιο/Απρίλιο 2006. Το Φεβρουάριο του 2008, η STIM 
πληροφόρησε εγγράφως την Επιτροπή ότι είχε μονομερώς καταργήσει τους περιορισμούς μέλους όσον 
αφορά τις υπόλοιπες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. 

30 Στις 18 Απριλίου 2005, η PRS απήντησε σε αίτηση παροχής πληροφοριών που εστάλη στις 
11 Μαρτίου 2005 σχετικά με την εφαρμογή του υποδείγματος σύμβασης της CISAC από τις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης. Στην απάντησή της η PRS δήλωσε ότι δεν εφαρμόζει τους περιορισμούς 
μέλους: «Οι διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η PRS με άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης του 
ΕΟΧ δεν περιλαμβάνουν το εν λόγω άρθρο, με μία εξαίρεση, και συγκεκριμένα τη συμφωνία την οποία 
έχει συνάψει η PRS με την αυστριακή εταιρεία συλλογικής διαχείρισης AKM. Η συνεχιζόμενη παρουσία 
της προαναφερθείσας ρήτρας στη συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί παραδρομή και η PRS θα λάβει μέτρα 
για τη διαγραφή της. Ούτως ή άλλως η ρήτρα δεν εφαρμόζεται στην πράξη». Βλ. σελίδες 1 και 2 της μη 
εμπιστευτικής απάντησης της PRS στην κοινοποίηση αιτιάσεων της 12ης Ιανουαρίου 2006. Στις 
7 Νοεμβρίου 2005, η PRS ενημέρωσε γραπτά την Επιτροπή ότι οι περιορισμοί μέλους που υπήρχαν 
στη σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης με την ΑΚΜ διαγράφηκαν την 1 Αυγούστου 2005 και υπέβαλε 
αντίγραφο της τροποποίησης που είχε υπογραφεί από τις PRS και ΑΚΜ. 
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αναγνωρισμένο φάκελο SUISA/IPI. Εάν ωστόσο αληθεύει, θα πρέπει να παραιτηθείτε 
από την ARTISJUS για να σας δεχθούμε ως μέλος της PRS. Η ARTISJUS επιβεβαίωσε 
ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί της»31. 

(34) Επιπλέον, σε επιστολή που εστάλη στην ARTISJUS στις 14 Σεπτεμβρίου 2004, η PRS 
έγραφε σχετικά με την αίτηση του συγκεκριμένου Ούγγρου δικαιούχου ότι: «Η PRS 
έχει λάβει αίτηση μέλους από […]. Πρόκειται για Ούγγρο υπήκοο που έχει γεννηθεί στη 
Βουδαπέστη στις …και διαμένει τώρα στο ΗΒ. Θα μπορούσατε να επιβεβαιώσετε αν η 
ARTISJUS έχει κάποια αντίρρηση σε σχέση με την εν λόγω αίτηση…;». Αυτές οι 
ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων και επιστολών αποτελούν σαφή εφαρμογή των 
περιορισμών αποδοχής μέλους. Η PRS κλήθηκε να υποβάλει τις παρατηρήσεις της σε 
σχέση με τα εν λόγω έγγραφα. Η PRS ισχυρίστηκε ότι είχε στείλει την επιστολή αυτή 
στην ARTISJUS γιατί δεν γνώριζε εάν ο συγκεκριμένος δικαιούχος ήταν μέλος της 
ARTISJUS32. Η εξήγηση αυτή δεν φαίνεται να συνάδει ούτε με το περιεχόμενο της 
επιστολής προς την ARTISJUS ούτε με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
μεταξύ της PRS και του ενδιαφερόμενου δικαιούχου33. 

(35) Μολονότι τουλάχιστον ένα μέλος της CISAC στον ΕΟΧ (STIM) δηλώνει ότι έχει 
μονομερώς απαλείψει τη ρήτρα σε όλες τις συμβάσεις όπου αυτή είχε διατηρηθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτό συνέβη καθυστερημένα (πολύ μετά την 
κοινοποίηση αιτιάσεων) καθώς και ότι οι έννομες συνέπειες μίας καθαρά μονομερούς 
πράξης είναι ασαφείς, δεν μπορεί κανείς να καταλήξει με ασφάλεια στο συμπέρασμα 
ότι καθένα από τα 24 μέλη της CISAC στον ΕΟΧ έχει όντως απαλείψει πλήρως τη 
ρήτρα μέλους από τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης. 

Εφαρμογή των ρητρών αποκλειστικότητας του άρθρου 1 παράγραφοι Ι και ΙΙ του 
υποδείγματος σύμβασης της CISAC. 

(36) Η αποκλειστικότητα περί της οποίας γίνεται λόγος στο άρθρο 1 υποδείγματος 
σύμβασης της CISAC φαίνεται στις διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης 
που συνήψαν 17 μέλη της CISAC στον ΕΟΧ: AKKA/LAA, ARTISJUS, BUMA, 
EAÜ, IMRO, KODA LATGA-Α, OSA, SAZAS, SGAE, SOZA, SPA, STIM, STEF, 
TONO, TEOSTO, ZAIKS34. Ορισμένες από αυτές τις 17 εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης ισχυρίζονται ότι όλες οι συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης προβλέπουν 
αυτή την αποκλειστικότητα (AKKA/LAA, EAÜ, LATGA, OSA, SAZAS, SPA, 
TONO, και ZAIKS). Οι άλλες ισχυρίζονται ότι η αποκλειστικότητα δεν προβλέπεται 
σε όλες τις συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης (ARTISJUS, BUMA, KODA, 
IMRO, SOZA, SGAE, STIM, STEF, και TEOSTO). Τέλος, η SGAE ισχυρίζεται ότι, 
μολονότι η ρήτρα αποκλειστικότητας υπάρχει σε ορισμένες από τις διμερείς 
συμβάσεις τους, δεν εφαρμόζεται. Εντούτοις, η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της 
καμία ένδειξη που να επιβεβαιώνει τον εν λόγω ισχυρισμό. 

                                                 
31 Ηλεκτρονικό μήνυμα της 28ης Σεπτεμβρίου 2004 που απεστάλη από υπάλληλο της PRS σε Ούγγρο 

δικαιούχο και μέλος της ουγγρικής εταιρείας συλλογικής διαχείρισης, ARTISJUS. 
32 Απάντηση της PRS της 2ας Ιουνίου 2006 στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 

19ης Μαΐου 2006. Βλ. κυρίως σελίδα 4 της μη εμπιστευτικής απάντησης της PRS. 
33 Όπως απεφάνθη το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε πρόσφατη απόφασή του, η διάρκεια 

μίας παράβασης πρέπει να υπολογίζεται με αναφορά όχι στην περίοδο κατά την οποία ισχύει μία 
συμφωνία, αλλά στην περίοδο κατά την οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υιοθέτησαν τη 
συμπεριφορά που απαγορεύει το άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ (συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-101/05 
και T-111/05), BASF AG και UCB SA κατά Επιτροπής, απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2007, 
σκέψη 187. 

34 Βλ. τις απαντήσεις στην αίτηση παροχής πληροφοριών που εστάλη στις 11 Μαρτίου 2005 στις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης του ΕΟΧ. 



 16    

                                                

(37) Ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ανέφεραν ότι τροποποίησαν ή σκόπευαν να 
τροποποιήσουν τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης προκειμένου να απαλείψουν 
την επίμαχη ρήτρα και διαβίβασαν στην Επιτροπή σχετικά αντίγραφα της 
αλληλογραφίας τους με τα άλλα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ. Αυτή είναι η περίπτωση 
των ARTISJUS, BUMA, KODA, OSA, SAZAS, SOZA, SGAE, STIM και TONO. 
Ωστόσο, ορισμένα από τα έγγραφα που απέστειλαν οι εν λόγω εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης στην Επιτροπή, ήταν προτάσεις μόνο τροποποίησης των συμφωνιών, που 
δεν είχαν συνυπογραφεί από τις άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Η KODA 
απλώς υπέβαλε στην Επιτροπή αντίγραφο τροποποιημένου υποδείγματος σύμβασης, 
που σύμφωνα με την KODA, είχε προταθεί στα άλλα μέρη35. Μολονότι τουλάχιστον 
μία εταιρεία συλλογικής διαχείρισης (STIM) δηλώνει ότι έχει μονομερώς απαλείψει 
τη ρήτρα σε όλες τις συμβάσεις της όπου αυτή είχε παραμείνει, λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός ότι αυτό συνέβη καθυστερημένα (πολύ μετά την κοινοποίηση αιτιάσεων) 
καθώς και ότι οι έννομες συνέπειες μίας καθαρά μονομερούς πράξης είναι ασαφείς, 
δεν μπορεί κανείς να καταλήξει με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι καθένα από τα 
προαναφερόμενα 17 μέλη της CISAC στον ΕΟΧ έχει όντως απαλείψει πλήρως τη 
ρήτρα μέλους από τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης. 

Εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφοι Ι και ΙΙ του υποδείγματος σύμβασης της 
CISAC. 

(38) Όλα τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ έχουν εφαρμόσει το άρθρο 6 παράγραφος Ι του 
υποδείγματος σύμβασης της CISAC στις διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας 
εκπροσώπησης τους κατά τρόπο που περιορίζει τις άδειες εκμετάλλευσης κάθε 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης στην εγχώρια επικράτειά της36. Στην πράξη, αυτό 
σημαίνει ότι μία εταιρεία συλλογικής διαχείρισης χορηγεί άδειες εκμετάλλευσης τόσο 
για το δικό της ρεπερτόριο όσο και για το ρεπερτόριο άλλων εταιρειών σε 
μονοεδαφική βάση. 

(39) Οι συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης που έχουν συνάψει όλα τα μέλη της CISAC 
στον ΕΟΧ περιέχουν επίσης διατάξεις που αποτελούν αντιγραφή του άρθρου 6 
παράγραφος ΙΙ του υποδείγματος σύμβασης της CISAC. 

(40) Με επιστολή της 7ης Νοεμβρίου 2005 η PRS ενημέρωσε την Επιτροπή ότι στις 
12 Οκτωβρίου 2005 είχε ζητήσει εγγράφως από τα άλλα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ 
να αφαιρέσουν το άρθρο 6 παράγραφος II από τις συμφωνίες αμοιβαίας 
εκπροσώπησης όπου αυτό υπήρχε (συμβάσεις μεταξύ της PRS και των KODA, 
TEOSTO, SACEM, GEMA, AEΠI, STEF, SIAE, BUMA, TONO, ZAIKS, SPA, 
SAZAS, STIM και SGAE). Η PRS υπέβαλε στην Επιτροπή τροποποιημένες 
συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης όσον αφορά τις εταιρείες ZAIKS, STEF, TONO 
και BUMA, στις οποίες τα εν λόγω μέρη συμφώνησαν να τροποποιήσουν σχετικά τις 
συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησής τους. Ορισμένα άλλα μέλη της CISAC στον 
ΕΟΧ ανέφεραν ότι τροποποίησαν ή σκόπευαν να τροποποιήσουν τις συμβάσεις 
αμοιβαίας εκπροσώπησης τους προκειμένου να απαλείψουν την επίμαχη ρήτρα 

 
35 Στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων η STIM παρείχε στοιχεία που αποδείκνυαν ότι η 

ρήτρα μέλους είχε απαλειφθεί στις συμφωνίες που αποδείκνυαν ότι η ρήτρα μέλους είχε απαλειφθεί 
στις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης με τις περισσότερες από τις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης το Μάρτιο/Απρίλιο 2006. Το Φεβρουάριο του 2008, η STIM πληροφόρησε εγγράφως την 
Επιτροπή ότι είχε μονομερώς αποκηρύξει τους περιορισμούς μέλους με τις υπόλοιπες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης. 

36 Η γαλλική εταιρεία συλλογικής διαχείρισης SACEM καλύπτει επίσης την επικράτεια του 
Λουξεμβούργου που δεν έχει «εγχώρια» εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. Η Alliance MSCP-PRS 
δραστηριοποιείται επίσης στη Μάλτα όπου δεν υπάρχει «εγχώρια» εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. 
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αποκλειστικότητας και διαβίβασαν στην Επιτροπή σχετικά αντίγραφα της 
αλληλογραφίας τους με τα άλλα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ. Αυτή είναι η περίπτωση, 
για παράδειγμα, των ΑΚΜ, ARTISJUS, BUMA, GEMA, KODA, OSA, SAZAS, 
SIAE, SGAE, STIM και TONO. Ωστόσο, ορισμένα από τα έγγραφα που απέστειλαν 
οι εν λόγω εταιρείες συλλογικής διαχείρισης στην Επιτροπή ήταν προτάσεις μόνο 
τροποποίησης των συμφωνιών που δεν είχαν συνυπογραφεί από τις άλλες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης. Η KODA απλώς υπέβαλε στην Επιτροπή αντίγραφο 
τροποποιημένου υποδείγματος σύμβασης, που σύμφωνα με την KODA, είχε προταθεί 
στα άλλα μέρη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ έχουν όντως απαλείψει πλήρως την εν λόγω ρήτρα 
από τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησής τους. 

5. ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

5.1. Η δομή της αγοράς 

5.1.1. Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων 

(41) Οι δημιουργοί έχουν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των μουσικών τους έργων. 
Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας συνεπάγεται ότι ο δικαιούχος έχει το 
αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εκμετάλλευση των 
προστατευόμενων έργων. Αυτή είναι ιδίως η περίπτωση των δικαιωμάτων δημόσιας 
εκτέλεσης που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας απόφασης. 

(42) Η χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί 
να εξασφαλιστεί μέσω ατομικής ή συλλογικής διαχείρισης. Ωστόσο, η ατομική 
διαχείριση σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εφικτή· είτε η εφαρμοστέα εθνική 
νομοθεσία προβλέπει την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση, ενίοτε ακόμη και 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία37, είτε τα χαρακτηριστικά της αγοράς 
καθιστούν την ατομική διαχείριση αναποτελεσματική ή αδύνατη. Πράγματι, για 
πολλούς μικρούς ή μεσαίους δικαιούχους η ατομική διαχείριση δεν φαίνεται να 
συνιστά βιώσιμη επιλογή για τη διαχείριση των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης. Για 
το λόγο αυτό είναι συχνά απαραίτητη η συλλογική διαχείριση, και η άμεση διαχείριση 
των δικαιωμάτων από το δημιουργό αποτελεί εξαίρεση. 

5.1.2. Με ποιον τρόπο αποκτούν οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης τα δικαιώματα για τα 
οποία χορηγούν άδειες εκμετάλλευσης σε εμπορικούς χρήστες; 

(43) Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης των δημιουργών διαχειρίζονται τα σχετικά 
δικαιώματα εξ ονόματος των μελών τους. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
αποκτούν τα δικαιώματα από δύο πηγές: είτε μέσω απευθείας μεταβίβασης38 από τον 
αρχικό δικαιούχο είτε μέσω σύμβασης αμοιβαίας εκπροσώπησης με άλλη εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης, η οποία διαχειρίζεται τις ίδιες κατηγορίες δικαιωμάτων σε 
άλλη χώρα του ΕΟΧ. Όταν ο δικαιούχος μεταβιβάζει τα δικαιώματά του σε εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης καθίσταται μέλος της συγκεκριμένης εταιρείας. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις η μεταβίβαση δικαιωμάτων στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης είναι 

 
37 Ορισμένες εθνικές νομοθεσίες προβλέπουν πράγματι την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση για 

ορισμένα δικαιώματα. Σε κοινοτικό επίπεδο, το άρθρο 9 της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ ορίζει τα εξής: «Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν το δικαίωμα των δημιουργών … να παρέχουν άδεια ή να αρνούνται την παροχή 
άδειας σε επιχείρηση εκμετάλλευσης καλωδιακού δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου 
μπορεί να ασκείται μόνο μέσω εταιρείας συλλογικής διαχείρισης». 

38 Σε ορισμένες χώρες οι δικαιούχοι υποχρεούνται είτε να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους στην 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης είτε να της αναθέσουν τη διαχείρισή τους. Για τους σκοπούς της 
παρούσας απόφασης, ο όρος «μεταβίβαση» καλύπτει και τους δύο μηχανισμούς. 
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υποχρεωτική. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όσον αφορά το δικαίωμα καλωδιακής 
αναμετάδοσης, για το οποίο η οδηγία 93/83/EΟΚ ορίζει ότι μπορεί να ασκείται μόνο 
μέσω εταιρείας συλλογικής διαχείρισης39. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εθνική 
νομοθεσία ορίζει ότι η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης μπορεί επίσης να χορηγεί 
άδειες εκμετάλλευσης έργων δικαιούχων που δεν είναι μέλη της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης (διευρυμένο σύστημα συλλογικής διαχείρισης). 

(44) Ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης δικαιωμάτων από διάφορους δικαιούχους η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης αποκτά χαρτοφυλάκιο έργων. Το χαρτοφυλάκιο αυτό συνιστά 
το εθνικό ρεπερτόριο της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης. Εντούτοις, το συνολικό 
ρεπερτόριο της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης είναι πολύ ευρύτερο· 
συμπεριλαμβάνει και τα ρεπερτόρια άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης που 
έχουν υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας εκπροσώπησης με τη συγκεκριμένη εταιρεία. 

5.1.3. Η χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

(45) Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης χορηγεί άδεια εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων σε 
εμπορικούς χρήστες. Σε αντάλλαγμα, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
εισπράττουν και διανέμουν τα τέλη εκμετάλλευσης στους δικαιούχους. Μολονότι οι 
αγορές της χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης και της διαχείρισης των δικαιωμάτων 
δημόσιας εκτέλεσης για χρήση μέσω δορυφόρου, καλωδίου και του Διαδικτύου 
εμφανίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά40, οι πρακτικές των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης όσον αφορά τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης, τη διαχείριση και την 
αμοιβαία εκπροσώπηση παραμένουν σχεδόν ίδιες με τους παραδοσιακούς τρόπους 
λειτουργίας στην αγορά της χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης για εμπορικούς χώρους 
(δισκοθήκες, μπαρ κλπ), όπου είναι αναγκαία η επιτόπια παρακολούθηση. 

5.1.4. Παρακολούθηση της χρήσης της άδειας, έλεγχος των λογαριασμών των εμπορικών 
χρηστών και επιβολή σε σχέση με τον αδειοδόχο 

(46) Όπως και οι άλλοι φορείς που χορηγούν άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης εξασφαλίζουν την 
παρακολούθηση της χρήσης των αδειοδοτημένων δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, τον έλεγχο των λογαριασμών των εμπορικών χρηστών και την επιβολή 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση παραβίασης των 
δικαιωμάτων. 

(47) Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η παρούσα απόφαση αφορά μόνο τη νόμιμη χρήση 
έργων. Επομένως, οι πράξεις πειρατείας ή η χρήση χωρίς άδεια εκμετάλλευσης δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας απόφασης. Αυτό σημαίνει ότι οι διαπιστώσεις και 
εκτιμήσεις που διατυπώνονται στη παρούσα απόφαση ισχύουν μόνον εντός των ορίων 
της συνήθους και κανονικής σχέσης μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και 
των εμπορικών χρηστών τους καθώς και για τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις που 
περιγράφονται στο τμήμα 5.2 που αναφέρεται στις σχετικές αγορές προϊόντος. 

 
39 Άρθρο 9 της οδηγίας 93/83/EΟΚ. 
40 Βλ. τμήμα 7.6.1.4 για την περιγραφή των διαφορετικών χαρακτηριστικών των εν λόγω αγορών, ιδίως 

θεμάτων που σχετίζονται με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή των αδειών. 
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5.2. Σχετικές αγορές προϊόντος 
(48) Στις δύο αποφάσεις της στην υπόθεση Sony/BMG41 όπως και στην απόφαση 

Seagram/Polygram42, η Επιτροπή δήλωσε ότι η εκμετάλλευση βάσει διαφορετικών 
ειδών δικαιωμάτων ενδέχεται να οδηγήσει στον ορισμό ξεχωριστών αγορών 
προϊόντος για κάθε κατηγορία δικαιωμάτων, μολονότι ο ακριβής ορισμός αγοράς 
παρέμεινε ανοικτός. Τόσο οι διαπιστώσεις από την πλευρά της ζήτησης (διαφορετικά 
χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων που σχετίζονται με διαφορετικές ανάγκες των 
πελατών) όσο και οι διαπιστώσεις από την πλευρά της προσφοράς (ύπαρξη 
διαφορετικών συστημάτων εκμετάλλευσης, εφαρμογή ανόμοιων συντελεστών 
χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης) στηρίζουν τη δήλωση αυτή. 

(49) Η συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καλύπτει 
διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε πολλές διαφορετικές αγορές 
προϊόντος, που επηρεάζονται όλες από το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC: 

α) παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε 
δικαιούχους,  

β) παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε 
άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, 

γ) χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης σε 
εμπορικούς χρήστες για μετάδοση μέσω δορυφόρου, καλωδίου και του 
Διαδικτύου. 

(50) Λόγω του γεγονότος ότι το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC αφορά τα δικαιώματα 
δημόσιας εκτέλεσης, η εξεταζόμενη στην παρούσα απόφαση αγορά προϊόντος 
περιορίζεται στα εν λόγω δικαιώματα. 

5.2.1. Οι υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τα 
δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης 

α) Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στους δημιουργούς (η 
αγορά των δικαιούχων) 

(51) Η πρώτη σχετική αγορά προϊόντος είναι η αγορά παροχής υπηρεσιών διαχείρισης 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στους δικαιούχους όσον αφορά τα δικαιώματα 
δημόσιας εκτέλεσης. Από την πλευρά της προσφοράς, η αγορά χαρακτηρίζεται από τις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων 
δημόσιας εκτέλεσης για λογαριασμό των δικαιούχων μουσικών έργων 
προστατευόμενων με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι, από την πλευρά 
της ζήτησης, επιθυμούν να εισέλθουν σε ένα συλλογικό σύστημα διαχείρισης των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν ο δικαιούχος μεταβιβάζει τα δικαιώματά 
του σε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης καθίσταται μέλος της συγκεκριμένης 
εταιρείας. 

 
41 Απόφαση της Επιτροπής της 19.7.2004 (Υπόθεση αριθ. COMP/M.3333 Sony/BMG) αιτιολογικές 

σκέψεις 25 και 26 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 30) Απόφαση της Επιτροπής της 3.10.2007 (Υπόθεση 
αριθ. COMP/M.3333 Sony/BMG) αιτιολογική σκέψη 22 (ΕΕ C 94 της 16.4.2008, σ. 19). Διατίθεται στο 
κοινό το κείμενο των δύο αποφάσεων στην αγγλική γλώσσα στη: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m66.html#m_3333. 

42 Απόφαση της Επιτροπής της 21.9.1998 (Υπόθεση αριθ. IV/M.1219 Seagram/Polygram) αιτιολογική 
σκέψη 17, (ΕΕ C 309 της 9.10.1998, σ. 8). Διατίθεται στο κοινό το κείμενο της απόφασης στην αγγλική 
γλώσσα στη: http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m1219_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m66.html#m_3333
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m1219_en.pdf
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β) Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε άλλες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης 

(52) Η δεύτερη σχετική αγορά προϊόντος είναι η αγορά παροχής υπηρεσιών διαχείρισης 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από μία εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
σε μία άλλη όσον αφορά τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης. Από την πλευρά της 
προσφοράς, η αγορά αυτή χαρακτηρίζεται από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
που είναι διατεθειμένες και ικανές να διαχειριστούν τα δικαιώματα δημόσιας 
εκτέλεσης για λογαριασμό άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. 

(53) Η πλευρά της ζήτησης χαρακτηρίζεται από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 
επιχειρούν να εξασφαλίσουν τη διαχείριση του ρεπερτορίου τους εκτός της χώρας 
εγκατάστασής τους στον ΕΟΧ. Κατά συνέπεια, η πλευρά της ζήτησης χαρακτηρίζεται 
από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης στις οποίες τα μέλη τους έχουν αναθέσει να 
διαχειρίζονται τα δικαιώματα εκτέλεσης που συνδέονται με τα ρεπερτόρια τους σε 
επικράτειες εκτός της επικράτειας εγκατάστασης της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης. Οι υπηρεσίες που οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης παρέχουν η μία 
στην άλλη καλύπτουν, συγκεκριμένα, τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης για τη 
χρήση των προστατευόμενων έργων, την παρακολούθηση και το λογιστικό έλεγχο της 
χρήσης αυτής από τον αδειοδόχο, τη χρέωση των χρηστών, τον έλεγχο της 
πραγματικής χρήσης της μουσικής από τους αδειοδόχους για την απόδοση των τελών 
στους διαφορετικούς δημιουργούς, και την επακόλουθη είσπραξη και μεταβίβαση των 
τελών εκμετάλλευσης στις αποδέκτριες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. 
Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης τη γενική παρακολούθηση της αγοράς με 
σκοπό τον εντοπισμό των εταιρειών ή ιδιωτών εκείνων που χρησιμοποιούν μουσική, 
και επομένως χρειάζονται άδεια, και τη λήψη μέτρων επιβολής, αν παραστεί ανάγκη, 
για να εξασφαλισθεί ότι οι εταιρείες αυτές ή τα συγκεκριμένα άτομα λαμβάνουν την 
απαιτούμενη άδεια ή αλλιώς σταματούν να εκμεταλλεύονται παρανόμως το έργο. 

5.2.2. Η χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης για τις 
μεταδόσεις μέσω δορυφόρου, καλωδίου και του Διαδικτύου (η αγορά της χορήγησης 
άδειας εκμετάλλευσης43) 

(54) Η τρίτη σχετική αγορά προϊόντος είναι η αγορά για τη χορήγηση άδειας 
εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης σε εμπορικούς χρήστες για 
χρήση μέσω δορυφόρου, καλωδίου και του Διαδικτύου. Η αγορά αυτή έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τα οποία δεν παρουσιάζονται στις άλλες αγορές που καλύπτονται από 
το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC για τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης και τις 
διμερείς συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης (ουσιαστικά το μη επιγραμμικό 
περιβάλλον). Οι κύριες διαφορές αφορούν την τεχνική δυνατότητα εξ αποστάσεως 
παρακολούθησης και εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον 
αφορά τη δημόσια εκτέλεση μέσω του Διαδικτύου, δορυφόρου ή καλωδίου εκτός των 
εθνικών επικρατειών. Κατά συνέπεια, μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ των αγορών 
που καλύπτονται από τις προδικαστικές αποφάσεις Tournier και Lucazeau44 (μη 
επιγραμμικό περιβάλλον) και της αγοράς που εξετάζεται στην παρούσα απόφαση. 

 
43 Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης ως «καλωδιακή αναμετάδοση» νοείται η αναμετάδοση 

δορυφορικής εκπομπής εντός του αποτυπώματος του δορυφόρου. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το 
θέμα της ευθύνης των διαφόρων παραγόντων της αγοράς για την απόκτηση του δικαιώματος 
καλωδιακής αναμετάδοσης. 

44 Υπόθεση 395/87 Ministère Public κατά Jean-Louis Tournier, Συλλογή 1989, σ. 2531, και 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις 110/88, 241/88 και 242/88 François Lucazeau και λοιποί κατά Societé des 
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) και λοιπών, Συλλογή 1989, σ. 2811. 
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Οι ιδιαιτερότητες της εν λόγω αγοράς και οι συνέπειές τους εξετάζονται περαιτέρω 
στο τμήμα 5.3.3. 

(55) Όσον αφορά τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σε εμπορικούς χρήστες των 
δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης για δορυφορική, καλωδιακή και διαδικτυακή 
χρήση, η SABAM ισχυρίστηκε ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των 
πολυεδαφικών και των μονοεδαφικών (εθνικών) αδειών του διεθνούς μουσικού 
ρεπερτορίου, που συνιστούν διαφορετική αγορά προϊόντος. Η έλλειψη 
υποκαταστασιμότητας μεταξύ των δύο προϊόντων τόσο στην πλευρά της προσφοράς 
όσο και στην πλευρά της ζήτησης απορρέει από τη διαφορετική εδαφική εμβέλεια των 
αδειών που αντανακλά την ύπαρξη διαφορετικών πελατών και διαφορετικών αναγκών 
πελατών45. 

(56) Η ύπαρξη δύο διαφορετικών προϊόντων είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα των 
πρακτικών που εισήγαγαν οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Σε έναν κόσμο χωρίς 
εδαφικούς περιορισμούς, οι χρήστες δεν θα είχαν κίνητρο να προτιμήσουν τις 
μονοεδαφικές άδειες και κατά συνέπεια θα προτιμούσαν τις πολυεδαφικές. Στην 
πλευρά της ζήτησης, μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι υφίσταται σε κάποιο βαθμό 
υποκαταστασιμότητα μεταξύ των δύο προϊόντων, δεδομένου ότι οι χρήστες 
μονοεδαφικών και πολυεδαφικών αδειών συχνά ανταγωνίζονται μεταξύ τους στις 
ίδιες αγορές για τελικά προϊόντα. Ένας πάροχος περιεχομένου που αναπτύσσει 
δραστηριότητες σε τέσσερα κράτη μέλη μπορεί θεωρητικά είτε να υπογράψει 
μονοεδαφικές άδειες με τις τέσσερεις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης των χωρών 
στις οποίες αναπτύσσει δραστηριότητες, είτε να υπογράψει μία μονοεδαφική άδεια με 
μία εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που καλύπτει μέρος ή το σύνολο του ΕΟΧ. 

(57) Οι τεχνικές και νομικές διαφορές συνηγορούν ενδεχομένως υπέρ της ύπαρξης 
διαφορετικών αγορών προϊόντος για τον κάθε τρόπο μετάδοσης μέσω δορυφόρου, 
καλωδίου και του Διαδικτύου. Η καλωδιακή και δορυφορική τηλεόραση υπόκειται σε 
ειδικά ρυθμιστικά πλαίσια και οι διάφοροι τρόποι μετάδοσης βάσει του Διαδικτύου 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ορισμένοι χρήστες δεν θα χρειαστούν άδεια 
που να καλύπτει και τους τρεις τρόπους μετάδοσης. Ωστόσο, δεδομένης της 
αυξανόμενης σύγκλισης μεταξύ των υπηρεσιών τηλεόρασης και Διαδικτύου, αυτό 
μπορεί να αλλάξει. 

5.3. Γεωγραφική αγορά αναφοράς 

5.3.1. Το γεωγραφικό εύρος της αγοράς για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πνευματικών 
δικαιωμάτων στους δικαιούχους 

(58) Το γεωγραφικό εύρος της αγοράς για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πνευματικών 
δικαιωμάτων στους δημιουργούς όσον αφορά τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης 
είναι εθνικό. Με εξαίρεση παράγοντες, όπως πολιτιστικοί ή γλωσσικοί, που ενδέχεται 
να επηρεάζουν την εν λόγω κατάσταση, παραμένει γεγονός ότι οι περιορισμοί μέλους 
και άλλα μέτρα περιοριστικά της δυνατότητας των δικαιούχων να αναθέτουν τα 
δικαιώματά τους σε μη αποκλειστική βάση, έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση αυτού 
του αποτελέσματος επί δεκαετίες, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι σχετικές ρήτρες 
έχουν απαλειφθεί. 

(59) Ωστόσο, ελλείψει των περιορισμών μέλους, η γεωγραφική αγορά θα ήταν δυνητικά 
ευρύτερη, δεδομένου ότι οι δημιουργοί θα μπορούσαν να αλλάξουν εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης και να μεταφέρουν τα δικαιώματά τους σε εκείνες τις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που θα τους παρείχαν την καλύτερη υπηρεσία. 

 
45 Βλ. σσ. 8 έως 10 της μη εμπιστευτικής απάντησης της SABAM στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
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5.3.2. Το γεωγραφικό εύρος της αγοράς για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πνευματικών 
δικαιωμάτων σε άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης όσον αφορά τα δικαιώματα 
δημόσιας εκτέλεσης 

(60) Το γεωγραφικό εύρος της αγοράς για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των 
πνευματικών δικαιωμάτων σε άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης όσον αφορά τα 
δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης παρουσιάζει τόσο εθνικά όσο και ευρύτερα 
διασυνοριακά χαρακτηριστικά. 

(61) Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζονται τα ρεπερτόρια άλλων εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης. Βάσει των σημερινών διμερών συμφωνιών αμοιβαίας 
εκπροσώπησης, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης περιορίζονται στα όρια της δικής 
τους εγχώριας επικράτειας. Συνεπώς, κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης διαθέτει 
βάσει του υπάρχοντος δικτύου συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης μονοπώλιο των 
υπηρεσιών που προσφέρονται εντός της αντίστοιχης επικράτειάς της στις άλλες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης του εξωτερικού. 

(62) Ωστόσο, οι δραστηριότητες διαδικτυακής και δορυφορικής μετάδοσης δεν 
περιορίζονται σε μία μόνο χώρα του ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που 
αναπτύσσουν τέτοιες δραστηριότητες ζητούν πολυεδαφικές άδειες. Κατά συνέπεια, αν 
δεν υπήρχαν οι περιορισμοί των διμερών συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης, μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί άδεια εκμετάλλευσης σε έναν εμπορικό 
χρήστη για την εισαγωγή οπτικοακουστικού υλικού στο Διαδίκτυο θα μπορούσε να 
χορηγήσει πολυεδαφική άδεια εκμετάλλευσης. Κατά τον ίδιο τρόπο, στην περίπτωση 
της δορυφορικής και της καλωδιακής αναμετάδοσης, κάθε εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης που είναι εγκατεστημένη εντός του αποτυπώματος του δορυφόρου θα 
μπορούσε να χορηγήσει άδεια εκμετάλλευσης που να καλύπτει ολόκληρο το 
αποτύπωμα του δορυφόρου. 

5.3.3. Η αγορά για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σε εμπορικούς χρήστες των 
δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης για δορυφορική, καλωδιακή και διαδικτυακή 
μετάδοση 

(63) Για τον ορισμό της γεωγραφικής αγοράς, η Επιτροπή θα προσδιορίσει πιθανούς 
φραγμούς και εμπόδια που προστατεύουν τις επιχειρήσεις σε μία δεδομένη περιοχή 
από την ανταγωνιστική πίεση επιχειρήσεων οι οποίες είναι εγκατεστημένες εκτός της 
περιοχής αυτής46. Στο πλαίσιο της παραδοσιακής χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η Επιτροπή έχει ορίσει τις σχετικές αγορές ως 

 
46 Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του 

κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού, (ΕΕ C 372 της 9.12.1997, σ. 5), παράγραφος 30. 
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εθνικές47. Η ανάγκη για τοπική παρακολούθηση και οι οικονομίες κλίμακας που 
προκύπτουν από τη δραστηριότητα αυτή σημαίνει ότι δεν είναι, προς το παρόν, 
συμφέρον για τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να λειτουργούν στην επικράτεια 
άλλης εταιρείας συλλογικής διαχείρισης. Λαμβάνοντας υπόψη την οργάνωση των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και τις τρέχουσες πρακτικές τους όσον αφορά τη 
χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης, η σχετική γεωγραφική αγορά μπορεί να ορισθεί ως 
εθνική. 

