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KOMISJONI OTSUS, 

16.07.2008 

EÜ asutamislepingu artiklis 81 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklis 53 
sätestatud menetluses 

(Juhtum COMP/C2/38.698 – CISAC) 
 

(Ainult hispaania-, tšehhi-, taani-, saksa-, eesti-, kreeka-, inglis-, prantsus-, itaalia-, läti-, 
hollandi-, poola-, sloveeni- ja slovaki keelne tekst on autentne) 

 
 
 

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,  

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, 

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu 
artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta,1 eriti selle artikli 7 
lõiget 1, 

olles andnud asjaomastele ettevõtjatele võimaluse avaldada oma arvamust vastuväidete kohta, 
mille komisjoni esitas vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõikele 1 ning komisjoni 
7. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 773/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 81 
ja 82 kohaste menetluste teostamist komisjonis2, artiklitele 11 ja 12, 

olles konsulteerinud konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva 
nõuandekomiteega,3

võttes arvesse ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuannet kõnealuse juhtumi kohta4  

ning arvestades järgmist:  

1. SISSEJUHATUS 

(1) Käesolev otsus käsitleb autorite kollektiivse esindamise organisatsioonide poolse 
muusikateoste avaliku esitamise õiguste haldamise ja litsentsimise tingimusi. Otsus on 
adresseeritud Euroopa Majanduspiirkonnas asutatud autorite kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, kes on Rahvusvahelise Autorite ja Heliloojate Ühingute 

 
1 EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1419/2006 (ELT L 269, 

28.9.2006, lk1). 
2 ELT L 123, 27.4.2004, lk 18. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1792/2006 (ELT L 362, 

20.12.2006, lk 1). 
3 ELT ….. 
4 ELT ….. 
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Konföderatsiooni (CISAC) liikmed (koos viidatud kui „CISACi EMPs asutatud 
liikmed). 

(2) Seoses avaliku esitamise õiguste haldamisega soovitab CISAC oma liikmete vahelises 
vastastikuses esindamises kasutada tüüplepingut. Tüüpleping hõlmab avaliku 
esitamise litsentsi vajavate muusikateoste igat liiki kasutamist. Tüüplepingut on 
kasutatud paljudes kahepoolsetes vastastikuse esindamise lepingutes, mis on sõlmitud 
CISACi EMPs asutatud liikmete vahel. Käsitletakse järgmisi piiranguid: sätted, 
millega takistatakse õiguse valdajatel sõlmida leping vabalt valitud kollektiivse 
esindamise organisatsiooniga (liikmesuse piirang), ja sätted ning kooskõlastatud 
tegevus, millega tagatakse, et igal kollektiivse esindamise organisatsioonil on 
territooriumil, kus ta on asutatud, täielik territoriaalne kaitse muude kollektiivse 
esindamise organisatsioonide eest äritarbijatele litsentside andmisel (territoriaalsuse 
piirang). CISACi EMPs asutatud liikmed sõlmivad CISACi tüüplepingu alusel 
üksteisega vastastikuse esindamise lepinguid. 

(3) CISACi tüüplepingu ja avaliku esitamise õigusi haldavate CISACi EMPs asutatud 
liikmete vahel sõlmitud vastastikuse esindamise lepingute uurimine sai alguse kahest 
kaebusest: 30. novembril 2000 esitas RTL Group (edaspidi „RTL”) kaebuse GEMA 
suhtes, kes keeldus andmast RTLile kogu ühendust hõlmavat litsentsi 
muusikaedastamistegevuse õiguste kohta, mida GEMA haldab nii oma liikmete kui ka 
vastastikuse esindamise lepingute alusel muude kollektiivse esindamise 
organisatsioonide liikmete eest, ning 4. aprillil 2003 esitas Music Choice Europe plc 
(edaspidi „Music Choice”) kaebuse CISACi suhtes seoses jaos 4.1 kirjeldatud 
tüüplepinguga. 

2. POOLED 

2.1. Kaebuse esitajad  

Music Choice 

(4) Music Choice on digitaalse ja interaktiivse heliringhäälingu organisatsioon, kes 
edastab muusikakanaleid mitmeplatvormilisel alusel kogu ühenduses. Music Choice 
tegutseb mudeli „ostjalt ostjale, seejärel kliendile” alusel, st müüb oma programme – 
tellitavateks põhi- või kvaliteetpakettideks ühendatuna – turustajatele, kes need 
lõppkasutajatele edasi müüvad. Music Choice osutab veebipõhist raadio- ja 
televisiooniteenust, mille puhul kasutajatel on võimalik jälgida muusikavideosid või 
kuulata muusikakanaleid. Music Choice on turustajatele pakutavat sisu juba 
autoriõiguse suhtes kontrollinud. 

RTL  

(5) Luksemburgis tegutsev RTL on juhtiv ringhäälingukontsern ja üks Euroopa 
Majanduspiirkonna suurimaid audiovisuaalset sisu tootvaid organisatsioone. 
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2.2. Kaebuse adressaadid 

CISAC 

(6) CISAC esindab 219 liikmesühingut 115 riigis5. CISAC on valitsusväline 
mittetulundusorganisatsioon, mis on registreeritud Prantsuse õigusaktide alusel ja mis 
on juriidiline isik. Organisatsiooni põhikirja muudeti 2004. aasta oktoobris Lõuna-
Koreas, Seoulis toimunud peaassambleel6. CISACi üks peamisi eesmärke on edendada 
vastastikust esindamist kollektiivse esindamise organisatsioonide hulgas, kasutades 
selleks tüüplepingut. 

Euroopa Majanduspiirkonnas asutatud CISACi liikmed 

(7) CISACi EMPs asutatud liikmed haldavad autorite (sõnade autorid ja heliloojad) 
õigusi, eriti nende avaliku esitamise õigusi. Oma liikmete (autorid ja kirjastajad) nimel 
annavad nad kasutuslitsentse äritarbijatele. 

(8) CISACi EMPs asutatud liikmed on: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας (ΑΕPΙ - Kreeka), Autortiesibu un komunicesanas konsultaciju agentura – 
Latvijas Autoru apvieniba (AKKA/LAA - Läti), Staatlich genehmigte Gesellschaft der 
Autoren, Komponisten und Musikverleger, reg.Gen.m.b.H (AKM - Austria), Magyar 
Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS - Ungari), Vereniging Buma (BUMA - 
Madalmaad), Eesti Autorite Ühing (EAÜ - Eesti), Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA - Saksamaa), the Irish 
Music Rights Organisation Limited – Eagras um Chearta Cheolta Teoranta (IMRO - 
Iirimaa), Komponistrettigheder i Danmark (KODA -Taani), Lietuvos autorių teisių 
gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A - Leedu), Performing Rights Society Limited 
(PRS - Ühendkuningriik), Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. 
(OSA - Tšehhi Vabariik), Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs Scrl / 
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM - Belgia), 
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM - Prantsusmaa), 
Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije 
(SAZAS - Sloveenia), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE - Hispaania), 
Societa Italiana degli Autori ed Editori (SIAE - Itaalia), Slovenský ochranný Zväz 
Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA - Slovakkia), Sociedade Portuguesa de 
Autores (SPA - Portugal), Samband Tónskalda og Eigenda Flutningsréttar (STEF - 
Island), Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM - Rootsi), Säveltäjäin 
Tekijänoikeustoimisto teosto r.y. TEOSTO - Soome), the Norwegian Performing 
Right Society (TONO - Norra) ja Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (ZAIKS - Poola).7 

3. ÕIGUSLIK RAAMISTIK 

(9) Õiguslik raamistik, milles CISACi tüüplepingut ja kahepoolseid vastastikuse 
esindamise lepinguid rakendatakse, koosneb õiguste ühishaldamist reguleerivatest 
riiklikest õigusaktidest ja ühenduse õigusaktidest. Muusikaõiguste kasutamisel 
Internetis, satelliit- ja kaabelvõrgus pakuvad ühenduse tasandil autoriõiguse kaitset 

 
5 Vt CISACi veebileht: www.cisac.org. 2005. aastal kogusid CISACI kollektiivse esindamise 

liikmesorganisatsioonid oma tegutsemisriikides kasutustasu rohkem kui 6,7 miljardi euro ulatuses.  
6 Vastavalt CISACi põhikirja kehtiva versiooni artikli 9 lõikele 4 toimub peaassamblee igal aastal.  
7 Bulgaaria ja Rumeenia kollektiivse esindamise organisatsioonid ei ole menetluse pooled niivõrd, 

kuivõrd menetluse alguse ajal ei kuulunud nad Euroopa Majanduspiirkonda ega ELi. 
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mitmed direktiivid. Autoriõiguste Internetis kasutamise korral on asjakohane Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ, autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas8, nn 
ELi autoriõiguse direktiiv. See direktiiv sisaldab sätteid, mille eesmärk on 
Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) autoriõiguse lepingu 
rakendamine liikmesriikides9 seoses taasedastamisõiguse, üldsusele edastamise 
õiguse, üldsusele kättesaadavaks tegemise õiguse ja levitamisõigusega10.  

(10) Nõukogu 27. septembri 1993. aasta direktiivis 98/83/EMÜ teatavate satelliitlevile ja 
kaabli kaudu taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi 
käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise kohta11 on sätestatud õiguslik raamistik 
ringhäälinguteenuste õiguspäraseks piiriüleseks kasutamiseks EMPs. Direktiivi 
artiklis 1 on ühtlustatud üldsusele programmide satelliidi kaudu edastamise mõiste. 
Artikli 1 lõike 2 punktis b on sätestatud, et „satelliidi kaudu üldsusele edastamine 
toimub ainult liikmesriigis, kus ringhäälinguorganisatsiooni kontrolli all ja vastutusel 
sisestatakse programmi sisaldavad signaalid katkematusse sideahelasse satelliidi ja 
maajaama vahel”. Mõistest tulenevalt kohaldatakse selle liikmesriigi õigust, kust 
edastamissignaal alguse saab. Autoritel on ainuõigus lubada nende autoriõigusega 
kaitstud tööde edastamist satelliidi kaudu (direktiivi 93/83/EMÜ artikkel 2). 
Kaabellevi taasedastamise küsimuses on direktiivis 93/83/EMÜ sätestatud, et "õiguste 
valdajad kasutavad oma õigust lubada või keelata kaabellevioperaatoril kaabli kaudu 
taasedastamine ainult kollektiivse esindamise organisatsioonide vahendusel." 
(direktiivi artikkel 9).  

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ 
intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta12 on samuti tähtis ühenduse õigusakt, 
mis näitab, et võitlus piraatluse vastu on EL institutsioonide jaoks oluline küsimus. 
Selles osas tuleb rõhutada, et käesolev juhtum käsitleb üksnes autoriõigusega kaitstud 
materjali legaalset kasutamist, s.t tegevust, mis piirab kollektiivse esindamise 
organisatsioonide suutlikkust anda litsentse teatavatele kasutajatele või mis on laiema 
ulatusega. Vastavalt põhjendustes 173 kuni 181 esitatud selgitustele ei takista käesolev 
juhtum kollektiivse esindamise organisatsioonidel jälgida turgu, et avastada lubamatut 
autoriõigusega kaitstud tööde kasutamist või võtta selle suhtes meetmeid. 

4. KÄESOLEVA OTSUSE SISU 

4.1. CISACi tüüpleping: 

(12) Et anda välismaal asuvatele äritarbijatele litsentse ning koguda nendelt kasutustasu, 
tegutsevad kollektiivse esindamise organisatsioonid üle kogu maailma nn vastastikuse 
esindamise lepingute alusel. Vastastikuse esindamise leping on kahe kollektiivse 
esindamise organisatsiooni vaheline leping, mille kohaselt organisatsioonid annavad 

 
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega 

kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, 
lk 10). 

9 Vt direktiivi 2001/29/EÜ põhjendus 15 
10 Vt direktiivi 2001/29/EÜ artiklid 2, 3 ja 4. 
11 (EÜT L 248, 6.10.1993, lk 15). 
12 ELT L 195, 2.6.2004, lk 16, parandatud tekst (ELT L 195, 2.6.2004, lk 16). 
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teineteisele õiguse väljastada litsentse nende vastavate liikmete autoriõigusega kaitstud 
muusikateoste avalikuks esitamiseks13. 

(13) CISACi tüüpleping on vastastikuse esindamise lepingu näidis. Esmakordselt kiideti 
see heaks 1936. aasta CISAC peaassambleel14. CISACi tüüpleping on CISACi 
liikmete vaheliste vastastikuse esindamise lepingute vabatahtlik näidis,15 eriti avaliku 
esitamise õiguse litsentsimise puhul16.CISACi tüüplepingut kohaldatakse avaliku 
esitamise litsentsi vajavate muusikateoste igat liiki kasutamise korral. 

4.2. CISACi EMPs asutatud liikmete vahel sõlmitud vastastikuse esindamise 
lepingud 

(14) EMPs on kõik kollektiivse esindamise organisatsioonid sõlminud CISACi 
tüüplepingul põhineva vastastikuse esindamise lepingu kõikide teiste CISACi EMPs 
asutatud liikmetega. Nii CISACi tüüpleping kui ka kahepoolsed vastastikuse 
esindamise lepingud sisaldasid või sisaldavad sätteid autorite liikmesuse kohta. 
Tarbijatele litsentside andmise valdkonnas tähendab kahepoolsete vastastikuse 
esindamise lepingute võrgustik, et igal kollektiivse esindamise organisatsioonil on 
lisaks õigusele anda litsentsi oma liikmete repertuaari kohta ka õigus anda litsents 
kõigi assotsieerunud kollektiivse esindamise organisatsioonide repertuaari kohta 
(kõnealust repertuaaride kogumit nimetatakse edaspidi „maailma repertuaariks”, kuigi 
mõned kollektiivse esindamise organisatsiooni ei osale aeg-ajalt kõnealuses 
süsteemis).  

(15) Kõnealuse süsteemi kohaselt kogub iga kollektiivse esindamise organisatsioon samal 
ajal ka kasutustasusid oma riigi tarbijatelt ja mitte ainult oma liikmete eest, vaid ka 
nende autorite ja kirjastajate eest välismaal, kes on liikmeteks teistes kollektiivse 
esindamise organisatsioonides millega tal on kahepoolne vastastikuse esindamise 
leping. 

(16) Igal kollektiivse esindamise organisatsioonil on põhimõtteliselt õigus anda litsents 
oma liikme repertuaari kasutamiseks väljaspool oma territooriumi, isegi kogu 
maailmas. Kuid vastastikuse esindamise lepingute põhjal võib iga kollektiivse 
esindamise organisatsiooni õigust määratleda sellise ühe repertuaari litsentsi ulatust 
piirata ning tegelikkuses antakse selliseid litsentse harva välja.  

(17) See kehtib ka uute tehnoloogiate, näiteks Interneti või kaabellevi kasutamise korral. 
Satelliidi kaudu taasedastamise korral võivad kollektiivse esindamise organisatsioonid 

 
13 Kohtuasi 395/87: Ministère Public vs Jean-Louis Tournier (EKL 1989, lk 2521, punkt 17). 
14 CISACi tüüplepingu koostab ja selle kohta teeb ettepaneku CISACi juhatus ning selle võtab vastu igal 

aastal toimuv peaassamblee. Aastate jooksul on tüüplepingut korduvalt läbi vaadatud ja muudetud. 
Suurim muutus oli ainuõiguse sätte väljajätmine mais 1996 ja liikmesuse sätte väljajätmine juunis 2004. 
Kui ei ole teisiti öeldud, mõeldakse 30.8.2005. aastal kehtinud tüüplepingut. 

15 Vastavalt CISACi põhikirja artiklile 8 ei ole CISACi erinevate institutsioonide (juhatus, peaassamblee, 
peadirektor, sisekomiteed) vastu võetud otsused CISACi liikmete jaoks siduvad vaid soovituslikud. 

16 Avalik esitamine on määratletud CISACi tüüplepingu artikli 1 III lõikes järgmiselt: "kõik helid ja 
esitused, mis tehakse avalikkusele kuuldavaks lepinguga ühinenud mis tahes kollektiivse esindamise 
organisatsiooni tegevusterritooriumi mis tahes kohas, kasutades selleks lepingu kehtivusajal juba 
olemasolevaid või alles kasutuselevõetavaid mis tahes viise ja võimalusi. „Avalik esitamine“ hõlmab ka 
otseesitust, sealhulgas instrumentaal- ja vokaalesitust; esitust mehaaniliste vahendite abil nagu 
projektsioon (helifilm), levitamine ja edastamine jne, samuti mis tahes kaablita vastuvõtmist (raadio ja 
televiisor, telefon ning sarnased võimalused ja seadmed).“ 
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anda litsentse, mis hõlmavad tervet satelliidi leviala, kuid ainult üleslülisignaali omava 
riigi kollektiivse esindamise organisatsioonil on õigus sellist litsentsi anda17.  

4.3. CISACi tüüplepingu asjaomased sätted  

4.3.1. Liikmesuse sätted  

(18) CISACi tüüplepingu artikli 11 II lõikes oli sätestatud kuni 2004. aasta juunini18:  

„Käesoleva lepingu kehtivuse ajal ei või kumbki selle sõlminud kollektiivse 
esindamise organisatsioon ilma teise organisatsiooni nõusolekuta liikmena 
aktsepteerida ühtki mõne muu organisatsiooni liiget ega füüsilist isikut, firmat või 
ettevõtet riigist, milles teine organisatsioon tegutseb.” 

(19) CISACi juhatus otsustas 1990. aasta aprillis lisada artikli 11 II lõikesse teise lause: 

„Teise organisatsiooni keeldumine anda sellist nõusolekut peab olema piisavalt 
põhjendatud. Vastuse puudumise korral pärast kolme kuu möödumist tähitud kirjaga 
saadetud taotluse saatmisest loetakse, et nõusolek on antud.” 

(20) CISACi esitatud teabe kohaselt „lisati CISAC tüüplepingule“ uus lause19. CISAC ei 
ole täpsustanud, kas peaassamblee kinnitas kõnealuse muudatuse20. 

(21) Kollektiivse esindamise organisatsioonid, kes oma kahepoolsetes vastastikuse 
esindamise lepingutes rakendavad artikli 11 II lõiget, ei saa seetõttu ilma teise 
kollektiivse esindamise organisatsiooni nõusolekuta aktsepteerida liikmena nende 
organisatsioonide liikmeid või õiguse valdajaid, kellel on teise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni riigi kodakondsus. 

4.3.2. Territoriaalsed sätted 

(22) CISACi tüüplepingu artikli 1 I lõikes oli sätestatud kuni 1996. aasta maini21:  

„Käesolevast lepingust tulenevalt annab SODIX SODAYle ainuõiguse 
territooriumidel, millel SODAY tegutseb (vastavalt artikli 6 lõike 1 määratlusele ja 
piiritlusele), anda vajalikke volitusi kõigiks avalikeks tekstiga või tekstita 
muusikateoste esitamisteks (vastavalt käesoleva artikli III lõike määratlusele), mis on 
kaitstud autorite õigusi (autoriõigus, intellektuaalomand jne) käsitlevate, praegu 
olemasolevate või käesoleva lepingu kehtivuse ajal jõustuda võivate riikide 
õigusaktide, kahepoolsete lepingute ja mitmepoolsete rahvusvaheliste 
konventsioonidega. Eelmises lõikes viidatud ainuõigus antakse niivõrd, kuivõrd 
vaatlusaluste teoste avaliku esitamise õigusest on loobutud, see õigus on üle antud 
või selle haldamiseks mis tahes viisil SODIX liikmete poolt SODIXle antud, või kui 
seda tehakse ajavahemikul, mil käesolev leping kehtib, vastavalt selle põhikirjale ja 

 
17 Vt käesoleva otsuse jagu 7.6.1.2. 
18 Vt käesoleva otsuse jagu 4.4.1 
19 Vt vastuväidetele esitatud CISACi vastuse punkt 95. 
20 29. novembril 2004 esitas CISAC komisjonile tüüplepingu, kus kõnealune uus lause ei olnud 

integreeritud lepingu teksti ega sellele ei viidatud lepingu joonealuses märkuses, vaid see oli esitatud 
lepingule lisatud viimasel lehel. 3. veebruari 1994. aasta teatisele oli PRS lisanud CISACi tüüplepingu, 
mis siiski ei sisalda kõnealust uut lauset, vt vastuväidetele esitatud CISACi mittekonfidentsiaalne 
vastuse lisa 2. 

21 Vt käesoleva otsuse jagu 4.4.1. 



 11    

                                                

eeskirjadele, kusjuures nimetatud teosed kollektiivselt moodustavad „SODIX 
repertuaari“22.  

(23) CISACi tüüplepingu artikli 1 II lõikes oli kuni 1996. aasta maini sätestatud23:  

„Niisamuti, tulenevalt käesolevast lepingust annab SODAY SODIXle ainuõiguse 
territooriumidel, millel SODIX tegutseb (vastavalt artikli 6 I lõike määratlusele ja 
piiritlusele), anda vajalikke volitusi kõigiks avalikeks tekstiga või tekstita 
muusikateoste esitamisteks (vastavalt käesoleva artikli III lõike määratlusele), mis on 
kaitstud autorite õigusi (autoriõigus, intellektuaalomand jne) käsitlevate, praegu 
kehtivate või käesoleva lepingu kehtivuse ajal jõustuda võivate riikide õigusaktide, 
kahepoolsete lepingute ja mitmepoolsete rahvusvaheliste konventsioonidega. 
Eelmises lõigus viidatud ainuõigus antakse niivõrd, kuivõrd vaatlusaluste teoste 
avaliku esitamise õigusest on loobutud, see õigus on üle antud või haldamiseks mis 
tahes viisil SODAY liikmete poolt SODAYle antud, või kui seda tehakse 
ajavahemikul, mil käesolev leping kehtib, vastavalt selle põhikirjale ja eeskirjadele, 
kusjuures nimetatud teosed kollektiivselt moodustavad „SODAY repertuaari“.  

(24) CISACi tüüplepingu artikli 6 I lõikes määratakse kindlaks vastavate kollektiivse 
esindamise organisatsioonide territooriumid. 

„Territooriumid, kus SODIX tegutseb, on järgmised: …. …………. 

Territooriumid, kus SODAY tegutseb, on järgmised: ….” …………." 

(25) CISACi tüüplepingu artikli 6 II lõikes on sätestatud: 

„Käesoleva lepingu kehtivuse ajal hoiduvad selle sõlminud kollektiivse esindamise 
organisatsioonid igasugusest sekkumisest teise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni territooriumil, kus viimane teostab käesoleva lepinguga antud 
volitusi.“  

(26) CISACi tüüplepingu artikli 1 I ja II lõike ning artikli 6 I ja II lõike omavahelist seost 
saab kirjeldada järgmiselt: CISACi tüüplepingu artikli 1 I lõike kohaselt volitab 
kollektiivse esindamise organisatsioon teist kollektiivse esindamise organisatsiooni 
litsentsima ja haldama oma repertuaari artikli 6 I lõikes määratletud territooriumil. 
Tüüplepingus on territooriumi määratlus jäetud tühjaks. Iga kollektiivse esindamise 
organisatsioon peab täpsustama kahepoolses vastastikuse esindamise lepingus oma 
territooriumi ulatust. Vastavalt artikli 6 II lõikele hoidub loa andnud kollektiivse 
esindamise organisatsioon „igasugusest sekkumisest teise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni territooriumil”, nagu see on sätestatud artikli 6 I lõikes. Igas 
vastastikuse esindamise lepingus, millele on alla kirjutanud kaks kollektiivse 
esindamise organisatsiooni, kohaldatakse eespool kirjeldatud kahepoolset süsteemi. 

 
22 „SODIX” ja „SODAY” viitavad vastastikuse esindamise lepingu pooltele, kes tüüplepingus on 

määratletud kui „avaliku esitamise kasutustasusid koguv organisatsioon või organisatsiooni avaliku 
esitamise õigus haldav üksus”.  

23 Vt käesoleva otsuse jagu 4.4.1. 
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4.4. CISACi tüüplepingu asjaomaste sätete kohaldamine  

4.4.1. CISACi tüüplepingu muudatused 

CISACi tüüplepingu artikli 11 II lõige (liikmesuse säte): 

(27) Vastuseks komisjoni 30. septembri 2004. aasta teabenõudele selgitas CISAC 
6. oktoobri 2004. aasta kirjas, et CISAC õiguskomisjon tegi 3. juuni 2004. aasta 
koosolekul ettepaneku artikli 11 II lõige välja jätta. Samas, vastuseks komisjoni 
teisele, 11. novembri 2004. aasta teabenõudele saatis CISAC lisana vastusele (mis 
kandis kuupäeva 29. november 2004) CISAC tüüplepingu viimase versiooni. 
Kõnealune versioon sisaldas siiski artikli 11 II lõiget, kuid CISAC väitis, et käimas oli 
viimaste muudatuste tüüplepingusse inkorporeerimine. 10. aprillil 2006 saatis CISAC 
vastuse vastuväidetele. CISAC lisas vastusele 30. augusti 2005. aasta versiooni 
tüüplepingust. Kõnealuse tüüplepingu joonealusest märkusest nr 42 selgub, et 
artikli 11 II lõige jäeti välja 2004. aasta juunis. Sellest tuleb järeldada, et kõnealune 
artikkel oli osa tüüplepingust kuni 3. juunini 2004. 

CISACi tüüplepingu artikli 1I lõige ja artikli 1 II lõige 

(28) Alates 1996. aastast ei sisalda CISACi EMPs asutatud liikmete suhtes kohaldatav 
CISACi tüüpleping artikli 1 I lõikes ja artikli 1 II lõikes ainuõiguse sätteid24. CISAC 
tõendas oma vastuses vastuväidetele, et organisatsiooni õiguskomisjon soovitas 1996. 
aasta mais CISACi EMPs asutatud liikmete suhtes ainuõiguse sätteid mitte kohaldada. 
CISACi peaassamblee kinnitas kõnealuse soovituse 18.–19. septembril 199625. 

CISACi tüüplepingu artikli 1I lõige ja artikli 6 II lõige  

(29) Praeguse seisuga sisaldab CISACi tüüpleping jätkuvalt artikli 6 I ja II lõike 
territoriaalseid sätteid. 

4.4.2. CISACi tüüplepingu rakendamine CISACi EMPs asutatud liikmete vahel sõlmitud 
vastastikuse esindamise lepingutes 

CISACi tüüplepingu artikli 11 II lõike (liikmesuse säte) rakendamine 

(30) Liikmesuse säte sisaldub valdavas osas kahepoolsetes vastastikuse esindamise 
lepingutes ja on kujundanud CISACi EMPs asutatud liikmete käitumist ja nende 
suhteid juba aastakümneid. Komisjoni uurimine näitab, et 23 käesolevate vastuväidete 
adressaati (kõik, välja arvatud PRS) on viidanud sellele, et näidissäte sisaldub 
märkimisväärses osas kahepoolsetes vastastikuse esindamise lepingutes26. Mõned 
CISACi EMPs asutatud liikmed on selgelt viidanud, et nad tegelikult kohaldavad seda 
sätet: BUMA, OSA, SIAE, SPA ja ZAIKS. IMRO märkis vastuses 2005. aasta märtsis 
saadetud teabenõudele, et ta „küsib sidusettevõtja (st teise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni) nõusolekut, kui taotluse esitaja on juba selle organisatsiooni liige”. 
Teised CISACi EMPs asutatud liikmed väidavad vastuses vastuväidetele, et nad ei 

 
24 Vt CISACi kehtiva tüüplepingu joonealune märkus nr 1, kus on sätestatud, et EMPi liikmete vahelises 

vastastikuse esindamise lepingutes „ei ole võimalik“ kohaldada ainuõigust. 
25 Vt vastuväidetele esitatud CISACi vastuse lk 25 ja 5. lisa. 
26 Vt EMP kollektiivse esindamise organisatsioonide vastused 11. märtsil 2005 saadetud teabenõudele.  
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kohalda kõnealust sätet, olenemata sellest, et see sisaldub lepingus, kuid selle väite 
kinnituseks ei ole esitatud ühtegi tõendit27. 

(31) Enamik komisjonile esitatud kahepoolseid vastastikuse esindamise lepinguid 
sisaldavad ainult artikli 11 II lõike esimest lauset, kuid mitte teist lauset, mis „lisati” 
CISACi tüüplepingule.  