(64) Οι λόγοι αυτοί, ωστόσο δεν ισχύουν απαραίτητα εκτός του παραδοσιακού, μη 
διαδικτυωμένου κόσμου, όπου η εξ αποστάσεως παρακολούθηση είναι δυνατή. 
Οι τεχνικοί και οικονομικοί φραγμοί που παρεμποδίζουν τις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης να εισέρχονται στις αγορές άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης 
έχουν σαφώς μειωθεί. Ωστόσο, η δυνητική αγορά είναι πολύ ευρύτερη: θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ότι η γεωγραφική αγορά για τη δορυφορική μετάδοση και την καλωδιακή 
αναμετάδοση καλύπτει ολόκληρο το αποτύπωμα του δορυφόρου. Για τη χρήση του 
Διαδικτύου, το γεωγραφικό εύρος της αγοράς είναι δυνητικά παγκόσμιο, ή 
τουλάχιστον περιφερειακό. 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
(65) Η διαδικασία στην παρούσα υπόθεση άρχισε το Νοέμβριο του 2000 με την υποβολή 

καταγγελίας από την RTL κατά της GEMA. Τον Απρίλιο του 2003, ένας άλλος 
εμπορικός χρήστης, η Music Choice Europe plc – ψηφιακός και διαλογικός φορέας 
ακουστικής μετάδοσης– υπέβαλε επίσης καταγγελία κατά της CISAC. 

6.1. Η κοινοποίηση αιτιάσεων 
(66) Στις 31 Ιανουαρίου 2006 η Επιτροπή κοινοποίησε έκθεση αιτιάσεων προς την CISAC 

και τα μέλη της στον ΕΟΧ. Την ίδια ημερομηνία, CD-ROM με το περιεχόμενο του 
φακέλου της Επιτροπής εστάλη στην CISAC και μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ως 
προσάρτημα της κοινοποίησης αιτιάσεων. Οι αποδέκτες είχαν προθεσμία δύο μηνών 
για να απαντήσουν. Οι εταιρείες LATGA-A, SPA και STEF δεν απήντησαν στην 
κοινοποίηση αιτιάσεων. 

6.2. Η ακρόαση 

(67) Όλοι οι αποδέκτες της κοινοποίησης των αιτιάσεων, με εξαίρεση την EAÜ και τις 
εταιρείες που δεν απήντησαν στην κοινοποίηση αιτιάσεων (δηλαδή τις LATGA-A, 
SPA και STEF), ζήτησαν ακρόαση σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 773/2004. Οι SOZA, ARTISJUS και OSA εκπροσωπήθηκαν από τους νομίμους 
εκπροσώπους της CISAC. 

(68) Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Ιουνίου 2006. Είκοσι επτά 
επιχειρήσεις ζήτησαν να τους αναγνωρισθεί, όπως και συνέβη, το καθεστώς του 
ενδιαφερόμενου τρίτου μέρους στη διαδικασία. Ορισμένες από τις επιχειρήσεις δεν 

 
47 Απόφαση 71/224/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 1971, σχετικά με διαδικασία του άρθρου 86 της 

συνθήκης, (IV/26.760 GEMA), (ΕΕ L 134 της 20.6.1971, σ. 15), τμήμα ΙΙ.Β, απόφαση όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 72/268/ΕΟΚ (ΕΕ L 166 της 24.7.1972, σ. 22). Απόφαση 81/1030/ΕΟΚ 
της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1981 σχετικά με διαδικασία του άρθρου 86 της συνθήκης ΕΟΚ, 
(IV/29.839 GVL) (ΕΕ L 370 της 28.12.1981, σ. 49), αιτιολογική σκέψη 45. 



 24    

                                                

ζήτησαν επίσημη ακρόαση48. Όλα τα άλλα μέρη έγιναν δεκτά στην ακρόαση49. 
Τα μέρη, τα οποία ενημερώθηκαν για το ουσιαστικό περιεχόμενο της υπόθεσης με την 
κοινοποίηση αιτιάσεων σε μη εμπιστευτική μορφή, κλήθηκαν να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους. 

6.3. Άλλες αιτήσεις παροχής πληροφοριών 
(69) Αιτήσεις παροχής πληροφοριών εστάλησαν μετά την κοινοποίηση αιτιάσεων. Στις 

5 Ιουλίου 2006, οι αποδέκτες της κοινοποίησης αιτιάσεων απέκτησαν πρόσβαση στις 
εν λόγω αιτήσεις και τις σχετικές απαντήσεις, καθώς και στις παρατηρήσεις τρίτων 
μερών σε σχέση με την κοινοποίηση αιτιάσεων. Επιπλέον, μεταξύ της 
15ης Σεπτεμβρίου 2006 και της 20ής Νοεμβρίου 2006, η Επιτροπή απέστειλε νέα 
αίτηση παροχής πληροφοριών προκειμένου να συγκεντρώσει περισσότερα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία σε σχέση με τις θιγόμενες αγορές. Στις 18 Δεκεμβρίου 
επιτράπηκε η πρόσβαση στις εν λόγω αιτήσεις και τις σχετικές απαντήσεις. 

6.4. Δημοσίευση ανακοίνωσης δυνάμει του άρθρου 27 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 

(70) Το Μάρτιο του 2007, η CISAC και 18 μέλη της CISAC στον ΕΟΧ (AEΠI (Ελλάδα), 
AKM (Αυστρία), ARTISJUS (Ουγγαρία), BUMA (Κάτω Χώρες), GEMA (Γερμανία), 
IMRO (Ιρλανδία), LATGA-A (Λιθουανία), PRS (Ηνωμένο Βασίλειο), SABAM 
(Βέλγιο), SACEM (Γαλλία), SGAE (Ισπανία), SIAE (Ιταλία), SPA (Πορτογαλία), 
STEF (Ισλανδία), STIM (Σουηδία), TEOSTO (Φινλανδία), TONO (Νορβηγία), SOZA 
(Σλοβακία)) πρότειναν να αναλάβουν δεσμεύσεις. 

(71) Περιληπτικά, οι δεσμεύσεις ήταν οι ακόλουθες: Η CISAC πρότεινε να μη συνιστά στα 
μέλη της στον ΕΟΧ να συμπεριλαμβάνουν τη ρήτρα για τους περιορισμούς μέλους 
στις συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης που συνάπτουν μεταξύ τους, και τα 18 μέλη 
CISAC στον ΕΟΧ πρότειναν να απαλείψουν την εν λόγω ρήτρα από τις συμφωνίες 
εκπροσώπησης με άλλα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ. Σε σχέση με τις ρήτρες 
εδαφικότητας, η CISAC πρότεινε να μη συνιστά τη χορήγηση αποκλειστικών 
δικαιωμάτων μεταξύ των μελών στον ΕΟΧ, τα 18 μέλη CISAC στον ΕΟΧ πρότειναν 
να απαλείψουν ανάλογες ρήτρες από τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης που 
συνάπτουν με άλλα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ. Επιπλέον, σε σχέση με την εδαφική 
οριοθέτηση, οι υπογράφουσες εταιρείες ανέλαβαν να χορηγούν πολυεδαφικές άδειες 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης για πολλαπλά ρεπερτόρια όσον 
αφορά τις υπηρεσίες Διαδικτύου, τις δορυφορικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες 
καλωδιακής αναμετάδοσης σε κάθε υπογράφουσα εταιρεία που ανταποκρίνεται σε 
ορισμένα ποιοτικά κριτήρια50. 

(72) Οι δεσμεύσεις υποβλήθηκαν σε έλεγχο αγοράς με τη δημοσίευση ανακοίνωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού 1/2003 στις 
9 Ιουνίου 200751. Οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν ήταν άνω των ογδόντα. 
Οι παράγοντες της αγοράς, δηλαδή οι φορείς μετάδοσης, οι πάροχοι περιεχομένου και 
ορισμένες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, έκριναν γενικά ότι οι προταθείσες 

 
48 British Telecom, Deutsche Telekom, Ericsson, Infospace και το BBC. 
49 Συγκεκριμένα: (i) EDIMA, (ii) IFPI, (iii) RTL Group, (iv) Music Choice, (v) Footprint, (vi) IMPALA, 

(vii) Universal Music International, (viii) Music users, (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 και (xxii) UTECA. 

50 Βλ. παρ. 9, 10 και 11 της δημοσίευσης ανακοίνωσης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του 
κανονισμού 1/2003 του Συμβουλίου στην υπόθεση COMP/38698 CISAC (ΕΕ C 128 της 9.6.2007, 
σ. 12). 

51 ΕΕ C 128 της 9.6.2007, σ. 12. 
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δεσμεύσεις δεν θα ήταν αποτελεσματικές και ότι σχεδόν κανένας από τους δυνητικούς 
αδειοδόχους δεν θα ήταν επιλέξιμος, σύμφωνα με τους ορισμούς και τις εξαιρέσεις 
που περιλαμβάνονται στις προταθείσες δεσμεύσεις, για να λάβει πολυεδαφική άδεια 
εκμετάλλευσης για πολλαπλά ρεπερτόρια. Επιπλέον, ορισμένα μέλη της CISAC στον 
ΕΟΧ που πρότειναν τις δεσμεύσεις χρησιμοποίησαν τον έλεγχο της αγοράς ως 
ευκαιρία για να ασκήσουν κριτική των δεσμεύσεων. Για το λόγο αυτό, συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι οι προταθείσες δεσμεύσεις δεν θα ήταν η σωστή απάντηση στις 
επιφυλάξεις όσον αφορά την λειτουργία του ανταγωνισμού που διατυπώνονται στην 
κοινοποίηση αιτιάσεων. 

(73) Η μη εμπιστευτική διατύπωση των παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι παράγοντες της 
αγοράς στο διάστημα της περιόδου ελέγχου απεστάλη στους αποδέκτες της 
κοινοποίησης των αιτιάσεων. 

7. ΑΡΘΡΟ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 53 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΧ 

(74) Η απόφαση αφορά: 

α) τους περιορισμούς μέλους στις συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης που 
παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των μελών της CISAC στον ΕΟΧ για 
την παροχή των υπηρεσιών τους στους δημιουργούς, και 

β) τους εδαφικούς περιορισμούς που παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ 
των μελών της CISAC στον ΕΟΧ για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης των 
δικαιωμάτων εκτέλεσης σε εμπορικούς χρήστες. Οι εδαφικοί περιορισμοί 
έχουν τη μορφή, αφενός, συγκεκριμένων αποκλειστικοτήτων στις συμβάσεις 
αμοιβαίας εκπροσώπησης και, αφετέρου, εναρμονισμένης πρακτικής στην 
εδαφική οριοθέτηση του πεδίου ισχύος της άδειας. 

(75) Όσον αφορά τους περιορισμούς μέλους των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, η 
Επιτροπή εξέτασε ορισμένες αντιανταγωνιστικές πρακτικές σε σχέση με τους 
δικαιούχους στην απόφαση GEMA του 197152 και προσδιόρισε σαφώς τους 
περιορισμούς που θέτει το κοινοτικό δίκαιο στη σχέση των εταιρειών των δημιουργών 
με τα μέλη τους. Πρώτον, η απόφαση GEMA εμποδίζει τις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης να ασκούν διακρίσεις βάσει της εθνικότητας των δικαιούχων (ιδίως για 
τους όρους ιδιότητας μέλους ή τις μεθόδους για τη διανομή των εισπραχθέντων τελών 
εκμετάλλευσης). Δεύτερον, η απόφαση GEMA παρέχει ορισμένες κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τη διάρκεια και το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης μεταξύ των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και των δικαιούχων: με την εν λόγω απόφαση 
κατέστη σαφές ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δεν μπορούν ούτε να 
επιβάλουν συμβάσεις υπερβολικά μεγάλης διάρκειας ούτε να υποχρεώσουν τους 
δικαιούχους να παραχωρήσουν τα δικαιώματά τους σε αποκλειστική βάση και για 
υποχρεωτικά παγκόσμια εκμετάλλευση. Με την απόφασή του της 27ης Μαρτίου 1976 
στην υπόθεση Belgische Radio en Televisie κατά SV SABAM και NV Fonior, το 
Δικαστήριο έκρινε ότι οι όροι που μία εταιρεία συλλογικής διαχείρισης επιβάλλει στα 
μέλη της ενδέχεται να συνιστούν παράβαση του άρθρου 82 της συνθήκης εάν 
περιορίζουν την ελευθερία του μέλους να ασκεί το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 
του πέραν του ό,τι είναι αναγκαίο για την πραγμάτωση του σκοπού της53. 

                                                 
52 Απόφαση 71/224/ΕΟΚ. 
53 Υπόθεση 127/73 Belgische Radio en Televisie κατά SV SABAM and NV Fonior, Συλλογή 1974, σ. 313, 

σκέψη 15. 
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(76) Με την απόφασή του στην υπόθεση Gesellschaft zur Verwertung von 
Leistungsschutzrechten mbH (GVL) κατά Επιτροπής54, το Δικαστήριο επικύρωσε 
απόφαση της Επιτροπής55 στην οποία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η GVL, γερμανική 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που διαχειρίζεται ορισμένα συγγενικά δικαιώματα 
για καλλιτέχνες ερμηνευτές στη Γερμανία, είχε παραβεί το άρθρο 82 της συνθήκης 
αρνούμενη, αφενός, να συνάψει συμβάσεις με δικαιούχους που δεν ήταν γερμανοί 
υπήκοοι ούτε διέμεναν στη Γερμανία και, αφετέρου, να προστατέψει τα δικαιώματα 
των καλλιτεχνών αυτών στη Γερμανία. Το Δικαστήριο διαπίστωσε συγκεκριμένα ότι η 
άρνηση της GVL, που κατείχε de facto δεσπόζουσα θέση στην αγορά των υπηρεσιών 
σχετικών με τη διαχείριση δικαιωμάτων δευτερογενούς εκμετάλλευσης που ανήκουν 
σε εκτελεστές καλλιτεχνικών έργων, να συνάπτει συμφωνίες διαχείρισης με 
αλλοδαπούς καλλιτέχνες που δεν είχαν τόπο διαμονής τη Γερμανία, συνιστούσε 
διάκριση λόγω ιθαγένειας και είχε ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της κοινής 
αγοράς και ως εκ τούτου τον περιορισμό της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. 
Το Δικαστήριο προσδιόρισε ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας ήταν σημαντικός, 
«δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός αλλοδαπών δικαιούχων δεν μπορούσαν να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους στη Γερμανία»56. 

(77) Οι εδαφικοί περιορισμοί μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης εξετάστηκαν 
άμεσα από το Δικαστήριο στις υποθέσεις Ministère public κατά Tournier57 και 
Lucazeau κατά Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem) και 
λοιπών58. Ωστόσο, ήδη στην υπόθεση Greenwich Film κατά Société des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) και Société des éditions Labrador, το 
Δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι οι δραστηριότητες ανάλογων οργανισμών [των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης] ενδέχεται να ασκούνται κατά τρόπο που να έχει ως 
αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της κοινής αγοράς και τον περιορισμό, ως εκ 
τούτου, της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, η οποία αποτελεί έναν από τους στόχους 
της Συνθήκης59. 

(78) Στις προδικαστικές αποφάσεις του στην υπόθεση Tournier και Lucazeau το 
Δικαστήριο απεφάνθη ότι: «… οι συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης για υπηρεσίες 
… δεν συνιστούν αυτές καθαυτές περιορισμό του ανταγωνισμού … Η κατάσταση 
ενδέχεται να ήταν διαφορετική, εάν οι εν λόγω συμβάσεις καθιέρωναν αποκλειστικότητα 
υπό την έννοια ότι οι εταιρείες διαχείρισης δικαιωμάτων του δημιουργού δεν θα 
επέτρεπαν την άμεση πρόσβαση στα ρεπερτόριά τους στους εγκατεστημένους στην 

                                                 
54 Υπόθεση 7/82 Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) κατά Επιτροπής 

Συλλογή 1983, σ. 483, σκέψεις 38 και 47. 
55 Απόφαση 81/1030/ΕΟΚ. 
56 Το ίδιο, σκέψη 35 της απόφασης. 
57 Υπόθεση 395/87 Ministère public κατά Jean-Louis Tournier, Συλλογή 1989, σ. 2521, σκέψη 17. 
58 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 110/88, 241/88 και 242/88 François Lucazeau και λοιποί κατά Societé des 

Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) και λοιπών, Συλλογή 1989, σ. 2811. 
59 Υπόθεση 22/79 Greenwich Film κατά Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 

(SACEM), Συλλογή 1979, σ. 3275. 
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αλλοδαπή χρήστες εγγεγραμμένης μουσικής»60. Επιπλέον, το Δικαστήριο κατέστησε 
σαφές ότι «κάθε εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ εθνικών εταιριών διαχειρίσεως 
δικαιωμάτων του δημιουργού των κρατών μελών που έχει ως σκοπό ή ως αποτέλεσμα 
ότι κάθε εταιρία αρνείται στους χρήστες που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος 
την άμεση πρόσβαση στο ρεπερτόριό της» είναι αντιανταγωνιστική61. 

(79) Το Δικαστήριο εξέτασε τις συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης μεταξύ των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης στο ειδικό πλαίσιο της χορήγησης άδειας 
εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων εκτέλεσης σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως οι 
δισκοθήκες, τα ξενοδοχεία, τα μπαρ και τα εστιατόρια. Το Δικαστήριο έκρινε ότι 
«παράλληλες απλώς συμπεριφορές μπορούν, υπό ορισμένες περιστάσεις, να 
αποτελέσουν σοβαρή ένδειξη ότι υπάρχει εναρμονισμένη πρακτική όταν καταλήγουν στη 
διαμόρφωση όρων ανταγωνισμού οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στους συνήθεις όρους 
του ανταγωνισμού. Ωστόσο, μια τέτοια συνεννόηση δεν μπορεί να προεξοφλείται όταν η 
παράλληλη συμπεριφορά μπορεί να οφείλεται σε άλλους λόγους εκτός από την ύπαρξη 
συνεννοήσεως»62. Για τις άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις, το Δικαστήριο έκρινε ότι ένας τέτοιος λόγος 
θα μπορούσε να είναι ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης των άλλων κρατών 
μελών θα ήταν υποχρεωμένες, προκειμένου να χορηγήσουν άδειες εκμετάλλευσης για 
το ρεπερτόριό τους εκτός της δικής τους επικράτειας, να οργανώσουν το δικό τους 
σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης σε άλλη χώρα. 

(80) Η παρούσα απόφαση επανεξετάζει τη συστηματική εδαφική οριοθέτηση για τη 
χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης μουσικών δικαιωμάτων για ορισμένα είδη 
εκμετάλλευσης (μεταδόσεις μέσω δορυφόρου, καλωδίου και του Διαδικτύου) 
εφαρμόζοντας τον έλεγχο που καθιερώνεται στην υπόθεση Tournier και Lucazeau και 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των εν λόγω νέων μορφών εκμετάλλευσης. 

(81) Η Επιτροπή έχει εκδώσει δύο αποφάσεις όσον αφορά τη σχέση των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης με τους εμπορικούς χρήστες είτε σε ένα πολυεδαφικό και/είτε 
σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον: την απόφαση Simulcasting63 και την απόφαση 
Cannes Extension Agreement64. 

(82) Στην απόφαση Cannes Extension Agreement, ένα από τα επίμαχα θέματα ήταν η τιμή 
της πολυεδαφικής άδειας που χορηγείται στους χρήστες (δισκογραφικές εταιρείες) για 
δικαιώματα μηχανικής αναπαραγωγής. Βάσει του συστήματος που είχαν 
δημιουργήσει οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης (με τη συναίνεση των εκδοτών) μία 
δισκογραφική εταιρεία μπορούσε να συνάψει συμφωνία μονής άδειας με μία μόνο 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης για ολόκληρο τον ΕΟΧ ή μέρος του. Η δισκογραφική 

                                                 
60 Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση 395/87 Ministère public κατά Jean-Louis Tournier, 

Συλλογή 1989, σ. 2521, σκέψη 20. Απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες 
υποθέσεις 110/88, 241/88 και 242/88. François Lucazeau και λοιποί κατά Societé des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) και λοιπών, Συλλογή 1989, σ. 2811, σκέψη 14. 

61 ΔΕΚ υπόθεση 395/87 Ministère Public κατά Jean-Louis Tournier σκέψη 26. Συνεκδικασθείσες 
υποθέσεις 110/88, 241/88 και 242/88, François Lucazeau και λοιποί κατά Societé des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) και λοιπών, σκέψη 20. 

62 ΔΕΚ υπόθεση 395/87 Ministère Public κατά Jean-Louis Tournier σκέψη 24. Συνεκδικασθείσες 
υποθέσεις 110/88, 241/88 και 242/88, François Lucazeau και λοιποί κατά Societé des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) και λοιπών, σκέψη 18. 

63 Απόφαση 2003/300/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά με διαδικασία του άρθρου 81 
της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ, (υπόθεση COMP/C2/38.014 IFPI 
'Simulcasting') (ΕΕ L 107 της 30.4.2003, σ. 58). 

64 Απόφαση 2007/735/EΚ της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με διαδικασία του άρθρου 81 
της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ, (υπόθεση COMP/C2/38.681 The Cannes 
Extension Agreement) (ΕΕ L 296 της 15.11.2007, σ. 27). 
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εταιρεία έπρεπε να καταβάλλει στη συγκεκριμένη μία εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης όλα τα οφειλόμενα τέλη για την εκμετάλλευση των έργων στον ΕΟΧ. 
Η εν λόγω εταιρεία συλλογικής διαχείρισης εφήρμοζε τον ενιαίο συντελεστή που είχε 
συμφωνηθεί μεταξύ όλων των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και η χορήγηση 
εκπτώσεων στους χρήστες ήταν πρακτικά αδύνατη. Ωστόσο, η απόφαση Cannes 
Extension Agreement επέβαλε δεσμευτικές υποχρεώσεις, βάσει των οποίων οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης μπορούν να εισάγουν μηχανισμό για τη χορήγηση 
καθορισμένης και ανώτατης έκπτωσης στις δισκογραφικές εταιρείες με τις οποίες 
συνάπτουν συμβάσεις πολυεδαφικών αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων 
μηχανικής αναπαραγωγής. Ως εκ τούτου, η Cannes Extension Agreement επιτρέπει τη 
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών με την εγγύηση ότι τα έσοδα των δικαιούχων δεν θα 
τεθούν σε κίνδυνο (λόγω του καθορισμένου και ανώτατου συντελεστή), καθώς και ότι 
θα διατηρηθεί σε κάποιο βαθμό ο ανταγωνισμός των τιμών (π.χ. εισαγωγή της 
δυνατότητας για τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να προσφέρουν στις 
δισκογραφικές εταιρείες ανώτατη έκπτωση που να περιορίζεται στα διοικητικά 
έξοδα). 

(83) Με το ίδιο πνεύμα, η Simulcasting Agreement επιτρέπει στις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης που διαχειρίζονται τα δικαιώματα των δισκογραφικών εταιρειών να 
εκδίδουν πολυεδαφικές άδειες ταυτόχρονης μετάδοσης65. Η αρχική κοινοποίηση όριζε 
ότι οι εμπορικοί χρήστες μπορούσαν να λάβουν άδεια μόνο από την εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης του οικείου κράτους μέλους. Η Επιτροπή χορήγησε εξαίρεση 
μόνο αφού οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης συμφώνησαν ότι οι εμπορικοί χρήστες 
θα μπορούσαν να ζητήσουν άδεια από οποιαδήποτε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
στον ΕΟΧ. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης πρέπει να χωρίσουν την τιμή της 
άδειας στα διοικητικά τέλη και στην τιμή του προστατευόμενου περιεχομένου. 
Ο ανταγωνισμός αφορά τα διοικητικά τέλη και όχι την αμοιβή των ίδιων των 
δημιουργών, το οποίο αποτελεί εγγύηση ότι τα έσοδα των δικαιούχων δεν 
κινδυνεύουν. 

7.1. Σχέση μεταξύ της συνθήκης και της συμφωνίας ΕΟΧ– Δικαιοδοσία 
(84) Όπως αναφέρεται στο τμήμα 2.2, η CISAC αποτελεί ένωση εταιρειών συλλογικής 

διαχείρισης, με μέλη εγκατεστημένα στην κοινότητα και δύο στα κράτη ΕΖΕΣ που 
είναι μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ, και συγκεκριμένα την TONO της Νορβηγίας και την 
STEF της Ισλανδίας. 

(85) Στο βαθμό που οι αποφάσεις της CISAC, οι διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας 
εκπροσώπησης μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και οι συντονισμένες 
πρακτικές περιορίζουν τον ανταγωνισμό στην κοινή αγορά και επηρεάζουν το εμπόριο 
μεταξύ των κρατών μελών, εφαρμόζεται το άρθρο 81 της συνθήκης. Επίσης, στο 
βαθμό που οι αποφάσεις της CISAC, οι διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης 
μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και οι συντονισμένες πρακτικές 
περιορίζουν τον ανταγωνισμό στην επικράτεια που καλύπτει η συμφωνία ΕΟΧ και 
επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών ΕΖΕΣ, εφαρμόζεται 
το άρθρο 53 της συμφωνίας ΕΟΧ. 

 
65 Ταυτόχρονη μετάδοση (Simulcasting) είναι η μέσω του Διαδικτύου ταυτόχρονη μετάδοση από τους 

ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς των φωνογραφημάτων που περιλαμβάνονται στα 
ραδιοφωνικά ή/και τηλεοπτικά σήματα των εκπομπών τους. Η αμοιβαία συμφωνία έχει ως στόχο να 
διευκολύνει τη χορήγηση αδειών Διαδικτύου στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες ταυτόχρονης μετάδοσης. 
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(86) Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή τόσο του άρθρου 81 της 
συνθήκης όσο και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ βάσει του άρθρου 56 της 
συμφωνίας ΕΟΧ είναι η Επιτροπή, δεδομένου ότι επηρεάζεται το εμπόριο τόσο 
μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των κρατών μελών και των κρατών 
ΕΖΕΣ66. 

7.2. Συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και απόφαση ένωσης επιχειρήσεων 

7.2.1. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης είναι επιχειρήσεις 

(87) Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης είναι επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης και του άρθρου 53 παράγραφος 1 της 
συμφωνίας για τον ΕΟΧ. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης συμμετέχουν στην 
παροχή υπηρεσιών67 και κατά συνέπεια ασκούν οικονομικές δραστηριότητες. 
Σε διάφορες περιπτώσεις το Δικαστήριο έκρινε ότι οι κοινοτικοί κανόνες 
ανταγωνισμού ισχύουν όσον αφορά τις δραστηριότητες των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης68. 

7.2.2. Η CISAC είναι ένωση επιχειρήσεων 

(88) Η CISAC είναι ένωση εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και ως εκ τούτου ένωση 
επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης και του 
άρθρου 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ. 

7.2.3. Οι συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης είναι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων 

(89) Οι διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης μεταξύ των μελών της CISAC στον 
ΕΟΧ συνιστούν συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 81 
παράγραφος 1 της συνθήκης και του άρθρου 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ69. 

7.2.4. Το υπόδειγμα σύμβασης είναι απόφαση ένωσης επιχειρήσεων 

(90) Τόσο το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ όσο και το άρθρο 53 
παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ ισχύουν όσον αφορά τις ενώσεις επιχειρήσεων 
στο βαθμό που: 

α) οι δραστηριότητες της ένωσης, ή των επιχειρήσεων που ανήκουν στην ένωση, 
αποσκοπούν στην παραγωγή των αποτελεσμάτων που το άρθρο 81 
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της 
συμφωνίας ΕΟΧ έχουν ως στόχο να καταργήσουν70 και/ή 

β) η ένωση είχε ως πρόθεση και/ή επέτυχε να συντονίσει τη συμπεριφορά των 
μελών της στην αγορά71. 

(91) Η CISAC ισχυρίζεται ότι το υπόδειγμα σύμβασης αμοιβαίας εκπροσώπησης μεταξύ 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης δεν είναι δεσμευτικό για τα μέλη της CISAC 

 
66 Βλ. τμήμα 7.7. 
67 Βλ. π.χ. υπόθεση 127/73 Belgische Radio en Televisie κατά SV SABAM και NV Fonior. 
68 Βλ. επίσης τις αποφάσεις GVL και Lucazeau που προαναφέρθηκαν. 
69 Οι εταιρείες TONO και STEF έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με όλες τις εταιρείες συλλογικής 

διαχείρισης της ΕΕ. 
70 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 209/78, 210/78, 211/78, 212/78, 213/78, 214/78, 215/78 και 218/78 Heintz 

van Landewyck SARL και λοιποί κατά Επιτροπής, Συλλογή 1980, σ. 3125, σκέψη 88. 
71 Υπόθεση 45/85 Verband der Sachversicherer κατά Επιτροπής, Συλλογή 1987, σ. 405, σκέψη 32. 

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 96/82, 97/82, 98/82, 99/82, 100/82, 101/82, 102/82, 104/82, 105/82, 
108/82 και 110/82 NV IAZ International Belgium και λοιποί κατά Επιτροπής, Συλλογή 1983, σ. 3369, 
σκέψεις 20 και 21. 
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στον ΕΟΧ72. Η CISAC αναφέρει επίσης ότι «κάθε μέλος της CISAC είναι ελεύθερο να 
χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα σύμβασης…Το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC πρέπει να 
προσαρμοσθεί, διότι αποτελεί έγγραφο που έχει σχεδιασθεί για τη δυνητική χρήση του 
όχι μόνο στον ΕΟΧ αλλά για περισσότερες από 140 εταιρείες που εκπροσωπούν 
μουσικά έργα σε ολόκληρο τον κόσμο»73. Για να αποδείξει του λόγου της το αληθές, η 
CISAC παρατηρεί ότι «ουσιαστικά καμία από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δεν 
έχει χρησιμοποιήσει συστηματικά ακριβές αντίγραφο του υποδείγματος σύμβασης της 
CISAC για τη διμερή εκπροσώπησή της»74. 

(92) Ωστόσο, ακόμη και αν λαμβάνει τη μορφή μη δεσμευτικής σύστασης προς τα μέλη, το 
υπόδειγμα σύμβασης της CISAC αποτελεί απόφαση που λαμβάνεται από ένωση 
επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης και του 
άρθρου 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ, βάσει της οποίας τα επιμέρους μέλη 
της ένωσης συνάπτουν διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης. Η σύσταση εκ 
μέρους μίας ένωσης έχει κριθεί ότι ισοδυναμεί με απόφαση, ακόμη και όταν η 
σύσταση δεν είναι δεσμευτική για τα μέλη της, εφόσον αυτά συμμορφώνονται 
πράγματι με τη σύσταση75. Όπως καταδεικνύεται στο τμήμα 4.4.2, τα μέλη της 
CISAC στον ΕΟΧ χρησιμοποίησαν τις σχετικές διατάξεις του υποδείγματος 
σύμβασης της CISAC στις διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης τους. 
Επομένως, το υπόδειγμα σύμβασης καθόρισε τη συμπεριφορά τους και κατά συνέπεια 
είχε σημαντική επίδραση στον ανταγωνισμό. Η ίδια η CISAC συνιστά ένθερμα στα 
μέλη της να ακολουθούν το υπόδειγμα σύμβασης· αυτό όντως σημειώνεται στην αρχή 
του υποδείγματος σε «Σημείωση σχετικά με τη χρήση του υποδείγματος σύμβασης», 
όπου αναφέρεται ότι σκοπός του υποδείγματος είναι η προστασία των συμφερόντων 
των δικαιούχων «με την εναρμόνιση των όρων υπό τους οποίους οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης εκπροσωπούν η μία την άλλη …» (η υπογράμμιση έχει 
προστεθεί). Επιπλέον, η CISAC συνιστά να χρησιμοποιείται το υπόδειγμα σύμβασης 
«όποτε αυτό είναι δυνατό» και εάν οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δεν μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν την ακριβή διατύπωση του υποδείγματος, η CISAC διευκρινίζει 
ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης «καλούνται να χρησιμοποιούν τις ουσιαστικές 
γενικές αρχές που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα σύμβασης» (η υπογράμμιση έχει 
προστεθεί)76. Η πρόθεση συντονισμού και ο πραγματικός συντονισμός των μελών της 
CISAC προκύπτει σαφώς από τις εν λόγω δηλώσεις. 

7.3. Νομικό και πολιτικό πλαίσιο 

7.3.1. Άρθρο 151 παράγραφος 4 της συνθήκης 

(93) Σύμφωνα με το άρθρο 151 παράγραφος 4 της συνθήκης, «η Κοινότητα όταν 
αναλαμβάνει δράσεις δυνάμει άλλων διατάξεων της παρούσας Συνθήκης, λαμβάνει 
υπόψη της τις πολιτιστικές πτυχές, αποβλέποντας ειδικότερα στο σεβασμό και την 
προώθηση της πολυμορφίας των πολιτισμών της». Σχετικά μπορεί να γίνει μνεία της 
σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της 
πολιτιστικής έκφρασης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο εξ ονόματος της 

                                                 
72 Απάντηση της 15ης Ιουλίου 2003 στην καταγγελία που υπέβαλε η Music Choice Europe. 
73 Βλ. σημείο 76 της απάντησης της CISAC στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
74 Βλ. σημείο 80 της απάντησης της CISAC στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
75 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 96/82, 97/82, 98/82, 99/82, 100/82, 101/82, 102/82, 104/82, 105/82, 

108/82 και 110/82, σκέψεις 20 και 21. 
76 Βλέπε σ. 2 του υποδείγματος σύμβασης CISAC όπως ενημερώθηκε στις 30 Αυγούστου 2005. 
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κοινότητας77. Το περιεχόμενο της σύμβασης είναι ως εκ τούτου μέρος του κοινοτικού 
κεκτημένου. 

(94) Ορισμένα από τα μέρη ισχυρίστηκαν ότι η παρούσα διαδικασία θα περιορίσει την 
πολιτιστική ποικιλομορφία στην Ευρώπη και επομένως δεν συνάδει με τους στόχους 
του άρθρου 151 παράγραφος 4 της συνθήκης. Ο ισχυρισμός αυτός φαίνεται να αφορά 
την ένσταση σχετικά με την εδαφική οριοθέτηση της εταιρείας που χορηγεί την άδεια 
και όχι τα άλλα στοιχεία της εξεταζόμενης υπόθεσης. Βασίζεται στην υπόθεση ότι η 
παρούσα απόφαση θα απαγορεύσει την εδαφική οριοθέτηση καθαυτή και επομένως 
θα θέσει σε κίνδυνο τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης για τα μουσικά έργα. 
Εικάζεται ότι η παρέμβαση της Επιτροπής θα καταστρέψει το σύστημα των διμερών 
συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης, με αποτέλεσμα το παγκόσμιο ρεπερτόριο να 
μη διατίθεται πλέον από μία εταιρεία συλλογικής διαχείρισης Αυτό θα οδηγούσε 
ορισμένους χρήστες στο να επικεντρωθούν στα πλέον δημοφιλή ρεπερτόρια και να 
παραμερίσουν τα ρεπερτόρια των μικρότερων χωρών ΕΟΧ78. Στο ίδιο πλαίσιο, 
διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι η απαγόρευση της εδαφικής οριοθέτησης θα οδηγούσε 
σε συγκέντρωση της διαχείρισης και της χορήγησης πολυεδαφικών αδειών 
εκμετάλλευσης ρεπερτορίων διεθνούς ενδιαφέροντος σε περιορισμένο αριθμό 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. Χωρίς την εν λόγω ροή εισοδήματος, που 
σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό ενδέχεται να καταστεί ιδιαίτερα σημαντική, η 
διαχείριση του τοπικού ρεπερτορίου θα αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή για 
παραδοσιακότερες ή άλλες τοπικές χρήσεις, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την 
προώθηση και αμοιβή που αρμόζει στα τοπικά ταλέντα και απειλεί την πολιτιστική 
ποικιλομορφία. 