(32) Enamik CISACi EMPs asutatud liikmeid on öelnud, et nad on muutnud või tahtnud 
muuta vastastikuseid kahepoolseid esindamise lepinguid selleks, et jätta välja 
liikmesuse säte, ning on seetõttu saatnud komisjonile koopia kirjavahetusest muude 
CISACi EMPs asutatud liikmetega. See kehtib AKMi,28 ARTISJUSi, BUMA, GEMA, 
KODA, OSA, SACEMi, SAZASi, SIAE, SGAE, SOZA, STIMi ja TONO puhul. 
Sellest hoolimata olid mõned dokumendid, mida CISACi EMPs asutatud liikmed 
komisjonile saatsid, ainult pakkumised lepingute muutmiseks, millele ei olnud alla 
kirjutanud muud kollektiivse esindamise organisatsioonid. KODA saatis komisjonile 
ainult muudetud esinduslepingut koopia, mis oli KODA väitel esitatud teistele 
pooltele29.  

(33) PRS vastas, et ainult üks nende kahepoolsetest vastastikuse esindamise lepingutest 
sisaldab kõnealust sätet ja et seda on hiljuti muudetud, et jätta lepingust välja 
liikmesuse piirangud30. Siiski ilmneb komisjonil olemas olevatest dokumentidest, et 
PRS on kahtlemata kohaldanud liikmesuse piiranguid: 28. septembri 2004. aasta e-
kirjavahetuses Ungari õiguse valdajaga, kes soovis liituda PRSiga, kirjutas PRSi 

 
27 Need kollektiivse esindamise organisatsioonid on: AEPI, AKKA/LAA, ARTISJUS, EAÜ, GEMA, 

PRS, SAZAS, SGAE, SOZA, STIM ja TONO. 
28 Lisaks sellele väidab AKM, et nende vastastikused kahepoolsed esinduslepingud ei sisalda enam 

liikmesuse sätteid, sest nad on alaliselt kohustatud järgima CISACi otsuseid, vt vastuväidetele esitatud 
AKMi mittekonfidentsiaalse vastuse lk 8 jj ja 27. AKM viitab tüüplepingu artiklile 12, mis väidetavalt 
sisaldub kõigis organisatsiooni vastastikuse esindamise lepingutes ja mis on järgmine: „Käesoleva 
lepingu suhtes kohaldatakse Rahvusvahelise Autorite ja Heliloojate Ühingute Konföderatsiooni 
põhikirja ja otsuseid.” Siiski ei tulene kõnealuse sätte sõnastusest automaatselt kahepoolse lepingu 
muutmine, et viia see vastavusse CISACi tüüplepinguga. CISACi tüüplepingu artiklis 12 on esitatud 
sama sõnastusega säte. Arutledes liikmesuse sätte ja selle üle, kuidas kollektiivse esindamise 
organisatsioonid seda rakendavad, ei maini CISAC oma mittekonfidentsiaalses vastuses vastuväidetele 
(punkt 99 jj) tüüplepingu artiklit 12. Vastupidi, sellest, kuidas CISAC kirjeldab tüüplepingu toimimist 
(vastuväidetele esitatud vastuse mittekonfidentsiaalse versiooni punkt 80 jj), võib järeldada, et CISACi 
eesmärk ei ole saavutada kahepoolsete lepingute automaatne muutmine, et saavutada kooskõla 
tüüplepinguga. AKM ei paista olevat samal arvamusel, sest pärast 3. juunit 2004 (kui CISAC oli 
otsustanud jätta tüüplepingust välja liikmesuse säte) leppis AKM mõnede kollektiivse esindamise 
organisatsioonidega kokku jätta kahepoolsetest lepingutest välja liikmesuse säte, võtmata seisukoha, et 
artikli 12 alusel ei sisaldaks kahepoolne leping enam liikmesuse sätet. 

29 STIM on vastuväidetele esitatud vastuses esitanud tõendeid selle kohta, et liikmesuse säte jäeti enamiku 
kollektiivse esindamise organisatsioonidega sõlmitud vastastikustest lepingutest välja märtsis ja 
aprillis 2006. Veebruaris 2008 saatis STIM komisjonile kirja, milles selgitas, et ta on ülejäänud 
kollektiivse esindamise organisatsioonidega sõlmitud lepingutest piiravad liikmesuse sätted ühepoolselt 
"lahti öelnud".  

30 18. aprillil 2005 vastas PRS 11. märtsil 2005 kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt saadetud 
teabenõudele CISACi tüüplepingu rakendamise kohta (…). Vastuses viitas PRS sellele, et ei kohalda 
liikmesuse piiranguid: „Kahepoolsed lepingud, mille PRS on teiste EMP kollektiivse esindamise 
organisatsioonidega sõlminud, seda artiklit ei sisalda. Ainsaks erandiks on leping, mille PRS sõlmis 
Austria kollektiivse esindamise organisatsiooniga AKM. Eespool nimetatud sätte jätkuv sisaldumine 
kõnealuses lepingus on eksitus ja PRS astub samme selle kõrvaldamiseks. Igal juhul ei kohaldata seda 
praktikas." Vt vastuväidetele esitatud PRSi 12. jaanuari 2006. aasta mittekonfidentsiaalse vastuse lk 1 ja 
2. PRS kirjutas 7. novembril 2005 komisjonile ja teatas, et 1. augustil 2005 jäeti AKMiga sõlmitud 
vastastikuse esindamise lepingust välja liikmesuse piirangud, ning esitas komisjonile PRSi ja AKMi 
allakirjutatud muudatuse koopia.  
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ametnik: „Lugupeetud […]. Suur tänu hiljuti esitatud taotluse eest astuda PRSi 
liikmeks. Et Te olete Ungari kodanik, tuleb meil taotleda ARTISJUSi nõusolekut enne 
Teile PRSi liikmesuse andmist. Tegemist on puhtalt formaalsusega. Kuid nagu võite 
näha allpool esitatud e-kirjades, väidab ARTISJUS, et olete juba nende liige. See ei 
kajastu rahvusvaheliselt tunnustatud SUISA /IPI toimikus. Kui see on tõsi, peate 
loobuma oma liikmestaatusest ARTISJUSis enne, kui saame teile anda PRSi 
liikmesuse. ARTISJUS on kinnitanud, et neil ei ole midagi selle vastu, kuid Te peate 
nendega otse ühendust võtma”31.  

(34) Lisaks sellele kirjutas PRS 14. septembri 2004. aasta kirjas ARTISJUSile seoses 
kõnealuse Ungari õiguse valdaja taotlusega, et: „PRSile on […] esitanud taotluse 
kirjaniku liikmestaatuse saamiseks. Ta on Ungari kodanik, kes on sündinud Budapestis 
… ja kes elab praegu Ühendkuningriigis. Kas Teil oleks võimalik kontrollida, ega 
ARTISJUSil ole mingeid vastuväiteid seoses selle taotlusega?” Kiri ja e-kirjavahetus 
on selge näide liikmesuse piirangute kohaldamisest. PRSil paluti kommenteerida 
kõnealuseid dokumente. Organisatsioon väitis, et saatis kirja ARTISJUSile seepärast, 
et ei teadnud, kas kõnealune õiguse valdaja on ARTISJUSi liige32. See selgitus ei 
paista olevat kooskõlas ei ARTISJUSile saadetud kirja sisu ega PRSi ja asjaomase 
õiguse valdaja vahelise e-kirjavahetusega33. 

(35) Kuigi vähemalt üks CISACi EMPs asutatud liige (STIM) väidab, et ta on kõnealuse 
sätte ühepoolselt kõrvaldanud kõigist lepingutest, kuhu see veel oli alles jäänud, kuigi 
sellega jäädi veidi hiljaks (tunduvalt pärast vastuväidete esitamist) ning sellise 
ühepoolse kõrvaldamise õiguslik ulatus ei ole veel teada, ei ole võimalik kindlalt väita, 
et kõik kollektiivse esindamise organisatsioonid on liikmesuse sätte tegelikult ja 
täielikult vastastikuse esindamise lepingutest kõrvaldanud.  

CISACi tüüplepingu artikli 1 I ja II lõikes sätestatud ainuõiguse sätete rakendamine 

(36) CISAC tüüplepingu artiklis 1 viidatud ainuõigust sisaldavad 17 CISACi EMPs 
asutatud liikme sõlmitud kahepoolsed vastastikuse esindamise lepingud: AKKA/LAA, 
ARTISJUS, BUMA, EAÜ, IMRO, KODA LATGA-A, OSA, SAZAS, SGAE, SOZA, 
SPA, STIM, STEF, TONO, TEOSTO ja ZAIKS34. Mõni neist 17 kollektiivse 
esindamise organisatsioonist väidab, et kõik nende vastastikuse esindamise lepingud 
sisaldavad sellist ainuõigust (AKKA/LAA, EAÜ, LATGA, OSA, SAZAS, SPA, 
TONO, ZAIKS). Teised väidavad, et ainuõigus ei sisaldu üheski nende vastastikuse 
esindamise lepingutes (ARTISJUS, BUMA, KODA, IMRO, SOZA, SGAE, STIM, 
STEF, TEOSTO). Lõpuseks väidab SGAE, et isegi kui ainuõiguse säte sisaldub mõnes 
nende kahepoolses lepingus, seda siiski ei kohaldata. Siiski ei ole komisjonile esitatud 
mingeid tõendeid selle väite toetuseks.  

(37) Teatavad CISACi EMPs asutatud liikmed on öelnud, et nad on muutnud või tahtnud 
muuta oma vastastikuse esindamise lepinguid selleks, et jätta välja ainuõiguse säte, 

 
31 PRSi ametniku 28. septembri 2004. aasta e-kiri Ungari õiguse valdajale, kes on Ungari kollektiivse 

esindamise organisatsiooni ARTISJUSliige. 
32 PRSi 2. juuni 2006. aasta vastus Euroopa Komisjoni 19. mai 2006. aasta teabenõudele. Vt eelkõige 

PRSi vastuse mittekonfidentsiaalse versiooni lk 4. 
33 Vastavalt Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu hiljutisele otsusele „et rikkumise kestust ei tule 

hinnata mitte perioodi alusel, mil kokkulepe kehtis, vaid perioodi alusel, mil süüdistatavad ettevõtjad 
EÜ artikliga 81 keelatud tegevusi ellu viisid” (12. detsembri 2007. aasta otsus ühendatud kohtuasjades 
T-101/05 ja T-111/05: BASF AG ja UCB SA v Euroopa Komisjon, punkt 187). 

34 Vt EMP kollektiivse esindamise organisatsioonide vastused 11. märtsil 2005 saadetud teabenõudele.  
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ning on seetõttu saatnud komisjonile koopia oma kirjavahetusest muude CISACi 
EMPs asutatud liikmetega. See kehtib ARTISJUSi, BUMA, KODA, OSA, SAZASi, 
SOZA, SGAE, STIMi ja TONO puhul. Siiski olid mõned dokumendid, mida 
kollektiivse esindamise organisatsioonid komisjonile saatsid, ainult ettepanekud 
lepingute muutmiseks, millele ei olnud alla kirjutanud muud CISACi EMPs asutatud 
liikmed. KODA saatis komisjonile ainult koopia muudetud tüüplepingust, mis 
vastavalt KODAle oli esitatud teistele pooltele35. Kuigi vähemalt üks kollektiivse 
esindamise organisatsioon (STIM) väidab, et ta on kõnealuse sätte ühepoolselt 
kõrvaldanud kõigist lepingutest, kuhu see veel oli alles jäänud, kuigi sellega jäädi 
veidi hiljaks (tunduvalt pärast vastuväidete esitamist) ning sellise ühepoolse 
kõrvaldamise õiguslik ulatus ei ole veel teada, ei ole võimalik kindlalt väita, et kõik 
eespool nimetatud 17 CISACi EMPs asutatud liiget on ainuõiguse sätte tegelikult ja 
täielikult vastastikuse esindamise lepingutest kõrvaldanud. 

CISACi tüüplepingu artikli 6 I ja II lõigete rakendamine  

(38) Kõik CISACi EMPs asutatud liikmed on rakendanud CISACi tüüplepingu artikli 6 
I lõiget kahepoolsetes vastastikuse esindamise lepingutes viisil, mis kohustab igat 
kollektiivse esindamise organisatsiooni piirduma oma tegevuses oma 
territooriumiga36. Praktikas tähendab see, et kollektiivse esindamise organisatsoon 
litsentsib nii oma repertuaari kui ka muude kollektiivse esindamise organisatsioonide 
repertuaari ühe territooriumi raames.  

(39) Kõigi CISACi EMPs asutatud liikmete vahel sõlmitud vastastikuse esindamise 
lepingud sisaldavad ka sätteid, mis vastavad CISACi tüüplepingu artikli 6 II lõikele.  

(40) PRS teatas komisjonile 7. novembri 2005. aasta kirjaga, et ta on kirjutanud 
12. oktoobril 2005 teistele CISACi EMPs asutatud liikmetele, et eemaldada 
vastastikuse esindamise lepingutest artikli 6 II lõige juhul, kui see artikkel lepingus 
sisaldus (lepingud PRS ja KODA, TEOSTO, SACEMi, GEMA, AEPI, STEFi, SIAE, 
BUMA, TONO, ZAIKSi, SPA, SAZASi, STIMi ja SGAE vahel). PRS esitas 
komisjonile muudetud vastastikuse esindamise lepingud, mis olid sõlmitud ZAIKSi, 
STEFi, TONO ja BUMAga, milles kõnealused pooled nõustusid vastavalt muutma 
vastastikuse esindamise lepinguid. Teatavad CISACi EMPs asutatud liikmed on 
öelnud, et nad on muutnud või tahtnud muuta oma vastastikuse esindamise lepinguid 
selleks, et jätta välja ainuõiguse säte, ning on seetõttu saatnud komisjonile koopia 
kirjavahetusest teiste CISACi EMPs asutatud liikmed. See kehtib näiteks AKMi, 
ARTISJUSi, BUMA, GEMA, KODA, OSA, SAZASi, SIAE, SGAE, STIMi ja TONO 
puhul. Siiski olid mõned dokumendid, mida kollektiivse esindamise organisatsioonid 
komisjonile saatsid, ainult ettepanekud lepingute muutmiseks ja neile ei olnud alla 
kirjutanud teised kollektiivse esindamise organisatsioonid. KODA saatis komisjonile 
ainult koopia muudetud tüüplepingust, mis KODA väitel oli esitatud teistele pooltele. 
Komisjonil puuduvad praegu tõendid selle kohta, et ükski CISACi EMPs asutatud 

 
35 STIM on vastuväidetele esitatud vastuses esitanud tõendeid selle kohta, et ainuõiguse säte jäeti enamiku 

kollektiivse esindamise organisatsioonidega sõlmitud vastastikustest esinduslepingutest välja märtsis ja 
aprillis 2006. Veebruaris 2008 saatis STIM komisjonile kirja, milles selgitas, et ta on ülejäänud 
kollektiivse esindamise organisatsioonidega sõlmitud lepingutest ainuõiguse sätted ühepoolselt välja 
jätnud.  

36 Prantsusmaa kollektiivse esindamise organisatsioon SACEM hõlmab ka Luksemburgi territooriumi, 
sest riigil endal puudub kollektiivse esindamise organisatsioon. MSCPi ja PRSi liit tegutseb ka Maltal, 
kus puudub kollektiivse esindamise organisatsioon. 
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liige on tegelikkuses ja täiel määral jätnud vastastikuse esindamise lepingutest välja 
kõnealuse sätte.  

5. ASJAKOHASED TURUD 

5.1. Turu struktuur 

5.1.1. Õiguse valdaja autoriõigus 

(41) Autoritel (sõnade autorid ja heliloojad) on nende loodud muusikateoste autoriõigus. 
Autoriõigus sisaldab tavaliselt ainuõigust lubada või keelata kaitstud teoste 
kasutamine. See kehtib eriti avaliku esitamise õiguste puhul, mida käsitletakse 
käesolevas otsuses.  

(42) Autoriõiguse litsentsimise võib tagada individuaalse või ühishalduse abil. 
Individuaalne haldamine ei ole paljudel juhtudel siiski teostatav; näiteks võivad 
kohaldatavad riigi õigusaktid või mõnikord isegi ühenduse õigus37 ette näha 
kohustusliku ühishaldamise või muudavad turu tunnusjooned individuaalse haldamise 
ebatõhusaks või võimatuks. Paljude väikeste ja keskmise suurusega õiguse valdajate 
puhul näib tõepoolest, et individuaalne haldamine ei ole avaliku esitamise õiguse 
haldamise seisukohast teostatav. Seepärast tuleb sageli kasutada ühishaldamist ja 
õiguste otsene haldamine autorite poolt on väga erandlik. 

5.1.2. Kuidas omandavad kollektiivse esindamise organisatsioonid õigused, mida nad 
äritarbijatele litsentsivad? 

(43) Autorite kollektiivse esindamise organisatsioonid haldavad autoriõigusi oma liikmete 
nimel. Kollektiivse esindamise organisatsioonid omandavad need õigused kahest 
allikast: kas otsese üleandmise teel38 esialgse õiguse valdaja poolt või vastastikuse 
esindamise lepingu kaudu teise kollektiivse esindamise organisatsiooniga, kes haldab 
sama kategooria õigusi teises liikmesriigis. Kui õiguse valdaja annab oma õigused üle 
kollektiivse esindamise organisatsioonile, saab temast kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liige. Mõnel juhul on õiguste üleandmine kollektiivse esindamise 
organisatsioonile kohustuslik. Selline on olukord näiteks kaabli kaudu taasedastamise 
õiguse korral, mille puhul on määruses 93/83/EMÜ sätestatud, et sellist õigust võib 
kasutada ainult kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu39. Teatavatel juhtudel 
võib riiklikus õiguses olla sätestatud, et kollektiivse esindamise organisatsioonid 
võivad litsentsida ka nende õiguse valdajate teoseid, kes ei ole kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liikmed (laiendatud ühishaldamise süsteem).  

(44) Tulenevalt õiguste üleandmisest erinevate õiguse valdajate poolt on kollektiivse 
esindamise organisatsioonil teoste kogum. See kogum moodustab kollektiivse 
esindamise organisatsiooni riikliku repertuaari. Kollektiivse esindamise 

 
37 Teatavate riikide seadustega nähakse teatavate õiguste suhtes tõepoolest ette kohustuslik ühishaldamine. 

Ühenduse tasandil sedastatakse direktiivi 93/83/EMÜ artiklis 9: „Autoriõiguse omanikud ...kasutavad 
oma õigust lubada või keelata kaabellevioperaatoril kaabli kaudu taasedastamine ainult kollektiivse 
esindamise organisatsioonide vahendusel”.  

38 Teatavate jurisdiktsioonide kohaselt peavad õiguse valdajad oma õigused kollektiivse esindamise 
organisatsioonile üle andma või delegeerima. Käesolevas otsuses kasutatakse mõistet „üleandmine“ 
mõlema mehhanismi kohta. 

39 Direktiivi 93/83/EMÜ artikkel 9. 
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organisatsiooni ülemaailmne repertuaar on siiski palju suurem: see hõlmab ka nende 
kollektiivse esindamise organisatsioonide repertuaari, kes on kõnealuse kollektiivse 
esindamise organisatsiooniga sõlminud vastastikuse esindamise lepingu.  

5.1.3. Autoriõiguse litsentsimine 

(45) Kollektiivse esindamise organisatsioon litsentsib õigusi äritarbijatele. Vastutasuks 
koguvad kollektiivse esindamise organisatsioonid õiguse valdajatele kasutustasusid ja 
annavad need neile. Kuigi satelliitlevi, kaabellevi ja Interneti kaudu avaliku esitamise 
õiguste haldamise ja litsentsimise turgudel on selged eritunnused,40 jääb kollektiivse 
esindamise organisatsioonide tava litsentsimisel, haldamisel ja vastastikusel 
haldamisel peaaegu samasuguseks tavapäraste tegutsemisviisidega, mida kasutatakse 
äriruumide litsentsimisturgudel (diskoteegid, baarid jne), kus kasutuse kontrollimiseks 
on vajalik kohapeal viibimine.  

5.1.4. Litsentsi kasutamise kontroll, äritarbijate raamatupidamise auditeerimine ja 
jõustamine seoses litsentsiomanikuga 

(46) Nagu teisedki intellektuaalomandi õigusi litsentsivad üksused, tagavad ka kollektiivse 
esindamise organisatsioonid litsentsitud intellektuaalomandiõiguste kasutamise 
kontrolli, äritarbijate raamatupidamise auditeerimise ja autoriõiguse jõustamise 
juhuks, kui õigusi rikutakse.. 

(47) Tuleb rõhutada, et käesolevas otsuses käsitletakse ainult teoste seaduslikku kasutamist. 
Seepärast ei kuulu piraatlus ja kasutuslitsentsita kasutamine käesoleva otsuse 
reguleerimisalasse. Siinkohal esitatud kaalutlused ja hinnangud kehtivad üksnes 
kollektiivse esindamise organisatsioonide ja äritarbijate vaheliste tavaliste ja 
normaalsete suhete ning jaos 5.2 „Asjakohased kaubaturud” kirjeldatud konkreetsete 
kasutusviiside kohta. 

5.2. Asjaomased kaubaturud  

(48) Kahes otsuses juhtumi Sony/BMG41 kohta ja otsuses juhtumi Seagram/Polygram42 
kohta sedastas komisjon, et erinevatesse kategooriatesse kuuluvate õiguste kasutamine 
võib viia erinevate kaubaturgude määratlemiseni iga kategooria õiguse kohta, kuigi 
konkreetne turu määratlus jäeti selles küsimuses lahtiseks. Nii nõudluse (õiguste 
erinevad tunnusjooned seoses tarbijate erinevate vajadustega) kui ka pakkumise 
poolsed kaalutlused (erinevate kasutamissüsteemide olemasolu, erinevate 
litsentsimäärade kohaldamine) toetasid seda väidet.  

(49) Autoriõiguse ühishaldamine hõlmab mitmesuguseid tegevusi, mis vastavad paljudele 
erinevatele asjakohastele kaubaturgudele, mida kõiki mõjutab CISACi tüüpleping:  

 
40 Vt osas 7.6.1.4 esitatud kõnealuste turgude eritunnused, eelkõige seoses antud litsentside kontrollimise, 

auditeerimise ja jõustamisega. 
41 Komisjoni 19. juuli 2004. aasta otsus (Juhtum nr COMP M.3333: Sony/BMG, põhjendused 25 ja 26 

(ELT L 62, 9.3.2005, lk 30) ja Komisjoni 31. jaanuari 2007. aasta otsus (Juhtum nr COMP M.3333: 
Sony/BMG, põhjendus 22 (ELT L 94, 16.4.2008, lk 19). Avalik ingliskeelne tekst on: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m66.html#m_3333. 

42 Komisjoni 21. septembri 1998 aasta otsus (Juhtum nr IV/M.1219: Seagram/Polygram,põhjendus 17, 
ELT C 309, 9.10.1998, lk 8. Avalik ingliskeelne tekst on: 
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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a) autoriõiguse haldusteenuste osutamine õiguse valdajatele,  

b) autoriõiguse haldusteenuste osutamine teistele kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, 

c) avaliku esitamise õiguste litsentsimine äritarbijatele satelliitlevi, kaabellevi ja 
Interneti teel edastamiseks. 

(50) Tulenevalt asjaolust, et CISACi tüüpleping käsitleb avaliku esitamise õigusi, piirdub 
käesoleva otsuse kaubaturg üksnes selliste õigustega.  

5.2.1. Autoriõiguse haldusteenused avaliku esitamise õiguste kaitseks 

(a) Autoriõiguse haldusteenused autoritele (õiguse valdajate turg) 

(51) Esimene asjakohane tooteturg on õiguse valdajatele mõeldud, avaliku esitamise õigusi 
käsitlev autoriõiguse haldusteenuste turg. Pakkumise poolelt iseloomustavad seda 
turgu kollektiivse esindamise organisatsioonid, kes pakuvad avaliku esitamise õiguse 
haldamist autoriõigusega kaitstud muusikateoste autoritele, kes nõudluse poolelt 
soovivad osaleda autoriõiguse kollektiivse haldamise kavas. Kui õiguse valdaja annab 
oma õiguste halamise üle kollektiivse esindamise organisatsioonile, saab temast 
kollektiivse esindamise organisatsiooni liige.  

(b) Autoriõiguse haldusteenused teistele kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele 

(52) Teine asjaomane tooteturg on kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt teistele 
kollektiivse esindamise organisatsioonidele avaliku esitamise õigusi käsitlev 
autoriõiguse haldusteenuste osutamise turg. Pakkumise poolelt iseloomustavad seda 
turgu kollektiivse esindamise organisatsioonid, kes soovivad ja suudavad hallata teiste 
kollektiivse esindamise organisatsioonide avaliku esitamise õigusi.  

(53) Nõudluse poolelt iseloomustavad seda kollektiivse esindamise organisatsioonid, kes 
soovivad korraldada oma repertuaari haldamist väljaspool seda Euroopa 
Majanduspiirkonna riiki, kus nad tegutsevad. Seepärast on nõudluse poole 
iseloomulikuks tunnuseks kollektiivse esindamise organisatsioonid, kellele on nende 
liikmed andnud volitused nende repertuaaridega seotud esitusõiguste haldamiseks 
muudel territooriumidel, kus kõnealune kollektiivse esinemise organisatsioon ei ole 
asutatud. Teenused, mida kollektiivse esindamise organisatsioonid üksteisele 
osutavad, hõlmavad eelkõige autoriõigusega kaitstud teoste kasutamise litsentside 
andmist, selliste litsentside kasutamise kontrollimist ja auditeerimist, tarbijatele arvete 
esitamist, litsentsiomanike poolt muusikateoste tegeliku kasutamise kontrollimist, et 
jaotada kasutustasusid erinevate autorite vahel, ning selles tulenevalt kasutustasude 
kogumist ja kogutud kasutustasude ülekandmist vastuvõtvale kollektiivse esindamise 
organisatsioonile. Nende teenuste hulka kuulub ka turu üldine jälgimine, et avastada 
ettevõtjaid ja üksikisikuid, kes kasutavad muusikat ja seetõttu vajavad litsentsi, 
vajadusel meetmete võtmine tagamaks, et need ettevõtjad või üksikisikud omandavad 
vajaliku litsentsi või lõpetavad vastasel juhul ebaseadusliku teoste kasutamise.  
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5.2.2. Avaliku esitamise õiguste litsentsimine satelliit- ja kaabellevi ning Interneti teel 
levitamise jaoks (litsentsimisturg)43  

(54) Kolmas asjaomane tooteturg on avaliku esitamise õiguste litsentsimine äritarbijatele 
nende õiguste kasutamiseks satelliit- ja kaabellevis ning Internetis. Kõnealusel turul on 
eritunnused, mida ei esine muudel turgudel, mida hõlmavad avaliku esitamise õiguste 
küsimuses CISACi tüüpleping ja kahepoolsed vastastikuse esindamise lepingud 
(eelkõige offline-keskkonna puhul). Peamine erinevus seisneb tehnilises võimaluses 
teostada kaugjärelevalvet ja kasutada piiriüleselt autoriõigusi avaliku esitamise õiguste 
korral Interneti, satelliitlevi ja kaabellevi keskkonnas. Sellest tulenevalt on võimalik 
eristada Tournieri ja Lucazeau’ eelotsusega44 (offline-keskkond) hõlmatud turgusid ja 
käesolevas otsuses käsitletavat turgu. Kõnealuse turu tunnusjooni ja nendest tulenevat 
mõju käsitletakse täpsemalt jaos 5.3.3. 

(55) Arvestades turgu, kus tegeletakse avaliku esitamise õiguste litsentsimisega 
äritarbijatele satelliit- ja kaabellevi ning Interneti kaudu kasutamiseks, on SABAM 
väitnud, et eristada tuleks maailmamuusika repertuaari mitut piirkonda hõlmavaid 
litsentse ja sama maailmamuusika repertuaari ühte piirkonda hõlmavaid (riiklike) 
litsentse, mis moodustavad erinevad kaubaturud. Kahe toote vahelise asendatavuse 
puudumine pakkumise ja nõudluse poolelt tuleneb litsentside erinevast piirkondlikust 
ulatusest, mis peegeldab erinevaid kasutajaid ja nende vajadusi45.  