(95) Η πολιτιστική ποικιλομορφία δεν θίγεται από την παρούσα απόφαση, η οποία ούτε 
απαγορεύει το σύστημα αμοιβαίας εκπροσώπησης αυτό καθαυτό ούτε τη δυνατότητα 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης να προβλέπουν κάποια εδαφική οριοθέτηση και 
ορισμένους εμπορικούς όρους στις συμβάσεις εκπροσώπησης τους. Η απόφαση 
απαγορεύει το συντονισμό που καταλήγει σε συστηματική εδαφική οριοθέτηση ανά 
εθνική επικράτεια79. Όπως εξηγείται στο τμήμα 7.6.2.2, η παρούσα απόφαση δεν 
αποτελεί κίνητρο για τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να εγκαταλείψουν το 
σύστημα αμοιβαίας εκπροσώπησης. Εντελώς το αντίθετο· προσφέρει στις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το σύστημα αμοιβαίας 
εκπροσώπησης στις ανάγκες του επιγραμμικού περιβάλλοντος, το οποίο καταυτόν τον 
τρόπο θα καταστεί ελκυστικότερο τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους 
χρήστες. 

(96) Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι ισχυρίστηκαν ότι μία απαγορευτική απόφαση στην 
προκειμένη περίπτωση θα εισάγει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μελών της CISAC 
στον ΕΟΧ όσον αφορά την τιμή των αδειών που χορηγούνται στους εμπορικούς 
χρήστες (μία λεγόμενη «εξίσωση προς τα κάτω»), σε βάρος των δικαιούχων. Όπως θα 
καταδειχθεί στο τμήμα 7.6.2.2, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες αποφάσεις της 
Επιτροπής, δεν είναι αναμενόμενο ότι η παρούσα απόφαση θα οδηγήσει σε εξίσωση 
προς τα κάτω για τα τέλη εκμετάλλευσης που καταβάλλονται στους δημιουργούς. 

 
77 Απόφαση 2006/515/ΕΚ της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της UNESCO για 

την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης (ΕΕ L 201 της 
25.7.2006, σ. 15). 

78 Βλ. π.χ. παραγράφους 23, 102 κ.ε. και 155 της μη εμπιστευτικής απάντησης της GEMA στην 
κοινοποίηση αιτιάσεων και σελίδα 26 της μη εμπιστευτικής απάντησης της AKM στην κοινοποίηση 
αιτιάσεων. 

79 Βλ. τμήμα 7.6. 
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(97) Ακόμη, οι ενδιαφερόμενοι ισχυρίστηκαν ότι η διεπιδότηση για τη διανομή των τελών 
εκμετάλλευσης που εφαρμόζεται τώρα από ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ 
μεταξύ της μαζικά χρησιμοποιούμενης και της τοπικής μουσικής, ή μεταξύ των 
μεγαλύτερων δικαιούχων και των μικρών δημιουργών θα τεθεί σε κίνδυνο80. Ωστόσο 
η παρούσα απόφαση δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική των μελών της CISAC 
στον ΕΟΧ όσον αφορά τη διανομή των τελών εκμετάλλευσης στα μέλη τους, είτε 
αυτές εφαρμόζουν κάποιου είδους διεπιδότηση μεταξύ των μελών τους – 
συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς κοινωνικών ή πολιτιστικών υπηρεσιών – είτε 
διανέμουν τέλη βάσει της πραγματικής χρήσης μόνο των μουσικών έργων. 

(98) Η τάση ορισμένων δικαιούχων που παρατηρήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια να 
αποσύρουν μέρος των δικαιωμάτων τους από το σύστημα αμοιβαίας εκπροσώπησης 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και να ορίζουν νέους διαχειριστές δικαιωμάτων 
για τη χορήγηση αδειών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί συνέπεια της εξέλιξης της 
αγοράς και της εμφάνισης νέων επιχειρηματικών μοντέλων που αναπτύχθηκαν πολύ 
πριν κινηθεί η παρούσα διαδικασία και δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι προέκυψαν 
από αυτή. Το επιχείρημα ότι η παρούσα απόφαση θα θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα 
των τοπικών ρεπερτορίων ως συνέπεια της κατάργησης συμφωνιών αμοιβαίας 
εκπροσώπησης δεν ευσταθεί, διότι η παρούσα απόφαση δεν αμφισβητεί τις αμοιβαίες 
συμφωνίες αυτές καθαυτές, και δεν προσφέρει στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
κίνητρο για να τις καταγγείλουν. 

(99) Τέλος, οι προσπάθειες εμπορικής προώθησης για τη μουσική διανομή καταβάλλονται 
ουσιαστικά από τις δισκογραφικές εταιρείες, τους φορείς μετάδοσης και τους 
ραδιοφωνικούς σταθμούς και όχι από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Η 
προώθηση και η επιτυχία των μουσικών έργων υπερβαίνει σε μεγάλο βαθμό τον 
έλεγχο των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης των δημιουργών. 

7.3.2. Το αποτέλεσμα των τοπικών κανονισμών 
(100) Ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ισχυρίζονται ότι το εθνικό δίκαιο τους παρέχει 

θέση μονοπωλίου. Αυτή είναι, θεωρητικά, η περίπτωση στην Ιταλία, την Αυστρία, την 
Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Σε άλλες περιπτώσεις, (π.χ. SAZAS) διατυπώθηκε ο 
ισχυρισμός ότι οι τοπικοί κανονισμοί απαιτούν καταχώρηση, ή κάποιας μορφής 
έγκριση, την οποία άλλα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ δεν διαθέτουν, με αποτέλεσμα 
τα εν λόγω μέλη να μην μπορούν να εκδώσουν άδειες σε συγκεκριμένη επικράτεια. 
Δεν είναι πάντα σαφές εάν αυτό αφορά την έκδοση άδειας σε χρήστη που είναι 
εγκατεστημένος ή που προτίθεται να εκμεταλλευτεί την άδεια στη συγκεκριμένη 
επικράτεια. 

(101) Χωρίς να καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα, η Επιτροπή πρέπει να παρατηρήσει ότι 
τα εν λόγω εικαζόμενα μονοπώλια ή άλλα περιοριστικά μέτρα δεν εμποδίζουν τις 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας 
εκπροσώπησης με άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που θα επέτρεπαν στον 
αντισυμβαλλόμενο να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες, ή που δεν θα προστάτευαν πλέον 
τον αντισυμβαλλόμενο από τον ανταγωνισμό άλλων εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης. Για παράδειγμα, το αυστριακό δίκαιο δεν εμπόδισε την ΑΚΜ να συνάψει 
συμφωνία με την SABAM, βάσει της οποίας η εντολή της SABAM δεν θα ήταν 

 
80 Για παράδειγμα, η ΤΟΝΟ, στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων (σελίδα 15 του μη 

εμπιστευτικού κειμένου της απάντησης) διαβεβαίωσε ότι το τέλος της εδαφικής οριοθέτησης «θα έχει 
αρνητική επίδραση στην πολιτιστική ποικιλομορφία στον ΕΟΧ. Ιδίως για τα πιο εθνικά ρεπερτόρια όπως 
το νορβηγικό, θα οδηγήσει στην περαιτέρω περιθωριοποίηση της νορβηγικής μουσικής … εντός του ΕΟΧ 
προς όφελος της αγγλο-αμερικανικής μουσικής». 
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αποκλειστική ή θα συμπεριελάμβανε και την επικράτεια των Κάτω Χωρών. Στο 
βαθμό που οι πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση θίγουν αγορές 
άλλες από αυτές όπου η αποκλειστικότητα χορηγείται από το νόμο, είναι το 
αποτέλεσμα αυτόνομων αποφάσεων των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και όχι το 
αποτέλεσμα εθνικής νομοθεσίας81. Σε κάθε περίπτωση, τα προαναφερθέντα 
επιχειρήματα σχετικά με τους τοπικούς κανονισμούς έρχονται σε αντίφαση με την 
προγενέστερη συμπεριφορά ορισμένων μερών, ιδίως της SIAE και της AKM82. Και οι 
δύο εταιρείες υπέγραψαν τη Συμφωνία του Σαντιάγκο83, το οποίο σημαίνει ότι δεν 
θεωρούν να υπάρχει πρόβλημα εάν οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος της 
συγκεκριμένης συμφωνίας εκδίδει άδειες που να καλύπτουν όλη την ευρωπαϊκή 
επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Αυστρίας. 

(102) Επιπλέον, ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ισχυρίζονται ότι οι εξεταζόμενες 
ρήτρες στην παρούσα διαδικασία είναι ούτως ή άλλως ανεφάρμοστες, δεδομένου ότι 
αντίκεινται σε ορισμένες διατάξεις του εθνικού δικαίου84. Από την άποψη αυτή, 
πρέπει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι η ρήτρα συμφωνίας ενδέχεται να είναι και 
αντίθετη προς το εθνικό δίκαιο δεν αποκλείει την εφαρμογή του άρθρου 81 της 
συνθήκης. 

7.3.3. Το διευρυμένο σύστημα χορήγησης αδειών 

(103) Ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ανέφεραν στην Επιτροπή ότι το εθνικό τους 
δίκαιο προβλέπει ένα σύστημα συλλογικής χορήγησης αδειών. Βάσει του συστήματος 
αυτού, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης έχουν το δικαίωμα να χορηγούν άδεια που 
να καλύπτει όχι μόνο τα έργα του δικαιούχου που εκπροσωπούν, αλλά και τα έργα 
των δικαιούχων που δεν είναι μέλη εταιρείας συλλογικής διαχείρισης. Αυτή είναι μια 
δυνατότητα που ισχύει κυρίως για τη χορήγηση αδειών όσον αφορά τα δικαιώματα 
μετάδοσης και καλωδιακής αναμετάδοσης85. 

(104) Ωστόσο, το σύστημα αυτό έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι ορισμένοι χρήστες 
μπορούν να αποκτήσουν μία ενιαία άδεια για όλα τα δικαιώματα και δεν επηρεάζει 
την εκτίμηση της συμβατότητας των πρακτικών που αποτελούν το αντικείμενο την 

 
81 Η Επιτροπή παρατηρεί σχετικά ότι σε επιστολή της SIAE προς την BUMA, της 5ης Απριλίου 2006, η 

SIAE εξηγεί στην BUMA ότι δεν υφίσταται αποκλειστικότητα στη διμερή συμφωνία αμοιβαίας 
εκπροσώπησης τους. Η SIAE τόνισε το γεγονός ότι: «Με άλλα λόγια, η BUMA έχει το δικαίωμα να 
εξουσιοδοτήσει άλλον ή την ίδια να χορηγεί άδειες για την εκμετάλλευση του ρεπερτορίου της στην 
Ιταλία». 

82 Βλ. σσ. 12 και 21 της μη εμπιστευτικής απάντησης της AKM στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
83 Η Επιτροπή εξέδωσε κοινοποίηση αιτιάσεων το 2004 σχετικά με την έκδοση αδειών Διαδικτύου από 

τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης βάσει της λεγόμενης Συμφωνίας του Σαντιάγκο. Η συμφωνία 
περιείχε ρήτρα κατανομής της πελατείας, βάσει της οποίας οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
ανελάμβαναν να εκδίδουν άδειες μόνο σε χρήστες εγκατεστημένους στην εγχώρια (δηλαδή εθνική) 
επικράτεια. Η Επιτροπή έκρινε ότι η απώλεια εδαφικότητας που προκάλεσε το Διαδίκτυο, καθώς και ο 
ψηφιακός μορφότυπος των αρχείων μουσικής, άνοιξαν το δρόμο για την έκδοση πολυεδαφικών αδειών 
με αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης για την έκδοση της εν 
λόγω νέας άδειας. Η Συμφωνία του Σαντιάγκο έληξε στο τέλος του 2004 και τα μέρη δεν την 
ανανέωσαν (βλ. ανακοίνωση Τύπου της Επιτροπής IP/04/586 της 3ης Mαΐου 2004). Οι εταιρείες 
BUMA και SABAM ανέλαβαν τη δέσμευση να μην υπογράψουν καμία συμφωνία για τη χορήγηση 
αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης για επιγραμμική χρήση με άλλες εταιρείες 
διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων που να περιλαμβάνουν τη ρήτρα που περιγράφεται ανωτέρω 
(βλ. ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου στις υποθέσεις COMP/C2/39152 BUMA και COMP/C2/39151 SABAM (Συμφωνία του 
Σαντιάγκο — COMP/C2/38126), ΕΕ C 200 της 17.8.2005, σ. 11). 

84 Βλ. απάντηση της AEΠI στην κοινοποίηση αιτιάσεων και τα σημεία 34 και 35 της απάντησης της 
GEMA στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 

85 Άρθρο 3 παράγραφος 2 και άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ. 
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παρούσας διαδικασίας με το άρθρο 81 της συνθήκης. Το διευρυμένο σύστημα 
χορήγησης αδειών αυτό καθαυτό δεν εμποδίζει τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος να εκδίδουν άδεια για όλη την 
επικράτεια της χώρας στην οποία υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα. Ο συνήθης όρος που 
πρέπει να πληροί μία εταιρεία συλλογικής διαχείρισης για να εκδίδει έγκυρες άδειες 
είναι να εναρμονίζεται με τους τοπικούς νόμους για τη λειτουργία των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης (από άποψη λογοδοσίας, αποτελεσματικότητας κ.λπ.) Κάθε 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που πληροί τον όρο αυτό μπορεί δυνητικά να αρχίσει 
την έκδοση διευρυμένων αδειών. 

(105) Πρέπει συνεπώς να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η παρούσα απόφαση δεν υπονομεύει 
την ύπαρξη και τη λειτουργία του διευρυμένου συστήματος χορήγησης αδειών. 

7.3.4. Η σύσταση της Επιτροπής για τη διαχείριση των δικαιωμάτων στο επιγραμμικό 
περιβάλλον 

(106) Το 2005 δημοσιεύθηκε η σύσταση 2005/737/ΕΚ της Επιτροπής, της 
18ης Μαΐου 2005, σχετικά με τη συλλογική διασυνοριακή διαχείριση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων για τις 
νόμιμες επιγραμμικές (online) μουσικές υπηρεσίες86. 

(107) Πολλά μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ισχυρίστηκαν ότι η κοινοποίηση αιτιάσεων 
ουσιαστικά αντιφάσκει προς τη σύσταση αυτή. Τα επιχειρήματά τους μπορούν να 
συνοψισθούν στις εξής παρατηρήσεις της CISAC: «Η μελέτη αυτή επικρίνει έντονα και 
σαφώς απορρίπτει την «εναλλακτική δυνατότητα» 2 που αυξάνει τη διασυνοριακή 
διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εισάγοντας τις πολυεδαφικές 
άδειες με ελεύθερη επιλογή για το σημείο πρόσβασης. Εισάγει ανταγωνισμό στο επίπεδο 
του εμπορικού χρήστη και καταυτόν τον τρόπο αυξάνει περαιτέρω τη διαπραγματευτική 
ισχύ των χρηστών». Ως εκ τούτου, η CISAC έκρινε ότι «η θέση της Επιτροπής στην 
κοινοποίηση αιτιάσεων όσον αφορά τον ανταγωνισμό σε σχέση με τις μουσικές 
υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου είναι αδικαιολόγητη και σαφώς δεν συμβιβάζεται με τη 
μελέτη του 2005, όπου η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ανταγωνισμός που 
προωθείται στην κοινοποίηση αιτιάσεων θα ήταν καταστροφικός για τους δημιουργούς 
και τους εμπορικούς χρήστες στον πολιτιστικό τομέα»87. 

(108) Εξαρχής, η Επιτροπή παρατηρεί ότι τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ συγχέουν τη 
σύσταση 2005/737/ΕΚ (που δεν προτείνει καμία «εναλλακτική δυνατότητα») με την 
εκτίμηση των επιπτώσεων σε υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας το οποίο συντάχθηκε 

 
86 ΕΕ L 276 της 21.10.2005, σ. 54. 
87 Βλ. σσ. 11 και 12 της απάντησης της CISAC στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
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πριν τη σύσταση. Το έγγραφο αυτό είχε απλώς προπαρασκευαστικό χαρακτήρα και 
δεν εγκρίθηκε από την Επιτροπή88. 

(109) Ουσιαστικά, στη σύσταση 2005/737/ΕΚ υποστηρίζεται ένθερμα η ελευθερία των 
δικαιούχων να επιλέγουν τους διαχειριστές των δικαιωμάτων τους και το πεδίο 
εφαρμογής των διαχειριζομένων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης 
ή της εθνικότητας του δικαιούχου89. Επιπλέον, στη σύσταση δηλώνεται σαφώς ότι οι 
διαχειριστές συλλογικών δικαιωμάτων θα πρέπει να χορηγούν άδειες στους 
εμπορικούς χρήστες βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και «χωρίς διακρίσεις μεταξύ 
των χρηστών»90 και υποστηρίζεται η εφαρμογή των πολυεδαφικών αδειών. Επομένως, 
η σύσταση 2005/737/ΕΚ και η παρούσα απόφαση συμφωνούν μεταξύ τους, από την 
άποψη ότι και οι δύο ενθαρρύνουν την κατάργηση των φραγμών του ανταγωνισμού 
που δεν επιτρέπουν στους δικαιούχους να επιλέγουν ελεύθερα τις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης και στους διαχειριστές δικαιωμάτων να εκδίδουν 
πολυεδαφικές άδειες. 

(110) Τέλος, η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι μία σύσταση, που δεν αποτελεί δεσμευτικό 
έγγραφο, πρέπει να διαβάζεται και να ερμηνεύεται υπό το πρίσμα των διατάξεων της 
συνθήκης ΕΚ, και ιδίως των άρθρων 81 και 82. 

7.3.5. Οι επηρεαζόμενες μορφές ανταγωνισμού 

(111) Η παράγραφος 18 των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εφαρμογή του 
άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης91 παρέχει το πλαίσιο για να ερευνηθεί ποιες 
μορφές ανταγωνισμού ενδέχεται να επηρεαστούν από συμφωνίες οι οποίες έχουν ως 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού κατά την έννοια του 
άρθρου 81 παράγραφος 1. Στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης, επηρεάζονται δύο 
μορφές ανταγωνισμού. Πρώτον, ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης για τις δικές τους υπηρεσίες και ρεπερτόρια. Αυτός ο (πραγματικός ή 
δυνητικός) ανταγωνισμός θα μπορούσε να προκύψει στις τρεις αγορές που 
περιγράφονται στο τμήμα 5.2, συγκεκριμένα, στην αγορά για την παροχή υπηρεσιών 
διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στους δικαιούχους, στην αγορά για 
την παροχή διοικητικών υπηρεσιών σε άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και 
στην αγορά για την έκδοση αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης 
για δορυφόρο, καλώδιο και το Διαδίκτυο σε εμπορικούς χρήστες. 

(112) Ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ισχυρίστηκαν ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης του δικού 
τους ρεπερτορίου σε εμπορικούς χρήστες μέσω της άμεσης χορήγησης αδειών είναι 
ανύπαρκτος, διότι τα ρεπερτόρια των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης είναι 
συμπληρωματικά. Είναι γεγονός ότι ορισμένοι χρήστες, όπως τα ραδιοτηλεοπτικά 
κανάλια, έχουν μόνο περιορισμένες ευκαιρίες να επιλέγουν εθνικά ρεπερτόρια, άλλοι 
χρήστες όπως οι πάροχοι τόνου κωδωνισμού ενδέχεται να είναι περισσότερο ευέλικτοι 

 
88 Βλ. έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής–Impact Assessment reforming cross border 

collective management of copyright and related rights for legitimate online music services 
SEC(2005) 1254 της 11ης Οκτωβρίου 2005, που διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο   
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/sec_2005_1254_en.pdf. 
Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η CISAC ανέφερε γλώσσα που δεν αποτελεί μέρος της 
μελέτης όσον αφορά την εκτίμηση της εναλλακτικής δυνατότητας 2 από τις υπηρεσίες της Επιτροπής 
(βλ. ιδίως τις αναφορές στην παράγραφο 175 της απάντησης της CISAC στην κοινοποίηση αιτιάσεων). 

89 Βλ. σημεία 3 και 5 της σύστασης 2005/737/ΕΚ. 
90 Βλέπε σημείο 9 της σύστασης 2005/737/ΕΚ. 
91 Ανακοίνωση της Επιτροπής - Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 

της συνθήκης της 24ης Απριλίου 2004 (ΕΕ C 101 της 27.4.2004, σ. 97). 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/sec_2005_1254_en.pdf
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όσον αφορά τα ρεπερτόρια που χρειάζονται για τις δικές τους προσφορές στην αγορά. 
Επιπλέον, ο υψηλός βαθμός συμπληρωματικότητας των ρεπερτορίων των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης αυξάνεται σημαντικά από περιορισμούς, που επιβάλλονται ή 
έχουν επιβληθεί, στη δυνατότητα των μελών να καταστούν μέλη και σε διαφορετική 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης ή να κατανείμουν το ρεπερτόριό τους μεταξύ πολλών 
εταιρειών. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν διαιρέσει το παγκόσμιο ρεπερτόριο σε αυστηρά 
εθνικά ρεπερτόρια. 

(113) Η δεύτερη μορφή ανταγωνισμού είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης που προσφέρουν παρόμοια ρεπερτόρια. Ο ανταγωνισμός 
αυτός θα δημιουργηθεί εφόσον θα λείψουν οι εδαφικοί περιορισμοί που 
περιλαμβάνονται στις διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης, μεταξύ των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, βάσει των δικαιωμάτων που απέκτησαν από άλλες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης ως αποτέλεσμα διμερών συμφωνιών αμοιβαίας 
εκπροσώπησης. Αυτή η μορφή (πραγματικού ή δυνητικού) ανταγωνισμού που 
επηρεάζει την προσφορά μουσικών ρεπερτορίων σε εμπορικούς χρήστες αποκτά 
σημασία μόνο στην αγορά για την παροχή αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
δημόσιας εκτέλεσης. 

(114) Οι συμφωνίες που περιορίζουν την άδεια εκμετάλλευσης σε μια συγκεκριμένη 
επικράτεια και εμποδίζουν άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να χορηγούν άδεια 
εκμετάλλευσης εντός της εν λόγω επικράτειας επηρεάζουν τον ανταγωνισμό όσον 
αφορά το σχετικό ρεπερτόριο. στην αγορά. Περιληπτικά, εάν μια συμφωνία περιορίζει 
τον πραγματικό ή δυνητικό ανταγωνισμό που θα υπήρχε χωρίς τους συμβατικούς 
περιορισμούς, η συμφωνία αυτή ενδέχεται να εμπίπτει στο άρθρο 81 παράγραφος 1 
της συνθήκης. 

(115) Ωστόσο, για να μπορέσει να προσδιοριστεί εάν αυτός ο περιορισμός του 
ανταγωνισμού εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 81 παράγραφος 1 της 
συνθήκης λόγω του περιοριστικού αντικειμένου ή αποτελέσματός του είναι αναγκαίο, 
σύμφωνα με την παράγραφο 18.2. των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για 
την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης, να εξεταστεί κατά πόσο 
θα ήταν πιθανή η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης μεταξύ εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης αν δεν υπήρχαν οι εν λόγω συμβατικοί περιορισμοί. Εάν ο περιορισμός 
αποτελεί αντικειμενικά αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη αυτών των αδειών, τότε 
ο περιορισμός δεν εμπίπτει στο άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης92. Επομένως, 
δεν θα ετίθετο θέμα εφαρμογής του άρθρου 81 παράγραφος 1, εάν, ελλείψει του 
περιορισμού, οι εξεταζόμενες συμφωνίες αυτού του είδους δεν είχαν συναφθεί. Στην 
περίπτωση αυτή δεν υπάρχει ανταγωνισμός για να περιορισθεί. Όπως αποδεικνύει η 
αναφορά στην “αντικειμενική ανάγκη”, η εκτίμηση αυτή δεν βασίζεται στις 
υποκειμενικές απόψεις των μερών. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 18.2. των 
κατευθυντήριων γραμμών, το ερώτημα δεν είναι εάν, στην ιδιαίτερη περίπτωσή τους, 
τα μέρη δεν θα είχαν δεχθεί να συνάψουν μια λιγότερο περιοριστική συμφωνία, αλλά 
εάν, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της συμφωνίας και τα χαρακτηριστικά της αγοράς, 
σε παρόμοιες συνθήκες οι επιχειρήσεις θα είχαν συνάψει μια λιγότερο περιοριστική 
συμφωνία. Σχετικά με το θέμα αυτό, είναι αναγκαίο να εκτιμηθεί το πραγματικό 
οικονομικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC και 
μέλη της CISAC στον ΕΟΧ καθώς και τα χαρακτηριστικά των σχετικών αγορών. 

 
92 Υπόθεση 258/78 L.C. Nungesser KG και Kurt Eisele κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

Συλλογή 1978, σ. 2015. 
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(116) Το εν λόγω πλαίσιο εφαρμόζεται στα τμήματα που αφορούν τους διάφορους 
περιορισμούς που περιλαμβάνουν οι διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης 
(τμήματα 7.4 και 7.5), τις εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ μελών της CISAC στον 
ΕΟΧ και το συμβιβάσιμο των περιορισμών αυτών με το άρθρο 81 παράγραφος 1 της 
συνθήκης και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ (τμήμα 7.6). 

7.3.6. Η επιστολή θέσης στο αρχείο που εστάλη στην PRS το 1999 

(117) Πριν την κοινοποίηση αιτιάσεων και στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας 
(υπόθεση IV/34.991), η Επιτροπή είχε αποστείλει στην PRS επιστολή θέσης στο 
αρχείο σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για τα μέλη της και τη σύμβαση 
αμοιβαίας εκπροσώπησης που είχε συνάψει με την SACEM93. 

(118) Στις 3 Φεβρουαρίου 1994, η PRS κοινοποίησε στην Επιτροπή τους κανόνες για τα 
μέλη της. Σύμφωνα με το παράρτημα στο έντυπο Α/Β, η ανάθεση των δικαιωμάτων 
των μελών στην PRS ήταν αποκλειστική για το σύνολο των δικαιωμάτων εκτέλεσης 
(σημείο 5.2.2 του παραρτήματος στο έντυπο Α/Β). Σε ενημέρωση της κοινοποίησης 
της 12ης Ιανουαρίου 1999, η PRS κοινοποίησε τους τροποποιημένους όρους ιδιότητας 
μέλους που επέτρεπαν την απόσυρση των δικαιωμάτων ζωντανής εκτέλεσης. Η PRS 
κοινοποίησε επίσης τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησής της με άλλα μέλη της 
CISAC στον ΕΟΧ που, σύμφωνα με το κείμενο του παραρτήματος στο έντυπο Α/Β, 
«… δεν είναι αποκλειστικές …». Σύμφωνα με το εν λόγω κείμενο, η PRS παρέθεσε τη 
συμφωνία της με την SACEM στο προσάρτημα 8 της κοινοποίησης. Ωστόσο, το 
έγγραφο στο παράρτημα 8 είναι στην πραγματικότητα το υπόδειγμα σύμβασης της 
CISAC. Στις 16 Φεβρουαρίου 1999 απεστάλη στην PRS επιστολή θέσης στο αρχείο. 

(119) Η PRS και άλλοι αποδέκτες της κοινοποίησης αιτιάσεων ισχυρίστηκαν ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη επιστολή δεν είναι εύκολο να κατανοήσουν για 
ποιο λόγο η Επιτροπή άλλαξε την εκτίμησή της και πώς ήταν δυνατό η Επιτροπή να 
επιβάλει πρόστιμο στην PRS και στους άλλους αποδέκτες της κοινοποίησης 
αιτιάσεων επειδή πρότειναν ή εφάρμοσαν τους περιορισμούς μέλους και τους 
εδαφικούς περιορισμούς του υποδείγματος σύμβασης της CISAC. 

(120) Ωστόσο σε μια επιστολή θέσης στο αρχείο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η Επιτροπή 
να επανεκτιμήσει την αμφισβητούμενη συμφωνία ή πρακτική, όπως δηλώνεται και 
στην ίδια την επιστολή. 

(121) Ουσιαστικά, μετά το 1999 έχουν παρουσιαστεί σημαντικές νέες εξελίξεις στην αγορά 
και επίσης νέα στοιχεία όσον αφορά την προκειμένη περίπτωση έχουν τεθεί υπόψη 
της Επιτροπής. Εν ολίγοις, η εμφάνιση του Διαδικτύου έχει τροποποιήσει ριζικά τον 
τρόπο εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, οι 
εταιρείες έχουν αναπτύξει νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως εξηγείται στο σημείο 98. 
Στην καταγγελία της η RTL υπέβαλε νέα στοιχεία όσον αφορά την καλωδιακή και 
δορυφορική εκμετάλλευση, τα οποία δεν ήταν γνωστά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της PRS. Οι πρόσθετες αυτές πληροφορίες περιείχαν στοιχεία που αποδείκνυαν ότι οι 
συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης παρεμπόδισαν τους φορείς μετάδοσης να 
αναπτύξουν διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η κοινοποίηση της PRS 
περιείχε μόνο πληροφορίες σχετικά με τις διαδικαστικές πτυχές των κανόνων για τα 
μέλη και των συμφωνιών με τα άλλα μέλη της ΕΟΧ-CISAC. 

 
93 Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, η PRS ζήτησε πρόσβαση στο φάκελο της Επιτροπής που αφορά 

την υπόθεση IV/34.991, η οποία της δόθηκε στις 28 Mαρτίου 2006, καθώς επίσης και η δυνατότητα να 
λάβει φωτοαντίγραφα των προσβάσιμων εγγράφων που θα έκρινε αναγκαία. 
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(122) Συμπερασματικά, η επιστολή θέσης στο αρχείο που απεστάλη στην PRS το 1999 δεν 
εμποδίζει την Επιτροπή να διαπιστώσει παράβαση βάσει των πραγματικών 
περιστατικών που σχετίζονται με την παρούσα απόφαση. 

7.4. Οι περιορισμοί μέλους 
(123) Το τμήμα αυτό αφορά τους περιορισμούς μέλους στις διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας 

εκπροσώπησης μεταξύ των μελών της ΕΟΧ-CISAC, οι οποίες συνιστούν συμφωνίες 
μεταξύ επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης και 
του άρθρου 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ. 

(124) Το άρθρο 11 παράγραφος II του υποδείγματος σύμβασης της CISAC όριζε94 μέχρι τον 
Ιούνιο του 2004 ότι καμία από τις συμβαλλόμενες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
δεν δύναται, χωρίς τη συγκατάθεση της άλλης, να αποδεχθεί ως μέλος οποιοδήποτε 
μέλος της άλλης εταιρείας ή φυσικό πρόσωπο, εταιρεία ή επιχείρηση που έχει την 
εθνικότητα μίας από τις χώρες στην οποία δραστηριοποιείται η άλλη εταιρεία. Όταν 
εφαρμοζόταν σε διμερείς συμφωνίες, το άρθρο 11 παράγραφος II σήμαινε ότι μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης έπρεπε να ζητήσει την άδεια από άλλη εταιρεία, και 
δυνητικό ανταγωνιστή της στην αγορά διαχείρισης δικαιωμάτων των δημιουργών, 
πριν αποδεχθεί ως μέλος της δημιουργό που είτε ήταν ήδη μέλος άλλης εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης είτε είχε την εθνικότητα της επικράτειας στην οποία 
ανέπτυσσε δραστηριότητες η άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, κανονικά στη 
χώρα εγκατάστασης της άλλης εταιρείας συλλογικής διαχείρισης.  

(125) Η διάταξη αυτή περιορίζει τη δυνατότητα των δημιουργών να καταστούν μέλη στην 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης της επιλογής τους ή να είναι ταυτόχρονα μέλη 
διαφόρων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης του ΕΟΧ για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων τους σε διαφορετικές επικράτειες του ΕΟΧ. 

(126) Οι περιορισμοί μέλους επηρεάζουν δύο μορφές ανταγωνισμού. Πρώτον, και 
σημαντικότερο, περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης στην αγορά παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό των δικαιούχων. 
Δεύτερον, και πιο έμμεσα, οι επιπτώσεις στα ρεπερτόρια που κατέχει η κάθε εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης ενδέχεται να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης στην αγορά για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης 
δικαιωμάτων σε εμπορικούς χρήστες. Οι ρήτρες ενδέχεται να περιορίσουν τα 
ρεπερτόρια κάθε εταιρείας συλλογικής διαχείρισης στα δικαιώματα των δικαιούχων 
της ιδίας χώρας του ΕΟΧ, με αποτέλεσμα τα ρεπερτόρια να καταστούν πιο 
συμπληρωματικά από ότι θα ήταν ειδάλλως. Για το λόγο αυτό, οι περιορισμοί 
ενδέχεται να μειώσουν τον δυνητικό ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης όσον αφορά τις άδειες για τα δικά τους ρεπερτόρια αντίστοιχα. 
Οι περιορισμοί μέλους πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση των 
εδαφικών περιορισμών που περιορίζουν τις δραστηριότητες χορήγησης άδειας 
εκμετάλλευσης των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης σε μία και μόνη χώρα του 
ΕΟΧ. Όσο περισσότερο τα ρεπερτόρια των επιμέρους εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης μπορούν να θεωρηθούν αμοιβαία υποκαταστάσιμα τόσο περισσότερο οι 
εδαφικοί περιορισμοί περιορίζουν τον ανταγωνισμό που θα υπήρχε χωρίς τις διμερείς 
συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης. Οι περιορισμοί όσον αφορά τα μέλη 
συμβάλλουν στη δημιουργία σαφώς διακριτών εθνικών ρεπερτορίων, δεδομένου ότι 
αποτελούν πρόσθετη δυσκολία για τους δημιουργούς που επιθυμούν να καταστούν 

 
94 Παρόλο που η διάταξη τυπικά απαλείφθηκε από το υπόδειγμα σύμβασης της CISAC, εξακολουθεί να 

εφαρμόζεται από μερικές εταιρείες συλλογικής διαχείρισης στις διμερείς αμοιβαίες συμφωνίες όπως 
αναφέρεται στα σημεία 30 έως 34. 
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μέλη άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης Χωρίς τους περιορισμούς μέλους η 
διάκριση λόγω εθνικότητας θα ήταν λιγότερο πιθανό να παρουσιαστεί, και αυτό 
δυνητικά θα καθιστούσε τα ρεπερτόρια περισσότερο ομοιογενή σε μακροπρόθεσμη 
βάση. 

(127) Κατά συνέπεια, ο περιορισμός όσον αφορά τα μέλη εμπίπτει στο πεδίο της 
απαγόρευσης του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης και του άρθρου 53 
παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ και συνιστά παράβαση. 

(128) Η έρευνα της Επιτροπής και η προφορική ακρόαση κατέδειξαν ότι ορισμένα μέλη της 
CISAC στον ΕΟΧ θεωρούν και τα ίδια ότι η εν λόγω ρήτρα του υποδείγματος είναι 
αντιανταγωνιστική95. 

(129) Η IMRO ισχυρίζεται ότι υπάρχουν ορισμένοι πρακτικοί λόγοι που επιβάλλουν να 
εξασφαλισθεί η συναίνεση της άλλης εταιρείας συλλογικής διαχείρισης και ότι η εν 
λόγω διάταξη εφαρμόστηκε μόνο στις περιπτώσεις που ένας δημιουργός ήταν ήδη 
μέλος άλλης εταιρείας συλλογικής διαχείρισης και επιθυμούσε να αλλάξει εταιρεία96. 
Όντως, φαίνεται αναγκαίο οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να επικοινωνούν 
μεταξύ τους για την ομαλή μεταφορά της ιδιότητας μέλους ενός δικαιούχου από μία 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης σε άλλη. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το νόημα της 
ρήτρας και η εξασφάλιση συναίνεσης για το εάν ο κάτοχος δικαιωμάτων έχει το 
δικαίωμα να επιλέγει άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δεν θα πρέπει να είναι 
απαραίτητη, ανεξάρτητα από το εάν η σχετική άρνηση πρέπει να αιτιολογείται ή όχι. 

(130) Το επιχείρημα ορισμένων μελών της CISAC στον ΕΟΧ ότι η ρήτρα μέλους δεν 
εφαρμόστηκε δεν αλλάζει τον περιοριστικό χαρακτήρα της. Δεδομένου ότι η ρήτρα, 
αναθέτοντας στην «εγχώρια» εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να αποφασίζει για το 
εάν οι δημιουργοί μπορούν να καταστούν μέλη διαφορετικής εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης, έχει ως αντικείμενο την κατανομή των δημιουργών σύμφωνα με την 
εθνικότητά τους, δεν είναι αναγκαίο να αποδειχθεί ότι η ρήτρα εφαρμόσθηκε ή 
επιβλήθηκε. Η ύπαρξη και μόνο της ρήτρας δημιουργεί ένα «εμφανές και 
ψυχολογικό» υπόβαθρο που αποθαρρύνει τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να 
προσελκύσουν δημιουργούς οι οποίοι είτε είναι μέλη άλλων εταιρειών συλλογικής 

 
95 Για παράδειγμα, σε επιστολή της τον Απρίλιο του 2005 προς τη STIM η SACEM ανέφερε σχετικά με 

το άρθρο 11 παράγραφος II του υποδείγματος σύμβασης της CISAC τα εξής: «Μια τέτοια ρήτρα δεν 
συνάδει με το άρθρο 81 παράγραφος 1 της Συνθήκης της Ρώμης. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
εξαλειφθεί από τη σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης που συνήφθη μεταξύ της SACEM και της STIM …» 
(Βλ. επιστολή του κ. Thierry Desurmont, SACEM, της 4ης Απριλίου 2005, προς τον κ. Kenth Muldin, 
STIM, σελ. 1). Σε επιστολή προς την SACEM της 18ης Μαΐου 2005, η ZAIKS έγγραφε ότι «το 
άρθρο 11 παράγραφος II … δεν συνάδει με το άρθρο 81 παράγραφος 1 της Συνθήκης της Ρώμης». 
Η AKKA-LAA έγραφε ουσιαστικά τα ίδια σε επιστολή προς την SACEM της 7ης Ιουνίου 2005: 
«Αναφορικά με την επιστολή σας της 13ης Μαΐου 2005 σχετικά με τη συμφωνία αμοιβαίας 
εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1 της Συνθήκης της Ρώμης, θα ήθελα να 
επιβεβαιώσω ότι η AKKA-LAA συμφωνεί να εξαλειφθεί το άρθρο 11 παράγραφος II από την 
υπογραφείσα συμφωνία αμοιβαίας εκπροσώπησης μεταξύ της SACEM και της AKKA-LAA». Άλλες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης άρχισαν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να διαγράφουν τη ρήτρα 
από τις συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης, το οποίο υποδηλώνει ότι είτε η εν λόγω ρήτρα δεν είναι 
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των συμβάσεων είτε ότι τα συγκεκριμένα μέρη τη θεώρησαν 
αντιανταγωνιστική (για παράδειγμα ARTISJUS, BUMA, KODA, OSA). 

96 Η IMRO περιορίζει τους λόγους αυτούς στην περίπτωση που μέλος άλλης εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης αποφασίζει να καταστεί μέλος της IMRO και κατά συνέπεια εγκαταλείπει τη δική τους 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. Η IMRO κρίνει ότι υποχρεούται να ζητήσει τη συναίνεση της άλλης 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης σε σχέση με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της συμμετοχής 
μέλους του συγκεκριμένου δικαιούχου. Βλ. παραγράφους 38 και 39 της απάντησης της IMRO στην 
κοινοποίηση αιτιάσεων της 31ης Ιανουαρίου 2008, και την επιστολή της 28ης Σεπτεμβρίου 2005. 
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διαχείρισης είτε δεν έχουν την εθνικότητα της επικράτειας διαμονής τους97. Κατά τον 
ίδιο τρόπο, το επιχείρημα που προέβαλαν ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ότι 
απλά οι δημιουργοί δεν ζητούν να καταστούν μέλη άλλης εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης εκτός από εκείνη της χώρας της οποίας είναι υπήκοοι, δεν αίρει τον 
περιοριστικό χαρακτήρα της ρήτρας. Αντίθετα, η ρήτρα αυτή δεν θα είχε λόγο 
ύπαρξης εάν η συγκεκριμένη δήλωση ίσχυε. 

(131) Επιπλέον, η έρευνα κατέδειξε ότι το ποσοστό των μελών που δεν είναι υπήκοοι της 
εγχώριας επικράτειας της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης είναι χαμηλό. Το Μάρτιο 
του 2005 η Επιτροπή ρώτησε τα μέλη της ΕΟΧ-CISAC, μέσω αίτησης παροχής 
πληροφοριών, εάν κάποια από τα μέλη τους δεν ήταν εθνικοί υπήκοοι. Η AKKA-LAA 
απάντησε ότι δεν είχε μέλη άλλα από εθνικούς υπηκόους. Ορισμένα μέλη της CISAC 
στον ΕΟΧ υπέβαλαν στοιχεία πολύ χαμηλής συμμετοχής: η AEΠI απάντησε ότι είχε 
11 μέλη που δεν ήταν εθνικοί υπήκοοι. Μέλη που δεν ήταν εθνικοί υπήκοοι 
αντιπροσώπευαν το 0,8% για την TEOSTO, το 1% για τις ARTISJUS και OSA και 
το 1,43% για την SGAE. Άλλα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ δεν παρείχαν στοιχεία 
(ZAIKS, TONO, SPA, SOZA, STIM, SIAE, SABAM, LATGA-A, KODA, EAÜ, 
STIM, AKM). Η GEMA ανέφερε ότι το 6,83% των μελών της δεν ήταν Γερμανοί. 
Σύμφωνα με την PRS (που δεν έχει ρητή ρήτρα μέλους στις συμβάσεις αμοιβαίας 
εκπροσώπησής της) το 11,3% των μελών της δεν ήταν Βρετανοί. Το 19% των μελών 
της SACEM δεν ήταν εθνικοί υπήκοοι, μολονότι το ποσοστό αυτό μπορεί να εξηγηθεί 
από το γεγονός ότι η SACEM αναπτύσσει δραστηριότητες άμεσα σε πολλές χώρες, 
είτε στην Κοινότητα (Λουξεμβούργο) είτε εκτός Κοινότητας (κυρίως στην Αφρική). 

(132) Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας θα ήταν προς το συμφέρον των δικαιούχων μουσικών έργων. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα διεθνή τέλη 
εκμετάλλευσης υπόκεινται σε πολλαπλές κρατήσεις για το διοικητικό κόστος άλλων 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης που υπόκεινται σε διάφορες έννομες τάξεις. Κατά 
συνέπεια, τα έσοδα που τελικά προκύπτουν για το δικαιούχο ενδέχεται να ποικίλλουν 
ανάλογα με την εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του 
δημιουργού. Η Επιτροπή ζήτησε από τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ να υποβάλουν 
την τυπική διάρθρωση των τελών τους και να αναφέρουν εάν χρεώνουν διαφορετικά 
τέλη για τα δικαιώματα που προκύπτουν από τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησής 
τους98. Οι απαντήσεις ήταν τριών ειδών: (i) ορισμένες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης δεν χρεώνουν διοικητικά τέλη για εισοδήματα που προέρχονται από άλλες 

 
97 Βλ. υπόθεση 19/77 Miller International Schallplatten GmbH Συλλογή 1978, σ. 131, σκέψη 7. 

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 32/78, 36/78 και 82/78 BMW Belgium SA κατά Επιτροπής, Συλλογή 1979, 
σ. 2435, σκέψεις 27-36. Υπόθεση 246/86 SC Belasco και λοιποί κατά Επιτροπής, Συλλογή 1989, 
σ. 2117, σκέψη 15. 

98 Αίτηση παροχής πληροφοριών η οποία απεστάλη το Σεπτέμβριο του 2006 σε όλες τις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης του ΕΟΧ που αποτελούν μέρη της παρούσας διαδικασίας. 
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εταιρείες99· (ii) άλλες εταιρείες χρεώνουν συγκεκριμένο ποσοστό που ποικίλλει από 
εταιρεία σε εταιρεία100 και τέλος (iii) ορισμένες εταιρείες δεν χρεώνουν διαφορετικό 
ποσοστό για δικαιώματα που εισπράττονται άμεσα από αυτές ή που απορρέουν από 
συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης101. Συνολικά, τα ποσοστά που εφαρμόζουν τα 
μέλη της CISAC στον ΕΟΧ για τα δικαιώματα που απορρέουν από συμβάσεις 
αμοιβαίας εκπροσώπησης κυμαίνονται μεταξύ 0% και περίπου 27,7%102. 

(133) Μία άλλη ένδειξη που σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που 
παρέχουν τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ στους δικαιούχους είναι το επίπεδο 
διοικητικών τελών ή η αποκαλούμενη «αναλογία διοικητικής επιβάρυνσης». Η STIM 
ανέφερε όντως στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων ότι «οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης κάνουν χρήση ενός διεθνούς κριτηρίου που ονομάζεται 
«αναλογία διοικητικής επιβάρυνσης» προκειμένου να καταμετρηθεί η 
αποτελεσματικότητα»103. Από την άποψη αυτή, φαίνεται ότι τα διοικητικά τέλη που 
χρεώνονται στα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ποικίλλουν σημαντικά104. 

(134) Επομένως, οι δικαιούχοι θα είχαν κίνητρο να επιλέξουν τις υπηρεσίες διαχείρισης των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει πολλών κριτηρίων, συγκεκριμένα (i) τα 
στοιχεία κόστους (προμήθεια όσον αφορά τις κρατήσεις, συνδρομές μέλους και 
συναφή κόστη όπως είναι οι συνταξιοδοτικές και οι πολιτιστικές κρατήσεις), (ii) την 
ποιότητα υπηρεσιών (διαφάνεια, λογοδοσία, όροι πληρωμής των τελών, πληροφορίες, 
νομική προστασία και επιβολή), (iii) τις παροχές που προκύπτουν από την ιδιότητα 
μέλους (συνταξιοδοτικά καθεστώτα ή καθεστώτα ιατρικής ασφάλισης κ.λπ.) και 
(iv) τη δυνατότητα είσπραξης του υψηλότερου ποσοστού δικαιωμάτων που 
οφείλονται στους δημιουργούς. 

(135) Το συμφέρον που έχουν οι δικαιούχοι να αυξηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης δεν αποτελεί θεωρητική μόνο υπόθεση. Το 1998 
για παράδειγμα, ένας γάλλος δικαιούχος (η ομάδα «Daft Punk») ήθελε να μεταφέρει 
ορισμένες μόνο κατηγορίες των δικαιωμάτων του στην SACEM και μόνο για την 
εγχώρια επικράτεια (Γαλλία). Η SACEM θεώρησε αυτό το αίτημα ως ασυμβίβαστο με 
το καταστατικό της και για το λόγο αυτό το απέρριψε. Μετά από καταγγελία που 
υπέβαλε το μουσικό συγκρότημα, η Επιτροπή θεώρησε ότι η άρνηση της SACEM 
συνιστούσε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της. Κατόπιν αυτού η SACEM 
τροποποίησε το καταστατικό της και έδωσε τη δυνατότητα στους εν λόγω δικαιούχους 
να διαχειρίζονται ατομικά ορισμένες κατηγορίες των δικαιωμάτων τους ή να τα 
μεταφέρουν σε άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης105. 

 
99 Για παράδειγμα IMRO (Βλ. το τμήμα με τίτλο «Διεθνή διοικητικά έξοδα» της μη εμπιστευτικής 

απάντησής της στην αίτηση παροχής πληροφοριών του Σεπτεμβρίου του 2006») ή KODA (Βλ. 
τμήμα I.B.1.2 της μη εμπιστευτικής απάντησής της στην αίτηση παροχής πληροφοριών του 
Σεπτεμβρίου του 2006). 

100 Για παράδειγμα OSA (βλ. τμήμα I.B της μη εμπιστευτικής απάντησής της στην αίτηση παροχής 
πληροφοριών του Σεπτεμβρίου του 2006). 

101 Για παράδειγμα GEMA (βλ. σ. 3 της μη εμπιστευτικής απάντησής της στην αίτηση παροχής 
πληροφοριών του Σεπτεμβρίου του 2006). 

102 Βλ. σ. 2 της μη εμπιστευτικής απάντησης της STEF. Η Επιτροπή τονίζει ότι τα παραδείγματα 
παρέχονται βάσει των διαθέσιμων στοιχείων. Ορισμένες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δεν 
απάντησαν στην ερώτηση αυτή. 

103 Βλ. σημείο 14 της απάντησης της STIM στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
104 Από τις απαντήσεις στην αίτηση παροχής πληροφοριών η οποία απεστάλη το Σεπτέμβριο του 2006 

προκύπτει ότι τα διοικητικά τέλη που χρεώνουν οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης κυμαίνονται από 
10 έως 27% των εισπραττόμενων δικαιωμάτων. 

105 Απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση COMP/C2/37.219 Banghalter and Homem Christo (Daft Punk) 
κατά SACEM της 12.8.2002. 
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(136) Επιπλέον, ο ανταγωνισμός για τη σύναψη συμβάσεων με δημιουργούς ενδέχεται να 
συμφέρει τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να 
έχει θετικό αντίκτυπο στο συνολικό κύκλο εργασιών τους που αποτελεί τη βάση για 
τα διοικητικά τέλη που χρεώνουν. Εάν λείψουν οι περιορισμοί όσον αφορά τα μέλη, ο 
ανταγωνισμός των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης για τη σύναψη συμβάσεων με 
δικαιούχους θα περιορίζεται λιγότερο. 

(137) Συμπερασματικά, εάν δεν υπήρχε η ρήτρα μέλους, θα μπορούσε να εντατικοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης στην αγορά για την 
παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στους 
δικαιούχους. Επιπλέον, εάν δεν υπήρχαν οι περιορισμοί της ρήτρας μέλους, οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν άμεσα με μέλη 
άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και καταυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουν 
να οικοδομήσουν το δικό τους «παγκόσμιο» ρεπερτόριο, ή τουλάχιστον ρεπερτόρια 
που να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλία από τα καθαρά εθνικά διότι θα περιέχουν 
έργα δημιουργών από διαφορετικές χώρες. Για το λόγο αυτό, οι περιορισμοί 
δημιουργούν τεχνητή εξάρτηση μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, 
δεδομένου ότι τα καθαρά εθνικά ρεπερτόρια, μολονότι σημαντικό τμήμα του 
ρεπερτορίου κάθε εταιρείας, σπάνια αποτελούν εμπορικά ελκυστικό προϊόν για τους 
εμπορικούς χρήστες. 

7.5. Η αποκλειστική εκπροσώπηση 

7.5.1. Γενικές παρατηρήσεις 

(138) Ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ προέβαλαν το επιχείρημα ότι οι συμφωνίες 
αμοιβαίας εκπροσώπησης μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης συνιστούν 
συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν στο άρθρο 81 
παράγραφος 1 της συνθήκης. Το επιχείρημα αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. 
Πρώτον, μόνο οι υποχρεώσεις που είναι εγγενείς σε μία συμφωνία εμπορικής 
αντιπροσωπείας δεν εμπίπτουν στο άρθρο 81 παράγραφος 1106. 
Η κατ’ αποκλειστικότητα ανάθεση της αρμοδιότητας για τη χορήγηση αδειών, ή η 
εφαρμογή εναρμονισμένης πρακτικής όσον αφορά τον ορισμό των περιορισμών στην 
επικράτεια στην οποία μία εταιρεία συλλογικής διαχείρισης μπορεί να χορηγεί άδειες, 
σίγουρα δεν καλύπτεται από τις υποχρεώσεις. Δεύτερον, μία εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης κανονικά δεν έχει καμία αρμοδιότητα όσον αφορά τις «τιμές» (τα τέλη 
εκμετάλλευσης) που επιβάλλει η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης στην οποία έχει 
ανατεθεί η σχετική εντολή· η εταιρεία αυτή θα χρεώσει τα ίδια ποσοστά τελών που 
εφαρμόζει και για το δικό της ρεπερτόριο. 

(139) Τρίτον, οι συμφωνίες εμπορικής αντιπροσωπείας καλύπτουν την κατάσταση στην 
οποία ο εμπορικός αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να διεξάγει διαπραγματεύσεις 
εξ ονόματος ενός άλλου προσώπου που φέρει μόνο αυτό τους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με τις συναπτόμενες συμβάσεις και τις ειδικές για την αγορά 
επενδύσεις107. Για παράδειγμα, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης πραγματοποιούν 
επενδύσεις στην ηλεκτρονική επεξεργασία μεγάλου αριθμού δεδομένων που 
σχετίζονται με τη διαχείριση ή την παρακολούθηση της χρήσης των σχετικών 
δικαιωμάτων σε νέες εφαρμογές (π.χ. επιγραμμικές μουσικές υπηρεσίες). Οι κίνδυνοι 
που συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις αναλαμβάνονται από τις εταιρείες 

 
106 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς» ΕΕ C 291 

της 13.10.2000, σσ. 1 – 44, παράγραφος 18. 
107 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς» 

παράγραφοι 12 κ.επ. 
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συλλογικής διαχείρισης και όχι τους εταίρους τους στο σύστημα αμοιβαίας 
εκπροσώπησης οι οποίοι τους εκχωρούν τα δικαιώματά τους. Τέταρτον, τα μέλη της 
CISAC στον ΕΟΧ δήλωσαν, στο πλαίσιο της συζήτησης για το πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 6 παράγραφος ΙΙ του υποδείγματος σύμβασης, ότι η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης που αναθέτει την εντολή δεν μπορεί να παρέμβει καθόλου στο έργο της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης που ασκεί την εντολή, για παράδειγμα, δεν μπορεί 
να της δώσει οδηγίες108. Αυτό φαίνεται να αντιφάσκει με το επιχείρημα ότι η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης που ασκεί την εντολή αποτελεί απλώς εμπορικό αντιπρόσωπο 
της άλλης εταιρείας συλλογικής διαχείρισης. Πέμπτον, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε 
σαφώς στην απόφαση Lucazeau ότι το άρθρο 81 παράγραφος 1 εφαρμόζεται στις 
συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης όταν αυτές περιέχουν ρήτρα αποκλειστικότητας, 
ή στις εναρμονισμένες πρακτικές που θα είχαν ανάλογο αντικείμενο ή αποτέλεσμα. 

7.5.2. Άρθρο 1 του υποδείγματος σύμβασης της CISA: η ρήτρα αποκλειστικότητας 

(140) Το άρθρο 1 του υποδείγματος σύμβασης της CISAC όριζε μέχρι το Μάιο του 1996109 
ότι η αμοιβαία εκπροσώπηση ρεπερτορίων πρέπει να πραγματοποιείται σε 
αποκλειστική βάση. Η εν λόγω αποκλειστικότητα είναι περιοριστική του 
ανταγωνισμού και έχει ως αποτέλεσμα τη στεγανοποίηση της εγχώριας αγοράς των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης στις οποίες έχει χορηγηθεί αποκλειστικότητα, στο 
βαθμό που καμία άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δεν επιτρέπεται να χορηγεί 
άδειες για την εκμετάλλευση του σχετικού ρεπερτορίου στην επικράτεια της εν λόγω 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης. Για παράδειγμα, εάν η KODA χορηγεί το δανικό 
ρεπερτόριο στην SGAE για την έκδοση αδειών στην Ισπανία σε αποκλειστική βάση 
εγγυάται ταυτόχρονα στην SGAE όχι μόνο ότι καμία άλλη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης δεν θα λάβει το δανικό ρεπερτόριο για εκμετάλλευση στην Ισπανία, αλλά 
και ότι επίσης η ίδια η KODA δεν θα χορηγεί άδειες για το δικό της ρεπερτόριο στην 
Ισπανία και για αυτόν το λόγο δεν θα παρέχει άμεση πρόσβαση στο ρεπερτόριό της. 
Ως εκ τούτου, η ρήτρα αποκλειστικότητας περιορίζει τον ανταγωνισμό σε δύο 
επίπεδα: (i) τον ανταγωνισμό στην αγορά διοικητικών υπηρεσιών που παρέχει η μία 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης στην άλλη και (ii) τον ανταγωνισμό στην αγορά 
χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης. 

(141) Στην αγορά διοικητικών υπηρεσιών που παρέχονται σε άλλες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης, κάθε εταιρεία έχει την εξασφάλιση ότι καμία άλλη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης δεν πρόκειται να οριστεί στην επικράτειά της. Ως εκ τούτου, καμία άλλη 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δεν θα έχει τη δυνατότητα να χορηγεί άδειες 
πολλαπλών ρεπερτορίων (ή οποιαδήποτε άδεια) για εκμετάλλευση στη συγκεκριμένη 
επικράτεια, είτε οι χρήστες είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια αυτή είτε όχι. 
Επομένως, ο περιορισμός ισχύει εξίσου στην αγορά χορήγησης αδειών, δεδομένου ότι 
οι χρήστες βρίσκονται ενώπιον μίας μονοπωλιακής εταιρείας συλλογικής διαχείρισης 
σε κάθε χώρα και, ανεξαρτήτως του δικού τους τόπου εγκατάστασης, πρέπει να 
εξασφαλίσουν μονοεδαφική άδεια από κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης εάν το 
προστατευόμενο έργο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες. Η ρήτρα 
αποκλειστικότητας περιορίζει τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους βάσει του ίδιου ξένου 
ρεπερτορίου, για τη διαχείριση του οποίου θα μπορούσαν να είχαν ορισθεί 
παράλληλα. 

 
108 Βλ. τμήμα 7.5.3. 
109 Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία η CISAC σταμάτησε να προτείνει τη χρήση της αποκλειστικής 

αμοιβαίας εκπροσώπησης στα μέλη της του ΕΟΧ, βάσει του άρθρου 1 του υποδείγματος σύμβασής της. 
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(142) Ως εκ τούτου, και οι διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης, στο βαθμό που 
περιέχουν ρήτρες παρόμοιες με το άρθρο 1 του υποδείγματος σύμβασης της CISAC 
στη διατύπωσή του μέχρι το Μάιο του 1996, περιορίζουν τον ανταγωνισμό κατά 
παράβαση του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης και του άρθρου 53 
παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ. 

(143) Τα μέλη της ΕΟΧ-CISAC δεν αμφισβήτησαν το στοιχείο αυτό της κοινοποίησης 
αιτιάσεων και παραδέχτηκαν τόσο στις γραπτές απαντήσεις τους όσο και στη διάρκεια 
της προφορικής ακρόασης ότι ή ρήτρα αποκλειστικότητας συνιστά παράβαση των 
κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού, όπως αυτοί ερμηνεύτηκαν στις αποφάσεις 
Tournier και Lucazeau του Δικαστηρίου που προαναφέρθηκαν. Η θέση των 
αποδεκτών της κοινοποίησης αιτιάσεων μπορεί να συνοψιστεί στην απάντηση της 
CISAC: «Η Επιτροπή Νομικών και Νομοθετικών Θεμάτων δήλωσε ότι, σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού, οι εταιρείες των δημιουργών δεν μπορούν να λάβουν 
αποκλειστικές εντολές από ανάλογες ξένες εταιρείες»110. 

(144) Παρατηρείται ότι 12 χρόνια μετά τη σύσταση που η CISAC εξέδωσε το Μάιο 
του 1996 προς τα μέλη της στον ΕΟΧ να αποφεύγουν τη χρήση ρήτρας 
αποκλειστικότητας στις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησής τους, και 19 χρόνια 
μετά τις αποφάσεις Tournier και Lucazeau, τα περισσότερα μέλη της CISAC στον 
ΕΟΧ δεν είχαν ακόμη τροποποιήσει τις συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης 
σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις, μολονότι είχαν όλες αναγνωρίσει ότι η ρήτρα 
αποκλειστικότητας ήταν αντίθετη προς τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού. 

7.5.3. Άρθρο 6 παράγραφος ΙΙ του υποδείγματος σύμβασης της CISAC 

(145) Η Επιτροπή έκρινε στην κοινοποίηση αιτιάσεων ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος II του υποδείγματος σύμβασης της CISAC, οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης συμφώνησαν να μην αναπτύσσουν δραστηριότητες στην επικράτεια 
άλλων μελών της CISAC στον ΕΟΧ. Η Επιτροπή έκρινε ότι το άρθρο 1 και το 
άρθρο 6 παράγραφος ΙΙ προστατεύουν πλήρως την αποκλειστική και αμοιβαία 
εκπροσώπηση111. Όπως αναφέρθηκε στο σημείο 78, το Δικαστήριο κατέστησε σαφές 
στις προδικαστικές αποφάσεις του στις υποθέσεις Tournier και Lucazeau ότι είναι 
ανησυχητικό για τον ανταγωνισμό όταν οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης έχουν τη 
δυνατότητα να μην επιτρέπουν σε χρήστες εκτός της εγχώριας επικράτειάς τους να 
έχουν πρόσβαση στο ρεπερτόριό τους. 

(146) Η CISAC και τα περισσότερα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ απήντησαν ότι η Επιτροπή 
είχε πλήρως παρανοήσει το άρθρο 6 παράγραφος ΙΙ. Οι απαντήσεις αυτές 
συνοψίζονται στη θέση της SACEM: «Το άρθρο 6 παράγραφος ΙΙ έχει ως μόνο στόχο 
να εξασφαλίσει την ορθολογική διαχείριση της αμοιβαίας συμφωνίας μας. Πράγματι, 
όταν δίνεται σε μία εταιρεία συλλογικής διαχείρισης η εντολή να διαχειρίζεται το 
ρεπερτόριο μίας άλλης εταιρείας στην επικράτειά της, μόνο η εταιρεία που έχει λάβει την 
εντολή μπορεί και να την ασκήσει. Με άλλα λόγια, η εταιρεία που έχει λάβει την εντολή 
είναι αρμόδια για τις διαπραγματεύσεις με τους χρήστες…Ωστόσο, πρέπει να 
υπογραμμισθεί ότι ο κανόνας αυτός δεν απαγορεύει στην εταιρεία που έχει αναθέσει 
εντολή σε άλλη εταιρεία, να εκδίδει άμεσα, με τους δικούς της όρους και ανεξαρτήτως 
της δοθείσας εντολής, άδειες σε χρήστες εγκατεστημένους στην επικράτεια της 
άλλης»112. 

 
110 Βλ. παράγραφο 111 της μη εμπιστευτικής απάντησης της CISAC στην κοινοποίηση αιτιάσεων.  
111 Βλ. παραγράφους 29, 91 και 92 της κοινοποίησης αιτιάσεων. 
112 Βλ. συγκεκριμένα την απάντηση της 4ης Νοεμβρίου 2005 της SACEM προς την PRS. Η επιστολή αυτή 

επισυνάπτεται στη μη εμπιστευτική απάντηση της SACEM στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
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(147) Με την απάντηση αυτή φαίνεται γενικά να συμφωνούν τόσο η CISAC όσο και οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Για παράδειγμα, η PRS εξήγησε στην απάντησή της 
στην κοινοποίηση αιτιάσεων ότι: «Η PRS πιστεύει ότι η Επιτροπή έχει αντιληφθεί 
εντελώς λανθασμένα το άρθρο 6 παράγραφος II του υποδείγματος σύμβασης της CISAC 
… Η PRS θεωρεί ότι η εν λόγω ρήτρα απλώς σημαίνει ότι δεν παρεμβαίνει στη 
δυνατότητα της άλλης εταιρείας να χορηγεί άδειες»113. 

(148) Ωστόσο, η θέση αυτή αντιφάσκει με άλλα στοιχεία του φακέλου της Επιτροπής. Σε 
επιστολή που η PRS απέστειλε στην SACEM στις 3 Ιανουαρίου 2006, η PRS φαίνεται 
να ερμηνεύει εντελώς διαφορετικά το άρθρο 6 παράγραφος II: Η PRS δηλώνει στην 
SACEM ότι η ερμηνεία της SACEM που περιλαμβάνεται στην επιστολή της 
4ης Νοεμβρίου 2005 «προκάλεσε αμηχανία» και ότι «δεν αντιλαμβανόμαστε επακριβώς 
το νόημα των λεγομένων σας». Η PRS τονίζει επίσης ότι το άρθρο 6 παράγραφος II 
«περιλαμβάνει την πολύ γενική υποχρέωση μη παρέμβασης στην επικράτεια της 
άλλης εταιρείας σε σχέση με την εντολή … είναι εύκολο να παρερμηνευθεί και να 
θεωρηθεί ότι αναιρεί ή ότι αντιφάσκει με τον μη αποκλειστικό χαρακτήρα της 
σύμβασης114». Η επιστολή αυτή, που δεν εναρμονίζεται με την εξήγηση που δίνει η 
PRS στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων, αποτελεί ένδειξη ότι το 
άρθρο 6 παράγραφος II μπορεί όντως να ερμηνευθεί ως ρήτρα που παρέχει κάποιο 
βαθμό προστασίας στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης στην εγχώρια επικράτειά 
τους για τη διαχείριση των αντίστοιχων ξένων ρεπερτορίων και ότι οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης όντως το ερμηνεύουν καταυτόν τον τρόπο. 

(149) Στο ίδιο πνεύμα, η θέση της CISAC ή της SACEM αντικρούεται επίσης από την 
SOZA, η οποία στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων κρίνει ότι το άρθρο 6 
παράγραφος II αποτελεί «καθαρά συντονιστική και λογική» διάταξη, διότι «κάθε 
εκπροσώπηση στην εκτέλεση παραχωρημένων δικαιωμάτων που επιτρέπει την 
παράλληλη δράση του εκπροσωπούμενου και του εκπροσώπου καθώς και άλλων 
εκπροσωπούμενων μερών, θα δημιουργούσε σύγχυση και θα οδηγούσε σε ανασφάλεια 
του δικαίου»115. 

(150) Η CISAC δήλωσε ότι οι συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης που υπέγραψαν η 
IMRO με την BUMA, η STIM με την BUMA και η SABAM με την BUMA 
περιέχουν διάταξη στις αντίστοιχες ρήτρες του άρθρου 1, βάσει της οποίας η 
αδειοδότρια εταιρεία διατηρούσε το δικαίωμα να χορηγεί άμεσα άδειες 
εκμετάλλευσης του ρεπερτορίου της στην επικράτεια της αδειοδόχου εταιρείας116. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις πληροφορίες αυτές, αλλά παρατηρεί ότι η CISAC 
(ή τα άλλα μέρη) υπέβαλαν πολύ περιορισμένο αριθμό συμφωνιών αμοιβαίας 
εκπροσώπησης που περιείχαν ανάλογη διάταξη. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι η εν λόγω διάταξη είναι αποτέλεσμα γενικευμένης πρακτικής των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. Επιπλέον, η προσθήκη αυτού του εδαφίου 
αποτελεί ένδειξη ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης έκριναν ότι υπήρχε ανάγκη 
διασαφήνισης του θέματος, πιθανώς ενόψει της ερμηνείας του άρθρου 6 
παράγραφος II ως ρήτρας χορήγησης ή ενίσχυσης αποκλειστικότητας. 

 
113 Βλ. παράγραφο 33 της μη εμπιστευτικής απάντησης της PRS στην κοινοποίηση αιτιάσεων της 

14ης Απριλίου 2006. 
114 Βλ. επιστολή της PRS προς την SACEM της 3ης Ιανουαρίου 2006. Η επιστολή αυτή επισυνάπτεται στη 

μη εμπιστευτική απάντηση της SACEM στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
115 Βλ. τμήμα 2.3.1. ε) της απάντησης της SOZA στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
116 Το εν λόγω εδάφιο προβλέπει τα εξής: «Η BUMA διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει άμεσα στην 

επικράτεια (της IMRO) τις εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται ανωτέρω …». Βλ. υποσημείωση 86 της 
απάντησης της CISAC στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
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(151) Επιπλέον, στο τέλος του 2005 και το 2006 (πριν και μετά την αποστολή της 
κοινοποίησης αιτιάσεων) ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ άρχισαν να 
διατείνονται ότι θα ήταν σκόπιμο οι άλλες εταιρείες να διαγράψουν την εν λόγω 
ρήτρα ώστε να συμμορφωθούν προς τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού. Για 
παράδειγμα, η BUMA απέστειλε επιστολή σε όλες τις άλλες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης στις 20 Μαρτίου 2006 ζητώντας τη διαγραφή του άρθρου 6 
παράγραφος II από τις δικές της συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης117. Οι SGAE, 
SIAE118, STIM119 και EAÜ120 επίσης έστειλαν παρόμοιες επιστολές σε άλλα μέλη της 
CISAC στον ΕΟΧ. Η απάλειψη της ρήτρας έγινε αποδεκτή από ορισμένα μέλη της 
CISAC στον ΕΟΧ, συγκεκριμένα τις AEΠI, AKKA-LAA, AKM, ARTISJUS, EAÜ, 
GEMA, LATGA-A, OSA, PRS, SAZAS, SOZA, SPA, STEF, STIM, TONO, ZAIKS. 

(152) Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της το διακανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο, και παρά 
την ασαφή διατύπωσή του, το άρθρο 6 παράγραφος ΙΙ δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται 
ότι επιβάλλει οποιαδήποτε μορφή αποκλειστικότητας. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης 
υπόψη της το γεγονός ότι ορισμένα μέρη έχουν ήδη αρχίσει να απαλείφουν το άρθρο 6 
παράγραφος ΙΙ από τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησής τους. Για το λόγο αυτό, η 
Επιτροπή δεν θα παρέμβει σε σχέση με την εν λόγω διάταξη, στο βαθμό που η CISAC 
και τα μέλη της του ΕΟΧ θεωρούν απλώς να σημαίνει ότι μία εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης δεν παρεμβαίνει στη δυνατότητα άλλης εταιρείας συλλογικής διαχείρισης 
να χορηγεί άδειες και ότι η ρήτρα δεν ερμηνεύεται ως περιοριστική της δυνατότητάς 
μιας εταιρείας συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί άμεσα άδειες που να καλύπτουν το 
δικό της ρεπερτόριο. 

7.6. Η εδαφική οριοθέτηση του δικαιώματος χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης 

(153) Το παρόν τμήμα καλύπτει τη διαχείριση και τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης 
δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης για τη διαδικτυακή, δορυφορική και καλωδιακή 
μετάδοση μουσικών έργων. 

(154) Ο εδαφικός περιορισμός είναι φανερός στις διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας 
εκπροσώπησης που συνάφθηκαν από όλους τους αποδέκτες της κοινοποίησης των 
αιτιάσεων121. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του υποδείγματος σύμβασης της CISAC, ο 
αδειοδότης περιορίζει τη μεταβίβαση του ρεπερτορίου του στην επικράτεια του 
αδειοδόχου όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος Ι. Κατά την εφαρμογή του 
υποδείγματος σύμβασης της CISAC, όλα τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ όρισαν ότι η 
επικράτεια εντός του ΕΟΧ αντιστοιχεί στην εγχώρια επικράτεια του αδειοδόχου της 

 
117 Αντίγραφο των επιστολών επισυνάπτεται στην απάντηση της BUMA στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 

Στην επιστολή αυτή η BUMA ανέφερε: «Αποφασίσαμε να μην αμφισβητήσουμε τις διαπιστώσεις της 
Επιτροπής … Θα θεωρήσουμε το άρθρο 6 παράγραφος ΙΙ ως άκυρο και θα το διαγράψουμε από τη 
συμφωνία». 