(56) Kahe erineva toote olemasolu on eelkõige kollektiivse esindamise organisatsioonide 
tegevuse tulemus. Maailmas, kus on kaotatud territoriaalsed piirangud, ei ole tarbijatel 
suurt huvi taotleda üht piirkonda hõlmavaid litsentse ja seetõttu taotleksid nad mitut 
piirkonda hõlmavaid litsentse. Lisaks sellele saab nõudluse poolelt väita, et kahe toote 
vahel esineb teatav asendatavus, sest nii üht kui ka mitut piirkonda hõlmavate 
litsentside kasutajad konkureerivad tihti samal turul lõpptarbija nimel. Neljas Euroopa 
Majanduspiirkonna riigis tegutsev sisupakkuja võiks teoreetiliselt sõlmida kas üht 
piirkonda hõlmava litsentsilepingu nelja kollektiivse esindamise organisatsiooniga, kes 
asuvad tema tegutsemisriikides, või mitut piirkonda hõlmava litsentsilepingu ühe 
kollektiivse esindamise organisatsiooniga, kes katab osa või kogu EMP.  

(57) Tehnilised ja juriidilised erinevused räägivad selle poolt, et satelliit- ja kaabel- ning 
Interneti teel edastamise jaoks võiksid olla eraldi kaubaturud. Kaabel- ja 
satelliittelevisiooni suhtes kohaldatakse eraldi reguleerivaid raamistikke ning Interneti-
edastusel on oma konkreetsed tunnusjooned. Paljudel kasutajatel ei ole vaja litsentsi, 
mis hõlmaks kõiki kolme eespool osutatud edastamise vorme. Siiski võib see 
muutuda, arvestades televisiooni- ja Internetiteenuste üha suurenevat lähenemist.  

 
43 Käesolevas otsuses tähendab „taasedastamine kaabellevi kaudu“ üksnes satelliitedastuse taasedastamist 

satelliidi leviala piires. Käesolevas otsuses ei käsitleta erinevate turul tegutsevate isikute kohustust 
omandada õigus kaabli kaudu taasedastamiseks.  

44 Kohtuasi 395/87 - Ministère Public vs Jean-Louis Tournier (EKL 1989, lk 2531) ja liidetud kohtuasjad 
110/88, 241/88 ja 242/88: Franēois Lucazeau ja teised vs Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs 
de Musique (SACEM) ja teised (EKL 1989, lk 2811). 

45 Vt vastuväidetele esitatud SABAMi mittekonfidentsiaalse vastuse lk 8–10.  
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5.3. Asjaomane geograafiline turg 

5.3.1. Turu geograafiline ulatus autoriõiguse haldusteenuste osutamiseks õiguse 
valdajatele 

(58) Turu geograafiline ulatus autoriõiguse haldusteenuste osutamiseks avaliku esitamise 
õiguste alal autoritele on riigisisene. Sõltumata sellistest teguritest nagu kultuur või 
keel, mis võivad olukorda mõjutada, on jätkuvalt tõsi, et liikmesuse piirangud ja muud 
meetmed, mis takistavad õiguse valdajatel andmast oma õigusi mitteainuõiguslikul 
alusel, on selle kujunemisele kaasa aidanud aastakümneid, isegi juhul, kui sellised 
sätted on kadumas. 

(59) Siiski võiks liikmesuse piirangute puudumisel olla geograafiline turg laiem, sest 
autorid võiksid sellisel juhul vahetada kollektiivse esindamise organisatsioone ja üle 
anda oma õigusi nendele kollektiivse esindamise organisatsioonidele, kes pakuvad 
neile parimaid teenuseid.  

5.3.2. Turu geograafiline ulatus autoriõiguse haldusteenuste osutamiseks avaliku esitamise 
õiguste alal teistele kollektiivse esindamise organisatsioonidele 

(60) Turu geograafilisel ulatusel autoriõiguse haldusteenuste osutamiseks muudele avaliku 
esitamise õigusi haldavatele kollektiivse esinemise organisatsioonidele on nii 
riigisisene aspekt kui ka laiemad, piiriülesed elemendid.  

(61) Kollektiivse esindamise organisatsioonid haldavad teiste kollektiivse esindamise 
organisatsioonide repertuaari. Praeguste kahepoolsete vastastikuse esindamise 
lepingute kohaselt on nad selles tegevuses piiratud oma riigi territooriumiga. Seetõttu 
on igal kollektiivse esindamise organisatsioonil olemasolevate vastastikuste 
esindamiselepingute võrgustiku alusel monopol oma territooriumil osutatavate 
teenuste valdkonnas muude välismaiste kollektiivse esindamise organisatsioonide ees. 

(62) Interneti ja satelliidi kaudu toimuv edastustegevus ei ole siiski piiratud ühe Euroopa 
Majanduspiirkonna riigiga. Seepärast nõuab sellise tegevusega tegelemine mitmel 
territooriumil kehtivat litsentsi. Sellest tulenevalt võiks audiovisuaalse sisu Internetti 
üleslaadimisega tegelevat äritarbijat litsentsiv kollektiivse esindamise organisatsioon 
kahepoolsetes esindamise lepingutes sisalduvate piirangute puudumisel väljastada 
mitut piirkonda hõlmava litsentsi. Sarnaselt võiks satelliitedastuse ja 
kaabeltaasedastuse puhul iga kollektiivse esindamise organisatsioon, kes tegutseb 
satelliidi levialas, anda kogu satelliidi leviala hõlmavaid litsentse.  

5.3.3. Avaliku esitamise õiguste litsentsimise turg äritarbijatele edastamiseks satelliit-, 
kaabellevi ja Interneti teel. 

(63) Geograafilise turu määratlemisel tuvastab komisjon võimalikud takistused ja tõkked, 
mis eraldavad asjaomases piirkonnas asuvad ettevõtted kõnealusest piirkonnast 
väljaspool asuvate ettevõtete konkurentsisurvest46. Varasemalt on komisjon 
määratlenud asjaomased turud tavapärase siseriikliku autoriõiguse raames riigisiseste 

 
46 Komisjoni teatis asjakohase turu mõiste kohta ühenduse konkurentsiõiguses (EÜT C 372, 9.12.1997, 

lk 5, punkt 30). 



 21    

                                                

turgudena47. Kohaliku järelevalve ja sellise tegevusega seotud mastaabisäästu vajadus 
kätkeb seda, et kuni tänaseni ei peeta otstarbekaks kollektiivse esindamise 
organisatsioonide tegutsemist teise kollektiivse esindamise organisatsiooni 
territooriumil. Arvestades kollektiivse esindamise organisatsioonide korraldust ja 
nende praegust litsentsimise tava, võib asjaomast geograafilist turgu pidada 
riigisiseseks turuks. 

(64) Need põhjused ei kehti väljaspool tavapärast offline-maailma, kus on võimalik 
kaugjärelevalve. Selgelt on vähenenud tehnilised ja majanduslikud tõkked, mis 
takistavad kollektiivse esindamise organisatsioonidel sisenemast teiste kollektiivse 
esindamise organisatsioonide turule. Seetõttu on potentsiaalne turg palju laiem – 
satelliitedastuse ja kaabli kaudu taasedastamise geograafilist turgu võib lugeda kogu 
satelliidi leviala suuruseks; Interneti-kasutuse puhul on turu potentsiaalne 
geograafiline ulatus ülemaailmne või vähemalt piirkondlik. 

6. MENETLUS  

(65) Juhtum algas 2000. aasta novembris, kui RTL esitas GEMA suhtes kaebuse. 2003. 
aasta aprillis esitas ka teine äritarbija Music Choice, kes on digitaalse heliringhäälingu 
organisatsioon, kaebuse CISACi suhtes.  

6.1. Vastuväited 

(66) 31. jaanuaril 2006 esitas komisjon CISACile ja CISACi EMPs asutatud liikmetele 
vastuväited. Samal päeval saadeti vastuväidete juurde kuuluvat toimikut sisaldav CD-
ROM CISACile ja CISACi EMPs asutatud liikmetele. Adressaatidele anti vastamiseks 
kahekuuline tähtaeg. LATGA-A, SPA ja STEF ei vastanud vastuväidetele. 

6.2. Suuline ärakuulamine 

(67) Kõik vastuväidete adressaadid, välja arvatud EAÜ ja need, kes ei vastanud 
vastuväidetele (LATGA-A, SPA ja STEF), taotlesid ärakuulamist vastavalt 
määruse (EÜ) nr 773/2004 artiklile 12. SOZAt, ARTISJUSi ja OSAt esindasid 
CISACi juristid. 

(68) Ärakuulamine leidis aset 14., 15. ja 16. juulil 2006. 27 ettevõtjat taotlesid asjast 
huvitatud kolmanda isiku staatust menetluses ja nende taotlused rahuldati. Mõned 
nendest ei taotlenud ametlikku ärakuulamist48. Kõiki teisi asjast huvitatud kolmandaid 
isikuid lubati ärakuulamisele49. Neid teavitati juhtumi sisust vastuväidete 
mittekonfidentsiaalse versiooni kaudu ja neil paluti esitada selle kohta oma märkused. 

 
47 Komisjoni 2. juuni 1971. aasta otsus 71/224/EMÜ EÜ asutamislepingu artikli 86 menetluses, juhtum 

IV/26.760 GEMA, II lõige B (EÜT L 134, 20.6.1971, lk 15). Otsust on muudetud otsusega 72/268/EMÜ 
(ELT L 166, 24.7.1972, lk 22); komisjoni 29. oktoobri 1981. aasta otsus 81/1030/EMÜ asutamislepingu 
artikli 86 menetluses, juhtum IV/29.839 GVL, põhjendus 45 (EÜT L 370, 28.12.1981, lk 49).  

48 British Telecom, Deutsche Telekom, Ericsson, Infospace ja BBC. 
49 Need olid: 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, xxii) UTECA. 
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6.3. Täiendavad teabenõuded 

(69) Pärast vastuväidete esitamist saadeti välja teabenõuded. Vastuväidete adressaatidele 
anti juurdepääs nendele teabenõuetele, nende vastustele ning vastuväidete suhtes 
koostatud asjast huvitatud kolmandate isikute vastustele 5. juulil 2006. Lisaks sellele 
esitas 2006. aasta septembri keskpaiga ja 20. novembri vahel komisjon uued 
teabenõuded, et koguda täiendavat finants- ja majandusteavet seoses asjaomaste 
turgudega. Juurdepääs nendele teabenõuetele ja nende vastustele anti 18. detsembril 
2006. 

6.4. Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohase teatise avaldamine 

(70) CISAC ja 18 CISACi EMPs asutatud liiget AEPI (Kreeka), AKM (Austria), 
ARTISJUS (Ungari), BUMA (Madalmaad), GEMA (Saksamaa), IMRO (Iirimaa), 
LATGA-A (Leedu), PRS (Ühendkuningriik), SABAM (Belgia), SACEM 
(Prantsusmaa), SGAE (Hispaania), SIAE (Itaalia), SPA (Portugal), STEF (Island), 
STIM (Rootsi), TEOSTO (Soome), TONO (Norra), SOZA (Slovakkia) pakkusid välja 
oma kohustused 2007. aasta märtsis. 

(71) Lühidalt olid kohustused järgmised: CISAC tegi ettepaneku, et ta ei soovita lisada 
liikmesuse piirangu sätteid CISACi EMPs asutatud liikmete vahel sõlmitavatesse 
vastastikuse esindamise lepingutesse, ja 18 CISACi EMPs asutatud liiget tegid 
ettepaneku, et nad jätavad selle säte välja muude CISACi EMPs asutatud liikmetega 
sõlmitud vastastikuse esindamise lepingutest. Seoses territoriaalsuse sätetega tegi 
CISAC ettepaneku, et ta ei soovita ainuõiguse andmist CISACi EMPs asutatud 
liikmete vahel, ning 18 CISACi EMPs asutatud liiget tegid ettepaneku, et nad jätavad 
sellised sätted välja muude CISACi EMPs asutatud liikmetega sõlmitud vastastikuse 
esindamise lepingutest. Lisaks sellele tegid allakirjutanud organisatsioonid seoses 
territoriaalsete piirangutega ettepaneku, et nad kohustuvad andma esitusõigusi 
käsitlevaid mitut repertuaari ja piirkonda hõlmavaid litsentse satelliit-, kaabellevi ja 
Interneti teel taasesitamise teenusteks igale allakirjutanud organisatsioonile, kes vastab 
teatavatele kvalitatiivsetele kriteeriumidele50.  

(72) Kohustuste suhtes tehti turutest määruse 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohase teate 
avaldamisega 9. juunil 200751. Esitati üle 80 märkuse. Turuosalised ehk 
ringhäälinguorganisatsioonid, sisupakkujad ja teatavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid leidsid üldjuhul, et väljapakutud kohustused ei ole tõhusad ning 
peaaegu ükski võimalik litsentsiomanik ei vastaks väljapakutud kohustustes nimetatud 
määratlustele ja eranditele, et saada mitut repertuaari ja piirkonda hõlmavat litsentsi. 
Lisaks sellele kasutasid ka teatavad CISACi EMPs asutatud liikmed, kes olid esitanud 
väljapakutud kohustused, turutesti puhul võimalust neid kritiseerida. Sellest tuleb 
järeldada, et kohustused ei lahenda piisavalt vastuväidetes tõstatatud 
konkurentsiprobleeme.  

(73) Turutesti ajal esitatud turuosaliste märkuste mittekonfidentsiaalne versioon saadeti 
kõikidele vastuväited saanutele 30. augustil 2007. 

 
50 Vt määruse 1/2003 artikkel 27 lõike 4 kohaselt avaldatud teate lõikeid 9, 10 and 11 juhtumis 

COMP/38698- CISAC (ELT C 128, 9.6.2007, lk 12). 
51 ELT C 128, 09.06.2007, lk 12. 
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7. EÜ ASUTAMISLEPINGU ARTIKLI 81 LÕIGE 1 JA EUROOPA 
MAJANDUSPIIRKONNA LEPINGU ARTIKLI 53 LÕIGE 1 

(74) Otsus käsitleb: 

a) vastastikuse esindamise lepingus sisalduvaid liikmesuse piiranguid, mis 
takistavad konkurentsi CISACi EMPs asutatud liikmete vahel autoritele 
teenuste osutamisel, ning 

b) territoriaalseid piiranguid, mis takistavad konkurentsi kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vahel äritarbijatele esitusõiguste litsentsimisel. 
Territoriaalsed piirangud esinevad vastastikuse esindamise lepingutes 
sätestatud selge ainuõigusena ja kooskõlastatud tegevusena litsentsi ulatuse 
territoriaalsel piiritlemisel. 