118 Βλ. σελίδα 10 της απάντησης της SIAE στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
119 Σε επιστολή της 8ης Μαρτίου 2006, η STIM έγραφε στην SIAE ότι «Όσον αφορά το άρθρο 6 

παράγραφος ΙΙ δεν βλέπουμε λόγο διατήρησης της συγκεκριμένης ρήτρας. Δεδομένου του μη 
αποκλειστικού χαρακτήρα της αμοιβαίας συμφωνίας μας, η ρήτρα αυτή δεν είναι σημαντική σε καμία 
περίπτωση». Σε τυποποιημένη επιστολή που απέστειλε στα άλλα μέρη, η STIM έγραφε «Θεωρούμε το 
άρθρο 6 παράγραφος II και το άρθρο 11 παράγραφος II ως άκυρα. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ρήτρες δεν 
έχουν εφαρμοσθεί» (Βλ. για παράδειγμα την επιστολή προς την BUMA της 8ης Mαρτίου 2006). 

120 Βλ. σημείο 3.2 της απάντησης της EAÜ στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
121 Βλ. τις απαντήσεις στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2005. Όλοι οι 

αποδέκτες εφαρμόζουν το άρθρο 1 του υποδείγματος σύμβασης της CISAC και μεταβιβάζουν αμοιβαία 
το ρεπερτόριό τους για την αντίστοιχη επικράτεια των άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. 
Η PRS εφαρμόζει το δικό της ειδικό υπόδειγμα σύμβασης το οποίο περιέχει επίσης παρόμοια εδαφική 
κατανομή (βλ. επίσης τα τμήματα που τιτλοφορούνται «Administration» (διαχείριση) και «Allocation» 
(κατανομή) στη σύμβασή της «ABCD2»). 
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αντίστοιχης διμερούς συμφωνίας αμοιβαίας εκπροσώπησης. Η προσδιορισθείσα 
επικράτεια μιας εταιρείας συλλογικής διαχείρισης δεν επεκτείνεται στην εγχώρια 
επικράτεια μιας άλλης εταιρείας συλλογικής διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης περιορίζει το δικαίωμά της να χορηγεί άδειες 
εκμετάλλευσης στην δική της εγχώρια επικράτεια122. 

(155) Στο παρόν τμήμα θα εξεταστεί πρώτα για ποιο λόγο αυτή η παράλληλη πρακτική των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης πρέπει να θεωρηθεί εναρμονισμένη πρακτική 
(τμήμα 7.6.1). Δεύτερον, θα εξεταστεί γιατί η πρακτική αυτή περιορίζει τον 
ανταγωνισμό. Η CISAC και τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ παρουσίασαν μια σειρά 
επιχειρημάτων για να καταρριφθεί το προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά 
αυτή θα συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης 
(τμήμα 7.6.2). Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι σαφές εάν οι αποδέκτες 
αμφισβητούν την ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής ή περιορισμού του 
ανταγωνισμού. Για λόγους σαφήνειας, ορισμένα επιχειρήματα εξετάζονται στο 
τμήμα 7.6.1 που αφορά την ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής, παρόλο που κάποια 
από αυτά ενδέχεται να αφορούν επίσης και το επόμενο τμήμα 7.6.2. Όπως θα 
αποδειχτεί στα τμήματα αυτά, κανένα από τα αντίθετα επιχειρήματα που 
παρουσιάστηκαν από τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ δεν φαίνεται πειστικό. 

7.6.1. Η παράλληλη εδαφική οριοθέτηση συνιστά εναρμονισμένη πρακτική 

(156) Στην ουσία, πρέπει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι όλες οι συμφωνίες αμοιβαίας 
εκπροσώπησης περιέχουν ρήτρα που περιορίζει την εντολή μιας εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης στην επικράτεια όπου είναι εγκατεστημένη, δεν είναι αποτέλεσμα 
κανονικών ανταγωνιστικών συνθηκών. Οι ρήτρες αυτές βασίζονται στο υπόδειγμα 
σύμβασης CISAC και περιορίζονται στο να καθορίζουν ομοιόμορφα ως σχετική 
επικράτεια την εγχώρια επικράτεια της αντίστοιχης εταιρείας συλλογικής διαχείρισης. 
Συνεπώς, αυτές οι ρήτρες δεν μπορούν απλώς να εξηγηθούν ως αυτόνομη 
συμπεριφορά που αποτελεί αποτέλεσμα των δυνάμεων της αγοράς. Με το συντονισμό 
της συμπεριφοράς τους με βάση το υπόδειγμα σύμβασης CISAC, οι κίνδυνοι του 
ανταγωνισμού υποκαθίστανται από πρακτική συνεργασία μεταξύ των μελών της 
CISAC στον ΕΟΧ. 

(157) Βάσει αυτής της ομοιόμορφης προσέγγισης υπό την αιγίδα της CISAC, παρέχεται σε 
κάθε συμμετέχουσα εταιρεία συλλογικής διαχείρισης ένας ορισμένος βαθμός 
βεβαιότητας ότι η εθνική εδαφική οριοθέτηση δεν θα είναι μόνο αμοιβαία αποδεκτή 
από την άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, αλλά επίσης ότι θα εφαρμόζεται σε 
όλες τις διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης που έχουν υπογραφεί από τα 
μέλη της CISAC στον ΕΟΧ123. Αυτή η βεβαιότητα προκύπτει επίσης από την 
αμοιβαία εξάρτηση όλων των μελών της CISAC στον ΕΟΧ που υφίσταται ιδίως στον 
τομέα των μη επιγραμμικών εφαρμογών. Η διαχείριση των δικαιωμάτων στον τομέα 
αυτόν απαιτεί τοπικά δίκτυα παρακολούθησης. Συνεπώς, για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και την είσπραξη των σχετικών τελών εκμετάλλευσης 
στο εξωτερικό κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης εξαρτάται από τις άλλες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης όσον αφορά τις πιο παραδοσιακές μη επιγραμμικές 
εφαρμογές. Μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που δεν θα ήταν διατεθειμένη να 
διαιωνίσει την εφαρμογή της κατεστημένης κατάτμησης της αγοράς στον τομέα των 
επιγραμμικών δικαιωμάτων θα αντιμετώπιζε τον κίνδυνο να χάσει την υποστήριξη 
στον τομέα διαχείρισης των μη επιγραμμικών δικαιωμάτων. Με τον τρόπο αυτόν 

 
122 Βλ. σημείο 102 της κοινοποίησης αιτιάσεων. 
123 Βλ. παράγραφο 104 της κοινοποίησης αιτιάσεων. 
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επιτυγχάνεται η πειθαρχία των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης που δεν θα ήταν 
διατεθειμένες να συμμορφωθούν με την συντονισμένη προσέγγιση. 

(158) Η ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής στηρίζεται σε μια σειρά στοιχείων τα οποία θα 
εξεταστούν αναλυτικότερα στις απαντήσεις που δίδονται στα επιχειρήματα που 
προβλήθηκαν από τους αποδέκτες της κοινοποίησης των αιτιάσεων. Οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης εξετάζουν την τυποποίηση των υποδειγμάτων συμβάσεών 
τους στο πλαίσιο της CISAC. Το θέμα του εδαφικού περιορισμού των εντολών που 
ανατίθενται σε αμοιβαία βάση, ιδίως για νέες μορφές εκμετάλλευσης, αποτέλεσε 
αντικείμενο πολυμερών συζητήσεων μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, 
όπως φαίνεται στη συμφωνία του Σαντιάγκο. Αυτή η παράλληλη συμπεριφορά πρέπει 
να εκτιμηθεί με βάση την προηγούμενη κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας οι 
συμφωνίες αμοιβαιότητας συνάπτονταν σε ρητώς αποκλειστική βάση. Η διαγραφή της 
ρητής αποκλειστικότητας δεν οδήγησε σε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στη 
συμπεριφορά των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. Επιπλέον, η παράλληλη 
συμπεριφορά αποτελεί ισχυρή ένδειξη εναρμονισμένης πρακτικής, εκτός αν υπάρχουν 
άλλοι λόγοι που δείχνουν ότι η κατάτμηση της αγοράς έχει προκύψει από αυτόνομη 
συμπεριφορά στην αγορά. Όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια, εν προκειμένω δεν 
συμβαίνει αυτό. 

7.6.1.1. Οι εδαφικοί περιορισμοί δεν αιτιολογούνται από τον εδαφικό χαρακτήρα του 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας 

(159) Ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ισχυρίζονται ότι η εδαφική οριοθέτηση 
αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου αντικειμένου αυτού του είδους δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, μια κατάργηση της εδαφικότητας θα επηρέαζε την 
ουσία αυτού του δικαιώματος124. 

(160) Ωστόσο, ο εδαφικός χαρακτήρας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας δεν 
απαιτεί την εθνική ανάθεση δικαιωμάτων με σκοπό τη διαχείρισή τους στο εξωτερικό 
σε αυστηρά εθνική βάση. Το γεγονός ότι οι εθνικές νομοθεσίες ορίζουν το δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και το εύρος της προστασίας του και τις επιπτώσεις 
των παραβιάσεων, δεν σημαίνει ότι οι άδειες εκμετάλλευσης σε μια συγκεκριμένη 
χώρα πρέπει να παραχωρούνται από την κατεστημένη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης. Οι δημιουργοί αναθέτουν τα δικαιώματά τους σε εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης κυρίως για εκμετάλλευση σε παγκόσμια επίπεδο. Χωρίς ρήτρες 
αποκλειστικότητας στις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης, κάθε εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης θα είχε, συνεπώς, το δικαίωμα να χορηγεί άδειες 
εκμετάλλευσης για τα ρεπερτόρια των μελών της σε παγκόσμια βάση. Η πρώην 
συμφωνία του Σαντιάγκο σχετικά με τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών πολλαπλού 
ρεπερτορίου, ή ο ισχυρισμός ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης μπορούν να 
χορηγούν άδειες εκμετάλλευσης για το δικό τους ρεπερτόριο σε πολυεδαφική βάση, 
δείχνει ότι δεν υπάρχει νομική ή πρακτική υποχρέωση βάσει της οποίας μόνο η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένη στον τόπο που λαμβάνει 
χώρα η εκμετάλλευση μπορεί να χορηγεί άδεια εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 
124 Βλ. για παράδειγμα την παράγραφο 48 της μη εμπιστευτικής απάντησης της PRS στην κοινοποίηση 

αιτιάσεων. 
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7.6.1.2. Στο πλαίσιο δορυφορικής μετάδοσης, η συμπεριφορά των 24 μελών της CISAC στον 
ΕΟΧ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί βάσει νομοθετικών διατάξεων και η συμφωνία του 
Σίδνεϊ δεν αποτελεί κατάλληλη απάντηση στις αιτιάσεις 

α) Η πρακτική των 24 μελών της CISAC στον ΕΟΧ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί βάσει 
νομοθετικών διατάξεων 

(161) Ορισμένοι αποδέκτες της απόφασης ισχυρίστηκαν ότι η Επιτροπή έχει παρανοήσει 
την οδηγία 93/83/ΕΟΚ. Διατείνονται ότι η εν λόγω οδηγία «προβλέπει ότι ισχύουν οι 
κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας του κράτους μέλους που παρέχει την ανερχόμενη 
ζεύξη»125. Συνεπώς, τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ φαίνεται να θεωρούν ότι η οδηγία 
υποδηλώνει ότι μόνο η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που βρίσκεται στο κράτος 
μέλος όπου πραγματοποιείται η ανερχόμενη ζεύξη μπορούν να χορηγήσουν την άδεια 
εκμετάλλευσης για δορυφορική μετάδοση. Σύμφωνα με ορισμένα μέλη της CISAC 
στον ΕΟΧ, το σύστημα που θεσπίστηκε από την CISAC ήταν απαραίτητο για τη 
συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία126 και ότι επίσης αποτελεί μια κατάλληλη 
απάντηση στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή σχετικά με τους 
εδαφικούς περιορισμούς127. 

(162) Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η ερμηνεία της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ που δίνεται από 
τους αποδέκτες της κοινοποίησης αιτιάσεων. Η οδηγία δεν προβλέπει ότι εφαρμοστέα 
νομοθεσία είναι εκείνη του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
ανερχόμενη ζεύξη. Η οδηγία 93/83/EΟΚ προσδιορίζει ότι η πράξη της παρουσίασης 
στο κοινό είναι η πράξη εισαγωγής των σημάτων-φορέων προγραμμάτων σε μια 
αδιάκοπη αλληλουχία μετάδοσης προς το δορυφόρο και από εκεί προς το έδαφος128. 
Συνεπώς, εφαρμοστέα νομοθεσία είναι η νομοθεσία του κράτους μέλους όπου 
λαμβάνει χώρα αυτή η πράξη της παρουσίασης129. Ωστόσο, η πράξη αυτή δεν αρχίζει 
αυτομάτως με την ανερχόμενη ζεύξη. Παραδείγματος χάρη, η πράξη της παρουσίασης 
μπορεί να συνίσταται σε σήμα που αποστέλλεται από το τηλεοπτικό στούντιο στο 
ραδιοφωνικό σταθμό ανερχόμενης ζεύξης. Το τηλεοπτικό στούντιο και ο 
ραδιοφωνικός σταθμός μπορεί να μην βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος. Στο 
παράδειγμα αυτό εφαρμοστέα νομοθεσία θα είναι η νομοθεσία του κράτους μέλους 
όπου βρίσκεται το τηλεοπτικό στούντιο. 

(163) Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση που η ανερχόμενη ζεύξη είναι πράγματι ο τόπος 
όπου λαμβάνει χώρα η πρώτη πράξη παρουσίασης, αυτό και πάλι δεν σημαίνει ότι η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένη στη χώρα της ανερχόμενης 
ζεύξης πρέπει να είναι η μόνη αρμόδια για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης. 
Πράγματι, στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ καθορίζεται η εφαρμοστέα νομοθεσία για τη 
δορυφορική εκμετάλλευση έργων που καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Το γεγονός ότι εφαρμόζεται η νομοθεσία ενός συγκεκριμένου κράτους 
μέλους δεν αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για το ποια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης μπορεί να χορηγεί την άδεια εκμετάλλευσης. Σημαίνει απλώς ότι σε 
περίπτωση διαφοράς, η διαφορά πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
νομοθεσία. Η νομοθεσία μπορεί κάλλιστα να μην είναι εκείνη της επικράτειας όπου 
είναι εγκατεστημένη η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, όπως συμβαίνει κάθε φορά 
που μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, η οποία δεν είναι εγκατεστημένη στον τόπο 

 
125 Βλ. για παράδειγμα την παράγραφο 8 της μη εμπιστευτικής απάντησης της PRS στην κοινοποίηση 

αιτιάσεων. 
126 Βλ. την παράγραφο 9 της μη εμπιστευτικής απάντησης της PRS στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
127 Βλ. την παράγραφο 47 της απάντησης της CISAC στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
128 Βλ. άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ. 
129 Βλ. άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ. 
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όπου λαμβάνει χώρα η πρώτη πράξη παρουσίασης, χορηγεί μια άδεια εκμετάλλευσης. 
Παρατηρείται ότι ούτε η CISAC, ούτε μέλη της CISAC στον ΕΟΧ, εξήγησαν για ποιο 
λόγο η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που βρίσκεται εντός του αποτυπώματος του 
δορυφόρου πρέπει να είναι η μόνη που μπορεί να χορηγήσει την άδεια δορυφορικής 
εκμετάλλευσης των μουσικών έργων. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η 
οδηγία 93/83/EEC δεν υποδηλώνει, ούτε και θα μπορούσε να υποδηλώνει, ότι μόνο 
μία εταιρεία συλλογικής διαχείρισης έχει δικαίωμα να χορηγεί την άδεια δορυφορικής 
εκμετάλλευσης· μια τέτοια διάταξη θα αντέβαινε στη συνθήκη, και ιδίως στο 
άρθρο 49 το οποίο θεσπίζει την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και η οποία 
είναι μια από τις νομικές βάσεις της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ. 

β) Η «συμφωνία του Σίδνεϊ» δεν αποτελεί κατάλληλη απάντηση στις αιτιάσεις 

(164) Σε σχέση με τη δορυφορική εκμετάλλευση, η CISAC και ορισμένα μέλη της CISAC 
στον ΕΟΧ130 ανέφεραν στις απαντήσεις τους στην κοινοποίηση αιτιάσεων ότι η 
λεγόμενη «συμφωνία του Σίδνεϊ» που υπεγράφη μεταξύ των μελών της CISAC 
το 1987 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υποδείγματος σύμβασης της CISAC και 
επεκτείνει τα δικαιώματα που παρέχονται βάσει του άρθρου 1 του υποδείγματος 
σύμβασης CISAC σε όλες τις χώρες εντός του αποτυπώματος του δορυφόρου. Βάσει 
του άρθρου 2 παράγραφος ΙΙΙ του υποδείγματος σύμβασης CISAC, όταν το 
αποτύπωμα του δορυφόρου καλύπτει περισσότερες από μία χώρες, η εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης που βρίσκεται στη χώρα όπου πραγματοποιείται η 
δορυφορική ανερχόμενη ζεύξη μπορεί να εκδώσει άδεια εκμετάλλευσης που καλύπτει 
ολόκληρο το αποτύπωμα του δορυφόρου αυτού. Η «συμφωνία του Σίδνεϊ» παρέχει 
τρεις εναλλακτικές δυνατότητες: 

α) σύμφωνα με την πρώτη δυνατότητα, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
συμφωνούν να επιτρέψουν στη αδειοδότρια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
που βρίσκεται στη χώρα ανερχόμενης ζεύξης να προσφέρει άδεια δορυφορικής 
μετάδοσης η οποία καλύπτει όλο το αποτύπωμα του δορυφόρου· 

β) σύμφωνα με τη δεύτερη δυνατότητα, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
συμφωνούν να επιτρέψουν στη αδειοδότρια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
που βρίσκεται στη χώρα ανερχόμενης ζεύξης να προσφέρει άδεια δορυφορικής 
μετάδοσης η οποία καλύπτει όλο το αποτύπωμα του δορυφόρου, αλλά με την 
προηγούμενη συγκατάθεση των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης που ασκούν 
δραστηριότητες εντός του αποτυπώματος· 

γ) σύμφωνα με την τρίτη δυνατότητα, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
συμφωνούν να επιτρέψουν στη αδειοδότρια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
που βρίσκεται στη χώρα ανερχόμενης ζεύξης να προσφέρει άδεια δορυφορικής 
μετάδοσης η οποία καλύπτει όλο το αποτύπωμα του δορυφόρου, αλλά μετά 
από προηγούμενη διαβούλευση με τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 
ασκούν δραστηριότητες εντός του αποτυπώματος. 

(165) Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος ΙΙΙ του υποδείγματος σύμβασης 
της CISAC που συμφωνήθηκε μεταξύ των μελών της CISAC στη συμφωνία του 
Σίδνεϊ131, αλλά δεν θεωρεί ότι παρέχει ουσιαστική απάντηση στις αιτιάσεις που 
συνδέονται με τη εναρμονισμένη πρακτική σχετικά με τη γεωγραφική οριοθέτηση. 
Όπως αναφέρθηκεστα σημεία 161-162, σύμφωνα με την οδηγία 93/83/EΟΚ, πρέπει 
να ληφθεί μια μόνο άδεια από τον οργανισμό μετάδοσης για τα δικαιώματα 

                                                 
130 GEMA, PRS, SACEM, SGAE, SIAE, STIM και ZAIKS. 
131 Η «συμφωνία Σίδνεϊ» δεν αποτελεί στοιχείο που εξετάζεται στην παρούσα απόφαση. Η Επιτροπή 

επιφυλάσσεται να εξετάσει τη συμφωνία αυτή στο πλαίσιο των κανόνων ανταγωνισμού. 
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εκμετάλλευσης εντός όλου του αποτυπώματος του δορυφόρου. Η εφαρμοστέα 
νομοθεσία που διέπει την άδεια θα είναι η νομοθεσία της χώρας όπου μεταδόθηκε το 
πρώτο σήμα (συνήθως η ανερχόμενη ζεύξη). Δεδομένου ότι η πράξη της παρουσίασης 
πραγματοποιείται σε εκείνητη χώρα ΕΟΧ, απαιτείται άδεια μόνο για αυτή τηχώρα. 
Κατά συνέπεια, η συμφωνία Σίδνεϊ είναι εν προκειμένω άνευ αντικειμένου και δεν 
απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι η χορηγούμενη άδεια καλύπτει όλο το αποτύπωμα 
του δορυφόρου132. 

7.6.1.3. Η πρακτική δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσμα μεμονωμένης αντίδρασης σε σχέση με 
την αγορά 

(166) Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η παράλληλη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα 
μεμονωμένης δράσης σε σχέση με την αγορά. Είναι αλήθεια ότι κάθε εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης πρέπει να έχει συμφωνία αμοιβαιας εκπροσώπησης με κάθε 
άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης εάν επιθυμεί να συγκεντρώσει όλα τα 
διαθέσιμα ρεπερτόρια και να προσφέρει μια άδεια εκμετάλλευσης που να 
περιλαμβάνει πολλαπλά ρεπερτόρια. Ωστόσο, αυτή η ισότιμη ανταλλαγή ρεπερτορίων 
δεν θα έπρεπε να εμποδίζει τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να χορηγούν τα 
δικαιώματά τους σε περισσότερες από μία εταιρείες συλλογικής διαχείρισης για το 
ίδιο ρεπερτόριο. Παραδείγματος χάρη, η GEMA θα μπορούσε να έχει συμφωνία 
αμοιβαίας εκπροσώπησης με την SACEM και την SABAM έτσι ώστε να 
ανταλλάσσουν τα γαλλικά καθώς και τα βελγικά δικαιώματα εκμετάλλευσης για τη 
Γερμανία. Αυτό δεν θα έπρεπε να εμποδίζει τη GEMA να χορηγεί τα γερμανικά 
δικαιώματα για τις συνδυασμένες επικράτειες του Βελγίου και της Γαλλίας και στις 
δύο εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τον 
ανταγωνισμό μεταξύ τους. 

(167) Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης είναι πολύ διαφορετικές. Διαφέρουν από πλευράς 
αποτελεσματικότητας και διοικητικών δαπανών καθώς και από πλευράς μεγέθους και 
αριθμού έργων133. Η PRS (στο Ηνωμένο Βασίλειο) έχει ένα πολύ ευρύ διεθνές 
ρεπερτόριο, ενώ πολλές μικρότερες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης έχουν πιο 
περιορισμένα ρεπερτόρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον σε εθνικό 
επίπεδο. 

(168) Παρά τις διαφορές αυτές, όλες οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης παρέχουν 
αμοιβαία πρόσβαση στα ρεπερτόριά τους με ισότιμους όρους. Λαμβάνοντας υπόψη 

 
132 Αυτό εξηγείται με ιδιαίτερη σαφήνεια από την KODA στην απάντησή της στην κοινοποίηση 

αιτιάσεων: «Στις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών 
χρήσης, και επομένως, περιλαμβάνεται και η μετάδοση μέσω δορυφόρου, η καλωδιακή αναμετάδοση και 
μέσω του Διαδικτύου. Όσον αφορά τη μετάδοση μέσω δορυφόρου, η οδηγία για τις δορυφορικές και 
καλωδιακές μεταδόσεις (93/83/ΕΚ) αναφέρει ότι η πράξη που υπόκειται σε άδεια λαμβάνει χώρα στο 
κράτος της ανερχόμενης ζεύξης, πράγμα που σημαίνει ότι οι ομόλογες εταιρείες είναι σε θέση να εκδίδουν 
άδειες για το ρεπερτόριο της KODA σε ολόκληρο το αποτύπωμα του δορυφόρου. Το άρθρο 1 της οδηγίας 
για τις δορυφορικές και καλωδιακές μεταδόσεις συνεπάγεται ότι η πράξη που υπόκειται σε άδεια λαμβάνει 
χώρα μόνο στη χώρα της ανερχόμενης ζεύξης, και συνεπώς δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν ειδικές 
διατάξεις στις συμφωνίες αμοιβαιότητας σχετικά με τη δορυφορική μετάδοση (προστέθηκε η 
υπογράμμιση)» (βλ. σ. 8 της απάντησης της KODA στην κοινοποίηση αιτιάσεων). 

133 Όπως προκύπτει από διάφορες αιτήσεις παροχής πληροφοριών και δημόσιες πηγές, το επίπεδο των 
διοικητικών τελών διαφέρει αισθητά μεταξύ των μελών της CISAC στον ΕΟΧ (από 11% σε άνω του 
25% το 2005). Αυτή η τεράστια διαφορά αντανακλάται επίσης στο ποσό των τελών εκμετάλλευσης που 
εισπράττονται (από 3,4 έως 823 εκατομμύρια ευρώ το 2005). Άλλοι παράγοντες υποδηλώνουν επίσης 
την ύπαρξη σημαντικών διαφορών μεταξύ των διαφόρων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. 
Αναφέρονται ως παράδειγμα ο χρόνος των πληρωμών μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης ή 
η μέθοδος για τον υπολογισμό και την κατανομή των τελών (είτε υπολογισμός ανά δευτερόλεπτο είτε 
μέσω κανονικών δειγμάτων). 
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ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης παρουσιάζουν διαφορετικούς βαθμούς 
αποτελεσματικότητας, θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται να αναθέσουν σε μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης, που έχει να επιδείξει ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα, να 
χορηγεί άδειες εκμετάλλευσης σε επικράτεια ευρύτερη από εκείνη στην οποία είναι 
εγκατεστημένη, ή να αναθέσουν τέτοιες εντολές σε περισσότερες από μία εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης σε ορισμένες περιοχές, έτσι ώστε να διευρυνθεί η κάλυψη των 
αδειών που χορηγούν και, με τον τρόπο αυτό, να αυξηθούν τα τέλη που εισπράττουν 
οι δημιουργοί. 

(169) Πριν τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας 
εκπροσώπησης προηγήθηκε συντονισμός. Όταν ανέκυψε το θέμα της δορυφορικής 
χρήσης ή της χρήσης για το Διαδίκτυο, τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ δεν 
προσπάθησαν απλώς να βρουν μια λύση στο πλαίσιο των διμερών τους σχέσεων. 
Παραδείγματος χάρη, για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη σπουδαιότητα του 
Διαδικτύου στον ΕΟΧ, τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ της CISAC στον ΕΟΧ 
συντόνισαν τις θέσεις τους και κατέληξαν σε συμφωνία, τη λεγόμενη συμφωνία του 
Σαντιάγκο, η οποία κοινοποιήθηκε από κοινού για ενδεχόμενη χορήγηση απαλλαγής 
βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συμφωνίας. Το ότι αποφασίστηκε να μην 
ανανεωθεί η συμφωνία του Σαντιάγκο, που οδήγησε και πάλι σε αυστηρή εδαφική 
οριοθέτηση, αποτελεί μια ακόμη ένδειξη ότι τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ πράγματι 
συντονίζουν τη συμπεριφορά τους όσον αφορά το εύρος των αδειών για χρήση στο 
Διαδίκτυο. Θα ήταν δύσκολο να ισχυριστεί κανείς ότι πρόκειται για ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις που ενεργούν με αυτόνομο τρόπο στην αγορά. 

(170) Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν προστέθηκαν ρήτρες 
αποκλειστικότητας στις συμφωνίες διμερούς εκπροσώπησης, όταν προβάλλεται ο 
ισχυρισμός ότι αυτές οι ρήτρες δεν εφαρμόστηκαν, ή όταν αφαιρέθηκαν, συνεχίστηκε 
η πρακτική σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης περιορίζουν 
τις άδειες που χορηγούν μόνο σε άδειες για την εκμετάλλευση εγχώριας επικράτειας. 
Η πρακτική αυτή απορρέει από τη συνεχιζόμενη ύπαρξη εδαφικής οριοθέτησης σε 
ρήτρες που περιλαμβάνουν το άρθρο 6 παράγραφος Ι του υποδείγματος της σύμβασης 
CISAC. Στην απόφαση Lucazeau το Δικαστήριο έκρινε ότι εάν, ακόμη και χωρίς 
ρητές ρήτρες αποκλειστικότητας, δεν διαπιστώνεται αλλαγή στη συμπεριφορά, αυτό 
μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη εναρμονισμένης πρακτικής. Το Δικαστήριο 
αποφάνθηκε επίσης ότι η παρατηρούμενη παράλληλη συμπεριφορά μπορεί να 
θεωρηθεί ως «ισχυρή ένδειξη» εναρμονισμένης πρακτικής και, συνεπώς, 
συντονισμού, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι λόγοι που υποδηλώνουν ότι ο 
κατακερματισμός της αγοράς είναι το αποτέλεσμα μεμονωμένης συμπεριφοράς στην 
αγορά134. 

7.6.1.4. Η ανάγκη τοπικής παρουσίας δεν εξηγεί τη συστηματική οριοθέτηση της επικράτειας 
ως επικράτεια της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης 

(171) Οι αποδέκτες της κοινοποίησης αιτιάσεων135 ισχυρίστηκαν στις απαντήσεις τους στην 
κοινοποίηση αιτιάσεων και κατά τη διάρκεια της προφορικής ακρόασης ότι η τοπική 
παρουσία ήταν απαραίτητη για την παρακολούθηση της χρήσης των δικαιωμάτων. 
Όπως ανέφερε ένας από τους αποδέκτες της κοινοποίησης αιτιάσεων: «Καθώς η 
χρήση των έργων που υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω 

 
134 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 110/88, 241/88 και 242/88 François Lucazeau και λοιποί κατά Societé des 

Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) και λοιποί, Συλλογή 1989 σ. 2811, σκέψη 18. 
135 Βλ. για παράδειγμα την παράγραφο 54 της μη εμπιστευτικής απάντησης της GEMA στην κοινοποίηση 

αιτιάσεων. 
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καλωδίου, δορυφόρου ή του Διαδικτύου απαιτεί σχεδόν πάντοτε τοπικό έλεγχο εκτός της 
επικράτειας στην οποία ασκεί δραστηριότητες η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
δικαιωμάτων δημιουργών, είναι αδύνατο για την εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
δικαιωμάτων δημιουργών να εκδίδει άδειες για τη χρήση του ρεπερτορίου της εκτός της 
δικής της επικράτειας (προστέθηκε η υπογράμμιση)»136. «Δεν θα ήταν ρεαλιστικό για 
τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων δημιουργών να παρακολουθούν από 
την εγχώρια επικράτειά τους τον πολύ μεγάλο αριθμό των φορέων μετάδοσης μέσω 
καλωδίου ή του Διαδικτύου που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό»137. «Η εξ 
αποστάσεως παρακολούθηση είναι αναποτελεσματική. Παραδείγματος χάρη, η 
φινλανδική εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων δημιουργών δεν θα είχε 
αποτελεσματικά μέσα για να μπορεί να ελέγχει στην πράξη την εκμετάλλευση των έργων 
των μελών της στην Ιρλανδία»138. 

(172) Οι ανωτέρω ισχυρισμοί στηρίζονται στην παραδοχή ότι θα ήταν απαραίτητο να 
υπάρχει γεωγραφική εγγύτητα μεταξύ του αδειοδότη (δηλαδή της εταιρείας 
συλλογικής διαχείρισης ) και του αδειοδόχου (δηλαδή του εμπορικού χρήστη). 
Ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ τόνισαν επίσης, ότι θα ήταν δυσχερής και 
δαπανηρή η επίλυση διαφορών που συνδέονται με παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών τους στο εξωτερικό για οποιαδήποτε 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. Προβλήθηκε επίσης το επιχείρημα ότι ήταν 
σημαντική η γνώση της τοπικής νομοθεσίας. 

(173) Όσον αφορά την εγγύτητα με τον αδειοδόχο, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το 
σημερινό σύστημα δεν στηρίζεται σε μια τέτοια εγγύτητα. Βάσει του ισχύοντος 
συστήματος, ο εδαφικός περιορισμός της εντολής σημαίνει ότι κάθε εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης παρέχει άδειες εκμετάλλευσης εντός της επικράτειάς της, 
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του αδειοδόχου. Παραδείγματος χάρη, εάν ένας 
δικτυακός τόπος απευθύνεται στη γερμανική επικράτεια, η GEMA θα ήταν αρμόδια 
για τη χορήγηση της άδειας, ακόμη και αν η εταιρεία που προσφέρει τις υπηρεσίες της 
σε αυτόν το δικτυακό τόπο έχει την έδρα της στη Γαλλία. 

(174) Όσον αφορά την αναμετάδοση μέσω Διαδικτύου, δορυφόρου ή καλωδίου, υπάρχουν 
τεχνικές λύσεις που επιτρέπουν την παρακολούθηση του αδειοδόχου ακόμη και αν η 
χρήση γίνεται εκτός της εγχώριας επικράτειας της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης ή 
αν ο αδειοδόχος βρίσκεται εκτός της εγχώριας επικράτειας της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης έχουν ήδη θεσπίσει πρακτικές 
αδειοδότησης που αποδεικνύουν την ικανότητά τους να παρακολουθούν τις χρήσεις 
και τους χρήστες εκτός της εγχώριας επικράτειάς τους και οι οποίες δείχνουν ότι οι 
διάφορες τοπικές νομοθεσίες δεν αποτελούν εμπόδιο στις πολυεδαφικές άδειες. 
Επιπλέον, τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ισχυρίστηκαν (στο πλαίσιο της συζήτησης 
των αιτιάσεων σε σχέση με το άρθρο 6 παράγραφος ΙΙ του υποδείγματος σύμβασης 

                                                 
136 Η Επιτροπή παρατηρεί ότι αυτός ο ισχυρισμός έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις ορισμένων 

εταιρειών συλλογικής διαχείρισης σχετικά με την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος II του 
υποδείγματος σύμβασης της CISAC. Πράγματι, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι το άρθρο 6 
παράγραφος II δεν εμποδίζει τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να εκδίδουν άδεια που καλύπτει το 
δικό τους ρεπερτόριο εκτός της εγχώριας επικράτειάς τους. Ορισμένες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης ισχυρίζονται ότι μπορούν να εκδίδουν μια τέτοια άδεια, αλλά προφανώς μόνο για 
ορισμένους από τους εγχώριους εμπορικούς χρήστες τους. Ωστόσο, αυτό αποτελεί τουλάχιστον ένδειξη 
ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης μπορούν από τεχνική άποψη να εκδίδουν πολυεδαφικές άδειες. 
Βλ. για παράδειγμα τα σημεία 17 και 183 της απάντησης της SGAE στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 

137 Βλ. παράγραφο 198 της μη εμπιστευτικής απάντησης της CISAC στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
138 Βλ. παράγραφο 198 της μη εμπιστευτικής απάντησης της CISAC στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
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CISAC και της εφαρμογής του) ότι μπορούν να χορηγούν πολυεδαφικές άδειες 
εκμετάλλευσης. 

(175) Όσον αφορά τη σύγχυση που αναφέρθηκε ότι δημιουργείται όταν ένας χρήστης 
μπορεί να λάβει άδειες από άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και το 
αποτέλεσμα που αυτό μπορεί να έχει στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης στην αγορά και την αναζήτηση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης 
μουσικής, πρέπει να τονιστεί ότι ένας εμπορικός χρήστης θα πρέπει να αποδείξει, 
εφόσον ζητηθεί, ότι έχει λάβει άδεια εκμετάλλευσης, και να προσδιορίσει το εύρος 
της άδειας και την αδειοδότρια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. Σύμφωνα με 
ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ, ήδη σήμερα είναι δυνατό να ληφθεί άδεια από 
άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. άμεση 
αδειοδότηση από την εταιρεία συλλογικής διαχείρισης για το δικό της ρεπερτόριο). 