(75) Seoses kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmesuse piirangutega käsitles 
komisjon teatavat konkurentsivastast tegevust õiguse valdajate suhtes 1971. aasta 
GEMA otsuses52 ja viitas selgelt piirangutele, mis vastavalt konkurentsiõigusele 
kehtivad autorite organisatsioonide ja nende liikmete vahelise suhte suhtes. Esiteks 
keelatakse GEMA otsuses kollektiivse esindamise organisatsioonidel diskrimineerida 
õiguse valdajat kodakondsuse alusel (eelkõige liikmesuse tingimuste või kogutud 
kasutustasude jagamise meetodite puhul). Teiseks anti GEMA otsuses ka juhtnööre 
kollektiivse esindamise organisatsiooni ja õiguse valdaja vahelise lepingu kestuse ja 
ulatuse küsimuses: otsuses selgitati, et kollektiivse esindamise organisatsioonidel ei 
ole õigust peale suruda liiga pikaajalisi lepinguid ega kohustada õiguse valdajat 
loovutama õigusi ainuõiguslikkuse alusel ja kohustuslikuks ülemaailmseks 
kasutamiseks. 27. märtsi 1974. aasta otsuses kohtuasjas Belgische Radio en Televisie v 
SV SABAM ja NV Fonior otsustas Euroopa Kohus, et kollektiivse esindamise 
organisatsiooni poolt liikmetele määratud tingimused võivad olla vastuolus 
asutamislepingu artikliga 82 juhul, kui need piiravad liikmete õigust kasutada 
autoriõigust rohkem, kui seda on vaja tegevuse eesmärgi saavutamiseks53. 

(76) Kohtuotsuses Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) v 
Euroopa Ühenduste Komisjon54 kinnitas Euroopa Kohus komisjoni otsust,55 milles 
leiti, et GVL, kes on Saksamaa kollektiivse esindamise organisatsioon ja haldab 
esitajate teatavaid kaasnevaid õigusi Saksamaal, on rikkunud asutamislepingu 
artiklit 82, keeldudes sõlmimast halduslepinguid õiguse valdajatega, kes ei olnud kas 
Saksamaa kodanikud või Saksamaa elanikud, ja keeldudes ka selliste esitajate õiguste 
kaitsmisest Saksamaal. Kohus oli eelkõige arvamusel, et kui GVL, kellel oli turul 
tegelikult valitsev seisund teenuste vallas, mis on seotud esitajate teiseste 
kasutusõiguste haldamisega, keeldus sõlmimast halduslepinguid välismaiste 
esitajatega, kes ei elanud Saksamaal, diskrimineeris organisatsioon kodakondsuse 
alusel ja lõhestas ühisturgu ning seega piirast vabadust osutada teenuseid. Kohus 

                                                 
52 otsus 71/224/EÜ.  
53 Kohtuasi 127/73: Belgische Radio en Televisie v SV SABAM ja NV Fonior (EKL 1974, lk 313, 

punkt 15). 
54 Kohtuasi 7/82: Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) vs. komisjon 

(EKL 1983, lk 483, punktid 38 ja 47). 
55 Otsus 81/1030/EMÜ. 



 24    

täpsustas, et liikumise piiramine oli märgatav, „sest suurt hulka välismaiseid õiguse 
valdajaid takistati kasutamast oma õigusi Saksamaal”56. 

(77) Kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelisi territoriaalseid piiranguid käsitles 
otseselt Euroopa Kohus kohtuasjades Ministère Public vs Jean-Louis Tournier57 ja 
Lucazeau vs. Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) ja 
teised58. Siiski on Euroopa Kohus juba kohtuasjas Greenwich Film vs. Societé des 
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) ja Société des éditions 
Labrador selgitanud, et „sellised organisatsioonid [kollektiivse esindamise 
organisatsioonid] võivad tegutseda nii, et nad oma tegevuse tulemusel lõhestavad 
ühisturgu ja seega piiravad vabadust osutada teenuseid, mis on üks asutamislepingu 
eesmärke”59. 

(78) Kohtuasjade Tournier ja Lucazeau eelotsustes jõudis Euroopa Kohus järeldusele, et 
„... teenuseid käsitlevad vastastikuse esindamise lepingud ... iseenesest ei piira 
konkurentsi ... Olukord võiks olla teistsugune, kui lepingutega kehtestataks 
ainuõigused, mille kohaselt autoriõigust haldavad organisatsioonid kohustuksid mitte 
lubama välismaal tegutsevatele salvestatud muusika kasutajatele otsest juurdepääsu 
oma repertuaarile”60. Lisaks sellele tegi Euroopa Kohus selgeks, et „liikmesriikide 
riiklike autoriõigust haldavate organisatsioonide kooskõlastatud tegevus, mille 
eesmärgi tõttu või mõjul organisatsioonid keelduvad andmast oma repertuaarile otsest 
juurdepääsu teistes liikmesriikides asutatud tarbijatele,”61 on konkurentsivastane. 

(79) Euroopa Kohus käsitles vastastikuse esindamise lepinguid, mis on sõlmitud autorite 
kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel, võttes arvesse esitusõiguse 
litsentsimist sellistele kohtadele nagu diskoteegid, hotellid, baarid ja restoranid. Kohus 
leidis, et „pelk paralleelne käitumine võib osutuda kindlaks tõendiks kooskõlastatud 
tegevuse kohta, kui selle tulemusena tekivad konkurentsitingimused, mis ei vasta 
tavapärastele konkurentsitingimustele. Kooskõlastatud tegevusega ei ole siiski 
tegemist siis, kui paralleelne käitumine on tingitud muudest põhjustest kui 
kooskõlastatud tegevus”62. Seoses autoriõiguse litsentsimisega eespool osutatud 
kohtadele leidis kohus, et selliseks põhjuseks võib olla asjaolu, et teiste liikmesriikide 
kollektiivse esindamise organisatsioonid võivad repertuaari litsentsimiseks väljaspool 
oma territooriumi olla kohustatud välja töötama oma haldamis- ja järelevalvesüsteemi 
teises riigis. 

(80) Käesolevas otsuses hinnatakse süstemaatilist territoriaalset piiritlemist muusikateoste 
autoriõiguste litsentsimisel teatavate kasutusviiside (satelliitlevi, kaabellevi ja Internet) 

                                                 
56 Otsuse punkt 35. 
57 Kohtuasi 395/87: Ministčre Public vs. Jean-Louis Tournier (EKL 1989, lk 2521, punkt 17). 
58 Liidetud kohtuasjad 110/88, 241/88 ja 242/88: François Lucazeau ja teised vs. Societé des Auteurs, 

Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) ja teised (EKL 1989, lk 2811).  
59 Kohtuasi 22/79: Greenwich Film vs. Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 

(SACEM)ja Société des éditions Labrador (EKL 1979, lk 3275). 
60 Euroopa Kohtu kohtuasi 395/87: Ministčre Public vs Jean-Louis Tournier (EKL 1989, lk 2521, 

punkt 20). Liidetud kohtuasjad 110/88, 241/88 ja 242/88: Franēois Lucazeau ja teised vs Societé des 
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) ja teised (EKL 1989, lk 2811, punkt 14). 

61 Kohtuasi 395/87: Ministère Public vs Jean-Louis Tournier (EKL 1989, lk 2521, punkt 26); Liidetud 
kohtuasjad 110/88, 241/88 ja 242/88: Franēois Lucazeau ja teised vs Societé des Auteurs, Compositeurs 
et Editeurs de Musique (SACEM) ja teised (EKL 1989, lk 2811, punkt 20). 

62 Kohtuasi 395/87: Ministère Public vs Jean-Louis Tournier, EKL 1989, lk 2521, punkt 24); Liidetud 
kohtuasjad: 110/88, 241/88 ja 242/88 [1989] ECR 2811 François Lucazeau ja teised vs Societé des 
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) ja teised (EKL 1989, lk 2811, punkt 18). 
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puhul, võttes arvesse kohtuasjades Tournier ja Lucazeau kasutatud testi ning 
kõnealuste uute kasutusviiside eripära. 

(81) Seoses kollektiivse esindamise organisatsioonide ja äritarbijate vahelise suhtega 
mitmel territooriumil ja/või elektroonilises keskkonnas on komisjon vastu võtnud kaks 
otsust: samaaegsete ülekannete otsus63 ja Cannes'i pikendamiskokkuleppe otsus64.  

(82) Cannes'i pikendamiskokkuleppes oli üks kaalul olev küsimus tarbijatele 
(plaadifirmadele) mehhaanilise taasesitamise õiguse kohta välja antud mitut piirkonda 
hõlmava litsentsi hind. Vastavalt autorite kollektiivse esindamise organisatsiooni 
(kirjastajate nõusolekul) loodud süsteemile võisid plaadifirmad sõlmida ühe 
litsentsimislepingu ainult ühe kollektiivse esindamise organisatsiooniga kogu EMP 
piirkonna või selle osa kohta. Plaadifirma pidi maksma nõutavat kasutustasu teoste 
EMPs kasutamise eest ühele asjaomasele kollektiivse esindamise organisatsioonile. 
Kollektiivse esindamise organisatsioon kohaldas kõigi kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vahel kokkulepitud ühte maksumäära ja oli peaaegu võimatu teha 
tarbijatele hinnaalandust. Siiski kehtestati Cannes'i pikendamiskokkuleppe otsuses 
siduvad kohustused, mille kohaselt kollektiivse esindamise organisatsioonidel oli 
võimalik kasutusele võtta mehhanism, millega teha teatavaid ja maksimaalseid 
hinnaalandusi plaadifirmadele, kes on sõlminud lepingu mitut piirkonda hõlmava 
mehhaanilise taasesitamise õiguse litsentsi kohta. Cannes'i pikendamiskokkuleppes 
võimaldati seega pakkuda mitut piirkonda hõlmavaid litsentse tagatisega, et õiguse 
valdajate sissetulekud ei ole ohus (tänu kindlaksmääratud ja ühtlustatud hinnale), kuid 
võimalusega teatavaks hinnakonkurentsiks (s.t kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele kehtestatud võimalus pakkuda plaadifirmadele maksimaalset 
hinnaalandust, mis on piiratud halduskuludega). 

(83) Sarnaselt võimaldati samaaegsete ülekannete kokkuleppes kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel, kes haldavad plaadifirmade õigusi, välja anda mitut piirkonda 
hõlmavaid litsentse samaaegseks edastamiseks65. Esialgses teatises oli sätestatud, et 
äritarbijad võivad saada litsentse ainult oma koduriigi kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt. Komisjon tegi erandi pärast seda, kui kollektiivse esindamise 
organisatsioonid olid kokku leppinud, et äritarbija võib taotleda litsentsi ükskõik 
milliselt EMP kollektiivse esindamise organisatsioonilt. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid pidid jagama litsentsi hinna haldustasude ja kaitstud teoste hinna 
vahel. Konkurents toimus haldustasude ja mitte autorite enda tasude osas, millega 
tagatakse, et õiguse valdajate tulud ei satu ohtu.  

                                                 
63 Komisjoni 8. oktoobri 2002. aasta otsus 2003/300/EÜ EÜ asutamislepingu artiklis 81 ja Euroopa 

Majanduspiirkonna lepingu artiklis 53 menetluses juhtum COMP /C2/38.014 – IFPI otsus samaaegsete 
ülekannete kohta (ELT L 107, 30.4.2003, lk 58). 

64 Komsjoni 4. oktoobri 2006. aasta otsus 2007/735/EÜ EÜ asutamislepingu artiklis 81 ja Euroopa 
Majanduspiirkonna lepingu artiklis 53 menetluses juhtumis COMP/C2/38.681 Cannes'i 
pikendamiskokkuleppe (ELT L 296, 15.11.2007, lk 27). 

65 Samaaegne edastamine on raadio- ja telejaamade poolt Interneti kaudu nende raadio- ja telesignaali 
ülekannetes sisalduvate helisalvestiste samaaegne edastamine. Vastastikuse esindamise lepingu eesmärk 
on hõlbustada Interneti-litsentside andmist nendele raadio- ja teleringhäälinguorganisatsioonidele, kes 
tegelevad samaaegse edastamisega. 
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7.1. Asutamislepingu ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu vaheline suhe – 
jurisdiktsioon  

(84) Nagu on esitatud jaos 2.2., on CISAC kollektiivse esindamise organisatsioonide 
assotsiatsioon, kuhu kuulub mitu ühenduses tegutsevat liiget ja kaks EMP lepingus 
osalevates EFTA riikides tegutsevat liiget – Norra TONO ja Islandi STEF. 

(85) Niivõrd, kuivõrd CISACi vastuvõetud otsused, kollektiivse esindamise 
organisatsioonide kahepoolsed vastastikuse esindamiselepingud ja kooskõlastatud 
tegevus piiravad konkurentsi ühisturul ja mõjutavad liikmesriikide vahelist 
kaubandust, kohaldatakse EÜ asutamislepingu artiklit 81. Sarnaselt kohaldatakse 
niivõrd, kuivõrd CISACi vastuvõetud otsused, kollektiivse esindamise 
organisatsioonide kahepoolsed vastastikuse esindamise lepingud ja kooskõlastatud 
tegevus piiravad konkurentsi Euroopa Majanduspiirkonnaga hõlmatud territooriumil ja 
mõjutavad kaubandust ühenduse ja EFTA riikide vahel, Euroopa Majanduspiirkonna 
lepingu artiklit 53. 

(86) Sellisel juhul on komisjon vastavalt EMP lepingu artiklile 56 pädev kohaldama nii EÜ 
asutamislepingu artiklit 81 kui ka EMP lepingu artiklit 53, sest mõjutatud on 
liikmesriikide ja EFTA riikide vahelist kaubandust66. 