(176) Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ αντιδικίας και εκτελεστικών μέτρων, πρώτον, πρέπει να 
γίνει διάκριση μεταξύ της γενικής παρακολούθησης της αγοράς, όσον αφορά την μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση των έργων που καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, και της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ενός αδειοδόχου, για να 
εξασφαλιστεί ότι ενεργεί σύμφωνα με την άδεια και ότι καταβάλλει τα τέλη 
εκμετάλλευσης στον αδειοδότη. Κάθε φορά που μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
χορηγεί μια πολυεδαφική άδεια για το δικό της ρεπερτόριο, στηρίζεται ήδη σε μια 
αποτελεσματική παρακολούθηση εκτός της εγχώριας επικράτειάς της. Δεδομένου ότι 
η εκμετάλλευση των έργων μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό (και μάλιστα, 
δυνητικά, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου), η μη εξουσιοδοτημένη χρήση σε μια 
άλλη χώρα, σε αντίθεση με όσα προβλέπει η άδεια, μπορεί να απαιτήσει τη λήψη 
μέτρων στην εν λόγω άλλη χώρα. 

(177) Δεύτερον, είναι κάλλιστα δυνατό να διαχωριστούν οι αντιδικίες από τα εκτελεστικά 
μέτρα. Σε περιπτώσεις αντιδικίας, η γεωγραφική εγγύτητα και η καλή γνώση της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης είναι απαραίτητες. Ωστόσο, όταν οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης χορηγούν άδεια εκμετάλλευσης σε επιχείρηση 
εγκατεστημένη σε άλλη χώρα, η σχετική διαδικασία μπορεί σήμερα να κινηθεί από 
άλλο πρόσωπο, όπως η τοπική εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. Συνεπώς, η χορήγηση 
άδειας εκμετάλλευσης δεν συνδέεται άρρηκτα με τη δυνατότητα του αδειοδότη να 
κινήσει ο ίδιος διαδικασία σε άλλη χώρα. 

(178) Τρίτον, κατά τη διάρκεια της προφορικής ακρόασης, αναφέρθηκε ότι η 
παρακολούθηση, ο λογιστικός έλεγχος και η εποπτεία των δραστηριοτήτων σε 
επιγραμμικό περιβάλλον δεν χρειάζεται να ασκούνται από τον ίδιο τον αδειοδότη σε 
κάθε μία από τις επικράτειες που καλύπτονται από την άδεια. Η SABAM εξήγησε ότι 
είναι δυνατό να προσαρμοστεί το υπόδειγμα σύμβασης CISAC και το υφιστάμενο 
δίκτυο συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης. Βάσει του υποδείγματος που προτάθηκε 
από την SABAM, η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης η οποία εκδίδει πολυεδαφική 
άδεια θα μπορούσε, εάν χρειαστεί, να ζητήσει από τις άλλες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης να παρακολουθούν τοπικά και να μεριμνούν για την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων που διέπουν την άδεια που έχει χορηγηθεί. 

(179) Τέταρτον, στο ίδιο πνεύμα των επιχειρημάτων που προβλήθηκαν από την SABAM, οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης των βορείων χωρών παρουσίασαν το μοντέλο 
συνεργασίας «Nordic and Baltic» (NCB). Εξήγησαν ότι εφαρμόζουν ένα σύστημα 
επιγραμμικών πολυεδαφικών αδειών το οποίο προβλέπει μια μόνο άδεια που καλύπτει 
τόσο τα απαιτούμενα δικαιώματα μηχανικής αναπαραγωγής όσο και τα δικαιώματα 
εκτέλεσης. Επιπλέον, το σύστημα αυτό επιτρέπει σε έναν εμπορικό χρήστη να 
αποκτήσει μια τέτοια άδεια όσον αφορά και τα δύο είδη δικαιωμάτων που καλύπτει τη 
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Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία, την Ισλανδία, την Εσθονία, τη 
Λετονία και τη Λιθουανία. Το NCB στηρίζεται στην σαφή συμβατική συνεργασία 
μεταξύ των εταιρειών σύμφωνα με τις εντολές που τους έχουν δοθεί από τους 
δικαιούχους. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης των βορείων χωρών και της 
Βαλτικής ισχυρίστηκαν ότι η πείρα έχει δείξει ότι (i) σε κάθε μοντέλο πολυεδαφικής 
αδειοδότησης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός δικτύου εθνικών εταιρειών που 
συνεργάζονται για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
δικαιούχων (είναι απαραίτητη η τοπική παρουσία για τον εντοπισμό και την 
παρακολούθηση της χρήσης), και (ii) μια πολυεδαφική αδειοδότηση για το σύνολο 
του ρεπερτορίου (blanket licensing) θα απαιτούσε τη χορήγηση της αναγκαίας 
εντολής από τους δικαιούχους και τους εκπροσώπους τους. 

(180) Η OSA φαίνεται να υποστηρίζει τις απόψεις και τις πρακτικές που εξέθεσαν η 
SABAM και οι εταιρείες των βορείων χωρών. Η OSA ανέφερε μάλιστα στην 
απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων ότι: «Πιστεύουμε ότι στερείται ουσίας ο 
ισχυρισμός ότι σήμερα οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης εκδίδουν άδειες για τη χρήση 
μουσικού ρεπερτορίου μέσω του Διαδικτύου και δορυφορικής μετάδοσης οι οποίες 
καλύπτουν αποκλειστικά την επικράτεια μιας μόνο χώρας (στην περίπτωση της OSA την 
Τσεχική Δημοκρατία). Μια τέτοια άδεια, τουλάχιστον στην περίπτωση χρηστών για τους 
οποίους έχει εκδώσει άδειες η OSA, δεν θα γινόταν αποδεκτή από τους χρήστες, και 
είναι αμφίβολο κατά πόσο η OSΑ θα μπορούσε ακόμη και να χορηγήσει μια τέτοια 
άδεια βάσει του νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τον 
οποίο το εύρος μιας άδειας, περιλαμβανομένης της εδαφικής της κάλυψης, προκύπτει 
από το σκοπό της άδειας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η χορήγηση μιας άδειας, 
παραδείγματος χάρη για μετάδοση μέσω Διαδικτύου αποκλειστικά εντός της επικράτειας 
της Τσεχικής Δημοκρατίας, θα απαιτούσε δυσανάλογα τεχνικά μέτρα από μέρους του 
χρήστη ή την εκ των πραγμάτων αδυναμία συμμόρφωσης με τους όρους μιας τέτοιας 
άδειας»139. 

(181) Η OSA ανέφερε επίσης ότι χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για μετάδοση μέσω του 
Διαδικτύου (webcasting): «Τη στιγμή αυτή η OSA χορηγεί άδειες για αρκετές 
πρωτότυπες μεταδόσεις μέσω Διαδικτύου, και ιδίως για ραδιοφωνικές μεταδόσεις· όλες 
οι άδειες χορηγούνται χωρίς εδαφικό περιορισμό. Όλες οι άδειες χορηγήθηκαν σε 
τσεχικούς οργανισμούς· μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακόμη λάβει αιτήσεις αδειοδότησης 
από ξένους οργανισμούς μετάδοσης»140. Είναι προφανές ότι η OSA δεν πιστεύει ότι τα 
τεχνικά προβλήματα εμποδίζουν τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών και θεωρεί ότι οι 
χρήστες χρειάζονται αυτό το είδος αδειών. 

(182) Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι παρατηρήσεις στα προηγούμενα σημεία 
διατυπώνονται με την επιφύλαξη ότι, σε ειδικές περιστάσεις, η απόφαση να μη δοθεί 
δικαίωμα χορήγησης αδειών εκτός της επικράτειας όπου είναι εγκατεστημένη η 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να μη 
θεωρείται ότι άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης έχει την τεχνική ικανότητα να 
εξασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση και την επιβολή των δικαιωμάτων. 
Επίσης, το νομικό σύστημα μιας χώρας ΕΟΧ μπορεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά 
που συνήθως συντελούν έτσι ώστε η εγχώρια εταιρεία να αποτελεί την επιλογή που 
προτιμάται, για παράδειγμα λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος που ενδέχεται να έχει σε 
περίπτωση αντιδικίας ενώπιον των εγχώριων δικαστηρίων. Η εδαφική οριοθέτηση που 
οφείλεται στις επιμέρους ικανότητες των μερών της διμερούς συμφωνίας αμοιβαίας 

 
139 Βλ. τμήμα 4.A της απάντησης της OSA στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
140 Βλ. σχετικό τμήμα για την "Original webcasting" της απάντησης της OSA στην κοινοποίηση 

αιτιάσεων. 
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εκπροσώπησης δεν αποτελεί κανονικά εναρμονισμένη πρακτική που περιορίζει τον 
ανταγωνισμό. 

(183) Ωστόσο, εναρμονισμένη πρακτική η οποία είναι συστηματική, δεν μπορεί να εξηγηθεί 
από την ιδιαίτερη κατάσταση ενός δεδομένου νομικού συστήματος ή από την 
περιορισμένη τεχνική ικανότητα της μιας ή της άλλης εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης. Συνεπώς, δεν μπορεί να δοθεί στην παρούσα απόφαση η ερμηνεία ότι 
δήθεν εμποδίζει τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, ως ανεξάρτητους φορείς της 
αγοράς, να λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες των άλλων εταιρειών να παρακολουθούν 
την αγορά και να εξασφαλίζουν την κατάλληλη επιβολή των δικαιωμάτων των 
δημιουργών στις διμερείς διαπραγματεύσεις τους. 

(184) Είναι αλήθεια ότι το Δικαστήριο141 θεώρησε ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
τοπικής και φυσικής παρακολούθησης πολλών καταστημάτων στην περίπτωση μη 
επιγραμμικών εφαρμογών (μπαρ, εστιατόρια, ντισκοτέκ, κ.λπ.), η εδαφική οριοθέτηση 
των αδειών βάσει των εθνικών συνόρων θα μπορούσε να δικαιολογηθεί με το 
σκεπτικό ότι ο πολλαπλασιασμός των δομών παρακολούθησης της χρήσης των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλες τις επικράτειες θα ήταν ασύμφορος 
από οικονομική άποψη. Το κόστος της δημιουργίας ενός δικτύου συμβάσεων με 
εμπορικούς χρήστες σε άλλη χώρα και η εφαρμογή ιδίων ρυθμίσεων τοπικής 
παρακολούθησης θα ήταν υπερβολικά υψηλό και θα εμπόδιζε τις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης να ασκούν δραστηριότητες εκτός των εγχώριων επικρατειών 
τους. Συνεπώς, αυτή η ανάγκη ενός τοπικού δικτύου πρακτόρων θα μπορούσε 
ενδεχομένως να εξηγήσει, για τις μη επιγραμμικές εφαρμογές, τον αυστηρά εθνικό 
ορισμό των περιοχών αδειοδότησης και την απολύτως συμμετρική αμοιβαία 
ανταλλαγή μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης ως «φυσικό» επακόλουθο 
της αγοράς που δεν βασίζεται σε εναρμονισμένη πρακτική. 

(185) Όπως εξηγείται στα επόμενα σημεία, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τα είδη της 
μετάδοσης μέσω δορυφόρου, διαδικτύου και καλωδίου. 

(186) Δορυφορική μετάδοση: Στην κοινοποίηση αιτιάσεων διαπιστώθηκε ότι « … είναι 
δυνατή η παρακολούθηση οποιασδήποτε δορυφορικής μετάδοσης εντός της γεωγραφικής 
εμβέλειας του δορυφόρου Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης μπορεί να ελέγχει το 
περιεχόμενο από οποιαδήποτε θέση εντός της γεωγραφικής εμβέλειας του δορυφόρου. 
Το θέμα αυτό π.χ. μπορεί να ρυθμιστεί με μια συμφωνία αμοιβαίας εκπροσώπησης που 
συνάπτει η PRS και επιτρέπει σε κάθε μέρος της συμφωνίας να χορηγεί άδεια όχι μόνο 
για τη δική του επικράτεια αλλά και για ολόκληρη τη γεωγραφική εμβέλεια του 
δορυφόρου στην περίπτωση άμεσης μετάδοσης»142. 

(187) Ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ισχυρίζονται ότι η γεωγραφική παρουσία στη 
χώρα του φορέα μετάδοσης είναι απαραίτητη προκειμένου να συγκεντρωθούν 
πληροφορίες για τα δικαιώματα που χρησιμοποιούνται και για να ικανοποιηθούν 
αξιώσεις κατά φορέων μετάδοσης. Παραδείγματος χάρη, τα κρυπτογραφημένα 
κανάλια μπορούν να παρακολουθούνται μόνο από τη χώρα προς την οποία 
κατευθύνονται143. 

                                                 
141 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 110/88, 241/88 και 242/88 François Lucazeau και λοιποί κατά Societé des 

Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) και λοιπών, σκέψη 18. Οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης θα μπορούσαν ωστόσο να είναι πραγματικοί ανταγωνιστές σε μη επιγραμμικό 
περιβάλλον εάν δημιουργήσουν ένα δίκτυο παρακολούθησης εκτός της εγχώριας επικράτειάς τους. 

142 Βλ. παράγραφο 111 της κοινοποίησης αιτιάσεων. 
143 Βλ. παράγραφοι 62 κ.επ. της μη εμπιστευτικής εκδοχής της απάντησης της GEMA στην κοινοποίηση 

αιτιάσεων· σελίδα 10 της μη εμπιστευτικής απάντησης της AKM στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
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(188) Ωστόσο, το επιχείρημα που προβλήθηκε για τα κρυπτογραφημένα κανάλια δεν 
ευσταθεί: οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που χορηγούν μια άδεια σε ένα φορέα 
μετάδοσης μπορούν κάλλιστα να λύσουν το πρόβλημα αυτό κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων για τη χορήγηση της άδειας και ο φορέας μετάδοσης μπορεί 
πάντοτε να χορηγήσει στη αδειοδότρια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης το 
απαιτούμενο μέσο για την αποκρυπτογράφηση των προγραμμάτων. Όσον αφορά την 
ανάγκη τοπικής παρουσίας, τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ απλώς παρουσίασαν τα 
επιχειρήματα που ήδη εξετάστηκαν και καταρρίφθηκαν ανωτέρω144. 

(189) Χρήση μέσω του Διαδικτύου: Το Διαδίκτυο παρουσιάζει νέα χαρακτηριστικά τα 
οποία διαφέρουν ριζικά από εκείνα της παραδοσιακής εκμετάλλευσης μουσικής που 
εξετάζονται στις υποθέσεις Tournier και Lucazeau. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης 
αποδείχθηκε, ιδίως από την EDIMA145, ότι η εξ αποστάσεως παρακολούθηση της 
επιγραμμικής παροχής μουσικής (τόσο μετάδοση όσο και τηλεφόρτωση) είναι δυνατή 
στην πράξη. Πράγματι, κάθε μουσικό έργο έχει μια ηλεκτρονική ταυτότητα και κάθε 
προσωπικός υπολογιστής έχει μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου. Χάρη στις 
πληροφορίες αυτές, η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης μπορεί να εξασφαλίσει, όταν 
χορηγεί την άδεια, ότι ο εμπορικός χρήστης είναι σε θέση να γνωρίζει ακριβώς ποιο 
μουσικό έργο χρησιμοποιείται, από ποιον υπολογιστή και για ποιο είδος χρήσης. Ο 
εμπορικός χρήστης μπορεί μετά να αποστέλλει τα στοιχεία αυτά στις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης οι οποίες θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να 
διανέμουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στους δικαιούχους. Με άλλα λόγια, οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης μπορούν να συμφωνήσουν για τις λεπτομέρειες της 
παρακολούθησης. 

(190) Όπως ήδη εξηγήθηκε στην κοινοποίηση αιτιάσεων, οι πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς 
στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για 
επιγραμμική χρήση δεν στηρίζουν τον ισχυρισμό ότι οι εδαφικοί περιορισμοί είναι 
απαραίτητοι, ιδίως για την εξασφάλιση των δραστηριοτήτων των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης όσον αφορά την κατάλληλη παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την επιβολή των δικαιωμάτων. 

(191) Πρώτον, στην υπόθεση Simulcasting146, μετά από συζητήσεις με τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής, η IFPI («Διεθνής Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας») κοινοποίησε 
στην Επιτροπή μια τροποποιημένη εκδοχή της συμφωνίας αμοιβαίας εκπροσώπησης, 
η οποία επέτρεπε στους φορείς μετάδοσης των οποίων τα σήματα ξεκινούσαν από μία 
χώρα του ΕΟΧ να έρχονται σε επαφή με οποιαδήποτε εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης που ήταν εγκατεστημένη στον ΕΟΧ και είχε υπογράψει την εν λόγω 
συμφωνία, προκειμένου να λαμβάνουν πολυεδαφική άδεια πολλαπλών ρεπερτορίων 
για την ταυτόχρονη μετάδοση μέσω του Διαδικτύου. Στις 11 Νοεμβρίου 2003, 
εξάλλου, η IFPI ανακοίνωσε τη σύναψη μιας πρότυπης συμφωνίας μεταξύ των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης των παραγωγών φωνογραφημάτων σχετικά με τη 
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών πολλαπλών ρεπερτορίων για την αναμετάδοση μέσω 

                                                 
144 Βλ. παράγραφοι 173 και επ. της παρούσας απόφασης. 
145 Η EDIMA είναι οργανισμός που εκπροσωπεί επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες στην 

επιγραμμική παροχή ακουστικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου. Τα μέλη της EDIMA 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70% της αγοράς επιγραμμικών ψηφιακών μέσων. 

146 Απόφαση 2003/300/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά με διαδικασία του άρθρου 81 
της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ, (Υπόθεση αριθ. COMP/C2/38.014 IFPI 
'Simulcasting') (ΕΕ L 107 της 30.4.2003, σ. 58) σημεία 3 και 27. 
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του Διαδικτύου147. Η συμφωνία Webcasting σχετικά με την αναμετάδοση μέσω του 
Διαδικτύου αντανακλά τη δομή της συμφωνίας Simulcasting σχετικά με την 
ταυτόχρονη μετάδοση στο βαθμό που επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες να 
χορηγούν παγκόσμιες άδειες σε εμπορικούς χρήστες οι οποίοι βρίσκονται σε 
οποιοδήποτε σημείο του ΕΟΧ. Συνεπώς, το αποτέλεσμα της υπόθεσης Simulcasting 
σχετικά με την ταυτόχρονη μετάδοση και οι όροι της μεταγενέστερης συμφωνίας 
Webcasting σχετικά με τη μετάδοση μέσω του Διαδικτύου, δείχνουν ότι δεν είναι 
απαραίτητο από τεχνική άποψη οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας να έχουν εδαφική (δηλαδή τοπική) παρουσία προκειμένου να 
προσφέρουν πολυεδαφικές άδειες/πολλαπλών ρεπερτορίων για χρήση μέσω του 
Διαδικτύου και να παρακολουθούν σωστά τη χρήση αυτής. 

(192) Επίσης, η συμφωνία Σαντιάγκο προέβλεπε ήδη τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών, 
ακόμη και αν η δυνατότητα αυτή περιοριζόταν σε χρήστες που είχαν την οικονομική 
τους έδρα στην ίδια εγχώρια επικράτεια. Αυτό αποδεικνύει ότι η τοπική παρουσία σε 
χώρες όπου γίνεται η χρήση δεν θεωρείται απαραίτητη. 

(193) Δεύτερον, τον Ιανουάριο του 2006, η PRS και η GEMA ίδρυσαν κοινή επιχείρηση η 
οποία θα ενεργεί ως πανευρωπαϊκός φορέας ενιαίας εξυπηρέτησης για τη χορήγηση 
αδειών για επιγραμμικές εφαρμογές και κινητές επικοινωνίες όσον αφορά το 
αγγλοαμερικανικό ρεπερτόριο της EMI. Αυτή η κοινή επιχείρηση θα χορηγεί 
πανευρωπαϊκές άδειες σε εμπορικούς χρήστες που είναι εγκατεστημένοι σε 
οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Όπως αναγνώρισε ο Adam Singer, Πρόεδρος 
Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου της MCPS-PRS Alliance: «Όταν η σύνδεση είναι 
επιγραμμική, τα σύνορα δεν ακούγονται», ενώ ο Jürgen Becker, που ήταν τότε 
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της GEMA δήλωσε «Με αυτόν τον τρόπο θα 
εξασφαλιστεί στους αδειοδόχους και στους καταναλωτές ένας φορέας ενιαίας 
εξυπηρέτησης, ενώ οι δικαιούχοι και οι ομόλογοι οργανισμοί θα προστατεύονται 
αποτελεσματικά στα παγκόσμια ψηφιακά δίκτυα»148. Το νέο αυτό υπόδειγμα αποτελεί 
ένα παράδειγμα που αποδεικνύει ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης έχουν την 
τεχνική δυνατότητα να προσφέρουν μια πολυεδαφική άδεια και ότι τα επιχειρήματα 
που συνδέονται με τα καθήκοντα των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης σχετικά με 
τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την επιβολή των δικαιωμάτων και την 
απαιτούμενη γεωγραφική εγγύτητα μεταξύ του αδειοδότη και του αδειοδόχου δεν 
νομιμοποιούν την παρούσα παράλληλη συμπεριφορά όσον αφορά τους εδαφικούς 
περιορισμούς. Ορισμένες από τις ίδιες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης οι οποίες 
πρόβαλαν αυτά τα επιχειρήματα δεν τα θεωρούν εμπόδια για τη σύναψη συμφωνιών 
όπως η κοινή επιχείρηση PRS/GEMA. 

(194) Τρίτον, ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ πρότειναν άλλες λύσεις ή μηχανισμούς 
προκειμένου να προσφέρουν πολυεδαφικές άδειες σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Αξίζει ιδίως να αναφερθεί η πρόταση ορισμένων μικρομεσαίων εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης του ΕΟΧ οι οποίες είναι μέλη της CISAC στον ΕΟΧ. Πιστεύουν ότι θα 
μπορούσε να υιοθετηθεί ένα νέο και πρόσφορο υπόδειγμα: βάσει του υποδείγματος 
αυτού, «Κάθε ευρωπαϊκή εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων έχει δικαίωμα 
να χορηγεί πανευρωπαϊκές διασυνοριακές επιγραμμικές άδειες σε κάθε χρήστη που έχει 
οικονομική έδρα εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ …η αδειοδότρια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης δικαιωμάτων εφαρμόζει τις τιμές και τους όρους της χώρας 

 
147 Βλ. δελτίο τύπου «Ο δισκογραφικός κλάδος ανακοινώνει τη δημιουργία νέου φορέα ενιαίας 

εξυπηρέτησης για χορήγηση αδειών μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου» της 11.11.2003 στο 
www.ifpi.org

148 Βλ. δελτίο τύπου της GEMA της 23ης Ιανουαρίου 2006 στο www.gema.de

http://www.gema.de/
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προορισμού»149. Αυτή η πρόταση που παρουσιάστηκε από ορισμένους αδειοδότες 
δείχνει ότι δεν υπάρχουν τεχνικοί ή οικονομικοί λόγοι που να αποκλείουν τη 
υιοθέτηση μιας πολυεδαφικής άδειας πολλαπλών ρεπερτορίων που χορηγείται σε κάθε 
εμπορικό χρήστη που είναι εγκατεστημένος εντός του ΕΟΧ αντί απλώς μιας άδειας 
εντός της εγχώριας επικράτειας του αδειοδότη. 

(195) Καλωδιακή αναμετάδοση μουσικών έργων: οι αποδέκτες της κοινοποίησης αιτιάσεων 
θεωρούν εν γένει ότι η αγορά καλωδιακής αναμετάδοσης παρουσιάζει 
χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα της μη επιγραμμικής αγοράς όπου η τοπική 
παρουσία και η γνώση της αγοράς εξακολουθούν να είναι απαραίτητες. 

(196) Δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι το εύρος της αγοράς καλωδιακής εκμετάλλευσης 
μουσικών έργων παραμένει επί του παρόντος εθνικό ή τοπικό. Τα κανάλια που 
αναμεταδίδονται καλωδιακά πράγματι προτείνονται συνήθως για καταναλωτές σε 
τοπικό επίπεδο (παραδείγματος χάρη, οι καλωδιακοί φορείς προσφέρουν ένα πακέτο 
καναλιών σε καταναλωτές που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή σε μια 
πόλη). Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η αγορά δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον σε 
επίπεδο ΕΟΧ. Αντίθετα, ορισμένα προγράμματα αναμεταδίδονται μέσω καλωδίου σε 
πολλές χώρες ΕΟΧ, όπως τα μεγαλύτερα εθνικά τηλεοπτικά κανάλια ή προγράμματα 
ενδεχομένως με διεθνές ενδιαφέρον (π.χ. BBC World, TV5 και Euronews). 

(197) Δεν αμφισβητείται επίσης ότι οι καλωδιακοί φορείς χρειάζονται ειδική άδεια για 
καλωδιακή εκμετάλλευση η οποία είναι διαφορετική από εκείνη των φορέων 
δορυφορικής μετάδοσης. 

(198) Όπως έγινε σαφές στην κοινοποίηση αιτιάσεων150, τα επίμαχα αναμεταδιδόμενα 
προγράμματα είναι μόνο εκείνα που μεταδίδονται πρώτα δορυφορικά και μετά 
αναμεταδίδονται καλωδιακά, στο μέτρο που η αναμετάδοση δεν προχωρεί πέρα από 
το αποτύπωμα του δορυφόρου. Κατά συνέπεια, το επίμαχο περιεχόμενο της 
καλωδιακής αναμετάδοσης ταυτίζεται απολύτως με εκείνο της δορυφορικής 
μετάδοσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που 
είναι εγκατεστημένες εντός του αποτυπώματος του δορυφόρου μπορούν δυνητικά να 
εκδώσουν άδεια που καλύπτει ολόκληρο το αποτύπωμα του δορυφόρου και μπορούν 
να παρακολουθούν χωρίς πρόβλημα τη χρήση της άδειας αυτής ), μπορεί να θεωρηθεί 
ότι, υπό κανονικές συνθήκες και εκτός εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την 
παρακολούθηση που ασκείται από ένα δεδομένο καλωδιακό φορέα, αυτές οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης μπορούν επίσης να εκδίδουν άδειες και να παρακολουθούν 
την καλωδιακή εκμετάλλευση έργου που έχει προηγουμένως μεταδοθεί μέσω 
δορυφόρου. Εάν παρουσιαστεί κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, που οφείλεται στο 
επιχειρησιακό μοντέλο του καλωδιακού φορέα, μπορεί να νομιμοποιείται η άρνηση 
της χορήγησης μιας τέτοιας άδειας ή να συμφωνηθούν συγκεκριμένα μέτρα για την 
παρακολούθηση, πλην όμως οι τρέχουσες συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης δεν 
προβλέπουν ούτε καν τη δυνατότητα έκδοσης μιας τέτοιας άδειας. 

(199) Συμπερασματικά, δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος που θα μπορούσε να εξηγήσει 
γιατί όλες οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης έχουν εφαρμόσει την ίδια παράλληλη 

                                                 
149 Βλ το έγγραφο τοποθέτησης της 29ης Αυγούστου 2005 «Διασυνοριακή συλλογική διαχείριση 

επιγραμμικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη» που υπογράφεται από τις εταιρείες ARTISJUS, AKM, 
KODA, SPA, STIM, TEOSTO και TONO, σελίδα 2. Αυτές οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, στις 
οποίες περιλαμβάνονται ορισμένοι από τους αποδέκτες της παρούσας κοινοποίησης αιτιάσεων, έλαβαν 
τη θέση αυτή στο πλαίσιο του εγγράφου εργασίας που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 7 Ιουλίου 2005 
από τη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής σχετικά με τη «Διασυνοριακή συλλογική διαχείριση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας». 

150 Βλ. παράγραφοι 109, 110 και 111 της κοινοποίησης αιτιάσεων. 
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συμπεριφορά στην αγορά ή γιατί έχουν διατηρήσει την αποκλειστική τους θέση στην 
εγχώρια αγορά τους για τη χορήγηση αδειών καλωδιακής αναμετάδοσης, στο μέτρο 
που το αναμεταδιδόμενο περιεχόμενο λαμβάνει χώρα εντός του αποτυπώματος του 
δορυφόρου όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετάδοση. 

7.6.2. Η εναρμονισμένη πρακτική περιορίζει τον ανταγωνισμό 

(200) Στα σημεία που ακολουθούν εξηγείται γιατί η εναρμονισμένη πρακτική περιορίζει τον 
ανταγωνισμό. Εξηγείται, πρώτον, ότι δημιουργεί κατακερματισμό της αγοράς και, 
δεύτερον, ότι δεν είναι αντικειμενικά απαραίτητο, από οικονομική και εμπορική 
άποψη, να υπάρχει μια σειρά διμερών συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης μεταξύ 
των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης που επιβάλλουν εθνική εδαφική οριοθέτηση. 

(201) Κατά την εξέταση καθεμιάς από τις διάφορες πτυχές που συνδέονται με το θέμα αυτό, 
είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η στόχευση των αιτιάσεων της Επιτροπής. Η 
παρούσα απόφαση δεν έχει ως αντικείμενο την απλή οριοθέτηση του εύρους της 
εντολής, αλλά τη συντονισμένη προσέγγιση όλων των μελών της CISAC στον ΕΟΧ 
όσον αφορά την οριοθέτηση αυτή. Πρέπει να σημειωθεί εξαρχής ότι, εξεταζόμενη 
μεμονωμένα, η χορήγηση μιας άδειας που περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη 
επικράτεια, ακόμη και σε μια εγχώρια επικράτεια, δεν αποτελεί αυτόματα περιορισμό 
του ανταγωνισμού. Ένας αδειοδότης δικαιούται κανονικά να περιορίζει μια άδεια 
εντός μιας συγκεκριμένης επικράτειας χωρίς αυτό να αντιβαίνει στις διατάξεις του 
άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης και του άρθρου 53 παράγραφος 1 της 
συμφωνίας για τον ΕΟΧ. 

(202) Κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των διμερών συμφωνιών αμοιβαίας 
εκπροσώπησης που έχουν συναφθεί από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, είναι 
απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες 
εφαρμόζονται, το οικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις, 
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που καλύπτονται από τη συμφωνία και η πραγματική 
διάρθρωση της σχετικής αγοράς151. 

7.6.2.1. Εδαφική οριοθέτηση και αποκλειστικότητα 

(203) Ακόμη και αν δεν υπήρχε η ρητή αποκλειστικότητα που περιγράφηκε στο 
τμήμα 7.5.2, ο περιορισμός της εδαφικής οριοθέτησης του δικαιώματος αδειοδότησης 
στην εγχώρια επικράτεια (δηλαδή στην εθνική επικράτεια) της εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης ισοδυναμεί με τη χορήγηση αποκλειστικότητας στην εγχώρια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης και στην κατάτμηση της αγοράς σε εθνικά μονοπώλια152. 

(204) Η ομοιόμορφη εδαφική οριοθέτηση έχει ως αποτέλεσμα την έμμεση χορήγηση 
αποκλειστικότητας στο μέτρο που τυποποιεί την αμοιβαία εκπροσώπηση μεταξύ των 
μελών της CISAC στον ΕΟΧ: το δικαίωμα αδειοδότησης κάθε εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης περιορίζεται με την έννοια ότι μπορεί να παρέχει πρόσβαση μόνο στα 
έργα του χαρτοφυλακίου της για εκμετάλλευση στην «εγχώρια» επικράτειά της 
(ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται ο χρήστης). Με την προσθήκη αυτής της εδαφικής 
οριοθέτησης σε όλες τις εν λόγω συμφωνίες, το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι μόνο μία 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης ανά χώρα είναι σε θέση να χορηγεί άδειες 
πολλαπλού ρεπερτορίου για τη χρησιμοποίηση της καλυπτόμενης μουσικής στην εν 
λόγω χώρα. 

(205) Αυτή η οριοθέτηση αντανακλά, σε κάποιο βαθμό, τη ρητή αποκλειστικότητα που 
προβλέπεται στο υπόδειγμα σύμβασης και στις διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας 

 
151 Υπόθεση 23/67 SA Brasserie de Haecht κατά Consorts Wilkin-Janssen, Συλλογή 1967, σ. 407. 
152 Βλ. παράγραφο 99 της κοινοποίησης αιτιάσεων. 
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εκπροσώπησης για την εφαρμογή της. Εάν η αποκλειστικότητα παρέχεται ρητά στην 
άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που συνάπτει τη διμερή συμφωνία, οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης θα οριοθετούν το δικαίωμα αδειοδότησης στις άλλες διμερείς 
συμφωνίες με βάση την εγχώρια επικράτεια κάθε εταιρείας συλλογικής διαχείρισης. 
Κάθε εδαφική οριοθέτηση που θα υπερέβαινε τα όρια της εγχώριας επικράτειας θα 
προσέκρουε στην αποκλειστικότητα που χορηγείται στην άλλη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης. 

(206) Ωστόσο, αυτό δείχνει, δεδομένου ότι οι δύο ρήτρες ρητής αποκλειστικότητας και 
εδαφικής οριοθέτησης εφαρμόζονται παράλληλα, ότι η κατάργηση των ρητρών ρητής 
αποκλειστικότητας δεν θα εξαλείψει εντελώς την αποκλειστικότητα. Ακόμη και αν 
δεν υπάρχει ρητή αποκλειστικότητα, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης μπορούν να 
επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα συντονίζοντας απλώς τη συμπεριφορά τους, έτσι ώστε 
το δικαίωμα χορήγησης αδειών να περιορίζεται στην εγχώρια επικράτεια της 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης. Ακόμη και όταν οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης έχουν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, καταργήσει τη ρητή 
αποκλειστικότητα, δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή στην κατανομή των 
επικρατειών μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης153. Παρόλο που ορισμένες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης ισχυρίστηκαν ότι δεν εφάρμοζαν τις υπάρχουσες 
ρήτρες αποκλειστικότητας, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης ούτε χορήγησαν τα 
ρεπερτόριά τους για εκμετάλλευση σε άλλη χώρα από εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης, εκτός από τον αντίστοιχο κατεστημένο φορέα, ούτε χορήγησαν το 
ρεπερτόριό τους σε περισσότερες από μία εταιρείες συλλογικής διαχείρισης εκ 
παραλλήλου για την ίδια επικράτεια (με κάλυψη περισσότερων χωρών). 

(207) Αυτό οδηγεί στην ουσία σε εθνικά μονοπώλια για την αδειοδότηση δικαιωμάτων 
δημόσιας εκτέλεσης πολλαπλού ρεπερτορίου και έχει ως αποτέλεσμα την κατάτμηση 
του ΕΟΧ σε εθνικές αγορές. Ο ανταγωνισμός περιορίζεται σε δύο επίπεδα: (i) στην 
αγορά για υπηρεσίες διαχείρισης τις οποίες οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
παρέχουν μεταξύ τους σε αμοιβαία βάση και (ii) στην αγορά αδειοδότησης. 

(208) Στην αγορά για υπηρεσίες διαχείρισης τις οποίες οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
παρέχουν μεταξύ τους σε αμοιβαία βάση, η ομοιόμορφη εδαφική οριοθέτηση 
εξασφαλίζει ότι κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης παρέχει αυτές τις υπηρεσίες 
διαχείρισης αποκλειστικά για τη δική της εγχώρια επικράτεια και επίσης ότι δεν θα 
αντιμετωπίζει εκεί ανταγωνισμό από άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. 
Παραδείγματος χάρη, η GEMA θα μπορούσε κατ' αρχήν να επιλέξει τη γαλλική 
SACEM για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών στην GEMA στο Βέλγιο παράλληλα 
με τη βελγική SABAM. Ωστόσο, βάσει των συντονισμένων κανόνων που 
εφαρμόζονται από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, η GEMA επιλέγει τη 
SACEM μόνο για τη Γαλλία και τη SABAM για το Βέλγιο. Με τη σειρά τους, οι 
SACEM και SABAM δεν αναθέτουν σε καμία άλλη εταιρεία εκτός από την GEMA, 
τη διαχείριση των γαλλικών και των βελγικών δικαιωμάτων στη Γερμανία. 