7.2. Ettevõtjatevahelised lepingud ja ettevõtjate ühenduse otsus 

7.2.1. Kollektiivse esindamise organisatsioonid ja ettevõtjad 

(87) EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 1 ja EMP lepingu artikli 53 lõike 1 tähenduses on 
kollektiivse esindamise organisatsioonid ettevõtjad. Nad võtavad osa kaubanduslikust 
teenuste osutamisest67 ja seega tegelevad majandustegevusega. Mitmel juhul on kohus 
kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse suhtes kohaldanud EÜ 
konkurentsieeskirju68. 

7.2.2. CISAC on ettevõtjate ühendus 

(88) CISAC on kollektiivse esindamise organisatsioonide ühendus ja seega ettevõtjate 
ühendus nii EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 1 kui ka EMP lepingu artikli 53 
lõike 1 tähenduses. 

7.2.3. Vastastikuse esindamise lepingud on ettevõtjatevahelised lepingud 

(89) EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 1 ja EMP lepingu artikli 53 lõike 1 tähenduses on 
CISACi EMPs asutatud liikmete vahelised kahepoolsed vastastikuse esindamise 
lepingud ettevõtjatevahelised lepingud69. 

7.2.4. CISACi tüüpleping on ettevõtjate ühenduse otsus 

(90) Ettevõtjate ühenduste suhtes kohaldatakse nii EÜ asutamislepingu artikli 81 lõiget 1 
kui ka EMP lepingu artikli 53 lõiget 1 sedavõrd, kuivõrd:  

 
66 Vt jagu 7.7. 
67 Vt nt kohtuasi 127/73: Belgische Radio en Televisie vs SV SABAM ja NV Fonior (EKL 1974, lk 313). 
68 Samas vt ka GVLi ja Lucazeau otsused joonealustes märkustes 56 ja 59. 
69 TONO ja STEF on sõlminud kahepoolsed lepingud kõigi ühenduse kollektiivse esindamise 

organisatsioonidega. 
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a) ettevõtjate ühenduse või ühendusse kuuluvate ettevõtjate tegevus on suunatud 
tulemuste saavutamisele, mida EÜ asutamislepingu artikli 81 lõikega 1 ja EMP 
lepingu artikli 53 lõikega 1 püütakse ära hoida70 ja/või 

b) ettevõtjate ühenduse eesmärk oli oma liikmete tegevuse kooskõlastamine turul 
ning/või seda ka tehti71. 

(91) CISAC väidab, et vastastikuse esindamise tüüpleping kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vahel ei ole kollektiivse esindamise organisatsioonide jaoks siduv72. 
CISAC on öelnud ka, et „iga CISACi liige võib vabalt valida, kas ta kasutab 
tüüplepingut … CISACi tüüpleping on selliseks kohandatud, sest tegemist on 
dokumendiga, mis on mõeldud võimalikuks kasutamiseks mitte ainult EMPs, vaid ka 
rohkem kui 140 organisatsioonis, kes esindavad muusikateoseid üle kogu maailma”73. 
Selle väite tõenduseks märgib CISAC, et „peaaegu ükski autorite organisatsioon ei 
ole süstemaatiliselt kasutanud CISACi tüüplepingu täpset koopiat oma kahepoolsetes 
esindamise lepingutes”74. 

(92) Isegi kui sel on liikmete jaoks mittesiduva soovituse vorm, kujutab CISACi tüüpleping 
endast siiski ettevõtjate ühenduse poolt vastuvõetud otsust asutamislepingu artikli 81 
lõike 1 ja EMP lepingu artikli 53 lõike 1 tähenduses, mille põhjal ühenduse 
üksikliikmed sõlmivad kahepoolseid vastastikuse esindamise kokkuleppeid. 
Organisatsioonide ühenduse tehtud soovitust loetakse otsuseks isegi olukorras, kus 
soovitus ei olnud liikmete jaoks siduv, vaid kus liikmed tegelikult tegutsesid 
soovitusele vastavalt75. Nagu jaos 4.4.2 selgitatakse, kasutasid CISACi EMPs asutatud 
liikmed CISACi tüüplepingu asjaomaseid sätteid oma kahepoolsetes vastastikuse 
esindamise lepingutes. Seetõttu mõjutas tüüpleping nende käitumist ja seega oli sel 
märgatav mõju konkurentsile. CISAC kutsub jõuliselt oma liikmeid üles järgima 
tüüplepingut. Seda selgitatakse tüüplepingu alguses olevas „Märkuses tüüplepingu 
kasutamise kohta”, kus selgitatakse, et eesmärk on kaitsta õiguse valdaja huvisid, 
„ühtlustades tingimusi, milles autorite organisatsioonid üksteist esindavad …” 
(allakriipsutus lisatud). Lisaks sellele soovitab CISAC, et tüüplepingut kasutatakse 
„alati, kui see on võimalik” ja juhul, kui kollektiivse esindamise organisatsioonid ei 
saa kasutada tüüplepingu täpset sõnastust, täpsustab CISAC, et kollektiivse esindamise 
organisatsioone „kutsutakse üles järgima tüüplepingus sisalduvaid olulisi üldisi 
põhimõtteid” (allakriipsutus lisatud)76. Nendest väidetest selgub üsna selgelt kavatsus 
kooskõlastada CISACi liikmete tegevust ja selle tegevuse tegelik kooskõlastamine. 

                                                 
70 Liidetud kohtuasjad 209/78kuni 215/78 ja 216/78: - Heintz van Landewyck SARL ja teised vs. komisjon 

(EKL 1980, lk 3125, punkt 88). 
71 Kohtuasi 45/85: Verband der Sachversicherer vs komisjon (EKL 1987, lk 405, punkt 32). Liidetud 

kohtuasjad 96/82, 97/82, 98/82, 99/82, 100/82, 101/82, 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 ja 110/82: NV 
IAZ International Belgium ja teised vs komisjon (EKL 1983, lk 3369, punktid 20–21). 

72 15. juuli 2003. aasta vastus Music Choice’i kaebusele. 
73 Vt vastuväidetele esitatud CISACi vastuse punkt 76. 
74 Vt vastuväidetele esitatud CISACi vastuse punkt 80. 
75 Liidetud kohtuasjad 96/82, 97/82, 98/82, 99/82, 100/82, 101/82, 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 ja 

110/82: punktid 20-21.  
76 Vt 30. augusti 2005. aasta ajakohastatud CISACi tüüplepingu lk 2. 
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7.3. Õiguslik ja poliitiline taust 

7.3.1. Asutamislepingu artikli 151 lõige 4 

(93) Asutamislepingu artikli 151 lõikes 4 on sätestatud, et „käesoleva lepingu teiste sätete 
kohaselt tegutsedes võtab ühendus arvesse erinevaid kultuuriaspekte, eriti selleks, et 
respekteerida ja edendada kultuuride mitmekesisust“ Sellega seoses võib viidata ka 
UNESCO kultuurilise väljenduse mitmekesisuse kaitse ja edendamise 
konventsioonile, mille nõukogu kiitis ühenduse nimel heaks77. Seepärast on kõnealune 
konventsioon ühenduse õigustiku osa. 

(94) Mõned pooled kinnitavad, et käesolev menetlus kahjustab kultuuride mitmekesisust 
Euroopas ja ei ole seega vastavuses asutamislepingu artikli 151 lõikes 4 sätestatud 
eesmärkidega. Näib, et selle väitega osutatakse vaid vastuväitele litsentsimisõiguse 
territoriaalse piiritlemise kohta, mitte aga selle juhtumi muudele asjaoludele. See väide 
põhineb tõsiasjal, et käesoleva otsusega keelustataks territoriaalne piiritlemine kui 
selline ja see ohustaks seega muusikateoste nõuetekohast litsentsimist. Väidetakse, et 
komisjoni sekkumine hävitaks kahepoolsete vastastikuse esindamise lepingute 
süsteemi, mis tooks kaasa selle, et maailma repertuaar ei oleks enam kättesaadav ühe 
kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu. See viiks selleni, et mõned tarbijad 
keskenduksid populaarsetele repertuaaridele ja jätaksid kõrvale väiksemate Euroopa 
Majanduspiirkonna riikide repertuaarid78. Samuti on väidetud, et territoriaalse 
piiritlemise keelustamise tulemusena toimuks rahvusvahelist huvi pakkuvate 
repertuaaride haldamise ja mitut piirkonda hõlmava litsentsimise koondumine väga 
piiratud arvu kollektiivse esindamise organisatsioonide kätte. Selle tulukomponendita, 
mis käesoleva väite kohaselt võib osutuda väga oluliseks, muutuks traditsiooniliseks ja 
muuks kohalikuks kasutuseks mõeldud kohaliku repertuaari haldamine väga kulukaks, 
ohustades seega kohalike talentide korrektset tutvustamist ja tasustamist ning mõjutaks 
negatiivselt kultuuride mitmekesisust.  

(95) Käesoleva otsusega ei seata kahtluse alla muusikasektori kultuurilist mitmekesisust, 
sest otsusega ei keelustata vastastikuse esindamise süsteemi kui sellist ega kollektiivse 
esindamise organisatsioonide võimalust oma esindamise lepingutes kasutada teatavat 
territoriaalset piiritlemist koos konkreetsete äritingimustega. Sellega keelustatakse 
kooskõlastamine, mille tulemusel süstemaatiliselt piiritletakse territoorium ühe riigi 
territooriumiga79. Nagu jaos 7.6.2.2 selgitatud, ei anna käesolev otsus kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele stiimulit vastastikuse esindamise süsteemi 
hülgamiseks. Vastupidi, see pakub kollektiivse esindamise organisatsioonidele 
võimalust kohandada vastastikuse esindamise süsteemi vastavalt Interneti-keskkonna 
vajadustele ja muuta see seega atraktiivsemaks nii õiguse valdajatele kui ka tarbijatele. 

(96) Lisaks on väidetud, et praegusel juhul tähendaks keelustamisotsus seda, et CISACi 
EMPs asutatud liikmete vahel tekiks konkurents äritarbijatele antavate litsentside 
hinna osas (nn hindade alanemine), mis oleks õiguse valdajate kahjuks. Nagu 
selgitatakse jaos 7.6.2.2 ning võttes arvesse komisjoni varasemaid otsuseid, ei saa 

 
77 18. mail 2006. aasta otsus 2006/515/EÜ Kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise 

konventsiooni sõlmimise kohta (ELT L 201/15, 25.7.2006).  
78 Vt näiteks vastuväidetele esitatud GEMA mittekonfidentsiaalne vastus, punktid 23, 102 jj ning 155 ja 

AKMi mittekonfidentsiaalne vastus, lk 26. 
79 Vt jagu 7.6. 
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käesoleva otsuse puhul eeldada, et see põhjustaks autoritele makstavate kasutustasude 
vähenemise. 

(97) Lisaks sellele on väidetud, et ohustatakse kasutustasu jaotamise ristsubsideerimist, 
mida teatavad CISACi EMPs asutatud liikmed praktiseerivad massiliselt kasutatud 
muusika ja kohaliku muusika või suurimate õiguse valdajate ja väiksemate autorite 
vahe80l. Käesoleva otsusega ei sekkuta CISACi EMPs asutatud liikmete 
sisepoliitikasse kasutustasude jagamisel oma liikmete vahel; st kas liikmete suhtes 
kohaldatakse samasugust ristsubsideerimise määra, pakutakse sotsiaalseid või 
kultuurilisi teenuseid või kas kasutustasusid jaotatakse vaid muusikateoste tegeliku 
kasutuse alusel.  

(98) Viimaste aastate suundumus, mille kohaselt teatavad õiguse valdajad võtavad tagasi 
osa oma õigustest kollektiivse esindamise organisatsioonide vastastikuse esindamise 
süsteemist ja nimetavad uued õiguste haldajad üleeuroopaliseks litsentsimiseks, on 
turuarengu ja uute ärimudelite esiletõusmise tulemus, mis on välja arenenud kaua aega 
enne käesolevat menetlust ja mida seetõttu ei saa pidada sellest tulenevateks. Ei ole 
võimalik väita, et käesolev otsus vastastikuse esindamise lepingute tagasivõtmise 
tulemusena ohustaks kohalike repertuaaride elujõulisust, sest käesolevas otsuses ei 
seata kahtluse alla vastastikuseid lepinguid kui selliseid ega anta kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele stiimulit nende lõpetamiseks.  

(99) Muusika turustamisega tegelevad eelkõige plaadifirmad, ringhäälinguorganisatsioonid 
ja raadiojaamad, mitte aga kollektiivse esindamise organisatsioonid. Muusikateoste 
reklaamimine ja nende edu ei olene autorite kollektiivse esindamise 
organisatsioonidest. 

7.3.2. Kohalike õigusaktide mõju 

(100) Mõned CISACi EMPs asutatud liikmed väidavad, et neid sunnib monopoolsesse 
seisundisse riiklik õigus. See on väidetavalt nii Itaalia, Austria, Ungari ja Slovakkia 
puhul. Muudel juhtudel (nt SAZAZi puhul) väidetakse, et kohalike õigusaktide 
kohaselt on vaja registreerimist või mingis muus vormis luba, mida teistel CISACi 
EMPs asutatud liikmetel ei ole ja mis takistab sellistel CISACi EMPs asutatud 
liikmetel välja andmast litsentse konkreetsele territooriumile. Alati ei ole selge, kas 
see kehtib litsentsi andmise kohta kasutajale, kes tegutseb sellel territooriumil või kes 
kavatseb litsentsi kasutada sellel territooriumil.  