(209) Το αντίστοιχο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται στην αγορά για τα δικαιώματα 
αδειοδότησης. Λόγω της χορήγησης του δικαιώματος αδειοδότησης σε αυστηρά 
εθνική βάση, οι χρήστες των δικαιωμάτων δεν έχουν άλλες εναλλακτικές δυνατότητες, 
για την απόκτηση αδειών πολλαπλού ρεπερτορίου, εκτός από την εθνική εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης για την αντίστοιχη χώρα. Ένας χρήστης δικαιωμάτων, 
ανεξάρτητα από τον τόπο της εγκατάστασής του, που επιθυμεί, για παράδειγμα, να 
χρησιμοποιεί μουσική στη Γερμανία, μπορεί να απευθυνθεί μόνο στη GEMA για την 

 
153 Βλ. τμήμα 7.6.2.1. της παρούσας απόφασης και παράγραφο 102 της κοινοποίησης αιτιάσεων. 
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απαραίτητη άδεια– καμία άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δεν μπορεί βάσει της 
εναρμονισμένης πρακτικής να χορηγεί άδειες σε χρήστη που είναι εγκατεστημένος 
στη Γερμανία. Κατ' αρχήν, οποιαδήποτε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης θα 
μπορούσε να χορηγήσει τα δικαιώματά της σε περισσότερες από μία εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης ανά χώρα. Για παράδειγμα, η SACEM θα μπορούσε να 
χορηγήσει τα δικαιώματα για το ρεπερτόριό της (το γαλλικό ρεπερτόριο) για 
εκμετάλλευση στην Αυστρία και τη Γερμανία τόσο στην AKM της Αυστρίας όσο και 
στην GEMA της Γερμανίας. Και οι δύο εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα ήταν 
τότε σε θέση να χορηγούν άδειες για το γαλλικό ρεπερτόριο στη Γερμανία και την 
Αυστρία και οι χρήστες των δικαιωμάτων θα είχαν μια σαφή εναλλακτική δυνατότητα 
όσον αφορά το ρεπερτόριο μεταξύ δύο ανταγωνιζόμενων εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης. 

(210) Τα αμοιβαίως εγγυημένα εδαφικά μονοπώλια για την αδειοδότηση δικαιωμάτων 
δημόσιας εκτέλεσης εξασφαλίζουν ότι κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης θα είναι 
σε θέση να χρεώνει τέλη για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και τη χορήγηση της 
άδειας χωρίς να αντιμετωπίζει ανταγωνιστική πίεση για τα τέλη αυτά από άλλες 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Αυτό οδηγεί σε περιορισμό του ανταγωνισμού. 
Αυτή η απουσία ανταγωνισμού, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, μπορεί επίσης να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο των δικαιούχων. 

(211) Η ομοιόμορφη εδαφική οριοθέτηση δημιουργεί αποτελέσματα που παγώνουν τη 
διάρθρωση της αγοράς, αποκλείουν άλλες μορφές αδειοδότησης πολλαπλού 
ρεπερτορίου και καθηλώνουν κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης στην άσκηση 
δραστηριοτήτων μόνο στην εγχώρια επικράτειά της. Αυτό το δίκτυο συμφωνιών 
αμοιβαίας αναγνώρισης έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει περιθώριο 
για άλλα μέσα οργάνωσης και ανταγωνισμού όσον αφορά τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης δημιουργεί φραγμούς που εμποδίζουν 
την πρόσβαση στην αγορά νέων ανταγωνιστών ικανών να διαχειριστούν τα εν λόγω 
πνευματικά δικαιώματα, ή νέους τρόπους διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας από υφιστάμενους φορείς της αγοράς, και έχει ως αποτέλεσμα την 
παρεμπόδιση της διανομής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος 
ορισμένων υφιστάμενων φορέων. 

(212) Αν δεν υπήρχαν εναρμονισμένες πρακτικές για εδαφικές οριοθετήσεις, θα ήταν 
πιθανότερο οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να ανταγωνίζονται μεταξύ τους 
βρίσκοντας τους αποτελεσματικότερους τρόπους για τη διαχείριση των δικαιωμάτων. 
Αυτό θα δημιουργούσε διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά την εδαφική οριοθέτηση 
των περιοχών όπου χορηγούν άδειες καθώς και στον αριθμό των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης από τις οποίες ζητείται η διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε 
άλλη επικράτεια. Κατά συνέπεια, οι δημιουργοί θα είχαν κίνητρο να καταστούν μέλη 
αυτών των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης οι οποίες έχουν ήδη βρει πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των δικαιωμάτων. 

7.6.2.2. Είναι η εναρμονισμένη πρακτική αντικειμενικά απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η 
αμοιβαία ανάθεση εντολών μεταξύ των μελών της ΕΟΧ-CISAC; 

(213) Ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ανέφεραν ότι αν δεν υπήρχε η εδαφική 
οριοθέτηση, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δεν θα είχαν κίνητρο να αναθέτουν 
μεταξύ τους αμοιβαίες εντολές αδειοδότησης, δεδομένου ότι αυτό θα τις υποχρέωνε 
να ανταγωνίζονται μεταξύ τους στις αντίστοιχες επικράτειές τους και να χορηγούν 
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άδειες σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης σε επικράτειες για τις οποίες οι εταιρείες 
αυτές μπορεί να μην διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τις ικανότητες154. 

(214) Αντίθετα, η SABAM στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων ισχυρίστηκε 
ότι «δεν προκύπτει κανένα όφελος για τους δημιουργούς από την παρεμπόδιση των 
δραστηριοτήτων των σύννομων πολυεθνικών χρηστών του παγκόσμιου μουσικού 
ρεπερτορίου που χρησιμοποιούν τρόπους εκμετάλλευσης που είναι τεχνολογικά νέοι και 
εγγενώς χωρίς σύνορα»155. Η SABAM αναφέρει επίσης στην απάντησή της ότι «μια 
πολυεδαφική άδεια όχι μόνο δεν θίγει την ποιότητα της συλλογικής διαχείρισης των 
δικαιωμάτων των δημιουργών, αλλά προσφέρει πλεονεκτήματα τόσο στους δημιουργούς 
όσο και στους χρήστες … Οι εδαφικοί περιορισμοί που περιέχονται στο υπόδειγμα 
σύμβασης CISAC φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα από τη βελτίωση της συλλογικής 
διαχείρισης και αποκλείουν την ανάδυση, την ανάπτυξη και τη μελλοντική ωριμότητα 
αυτής της νέας αγοράς»156. Ο ανταγωνισμός «θα αναβαθμίσει την ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχονται στους δημιουργούς και τους χρήστες και κανένα δικαίωμα 
που συνδέεται με την ύπαρξη εθνικών αποκλειστικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να 
δικαιολογήσει τη μη εφαρμογή του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ … Ο εθνικός 
χαρακτήρας της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μπορεί 
κατά κανένα τρόπο να στηρίξει τον ισχυρισμό ορισμένων εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης ότι υφίσταται φυσικό και συμβατικό εθνικό μονοπώλιο»157. 

(215) Πρώτον, θα πρέπει και πάλι να σημειωθεί ότι δεν αμφισβητείται η δυνατότητα των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης να θέτουν εδαφικούς περιορισμούς στις αμοιβαίες 
εντολές τους. Οι αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή αφορούν μόνο τον 
παράλληλο εδαφικό περιορισμό που εφαρμόζεται στις εγχώριες επικράτειες. Δεν 
υφίσταται ένδειξη ότι αυτή η παράλληλη συμπεριφορά θα δικαιολογούσε 
αντικειμενικά τη δημιουργία ενός δικτύου αμοιβαίων συμφωνιών εκπροσώπησης, και 
τα επιχειρήματα των αποδεκτών της κοινοποίησης των αιτιάσεων επιδιώκουν κυρίως 
να καταρρίψουν τη θέση ότι ο εδαφικός περιορισμός θα μπορούσε, αυτός καθ' εαυτός, 
να περιορίζει τον ανταγωνισμό. 

(216) Δεύτερον, τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν από τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ δεν 
είναι εν γένει πειστικά. Οι αποδέκτες της κοινοποίησης των αιτιάσεων επανέλαβαν για 
άλλη μια φορά ότι η παρακολούθηση στο εξωτερικό είναι δυσχερής, και ότι, συνεπώς, 
η σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης με άλλες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης έχει ζωτική σημασία προκειμένου να προασπιστούν τα συμφέροντα των 
μελών τους στο εξωτερικό. Πέραν του γεγονότος ότι υπερτονίζονται ορισμένες από 
τις δυσχέρειες σχετικά με την παρακολούθηση της εκμετάλλευσης εκτός της εγχώριας 
επικράτειας, θα ήταν ελάχιστα πιστευτό ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα 
έπαυαν να προστατεύουν τα μέλη τους στο εξωτερικό απλώς και μόνο επειδή θα 
προέκυπτε κάποιος βαθμός ανταγωνισμού λόγω της απαγόρευσης αυτής της 
εναρμονισμένης πρακτικής. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης έχουν καθήκοντα καταπιστευματοδόχου έναντι των μελών τους και δεν 
έχουν δικαίωμα να ασκούν διακρίσεις όσον αφορά τα εφαρμοζόμενα τέλη 
εκμετάλλευσης, μια «προς τα κάτω εξίσωση» θα σήμαινε ότι η εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης θα αποφάσιζε επίσης να επιβάλει χαμηλότερα τέλη εκμετάλλευσης όσον 

 
154 Βλ. για παράδειγμα την παράγραφο 53 της μη εμπιστευτικής απάντησης της PRS στην κοινοποίηση 

αιτιάσεων. 
155 Βλ. σ. 19, πρώτη παράγραφο της απάντησης της SABAM στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
156 Βλ. σ. 19, δεύτερη παράγραφο της απάντησης της SABAM στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
157 Βλ. σ. 20, τελευταία παράγραφο της απάντησης της SABAM στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
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αφορά τα δικά της μέλη, πράγμα που δεν φαίνεται να αποτελεί ρεαλιστικό 
ενδεχόμενο. 

(217) Τρίτον, τίποτε δεν εμποδίζει τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να προστατεύσουν 
τα συμφέροντα των μελών τους εξασφαλίζοντας ότι δεν πλήττονται τα έσοδά τους 
λόγω της ύπαρξης κάποιου βαθμού ανταγωνισμού στη χορήγηση των αδειών. Κατά τη 
διάρκεια της ακρόασης ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ισχυρίστηκαν ότι το 
κυριότερο πρόβλημα για την έκδοση πολυεδαφικής άδειας δεν συνδέεται με τις 
δραστηριότητες των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης σχετικά με την εξ αποστάσεως 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή των σχετικών δικαιωμάτων, αλλά με τον 
καθορισμό της τιμής μιας τέτοιας άδειας158. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δεν θα είχε συμφέρον να υπάρχει ανταγωνισμός 
μεταξύ των άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης για την αδειοδότηση του 
ρεπερτορίου της στο εξωτερικό. Αυτό θα σήμαινε – αν χρησιμοποιηθεί το παράδειγμα 
που αναφέρθηκε στο σημείο 208– ότι δεν θα συνέφερε τη GEMA, σύμφωνα με την 
άποψη αυτή, η SACEM και η SABAM να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τη 
χορήγηση αδειών για το γερμανικό ρεπερτόριο, δεδομένου ότι αυτό θα οδηγούσε σε 
προς τα κάτω εξίσωση των τιμών για αυτό το ρεπερτόριο και, συνεπώς, σε ζημίες για 
τη GEMA (σε αντίθεση με το μοντέλο των χωριστών επικρατειών ανά εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης). 

(218) Η Επιτροπή διευκρίνισε ήδη τη θέση της σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο 
σε παρόμοια υπόθεση, στην οποία καταργήθηκαν όλες οι εδαφικές οριοθετήσεις, και 
δέχθηκε ένα μηχανισμό τιμών προκειμένου να διατηρηθεί κάποιος έλεγχος των 
εσόδων που προκύπτουν από μια τέτοια εντολή και να αποφευχθεί μια προς τα κάτω 
εξίσωση των εσόδων των δικαιούχων. Πράγματι, στην απόφαση Simulcating, 
αναφέρθηκε ότι «το γεγονός ότι μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης είναι αναγκασμένη 
να εγγυάται ένα ενδεδειγμένο ύψος αμοιβής για το δικό της ρεπερτόριο είναι ασφαλώς 
απόρροια της ουσιώδους λειτουργίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των συγγενικών δικαιωμάτων. Επομένως, είναι απολύτως φυσικό οι συμφωνίες μεταξύ 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης να περιλαμβάνουν διατάξεις για το συγκεκριμένο 
ζήτημα»159. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δέχθηκε ότι απαλλάσσεται βάσει του 
άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης η θέσπιση ενός μηχανισμού καθορισμού 
τελών: η τιμή μιας άδειας ταυτόχρονης μετάδοσης στηρίζεται σε ένα συνολικό τέλος 
που χρεώνεται από την αδειοδότρια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης και που 
αντανακλά τα διάφορα εθνικά τέλη που ορίζονται από κάθε συμμετέχουσα εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης160. Η τιμή της άδειας που εκδίδεται από τις εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης είναι συνδυασμός των διοικητικών τελών και της τιμής του 
προστατευόμενου έργου. Ο ανταγωνισμός ασκείται στο επίπεδο των διοικητικών 
τελών και όχι των ίδιων των δικαιωμάτων. Συνεπώς, φαίνεται ότι οι εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν το εισόδημα των 
μελών τους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών 
πολλαπλού ρεπερτορίου161. 

 
158 Όσον αφορά το μηχανισμό καθορισμού τιμών, βλ. την παράγραφο 16 κ.επ. της μη εμπιστευτικής 

απάντησης της GEMA στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
159 Βλ. την παράγραφο 70 της απόφασης 2003/300/ΕΚ. 
160 Άρχισε να ασκείται ένας ορισμένος βαθμός ανταγωνισμού ως προς τις τιμές, αλλά μόνο όσον αφορά τα 

διοικητικά τέλη για τους αδειοδότες. Βάσει του συστήματος αυτού, δεν υπάρχει ανταγωνισμός ως προς 
το τμήμα «δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας» της τιμής, αλλά μόνο όσον αφορά το επίπεδο των 
διοικητικών τελών. 

161 Επί του παρόντος εφαρμόζεται παρόμοιο σύστημα από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης του ΕΟΧ 
στο πλαίσιο της επέκτασης της συμφωνίας των Καννών, βλ. σημείο 82. 
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(219) Επιπλέον, ακόμη και χωρίς έναν τέτοιο μηχανισμό όπως αυτός που χρησιμοποιείται 
στην απόφαση Simulcasting, η απλή απόκλιση από τη εναρμονισμένη προσέγγιση και 
οποιαδήποτε επακόλουθη παράλληλη εκχώρηση των ίδιων περιοχών αδειοδότησης σε 
περισσότερες από μία εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, δεν χρειάζεται να οδηγήσει 
σε εξίσωση των τιμών προς τα κάτω. Τη στιγμή αυτή, μια εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης που χορηγεί άδειες στο εξωτερικό για μια άλλη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης η οποία της έχει δώσει σχετική εντολή, εφαρμόζει τα δικά της τέλη και 
αποδίδει ένα ορισμένο ποσοστό των εσόδων αυτών στην αρχική εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης. Για να αποφεύγει μια προς τα κάτω εξίσωση όσον αφορά το ρεπερτόριο 
των δικών της μελών για τα οποία εκδίδονται άδειες στο εξωτερικό από άλλη εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης, η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που αναθέτει τη σχετική 
εντολή θα μπορούσε να ορίσει απλώς ένα επίπεδο αμοιβής (ένα είδος τιμής) για το 
ρεπερτόριό της έναντι των άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης που χορηγούν 
άδειες στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό θα εισπράττει μια εγγυημένη τιμή 
«χονδρικής» για το ρεπερτόριό της και οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης σε επίπεδο 
διανομής θα ανταγωνίζονται επί του περιθωρίου που θα προσέθεταν σε αυτήν την τιμή 
χονδρικής. 

(220) Δεν μπορεί να υποτεθεί ότι ακόμη και με ορισμένες προσαρμογές του συστήματος 
τιμολόγησης, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δεν θα είχαν κίνητρο να 
προκαλέσουν ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης που τις 
εξυπηρετούν σε επίπεδο διανομής. Μια πρόσφατη τάση της αγοράς επιβεβαιώνει 
σαφώς ότι ενδέχεται να αποτελεί αποτελεσματική στρατηγική για τους δικαιούχους 
και συνεπώς και τους εντολοδόχους τους – τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης – να 
χορηγούν τα δικαιώματά τους σε περισσότερες ανταγωνιζόμενες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης. Στον τομέα των αγγλοαμερικανικών δικαιωμάτων μηχανικής 
αναπαραγωγής για επιγραμμική χρήση, λήφθηκαν αρκετές πρωτοβουλίες από 
μεγάλους εκδότες για την ανάκληση αυτών των δικαιωμάτων (που βρίσκονται στα 
χέρια των εκδοτών) από το σημερινό σύστημα εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και 
να επιλεγεί μία ή περισσότερες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης για τον ΕΟΧ για τη 
διαχείριση αυτών των δικαιωμάτων. Η Warner Chappell ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να 
ορίσει αρκετές εταιρείες συλλογικής διαχείρισης οι οποίες θα έχουν την εξουσία να 
χορηγούν, σε εμπορικούς χρήστες, πανευρωπαϊκές άδειες για την εκμετάλλευση των 
αγγλοαμερικανικών δικαιωμάτων μηχανικής αναπαραγωγής του ρεπερτορίου της 
Warner Chappell για επιγραμμική χρήση162. Αυτό σημαίνει ότι διάφορες εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης θα ανταγωνίζονται για τη χορήγηση των αντίστοιχων αδειών 
στην ίδια επικράτεια. Η Warner Chappell θεωρεί αυτό θα της παρέχει τα περιθώρια να 
αποσύρει το ρεπερτόριό της από μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, εάν αυτή δεν 
λειτουργεί αποτελεσματικά, χωρίς να επηρεάζεται η αγορά αδειοδότησης, δεδομένου 
ότι οι άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα εξακολουθούν να εκδίδουν 
πανευρωπαϊκές άδειες. 

(221) Συνεπώς, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η επίμαχη πρακτική δεν είναι 
αντικειμενικά απαραίτητη, δεδομένου ότι υπάρχουν λιγότερο περιοριστικές μέθοδοι 
που εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης έχουν κίνητρα να παρέχουν 
αμοιβαίες εντολές για χορήγηση αδειών. 

 
162 Βλ. δελτίο τύπου της Warner Chappell της 2ας Ιουνίου 2006, «Η Warner Chappell music εγκαινιάζει τη 

νέα πρωτοβουλία της για πανευρωπαϊκή ψηφιακή αδειοδότηση (P.E.D.L.)». 
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7.6.3. Συμπέρασμα 

(222) Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η μόνη δυνατή εξήγηση για τη παρούσα κατάσταση 
της αγοράς είναι η ύπαρξη μιας εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των μελών της 
CISAC στον ΕΟΧ. 

(223) Αυτή η εναρμονισμένη πρακτική περιορίζει τον ανταγωνισμό κατά την έννοια του 
άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης και του άρθρου 53 παράγραφος 1 της 
συμφωνίας για τον ΕΟΧ, δεδομένου ότι εμποδίζει τις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης να επιλέξουν εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, εκτός από την εγχώρια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, για την αδειοδότηση των ρεπερτορίων τους στο 
εξωτερικό. 

7.7. Επίπτωση στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας για τον ΕΟΧ 

(224) Για να διαπιστωθεί εάν οι συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης επηρεάζουν το 
εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο μπορούν «να 
επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα, πραγματικά ή δυνητικά τα εμπορικά ρεύματα μεταξύ 
κρατών μελών»163. 

(225) Για τους σκοπούς της ανάλυσης αυτής, η Επιτροπή πρέπει να σταθμίσει «όλες τις 
συνέπειες για την αποτελεσματική ανταγωνιστική διάρθρωση στην κοινή αγορά»164. 

(226) Το Δικαστήριο έχει λάβει την πάγια θέση ότι οι δραστηριότητες των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών 
μελών165. Στην παρούσα υπόθεση, οι επιπτώσεις στο εμπόριο είναι διττές: 

α) Οι περιορισμοί μέλους περιορίζουν τη δυνατότητα των δημιουργών να 
αναθέτουν τις υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
για τα έργα τους σε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης η οποία βρίσκεται εκτός 
της εθνικής τους επικράτειας, και 

β) Εδαφικοί περιορισμοί και εναρμονισμένες πρακτικές σχετικά με την 
ομοιόμορφη εφαρμογή των εδαφικών οριοθετήσεων περιορίζουν τη 
δυνατότητα ενός μελλοντικού δορυφορικού, καλωδιακού ή διαδικτυακού 
φορέα μετάδοσης να αποκτήσει άδειες από πολλές διαφορετικές εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης. Επιπλέον, μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δεν 
έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες αδειοδότησης και διαχείρισης 
εκτός της δικής της εθνικής επικράτειας. 

(227) Η TONO από τη Νορβηγία και η STEF από την Ισλανδία είναι και οι δύο μέλη της 
CISAC και έχουν συνάψει συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης με κάθε εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης της κοινότητας166. 

 
163 Υπόθεση 42/84 Remia BV και λοιποί κατά Επιτροπής, Συλλογή 1985, σ. 2545. 
164 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 6/73 και 7/73 Istituto Chemioterapico Italiano Spa και Commercial 

Solvents Corporation κατά Επιτροπής, Συλλογή 1973, σ. 223, σκέψη 33. 
165 Υπόθεση 22/79 Greenwich Film Production κατά Société des Auteurs, compositeurs et éditeurs de 

musique SACEM και Société des Éditions Labrador και υπόθεση 7/82 Gesellschaft zur Verwertung von 
Leistungsschutzrechten mbH (GVL) κατά Επιτροπής, σκέψη 38. 

166 Όλες οι συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης της TONO και της STEF περιλαμβάνουν το άρθρο 6 
παράγραφος II του υποδείγματος σύμβασης. Η TONO και η STEF συμμετέχουν στη εναρμονισμένη 
πρακτική. Ορισμένες από τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης που συνάφθηκαν με εταιρίες 
συλλογικής διαχείρισης της κοινότητας. περιλαμβάνουν τη ρήτρα μέλους και τη ρήτρα 
αποκλειστικότητας. Ωστόσο, αυτοί οι δύο περιορισμοί επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών 
μελών και των χωρών της ΕΖΕΣ κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ 
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(228) Κατά συνέπεια, οι συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης επηρεάζουν το εμπόριο 
μεταξύ των κρατών μελών και των κρατών κατά την έννοια του άρθρου 81 
παράγραφος 1 της συνθήκης και μεταξύ των κρατών μελών και των χωρών της ΕΖΕΣ 
κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ. 

8. ΑΡΘΡΟ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 53 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΧ 

8.1. Επισκόπηση 
(229) Για να πληρούν τους όρους του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ και του 

άρθρου 53 παράγραφος 3 της συμφωνίας ΕΟΧ, οι συμφωνίες σε διμερές επίπεδο 
μεταξύ εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και η εναρμονισμένη πρακτική της 
εδαφικής οριοθέτησης πρέπει να ικανοποιούν τέσσερις όρους, και συγκεκριμένα: 

α) να συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή 
στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου· 

β) να εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το όφελος που 
προκύπτει· 

γ) να μην επιβάλλουν στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις περιορισμούς μη 
απαραίτητους για την επίτευξη των στόχων αυτών· και 

δ) να μην παρέχουν στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα καταργήσεως του 
ανταγωνισμού επί σημαντικού τμήματος των σχετικών προϊόντων. 

Οι όροι αυτοί είναι σωρευτικοί και πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως. Εναπόκειται 
στους αποδέκτες της κοινοποίησης αιτιάσεων να αποδείξουν ότι η πρακτική 
ικανοποιεί τους σωρευτικούς όρους που ορίζονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 της 
συνθήκης167. 

(230) Οι αποδέκτες της κοινοποίησης των αιτιάσεων δεν επικαλέστηκαν επιχειρήματα τα 
οποία να αφορούν ειδικά την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης 
όσον αφορά τους περιορισμούς μέλους και τις ρήτρες αποκλειστικότητας. Συνεπώς, 
στο τμήμα που ακολουθεί εξετάζεται η εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της 
συνθήκης στη εναρμονισμένη προσέγγιση που ισοδυναμεί στη συστηματική εδαφική 
οριοθέτηση κατά εγχώρια επικράτεια. 

(231) Αρκετά μέλη της CISAC στον ΕΟΧ δήλωσαν ότι οι εδαφικοί περιορισμοί στις 
διμερείς τους συμφωνίες αποτελούν προϋπόθεση για την αμοιβαία ανταλλαγή 
ρεπερτορίων και, συνεπώς, για να παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης να προσφέρουν άδειες πολλαπλού ρεπερτορίου. Αναφέρθηκε ότι, χωρίς 
τους εδαφικούς περιορισμούς, δεν θα μπορούσαν να συνάπτονται συμφωνίες 
αμοιβαίας εκπροσώπησης, δεδομένου ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δεν θα 
επέτρεπαν σε άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να τις ανταγωνίζονται με το 

 
για τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης όλων των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης της 
κοινότητας. Μια ρήτρα μέλους μεταξύ δύο εταιρειών συλλογικής διαχείρισης της ΕΕ μπορεί να έχει 
επιπτώσεις σε δημιουργό από τη Νορβηγία ή την Ισλανδία εάν αυτός είναι επί του παρόντος μέλος μιας 
εξ αυτών των δύο εταιρειών συλλογικής διαχείρισης της κοινότητας. Μια ρήτρα αποκλειστικότητας 
μεταξύ δύο εταιρειών συλλογικής διαχείρισης της κοινότητας έχει επιπτώσεις για την TONO και την 
STEF επειδή εμποδίζει την TONO και την STEF να προσφέρουν ρεπερτόρια που καλύπτονται από τη 
ρήτρα αποκλειστικότητας στις επικράτειες αυτών των δύο εταιρειών συλλογικής διαχείρισης της 
κοινότητας. 

167 Διάταξη της 28ης Σεπτεμβρίου 2006, στην υπόθεση C-552/03 P Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd κατά 
Επιτροπής, Συλλογή 2006, σ. I-09091, σκέψη 103. 
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δικό τους ρεπερτόριο. Κατά συνέπεια, αυτό θα καταργούσε το φορέα ενιαίας 
εξυπηρέτησης που υπάρχει επί του παρόντος σε εθνικό επίπεδο με βάση τις συμφωνίες 
αμοιβαίας εκπροσώπησης. 

(232) Ωστόσο, οι παρατηρήσεις στο προηγούμενο σημείο αφορούν ένα σενάριο βάσει του 
οποίου τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ δεν θα μπορούσαν να κάνουν χρήση καμίας 
εδαφικής οριοθέτησης στις αμοιβαίες συμφωνίες τους. Δεδομένου ότι η παρούσα 
απόφαση απαγορεύει μια εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης όσον αφορά τον ορισμό και την εφαρμογή της εδαφικής οριοθέτησης, τα 
επιχειρήματα που προβλήθηκαν από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης είναι άνευ 
αντικειμένου. Τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ δεν απαγορεύεται να ορίσουν, σε 
μεμονωμένη βάση, τις περιοχές αδειοδότησης για τα δικά τους ρεπερτόρια στο 
εξωτερικό Όπως εξηγήθηκε στο τμήμα 7.6.2.2, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι, αν δεν 
υπήρχε η εναρμονισμένη πρακτική τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ δεν θα 
προχωρούσαν στην υπογραφή συμφωνιών αμοιβαιότητας. Συνεπώς, τα μέλη της 
CISAC στον ΕΟΧ δεν χρειάζεται να αποχωρήσουν από το σύστημα αμοιβαιότητας 
μετά την παρούσα απόφαση. 

8.2. Συμβολή στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην 
προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου 

(233) Δυνάμει του πρώτου όρου του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ και του 
άρθρου 53 παράγραφος 3 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, μια συμφωνία ή πρακτική 
πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή 
στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου. Αυτός ο όρος συνεπάγεται την 
εξέταση κάθε οικονομικού οφέλους που απορρέει από την οικονομική δραστηριότητα 
που καλύπτεται από τη συμφωνία. Οι ισχυρισμοί για βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας πρέπει να τεκμηριώνονται168 και μπορούν να ληφθούν υπόψη 
μόνο τα αντικειμενικά οφέλη, και όχι οι υποκειμενικές απόψεις των μερών169. 
Η βελτίωση «πρέπει ιδίως να παρουσιάζει αισθητά αντικειμενικά πλεονεκτήματα, ικανά 
να αντισταθμίσουν τα προβλήματα που δημιουργεί η συμφωνία από άποψη 
ανταγωνισμού»170. 

(234) Δεν αμφισβητείται ότι το δίκτυο των διμερών συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης 
μεταξύ των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης εξασφαλίζει ένα εθνικό φορέα ενιαίας 
εξυπηρέτησης για την παγκόσμια διαχείριση των δικαιωμάτων. Εντός της 
συγκεκριμένης επικράτειας, το υπόδειγμα σύμβασης CISAC και οι διμερείς 
συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης για την εφαρμογή του, επιτρέπουν σε μια 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να παρέχει ένα φορέα ενιαίας εξυπηρέτησης για τη 
χορήγηση αδειών όσον αφορά τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης εντός μιας 
συγκεκριμένης επικράτειας. Συνεπώς, ένας δυνητικός εμπορικός χρήστης που 
ενδιαφέρεται για εκτελέσεις έργων στη Γερμανία τα οποία απαιτούν άδεια από το 
δικαιούχο χρειάζεται να απευθυνθεί μόνο την GEMA για τη σχετική άδεια πολλαπλού 
ρεπερτορίου εντός της γερμανικής επικράτειας. Το δίκτυο διμερών συμφωνιών 

 
168 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81 

παράγραφος 3 της συνθήκης». 
169 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 56/64 και 58/66 Consten S.à.R.L. και Grundig-Verkaufs-GmbH κατά 

Επιτροπής, Συλλογή 1966, σ. 299. 
170 Διάταξη της 28ης Σεπτεμβρίου 2006, στην υπόθεση C-552/03 P Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd κατά 

Επιτροπής, σκέψη 103 «Όσον αφορά την πρώτη από τις προϋποθέσεις αυτές, η ΗΒ έπρεπε, μεταξύ 
άλλων, να αποδείξει ότι η ρήτρα περί αποκλειστικότητας συνέβαλε στη βελτίωση της παραγωγής ή της 
διανομής των επίμαχων προϊόντων, οπότε, στην περίπτωση περιορισμού της δυνατότητας εφαρμογής της 
εν λόγω ρήτρας, δεν θα υπήρχε πλέον δυνατότητα βελτίωσης». 
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αμοιβαίας εκπροσώπησης διευκολύνει εν γένει την αδειοδότηση δικαιωμάτων 
δημόσιας εκτέλεσης με πιο απλουστευμένες διαδικασίες171. 

(235) Ωστόσο, τα επιχειρήματα των μελών της CISAC στον ΕΟΧ σχετίζονται με ένα 
σενάριο σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ δεν θα μπορούσαν να 
κάνουν χρήση καμίας εδαφικής οριοθέτησης στις αμοιβαίες συμφωνίες τους. Όπως 
διευκρινίσθηκε στο σημείο 232, δεν υπάρχει λόγος για τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ 
να εγκαταλείψουν το αμοιβαίο σύστημα μετά την παρούσα απόφαση. 

(236) Κανένα από τα μέρη δεν πρόβαλε το επιχείρημα ότι μια εναρμονισμένη πρακτική για 
ομοιόμορφη εθνική οριοθέτηση μεταξύ των μελών της CISAC συμβάλλει στη 
διατήρηση αυτών των δυνητικών ωφελειών. Η απαγόρευση μιας εναρμονισμένης 
πρακτικής σχετικά με την εδαφική οριοθέτηση δεν θέτει υπό αμφισβήτηση το 
σύστημα των συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης. Μπορεί μόνο να μεταβάλει το 
βαθμό συμμετοχής κάθε εταιρείας συλλογικής διαχείρισης στο σύστημα. Οι 
συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης που συνάπτονται ατομικά, θα είχαν ως 
αποτέλεσμα να παρέχεται σε ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ η δυνατότητα να 
εκδίδουν άδειες για τη διαχείριση και την αδειοδότηση ξένων ρεπερτορίων εκτός της 
εγχώριας επικράτειάς τους. Αυτό θα ίσχυε στις περιπτώσεις στις οποίες 
ορισμένες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες από 
πλευράς καλύτερης παρακολούθησης και καταγραφής της είσπραξης των τελών 
εκμετάλλευσης, χαμηλότερων διοικητικών επιβαρύνσεων, κ.λπ. Λόγω του κινήτρου 
να υπάρχουν συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης με όλες τις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση σε όλα τα ρεπερτόρια, δεν υπάρχει 
κίνδυνος για τους εθνικούς φορείς ενιαίας εξυπηρέτησης ακόμη και αν αυξανόταν ο 
αριθμός των εναλλακτικών αδειοδοτών όσον αφορά ορισμένες επικράτειες. 

(237) Συμπερασματικά, οι αποδέκτες της κοινοποίησης των αιτιάσεων δεν απέδειξαν ότι η 
εναρμονισμένη πρακτική, που συνίσταται στη συστηματική οριοθέτηση του 
δικαιώματος χορήγησης αδειών ανά εγχώρια επικράτεια, βελτιώνει την έκδοση αδειών 
για δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης για διαδικτυακή, δορυφορική και καλωδιακή 
εκμετάλλευση. 

8.3. Η αναγκαιότητα των περιορισμών 
(238) Το θέμα της αναγκαιότητας θέτει το ερώτημα του «κατά πόσον η περιοριστική 

συμφωνία και οι μεμονωμένοι περιορισμοί καθιστούν την άσκηση της σχετικής 
δραστηριότητας αποτελεσματικότερη απ' ό,τι θα αναμενόταν σε περίπτωση απουσίας 
τους»172. Για να εκτιμηθεί η αναγκαιότητα των μεμονωμένων περιορισμών, όπως 
απαιτείται στην παρούσα απόφαση, έχει ιδιαίτερη σημασία να εξεταστεί κατά πόσο οι 
αποδέκτες της κοινοποίησης των αιτιάσεων θα μπορούσαν να επιτύχουν τις 
βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας με λιγότερο περιοριστική συμφωνία. 

(239) Για να αιτιολογήσουν τον εδαφικό περιορισμό, τα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ 
αναφέρθηκαν στην ανάγκη να εξασφαλίσουν την ενδεδειγμένη υποβολή 
πληροφοριακών στοιχείων, τον έλεγχο και την επιβολή των δικαιωμάτων. 

(240) Όπως εξηγήθηκε στο τμήμα 8.2, το παρόν δίκτυο διμερών συμφωνιών αμοιβαίας 
εκπροσώπησης μεταξύ εταιρειών συλλογικής διαχείρισης προσφέρει ορισμένες 
βελτιώσεις αποτελεσματικότητας: από την πλευρά του εμπορικού χρήστη, το σύστημα 

 
171 Βλ. για παράδειγμα τις παραγράφους 13 και 154 κ.επ. της μη εμπιστευτικής απάντησης της GEMA 

στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
172 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81 

παράγραφος 3 της συνθήκης», παράγραφος 74. 
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προσφέρει ένα φορέα ενιαίας εξυπηρέτησης για τη χορήγηση άδειας πολλαπλού 
ρεπερτορίου. Κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης εκπληρώνει αυτή τη λειτουργία 
του φορέα ενιαίας εξυπηρέτησης εντός των αντίστοιχων εγχώριων επικρατειών. Με τα 
επιχειρήματα αυτά οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης φαίνεται να διατείνονται ότι η 
κατάλληλη παρακολούθηση, η υποβολή πληροφοριακών στοιχείων, ο έλεγχος και η 
επιβολή των δικαιωμάτων μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω του παρόντος 
συστήματος. 

(241) Όπως αναφέρθηκε στο σημείο 236, ο εθνικός φορέας ενιαίας εξυπηρέτησης δεν 
κινδυνεύει να καταργηθεί με την απαγόρευση της εναρμονισμένης πρακτικής σχετικά 
με την εδαφική οριοθέτηση βάσει των εγχώριων επικρατειών. Ένας τέτοιος φορέας 
ενιαίας εξυπηρέτησης δεν απαιτεί το συντονισμένο ορισμό των εδαφικών 
περιορισμών. Αν καταργηθεί ο συντονισμός σχετικά με τους εδαφικούς περιορισμούς, 
κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης είναι πιθανό να εξακολουθεί να είναι φορέας 
ενιαίας εξυπηρέτησης εντός της επικράτειάς της για τη χορήγηση άδειας πολλαπλού 
ρεπερτορίου, δεδομένου ότι κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης έχει ισχυρό 
κίνητρο να συνάψει συμφωνία αμοιβαίας εκπροσώπησης με κάθε άλλη εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης έτσι ώστε να αποκτήσει όλα τα ρεπερτόρια. Ωστόσο, κάθε 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης θα έχει την ευκαιρία να επιλεγεί για τη διαχείριση 
ξένων ρεπερτορίων για ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο (π.χ. για χορήγηση αδειών εκτός 
της εγχώριάς επικράτειάς της ανταγωνιζόμενη την κατεστημένη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης). 

(242) Η έρευνα της αγοράς από την Επιτροπή έδειξε ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης 
είναι σε θέση να εγγυηθούν την κατάλληλη διαχείριση των δικαιωμάτων σε ευρύτερη 
γεωγραφική βάση. Οι πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς (η κοινή επιχείρηση μεταξύ 
των εταιρειών PRS και GEMA για τη διαχείριση επιγραμμικών δικαιωμάτων του 
αγγλοαμερικανικού ρεπερτορίου της EMI173, η προσφορά που προκηρύχθηκε από την 
Warner Chappell για τη διαχείριση των δικαιωμάτων της για επιγραμμική χρήση174 
και η συμφωνία μεταξύ της SACEM και της Universal Publishing όσον αφορά 
αδειοδότηση για επιγραμμική χρήση και για κινητή τηλεφωνία175) δείχνουν ότι οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης των δημιουργών έχουν λύσεις για χορήγηση αδειών 
σε πολυεδαφική βάση και για την εξασφάλιση της κατάλληλης εξ αποστάσεως 
παρακολούθησης, ελέγχου και τοπικής επιβολής των δικαιωμάτων, εφόσον απαιτείται. 
Επιπλέον, ο αδειοδότης μιας πολυεδαφικής άδειας δεν είναι κατ' ανάγκη ο φορέας που 
θα ασκεί τα καθήκοντα της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής των 
δικαιωμάτων176. 

(243) Συμπερασματικά, η εναρμονισμένη πρακτική της εδαφικής οριοθέτησης, που 
περιορίζει την άδεια στην εγχώρια επικράτεια κάθε εταιρείας συλλογικής διαχείρισης, 
δεν μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 3 
της συνθήκης ή του άρθρου 53 παράγραφος 3 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ. 

 
173 Βλ τμήμα 7.6.1.4, παράγραφος 193. 
174 Βλ. τμήμα 7.6.2.2, παράγραφος 220. 
175 Η SACEM και η Universal Publishing ανακοίνωσαν στις 28 Ιανουαρίου 2008 ότι είχαν υπογράψει 

συμφωνία που επέτρεπε στην SACEM να χορηγεί άδειες για τα δικαιώματα της Universal Publishing 
για επιγραμμική εκμετάλλευση και σε κινητές επικοινωνίες στην Ευρώπη. Ειδικότερα, η Universal 
τονίζει τις τεχνικές ικανότητες της SACEM – Ο αντιπρόεδρος της Universal Publishing δήλωσε: «Έχω 
την πεποίθηση ότι το εξαίρετο σύστημα IDOLS της SACEM θα διευκολύνει την πανευρωπαϊκή διαχείριση 
του ρεπερτορίου μας». Βλ. κοινό δελτίου τύπου της SACEM και της Universal που δημοσιεύτηκε στις 
28 Ιανουαρίου 2008. 

176 Βλ. παραγράφους (178) κ.επ. 
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8.4. Εξασφαλίζεται στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει 
(244) Σύμφωνα με τον δεύτερο όρο του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης και του 

άρθρου 53 παράγραφος 3 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι 
δεν προκύπτουν μόνο οικονομικά οφέλη για τα μέρη της συμφωνίας ή της 
εναρμονισμένης πρακτικής, αλλά και για τους καταναλωτές, και ότι τα οφέλη αυτά θα 
πρέπει να αντισταθμίζουν τα αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν γι’ αυτούς από 
τους περιορισμούς του ανταγωνισμού. 

(245) Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα απόφαση δεν επηρεάζει τα δυνητικά οφέλη που 
συνδέονται με τον εθνικό φορέα ενιαίας εξυπηρέτησης βάσει των συμφωνιών 
αμοιβαιότητας. Δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την πολιτιστική πολυμορφία, είτε στο 
επίπεδο της δημιουργίας (δημιουργοί) είτε της πρόσβασης (καταναλωτές), όπως 
εξηγήθηκε ανωτέρω177. 

(246) Συνεπώς, ενώ το θέμα του «δίκαιου τμήματος» μπορεί κατ' αρχήν να μείνει ανοικτό 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, υπάρχουν σε κάθε περίπτωση αμφιβολίες για το 
κατά πόσο εξασφαλίζεται στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα των δυνητικών οφελών 
που προκύπτουν από το σύστημα ομοιόμορφων εδαφικών οριοθετήσεων. 

(247) Υπενθυμίζεται ότι η έννοια του καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 3 
της συνθήκης και το άρθρο 53 παράγραφος 3 της συμφωνίας ΕΟΧ δεν είναι 
συνώνυμη με την έννοια του τελικού καταναλωτή. Ο όρος αυτός καλύπτει τους 
πελάτες των μερών της συμφωνίας, και στη συγκεκριμένη περίπτωση τους 
δικαιούχους (δηλαδή τους δημιουργούς των μουσικών έργων) και τους εμπορικούς 
χρήστες των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης μέσω δορυφόρου, καλωδίου και του 
Διαδικτύου178. 

(248) Από πλευράς των δικαιούχων, το υφιστάμενο δίκτυο αμοιβαίας εκπροσώπησης κατά 
εγχώρια επικράτεια εξασφαλίζει ότι σε κάθε χώρα του ΕΟΧ μία εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης (η κατεστημένη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης ) αναλαμβάνει την 
εκμετάλλευση των έργων τους. Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται οικονομικό όφελος μόνο 
εάν όλες οι τοπικές εταιρείες συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζονται αποτελεσματικά 
τα ρεπερτόρια που τους παρέχονται. Όπως αποδείχθηκε179, με βάση ορισμένα 
κριτήρια, όπως το επίπεδο των διοικητικών τελών, το επίπεδο της 
αποτελεσματικότητας των διαφόρων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης διαφέρει 
σημαντικά. Συνεπώς, το πλεονέκτημα του περιορισμού του ανταγωνισμού που 
προκύπτει από το υφιστάμενο δίκτυο διμερών συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης 
δεν είναι προφανές από πλευράς των δικαιούχωνT180. 

(249) Από πλευράς των εμπορικών χρηστών, ο συντονισμός με μια ομοιόμορφη εθνική 
εδαφική οριοθέτηση παρέχει τη δυνατότητα στην κατεστημένη εταιρεία συλλογικής 

                                                 
177 Βλ τμήμα 7.3.1. 
178 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81 

παράγραφος 3 της συνθήκης», παράγραφος 84. 
179 Βλ. παράγραφο 133. 
180 Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε από τη SABAM στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων, «Η 

άσκηση των δικαιωμάτων των δημιουργών από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που διορίστηκαν από 
αυτούς τους δημιουργούς απαιτεί τα δικαιώματα αυτά να ασκούνται προς το συμφέρον των δημιουργών 
αυτών. Δεν είναι προς το συμφέρον των δημιουργών να εμποδίζονται ουσιαστικά οι δραστηριότητες των 
νόμιμων πολυεθνικών χρηστών του παγκόσμιου μουσικού ρεπερτορίου που χρησιμοποιούν μέσα 
αναπαραγωγής, και ιδίως εκτέλεσης, που είναι τεχνολογικώς νέα με την έννοια ότι είναι εγγενώς χωρίς 
σύνορα και επιτρέπουν τη διάδοση προστατευόμενων έργων προς ένα μεγάλο αριθμό εθνικών πληθυσμών 
(προστέθηκε η υπογράμμιση)» (βλ. σελίδα 19 της απάντησης της SABAM στην κοινοποίηση 
αιτιάσεων). 
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διαχείρισης να προσφέρει ένα πλήρες ρεπερτόριο στους εγχώριους εμπορικούς 
χρήστες. Αυτή η λύση οδηγεί σε βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας στο μέτρο που 
κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης είναι ο φορέας ενιαίας εξυπηρέτησης για τη 
χορήγηση μιας άδειας πολλαπλού ρεπερτορίου. Ωστόσο, μεταξύ των μειονεκτημάτων 
αυτού του φορέα ενιαίας εξυπηρέτησης είναι ότι κάθε άδεια που χορηγείται 
περιορίζεται αυστηρά σε μία μόνο εθνική επικράτεια και ότι αποκλείεται η εμφάνιση 
άλλων εναλλακτικών φορέων χορήγησης αδειών για την ίδια επικράτεια. Συνεπώς, 
μπορεί να παραμείνει ανοικτό το θέμα του αν αυτό θα αντιπροσώπευε ένα δίκαιο 
τμήμα του οφέλους, δεδομένου ότι η εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της 
συνθήκης ήδη αποκλείεται βάσει των άλλων όρων. 

8.5. Δεν εξαλείφεται ο ανταγωνισμός 
(250) Σύμφωνα με το τέταρτο όρο του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης και του 

άρθρου 53 παράγραφος 3 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, μια συμφωνία δεν πρέπει να 
παρέχει στις σχετικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα εξάλειψης του ανταγωνισμού επί 
σημαντικού τμήματος των σχετικών προϊόντων (ή υπηρεσιών)181. Για την εκτίμηση 
της κατάστασης της αγοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη τόσο ο πραγματικός όσο και ο δυνητικός ανταγωνισμός. 

(251) Λόγω των εδαφικών περιορισμών που απορρέουν από τη εναρμονισμένη πρακτική, 
μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δεν μπορεί να προσφέρει διοικητικές υπηρεσίες 
εκτός της δικής της επικράτειας και, κατά συνέπεια, δεν έχει τη δυνατότητα να 
προσφέρει άδειες που περιλαμβάνουν περισσότερα ρεπερτόρια από το δικό της, για 
χρήση από εμπορικούς χρήστες εκτός της δικής της επικράτειας. Οι εμπορικοί 
χρήστες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να λάβουν άδεια από την τοπική εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης και μόνο για την τοπική επικράτεια. Ο συντονισμός σχετικά 
με τους εδαφικούς περιορισμούς σημαίνει, συνεπώς, ότι οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης εξαλείφουν πλήρως τον ανταγωνισμό μεταξύ τους όσον αφορά τη 
χορήγηση αδειών για ρεπερτόρια άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης για 
δορυφορική, καλωδιακή και διαδικτυακή μετάδοση και προκαλεί κατακερματισμό της 
αγοράς μεταξύ των μελών της CISAC στον ΕΟΧ. 

(252) Λόγω της συμπληρωματικότητας των επιμέρους ρεπερτορίων, η οποία ενισχύεται με 
τους περιορισμούς μέλους, η κυριότερη πηγή του ανταγωνισμού όσον αφορά αυτήν 
την αγορά είναι προς το παρόν ο ανταγωνισμός σε επίπεδο ρεπερτορίων τα οποία οι 
εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα μπορούσαν να λάβουν μέσω των συμφωνιών 
αμοιβαίας εκπροσώπησης, με την επιφύλαξη των εδαφικών περιορισμών. Η εξάλειψη 
του ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα σοβαρή, επειδή οι ίδιες οι εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης είναι οι μόνες οι οποίες θα μπορούσαν ρεαλιστικά να εισέλθουν στις 
άλλες εθνικές αγορές. Οι επί μακρόν εδραιωμένες μονοπωλιακές θέσεις τους, που 
προκλήθηκαν από την αποκλειστικότητα που τους χορηγήθηκε άμεσα (μέσω ρητών 
διατάξεων) και έμμεσα (μέσω της εναρμονισμένης πρακτικής της εδαφικής 
οριοθέτησης), δημιουργούν τέτοια εμπόδια που είναι αδύνατον να τα υπερπηδήσει 
κάποιος που εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά. Κατά συνέπεια, οι δυνατότητες 
εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά είναι περιορισμένες. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω, οι εδαφικοί περιορισμοί καταργούν τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές 
για τη διαχείριση δικαιωμάτων και τη χορήγηση αδειών για ρεπερτόρια. 

 
181 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81 

παράγραφος 3 της συνθήκης», παράγραφος 105. 
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8.6. Συμπέρασμα όσον αφορά το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης και το 
άρθρο 53 παράγραφος 3 της συμφωνίας ΕΟΧ 

(253) Οι αποδέκτες της κοινοποίησης των αιτιάσεων δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι το 
υπόδειγμα σύμβασης CISAC και η εφαρμογή του σε διμερές επίπεδο μεταξύ των 
μελών της CISAC στον ΕΟΧ, περιλαμβανομένης της εναρμονισμένης πρακτικής της 
εδαφικής οριοθέτησης, πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 81 παράγραφος 3 της 
συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 παράγραφος 3 της συμφωνίας ΕΟΧ. 

(254) Ακόμη και χωρίς τους περιορισμούς, τα υποτιθέμενα οφέλη, και ιδίως η λειτουργία 
φορέων ενιαίας εξυπηρέτησης και η εξασφάλιση κατάλληλης παρακολούθησης και 
υποβολής στοιχείων θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Κατά συνέπεια, οι περιορισμοί 
δεν είναι απαραίτητοι. Επιπλέον, εξαλείφουν τον ανταγωνισμό στις αγορές για τη 
διαχείριση ρεπερτορίων για άλλα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ και τη χορήγηση αδειών 
για τα δικαιώματα. 

(255) Κατά συνέπεια, πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η ρήτρα μέλους, οι εδαφικοί 
περιορισμοί στις διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης και η εναρμονισμένη 
πρακτική για την ομοιόμορφη εθνική εδαφική οριοθέτηση δεν πληρούν τους όρους 
του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης και του άρθρου 53 παράγραφος 3 της 
συμφωνίας ΕΟΧ. 

9. ΑΡΘΡΟ 86 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ 
(256) Ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ισχυρίζονται ότι είναι επιχειρήσεις στις οποίες 

έχει ανατεθεί η εκτέλεση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά την 
έννοια του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης και ότι, συνεπώς, υπόκεινται στους 
κανόνες ανταγωνισμού μόνο στο μέτρο που η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν 
εμποδίζει τη δημόσια εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί182. 

(257) Με την απόφασή του στην υπόθεση 7/82, (GVL) σχετικά με την εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης των γερμανών καλλιτεχνών, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι το γεγονός ότι 
μια εταιρεία πρέπει να εξουσιοδοτείται επίσημα, να υπόκειται σε έλεγχο από δημόσια 
αρχή και να έχει την υποχρέωση να συνάπτει ορισμένες συμφωνίες διαχείρισης, δεν 
επαρκεί για να υπαχθεί στην κατηγορία των επιχειρήσεων που αναφέρονται άρθρο 86 
παράγραφος 2 της συνθήκης183. Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η γερμανική 
νομοθεσία δεν αναθέτει τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
των συγγενικών δικαιωμάτων σε ειδικές επιχειρήσεις αλλά ορίζει με γενικό τρόπο 
τους κανόνες που ισχύουν στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης184. Μπορεί να 
παραμείνει ανοικτό κατά πόσο οι σχετικές νομοθεσίες ορισμένων χωρών του ΕΟΧ 
περιγράφουν τη λειτουργία και το καθεστώς της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης με 
τρόπο που να επιτρέπει την υπόθεση ότι η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης 
επιφορτίζεται με την εκτέλεση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος185. 

 
182 Βλ. ιδίως σ. 34 κ.επ. της μη εμπιστευτικής εκδοχής της απάντησης της AKM στην κοινοποίηση 

αιτιάσεων. Η GEMA έχει τη γνώμη ότι το άρθρο 86 παράγραφος 2 της συνθήκης θα πρέπει 
τουλάχιστον να εφαρμόζεται κατ' αναλογία – βλ. παράγραφο 122 της μη εμπιστευτικής απάντησης της 
GEMA στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 

183 Yπόθεση 7/82 Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) κατά Επιτροπής, 
Συλλογή 1983, σ. 483, σκέψεις 31 κ.επ. 

184 Ομοίως, σκέψη 32. 
185 Ειδικότερα, η AKM ισχυρίζεται ότι η νομική κατάσταση στην Αυστρία διαφέρει αισθητά από εκείνη 

που επικρατεί στη Γερμανία – βλ. σελίδες 35 κ.επ. της μη εμπιστευτικής απάντησης της AKM στην 
κοινοποίηση αιτιάσεων. 
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(258) Σε κάθε περίπτωση, όπως αναπτύχθηκε στο τμήμα 7.6.2, δεν αποδείχθηκε από μέλη 
της CISAC στον ΕΟΧ που έθεσαν το θέμα, ότι η εναρμονισμένη πρακτική σχετικά με 
την εδαφική οριοθέτηση, η οποία περιορίζει μια άδεια στην εγχώρια επικράτεια κάθε 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης, είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία της 
διαχείρισης των συλλογικών δικαιωμάτων. Η ΑΚΜ ισχυρίζεται ότι μόνο μια εδαφική 
οριοθέτηση της άδειας μπορεί να εξασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματα 
των μελών της στο εξωτερικό, διότι στην περίπτωση αδειών απεριόριστης εδαφικής 
κάλυψης, οι αλλοδαπές εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα μπορούσαν να 
ανταγωνίζονται για το ρεπερτόριο της ΑΚΜ με αποτέλεσμα να ασκείται πίεση στα 
τέλη εκμετάλλευσης των δικαιούχων186. 

(259) Πρώτον, η παρούσα απόφαση δεν απαγορεύει την εδαφική οριοθέτηση, αλλά την 
εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ όλων των μελών της CISAC στον ΕΟΧ σχετικά με 
την αυστηρή εγχώρια εδαφική οριοθέτηση. Δεύτερον, όπως καταδείχθηκε στο 
τμήμα 7.6.2.2, υπάρχουν μηχανισμοί που επιτρέπουν στις εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης να διατηρούν κάποιο έλεγχο επί των εσόδων στην περίπτωση χορήγησης 
αδειών σε περισσότερες από μία εταιρείες συλλογικής διαχείρισης για την ίδια 
επικράτεια, ιδίως περιορίζοντας τον ανταγωνισμό τιμών στα διοικητικά τέλη. 
Αντίθετα, η ανάθεση εντολής σε μια πολύ αποτελεσματική εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης επιπλέον ή αντί της εγχώριας εταιρείας συλλογικής διαχείρισης θα 
μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των αδειών που χορηγούνται σε εμπορικούς 
χρήστες, πράγμα που θα είχε θετικά αποτελέσματα στα τέλη εκμετάλλευσης που 
καταβάλλονται στα μέλη της ΑΚΜ. Επιπλέον, στο μέτρο που οι εθνικές νομοθεσίες 
έχουν εκχωρήσει αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα, η παρούσα απόφαση, που 
περιορίζεται στην εκτίμηση των περιορισμών του ανταγωνισμού που προκύπτουν από 
την αυτόνομη συμπεριφορά των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης (βλ. τμήμα 7.3.2 
της παρούσας απόφασης), δεν επηρεάζει τις εθνικές νομοθεσίες. Η απαγόρευση της 
εναρμονισμένης πρακτικής δεν εμποδίζει, επομένως, την εκτέλεση των καθηκόντων 
που ενδέχεται να έχουν ανατεθεί σε ορισμένες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. 

10. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

10.1. Πρακτικές που παραβιάζουν το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης και το 
άρθρο 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ 

(260) Ορισμένες παραβιάσεις με τις οποίες σχετίζεται η απόφαση έχουν παύσει. Η ρήτρα 
αποκλειστικότητας (στο άρθρο 1 παράγραφοι I και II) και η ρήτρα μέλους (στο 
άρθρο 11 παράγραφος II) δεν αποτελούν πλέον μέρος της συμφωνίας για το 
υπόδειγμα σύμβασης CISAC187. Ωστόσο, με βάση τις πληροφορίες που έχει στη 
διάθεσή της η Επιτροπή, ορισμένες ρήτρες εξακολουθούν να περιλαμβάνονται σε 
ορισμένες συμφωνίες αμοιβαιότητας και εξακολουθούν να εφαρμόζονται ορισμένες 
πρακτικές που είναι αντίθετες τόσο στο άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης όσο 
και στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ. Αυτό συμβαίνει ιδίως όσον 
αφορά: 

α) τις περιοριστικές ρήτρες μέλους που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες 
αμοιβαιότητας που συνάπτονται από ορισμένες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης, 

 
186 Βλ. σ. 38 της μη εμπιστευτικής απάντησης της ΑΚΜ στην κοινοποίηση αιτιάσεων. 
187 Οι ρήτρες αυτές απαλείφθηκαν αντίστοιχα από για το υπόδειγμα σύμβασης CISAC το 1996 και 2004. 

Βλ. ανωτέρω τμήμα 4.4.1 της παρούσας απόφασης, παράγραφοι 27 κ.επ. 
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β) τα αποκλειστικά δικαιώματα που χορηγούνται στο πλαίσιο των συμφωνιών 
αμοιβαιότητας που συνάπτονται από ορισμένες εταιρείες συλλογικής 
διαχείρισης, 

γ) τις εναρμονισμένες πρακτικές που συνδέονται με την εδαφική οριοθέτηση που 
εφαρμόζονται από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. 

10.2. Άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 
(261) Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει παραβίαση του άρθρου 81 της συνθήκης ή/και του 

άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ, δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, να απαιτήσει, με απόφαση, οι σχετικές επιχειρήσεις 
ή/και ενώσεις επιχειρήσεων να θέσουν τέλος στην παραβίαση αυτή. Σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου της 
28ης Νοεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας 
για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο188, «εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, 
οι κοινοτικοί κανόνες που δίνουν ισχύ στις αρχές που διακηρύσσονται στα άρθρα 85 
και 86 [σήμερα άρθρα 81 και 82] της συνθήκης ΕΚ […]» όσον αφορά τον ΕΟΧ. 

(262) Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει στις επιχειρήσεις διορθωτικά 
μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, ανάλογα προς τη διαπραχθείσα 
παράβαση και αναγκαία για την παύση της. 

(263) Πρώτον, ορισμένες ρήτρες εξακολουθούν να περιλαμβάνονται σε ορισμένες 
συμφωνίες και ορισμένες πρακτικές εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Δεύτερον, 
παρόλο που ορισμένα μέλη της CISAC στον ΕΟΧ ισχυρίζονται ότι έχουν απαλείψει 
τις περιοριστικές ρήτρες από όλες τις διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης, η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρήσει με ασφάλεια ότι αυτή η εκ των υστέρων απαλοιφή 
των ρητρών καταργεί πλήρως την ανάγκη να διαταχθούν οι σχετικές επιχειρήσεις να 
παύσουν την παράβαση. Τρίτον, έχοντας υπόψη ότι δύναται να εφαρμοστεί το 
άρθρο 81 της συνθήκης σε συμφωνίες οι οποίες δεν ισχύουν πλέον, εάν εξακολουθούν 
να παράγουν αποτελέσματα πέραν της τυπικής λήξης ισχύος189, δεν είναι βέβαιο ότι η 
παράβαση έπαυσε εξ ολοκλήρου όσον αφορά ορισμένες αντιανταγωνιστικές 
πρακτικές που εφαρμόζονταν από ορισμένες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Κατά 
συνέπεια, καλούνται οι επιχειρήσεις προς τις οποίες απευθύνεται η παρούσα απόφαση 
να: 

α) παύσουν αμέσως τις παραβάσεις, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, όσον 
αφορά τις περιοριστικές ρήτρες μέλους και τις περιοριστικές ρήτρες για τα 
αποκλειστικά δικαιώματα που περιέχονται στις συμφωνίες αμοιβαίας 
εκπροσώπησης και, 

β) εντός 120 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης 
να παύσουν την παράβαση σχετικά με τη εναρμονισμένη πρακτική όσον 
αφορά την εδαφική οριοθέτηση. 

 
188 ΕΕ L 305 της 30.11.1994, σ. 6. 
189 Βλ. για το σκοπό αυτό, υπόθεση 51/75 EMI Records Limited κατά CBS United Kingdom Limited, 

Συλλογή 1976, σ. 811, σκέψη 15· υπόθεση 243/83 SA Binon & Cie κατά SA Agence et messageries de 
la presse, Συλλογή 1985 σ. 2015, σκέψη 17· υπόθεση T-2/89 Petrofina SA κατά Επιτροπής, 
Συλλογή 1991, σ. II-1087, σκέψη 212· υπόθεση T-14/89 Montecatini SpA (πρώην Montedipe SpA) 
κατά Επιτροπής, Συλλογή 1992 σ. II-2409, σκέψη 231· υπόθεση T-327/94 SCA Holding Ltd κατά 
Επιτροπής, Συλλογή 1998, σ. II-1373, σκέψη 95, και απόφαση της 26ης Απριλίου 2007 στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, 
T-132/02 και T-136/02, Bolloré SA και λοιποί κατά Επιτροπής, Συλλογή 2007, σ. ΙΙ-00947, σκέψη 186. 
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(264) Οι αποδέκτες της απόφασης θα πρέπει επίσης να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλα 
τα μέτρα που έχουν λάβει για την εφαρμογή αυτών των διορθωτικών μέτρων. Όσον 
αφορά την εναρμονισμένη πρακτική για την εδαφική οριοθέτηση, πρώτον, είναι 
απαραίτητο να τερματιστεί στο μέλλον κάθε συντονισμός του είδους που αποτελεί 
αντικείμενο της παρούσας απόφασης. Δεύτερον, παρόλο που το γεγονός του 
περιορισμού της εντολής στην επικράτεια της άλλης εταιρείας συλλογικής διαχείρισης 
δεν περιορίζει αυτό καθεαυτό τον ανταγωνισμό, είναι επίσης απαραίτητο, στο μέτρο 
που ο συντονισμός του παρελθόντος εξακολουθεί να αντανακλάται στις υφιστάμενες 
συμφωνίες, να εξασφαλιστεί ότι στο μέλλον οι διμερείς συμφωνίες θα είναι, όσον 
αφορά την εδαφική οριοθέτηση των αμοιβαίων εντολών, το αποτέλεσμα διμερών 
διαπραγματεύσεων και δεν θα επηρεάζονται πλέον από την ύπαρξη εναρμονισμένης 
πρακτικής που περιορίζει την επικράτεια που καλύπτει η εντολή. 

(265) Επιπλέον, οι αποδέκτες της απόφασης πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε συμφωνία 
ή εναρμονισμένη πρακτική που θα μπορούσε να έχει το ίδιο ή ισοδύναμο στόχο ή 
αποτέλεσμα με εκείνο της συμπεριφοράς που περιγράφεται στην αιτιολογική 
σκέψη 260. 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Οι ακόλουθες επιχειρήσεις παραβίασαν το άρθρο 81 της συνθήκης και το άρθρο 53 της 
συμφωνίας ΕΟΧ χρησιμοποιώντας, στις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησής τους, τους 
περιορισμούς μέλους που περιέχονται στο άρθρο 11 παράγραφος II του υποδείγματος 
σύμβασης της International Confederation of Societies of Authors and Composers (Διεθνής 
Συνομοσπονδία Εταιρειών Δημιουργών και Συνθετών) («υπόδειγμα σύμβασης CISAC»), ή 
με τη de facto εφαρμογή περιορισμών ως προς την αποδοχή μελών: 

AEΠI 

AKKA-LAA 

AKM 

ARTISJUS 

BUMA 

EAÜ 

GEMA 

IMRO 

KODA 

LATGA-A 

PRS 

OSA 

SABAM 

SACEM 

SAZAS 

SGAE 

SIAE 
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SOZA 

SPA 

STEF 

STIM 

TEOSTO 

TONO 

ZAIKS 

Άρθρο 2 

Οι ακόλουθες 17 επιχειρήσεις παραβίασαν το άρθρο 81 της συνθήκης και το άρθρο 53 της 
συμφωνίας ΕΟΧ χορηγώντας, στις συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησής τους, αποκλειστικά 
δικαιώματα όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφοι I και II του υποδείγματος 
σύμβασης CISAC: 

AKKA-LAA 

ARTISJUS 

BUMA 

EAÜ 

IMRO 

KODA 

LATGA-A 

OSA 

SAZAS 

SGAE 

SOZA 

SPA 

STEF 

STIM 

TEOSTO 

TONO 

ZAIKS 

Άρθρο 3 

Οι ακόλουθες επιχειρήσεις παραβίασαν το άρθρο 81 της συνθήκης και το άρθρο 53 της 
συμφωνίας ΕΟΧ συντονίζοντας τις εδαφικές οριοθετήσεις κατά τρόπο που να περιορίζεται 
μια άδεια στην εγχώρια επικράτεια κάθε εταιρείας συλλογικής διαχείρισης: 

AEΠI 

AKKA-LAA 

AKM 
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ARTISJUS 

BUMA 

EAÜ 

GEMA 

IMRO 

KODA 

LATGA-A 

PRS 

OSA 

SABAM 

SACEM 

SAZAS 

SGAE 

SIAE 

SOZA 

SPA 

STEF 

STIM 

TEOSTO 

TONO 

ZAIKS 

Άρθρο 4 

1. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 παύουν αμέσως τις παραβάσεις 
που αναφέρονται στα άρθρα αυτά, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, και κοινοποιούν 
στην Επιτροπή όλα τα μέτρα που έχουν λάβει για την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου. 

2. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, εντός 120 ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, παύουν την παράβαση που 
αναφέρεται στο άρθρο αυτό και, εντός της διορίας αυτής, κοινοποιούν στην 
Επιτροπή όλα τα μέτρα που έχουν λάβει για την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου.  

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 επανεξετάζουν διμερώς με 
κάθε άλλη επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 την εδαφική οριοθέτηση των 
εντολών τους για δορυφορική και καλωδιακή αναμετάδοση και διαδικτυακή χρήση 
σε κάθε μια από τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησής τους και παρέχουν στην 
Επιτροπή αντίγραφα των αναθεωρημένων συμφωνιών. 

3. Οι αποδέκτες της παρούσας απόφασης αποφεύγουν την επανάληψη οποιασδήποτε 
πράξης ή συμπεριφοράς που περιγράφεται στα άρθρα 1, 2 και 3, καθώς και 
οποιασδήποτε πράξης ή συμπεριφοράς που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή στόχο ή 
αποτέλεσμα. 
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Άρθρο 5 

Η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να παρατείνει την προθεσμία που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στην περίπτωση που κάποια από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 υποβάλει εγκαίρως αιτιολογημένο σχετικό αίτημα.  

Άρθρο 6 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στους εξής: 

1) Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (AEΠI), 
Φραγκοκλησιάς και Σάμου 51, 151 25 Αμαρούσιο, Αθήνα, Ελλάς 

2) Autortiesibu un komunicesanas konsultaciju agentura – Latvijas Autoru apvieniba 
(AKKA-LAA), A. Čaka street 97, 1011 Ρίγα, Λετονία 

3) Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autorem, Komponisten und Musikverleger, 
reg.Gen.m.b.H (AKM), Baumannstrasse 10, Postfach 259, 1031 Βιέννη, Αυστρία 

4) Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS, Meszaros u. 15-17, 
1016 Βουδαπέστη, Ουγγαρία 

5) Vereniging Buma (BUMA), Siriusdreef 22-28, 2130 KB Hoofddorp, Ολλανδία 

6) Eesti Autorite Ühing (EAÜ), Lille 13, 10614 Ταλίν, Εσθονία 

7) Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte (GEMA), Rosenheimer Strasse 11, 81667 Μόναχο, 
Γερμανία 

8) the Irish Music Rights Organisation Limited – Eagras um Chearta Cheolta Teoranta 
(IMRO), Copyright House, Pembroke Row, Lower Baggot Street, Δουβλίνο 2, 
Ιρλανδία 

9) Komponistrettigheder i Danmark (KODA), Landemaerket 23-25, Postboks 2154, 
1016 Κοπεγχάγη, Δανία 

10) Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A), 
J. Basanaviciaus G. 4h, 2600 Βίλνιους, Λιθουανία 

11) Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA), 
Cs. Armady 786/20, 16056 Πράγα 6, Τσεχική Δημοκρατία 

12) Performing Right Society Limited (PRS), Berners Street 29-33, Λονδίνο WIT 3AB, 
Ηνωμένο Βαίλειο 

13) Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs Scrl / Belgische Vereniging van 
Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM), Rue d’Arlon 75-77, 1040 Βρυξέλλες, 
Βέλγιο 

14) Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), 225 av 
Charles de Gaulle, 92528 Neuilly sur Seine Cedex, Γαλλία 

15) Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije 
(SAZAS), Trzaska cesta 34, 1000 Λουμπλιάνα, Σλοβενία 

16) Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Fernando VI-4, 28004 Μαδρίτη, 
Ισπανία 

17) Societa Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), VIALE della Letteratura 30, 
00144 Ρώμη, Ιταλία 
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18) Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA), 
Rastislavova 3, 2108 Μπρατισλάβα 2, Σλοβακία 

19) Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), Avenue Duque de Loulé 31,  
1069-153 Λισαβόνα, Πορτογαλία 

20) Samband Tónskalda og Eigenda Flutningsréttar (STEF), Laufasvegi 40, 
101 Ρέικιαβικ, Ισλανδία 

21) Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), BOX 27327, 
10254 Στοκχόλμη, Σουηδία 

22) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto teosto r.y.(TEOSTO), Lauttasaarentie 1, 
00200 Ελσίνκι, Φινλανδία 

23) The Norwegian Performing Right Society (TONO), Postboks 9171, Gronland, 
0134 Οσλο, Noρβηγία 

24) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (ZAIKS), 2, Hipoteczna Street, PO Box P-16, 
00092 Βαρσοβία, Πολωνία 

Η παρούσα απόφαση είναι τίτλος εκτελεστός δυνάμει του άρθρου 256 της συνθήκης και του 
άρθρου 110 της συμφωνίας ΕΟΧ. 

Βρυξέλλες, 16.07.2008 

 Για την Επιτροπή 
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