(101) Ilma konkreetsele järeldusele jõudmata tuleb märkida, et need väidetavad riiklikud 
monopolid või muud piiravad meetmed ei takista kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel sõlmimast kahepoolseid vastastikuse esindamise kokkuleppeid 
teiste kollektiivse esindamise organisatsioonidega, mis võimaldaks vastaspoolel anda 
mitut piirkonda hõlmavaid litsentse või mis võtaks vastaspoolelt kaitse konkurentsi 
eest võrreldes teiste kollektiivse esindamise organisatsioonidega. Näiteks ei ole 
Austria õigusega võimalik takistada AKMil sõlmimast lepingut SABAMiga, millega 
viimasel kaoks ainuõigus või mis hõlmaks ka Madalmaid. Niivõrd, kuivõrd käesolevas 
otsuses kirjeldatud tavad mõjutavad muid turgusid kui need, kus ainuõigus on 

 
80 Näiteks kinnitas TONO oma vastuses vastuväidetele (vastuse mittekonfidentsiaalne versioon, lk 15), et 

territoriaalse piiritlemise lõpetamine „mõjutaks negatiivselt kultuuride mitmekesisust EMPs. Eriti 
selliste rahvuslike repertuaaride puhul nagu Norra repertuaar tooks see kaasa Norra muusika 
täiendava marginaliseerumise ... EMP sees angloameerika muusika kasuks.” 
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seadusega ette nähtud, on need kollektiivse esindamise organisatsioonide sõltumatud 
otsused ega ei tulene riiklikust õigusest81. Väited riikide õiguse kohta on vastuolus 
teatavate poolte, eelkõige SIAE ja AKMi eelneva käitumisega82. Mõlemad on alla 
kirjutanud Santiago kokkuleppele83, mis tähendab, et nende jaoks ei tekita probleeme, 
kui muu Santiago kokkuleppele allakirjutanud organisatsioon annab välja kogu 
Euroopa Majanduspiirkonda , sealhulgas Itaaliat ja Austriat hõlmava litsentsi.  

(102) Lisaks sellele väidavad mõned CISACi EMPs asutatud liikmed , et käesoleva 
menetluse aluseks olevaid sätteid on igal juhul võimatu jõustada, sest need on 
vastuolus teatavate riikliku õiguse sätetega84. Tõsiasi, et lepingu säte on vastuolus ka 
riikliku õigusega, ei takista asutamislepingu artikli 81 kohaldamist. 

7.3.3. Laiendatud litsentsimissüsteem 

(103) Teatavad CISACi EMPs asutatud liikmed teatasid komisjonile, et nende riiklikus 
õiguses on sätestatud kollektiivse litsentsimise süsteem. Kõnealuse süsteemi kohaselt 
on kollektiivse esindamise organisatsioonil õigus anda litsents, mis hõlmab lisaks 
esindatava õiguse valdaja teostele ka nende õiguse valdajate teoseid, kes ei ole 
kõnealuse kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmed. Eelkõige on see võimalus 
mõeldud ringhäälingu ja kaabli kaudu taasedastamise õiguste litsentsimiseks85.  

(104) Sellise süsteemi eesmärk on tagada, et teatavad kasutajad saaksid kõigi õiguste jaoks 
ühe litsentsi ning see ei ole asjakohane käesolevas menetluses selle tegevuse 
kokkusobivuse hindamisel asutamislepingu artikliga 81. Laiendatud 
litsentsimissüsteem ei takista teises Euroopa Majanduspiirkonna riigis asuval 
kollektiivse esindamise organisatsioonil andmast litsentse, mis hõlmavad ka selle riigi 
territooriumi, kus selline süsteem kehtib. Harjumuspärane tingimus on, et kollektiivse 
esindamise organisatsioon, kes annab kehtivaid laiendatud litsentse, peab vastama 
kohaliku õiguse sätetele kollektiivse esindamise organisatsioonide toimimise kohta 
(vastutus, tõhusus jne). Kõik kollektiivse esindamise organisatsioonid, kes vastavad 
sellele tingimusele, võiksid teoreetiliselt välja anda laiendatud litsentse.  

(105) Seega ei kahjusta käesolev otsus laiendatud litsentsimissüsteemi ja selle toimimist. 

 
81 Sellega seoses on komisjon märkinud, et SIAE 5. aprilli 2006. aasta BUMAle saadetud kirjas selgitab 

SIAE BUMAle, et kahepoolne vastastikuse esindamise leping ei sisalda ainuõiguse sätet. SIAE rõhutas 
tõsiasja, et: „Teisisõnu, BUMAl on õigus nimetada muu volitatud isik või litsentsida ise oma 
repertuaari Itaalias.”  

82 Vt vastuväidetele esitatud AKMi mittekonfidentsiaalsest vastuse lk 12 ja 21. 
83 Komisjon koostas 2004. aastal vastuväited seoses Interneti litsentsimisega, mida teevad autorite 

kollektiivse esindamise organisatsioonid vastavalt nn Santiago kokkuleppele. Kõnealune kokkulepe 
sisaldas tarbijate jaotamise sätet, mille kohaselt kohustusid kollektiivse esindamise organisatsioonid 
tarbijatele välja andma ülemaailmseid litsentse ainult nende koduterritooriumil (s.t nende riigi 
territooriumil) asuvatele kasutajatele. Komisjon oli arvamusel, et Internetiga kaasnev territooriumi 
kadumine ja muusikafailide digitaalne formaat avas tee mitut piirkonda hõlmavate litsentside 
kasutamisele koos suurema konkurentsiga kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel nende uute 
litsentside andmisel. Santiago kokkulepe kaotas kehtivuse 2004. aasta lõpus ja pooled ei uuendanud 
seda (vt komisjoni 3. mai 2004. aasta pressiteade IP/04/586). BUMA ja SABAM pakkusid kohustust 
mitte sõlmida avaliku esitamise õiguste litsentsimise kokkuleppeid online-kasutuseks muude 
autoriõigusi haldavate organisatsioonidega juhul, kui kokkulepe sisaldab tarbijate jaotamise sätet (vt 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõikele 4 vastavalt avaldatud teade juhtumites 
COMP/C2/39152 – BUMA ja COMP/C2/39151 SABAM (Santiago kokkulepe – COMP/C2/38126), 
(ELT C 200, 17. 8. 2005, lk 11). 

84 Vt vastuväidetele esitatud AEPI vastus ja vastuväidetele esitatud GEMA vastuse punktid 34 ja 35. 
85 Direktiivi 93/83/EMÜ artikli 3 lõige 2 ja artikli 9 lõige 2. 
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7.3.4. Komisjoni soovitus õiguste haldamise kohta online-keskkonnas 

(106) 2005. aastal avaldati komisjoni 18. mai 2005. aasta soovitus 2005/737/EÜ, mis 
käsitleb seaduslike sidusmuusikateenuste autoriõiguse ja sellega seotud õiguste ühist 
piiriülest haldamist online-keskkonnas86 . 

(107) Mitu CISACi EMPs asutatud liiget on väitnud, et vastuväited on soovitusega olulisel 
määral vastuolus. Nende väiteid saab kokku võtta CISACi tähelepanekutega: 
„Käesolevas uurimises kritiseeritakse tugevalt seda ja lükatakse selgelt tagasi 2. 
võimalus, millega parandatakse autoriõiguse piiriülest haldamist, võttes kasutusele 
mitut piirkonda hõlmava litsentsi vaba valikuga juurdepääsupunkti osas. Sellega 
luuakse konkurents äritarbijate tasandil ja parandatakse seega täiendavalt tarbijate 
võimalusi kauplemisel.” Seetõttu on CISAC arvamusel, et „vastuväidetes võetud 
seisukoht konkurentsi küsimuses seoses Internetis pakutavate muusikateenustega on 
õigustamata ja selgelt vastuolus 2005. aasta uurimisega, milles komisjon jõudis 
järeldusele, et konkurents, nagu seda on soovitatud vastuväidetes, võib kahjustada 
autoreid ja äristarbijaid kultuurisektoris”87.  

(108) Komisjon juhib tähelepanu, et CISACi EMPs asutatud liikmed ajavad segi 
soovituse 2005/737/EÜ (milles ei tooda välja ühtegi valikut) ja enne soovitust 
koostatud mõju hindamise töödokumendi. Viimati nimetatu oli vaid ettevalmistav 
dokument ja komisjon ei võtnud seda vastu88.  

(109) Kokkuvõttes toetatakse soovituses 2005/737/EÜ tungivalt, et õiguse valdajatel peaks 
olema võimalus vabalt valida oma õiguse haldajaid ja hallatavate õiguste ulatust, 
olenemata õiguse valdaja elukohast või kodakondsusest89. Lisaks sellele öeldakse 
soovituses selgelt, et õiguste ühishaldajad peavad äritarbijatele litsentse andma 
objektiivsete kriteeriumide alusel ning „tarbijate vahel vahet tegemata,90” ning 
kutsutakse üles kasutusele võtma mitut piirkonda hõlmavaid litsentse. Seetõttu on 
soovitus 2005/737/EÜ ja käesolev otsus kooskõlas, sest mõlemas julgustatakse 
kaotama konkurentsivastaseid tõkkeid, mis takistavad õiguse valdajatel vabalt valida 
kollektiivse esindamise organisatsiooni ja õiguse haldajatel pakkuda mitut piirkonda 
hõlmavaid litsentse.  

(110) Soovitust, mis on mittesiduv dokument, tuleb lugeda ja tõlgendada vastavalt 
asutamislepingule, sealhulgas selle artiklitele 81 ja 82. 

7.3.5. Mõjutatavad konkurentsi vormid  

(111) Asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamist käsitlevate komisjoni suuniste 
punktis 18 antakse raamistik analüüsimiseks, milliseid konkurentsi allikaid võivad 
lepingud mõjutada ning mille eesmärk või mõju võib olla konkurentsi piiramine 

 
86 ELT L 276, 21.10.2005, lk 54. 
87 Vt vastuväidetele esitatud CISACi vastuse lk 11 ja 12. 
88 Vt komisjoni talituste töödokument – mõju hindamine, mis käsitleb seaduslike sidusmuusikateenuste 

autoriõiguse ja sellega seotud õiguste ühise piiriülese haldamist, SEK (2005) 1254, 11.10.2005. 
Dokument on kättesaadav aadressil  
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/sec_2005_1254_en.pdf. Sellega seoses 
tuleb märkida, et CISAC on viidanud keelele, mis ei ole uurimise osa seoses 2. võimaluse hindamisega 
(vt vastuväidetele esitatud CISACi vastuse punktis 175 kasutatud tsitaadid). 

89 Vt soovituse 2005/737/EÜ punktid 3 ja 5. 
90 Vt soovituse 2005/737/EÜ punkt 9. 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/sec_2005_1254_en.pdf
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artikli 81 lõike 1 tähenduses91. Praegusel juhul on mõjutatud kaks konkurentsi vormi. 
Esiteks, konkurents kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel nende enda 
teenuste või repertuaaride pärast. Selline (tegelik või võimalik) konkurents võib aset 
leida jaos 5.2 kirjeldatud kolmel turul: õiguse valdajatele autoriõiguse haldusteenuste 
osutamise turg, teistele kollektiivse esindamise organisatsioonidele haldusteenuste 
osutamise turg ja avaliku esitamise õiguste litsentsimise turg äritarbijatele nende 
õiguste kasutamiseks satelliit- ja kaabellevis ning Internetis. 

(112) Mõned CISACi EMPs asutatud liikmed on väitnud, et kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vahelist konkurentsi nende oma repertuaari litsentsimisel 
otselitsentsimise teel äritarbijale ei saaks esineda, sest kollektiivse esindamise 
organisatsioonide repertuaarid täiendavad üksteist. On tõsi, et mõnel tarbijal, näiteks 
raadio- ja televisioonikanalitel on vaid piiratud võimalused valida üksikut riikliku 
repertuaari. Teised kasutajad, näiteks telefonihelina pakkujad võivad olla 
paindlikumad repertuaarides, mida nad pakkumiste tegemiseks turul vajavad. Lisaks 
sellele suurendavad kollektiivse esindamise organisatsioonide repertuaaride üksteise 
täiendatavust olulisel määral piirangud, mis kehtivad liikmete võimaluste suhtes 
liituda teiste kollektiivse esindamise organisatsioonidega või jagada repertuaari mitme 
kollektiivse esindamise organisatsiooni vahel. Kõnealused piirangud on jaganud 
maailma repertuaari rangelt riiklikeks repertuaarideks.  

(113) Teine konkurentsi vorm on konkurents sarnast repertuaari pakkuvate kollektiivse 
esindamise organisatsioonide vahel. See võib vastastikuse esindamise lepingutes 
sätestatud territoriaalsete piirangute puudumisel aset leida kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vahel õiguste alusel, mida nad on saanud teistelt kollektiivse 
esindamise organisatsioonidelt vastastikuse esindamise lepingute tulemusena. Selline 
(tegelik või võimalik) konkurentsi vorm, mis mõjutab muusikarepertuaari pakkumist 
äritarbijatele, esineb ainult avaliku esitamise õiguste litsentsimise turul.  

(114) Lepingud, mis piiravad litsentsi konkreetse territooriumiga ning mis takistavad teistel 
kollektiivse esindamise organisatsioonidel sellele territooriumile litsentsi välja 
andmast, mõjutavad konkurentsi asjaomase repertuaari puhul. Lühidalt öeldes kuulub 
leping juhul, kui selline leping piirab tegelikku või võimalikku konkurentsi, mis 
eksisteeriks juhul, kui puuduksid lepingulised piirangud, asutamislepingu artikli 81 
lõike 1 reguleerimisalasse. 

(115) Enne kui on võimalik järeldada, kas selline konkurentsi piiramine oma piirava 
eesmärgi või mõju tõttu kuulub asutamislepingu artikli 81 lõike 1 reguleerimisalasse, 
on vastavalt asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamist käsitlevate komisjoni 
suuniste punkti 18 alapunktile 2 vaja siiski kaaluda, kas kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vaheline litsentsimine oleks kõnealuste lepinguliste piirangute 
puudumise korral tõenäoline. Kui piirang on sellise litsentsimise toimumiseks 
objektiivselt vajalik, ei kuulu piirang artikli 81 lõike 1 reguleerimisalasse92. Seepärast 
ei ole artikli 81 lõige 1 kohaldatav, kui piirangu puudumisel kõnealust liiki lepingut ei 
oleks sõlmitud. Sellisel juhul ei ole konkurentsi, mida piirata. Nagu on näidatud 
viitega „objektiivsele vajadusele“, ei põhine see hinnang poolte subjektiivsetel 
arvamustel. Nagu suuniste punkti 18 alapunktis 2 on sedastatud, ei ole siin oluline see, 
kas pooled – niisuguses olukorras, nagu nad on – oleksid võinud sõlmida vähem 

 
91 Komisjoni teatis „Suunised asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta” (ELT C 101, 

24.4.2004, lk 97). 
92 Kohtuasi 258/78: Nungesser KG ja Kurt Eisele vs. komisjon (EKL 1978, lk 2015).  
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piirava lepingu, vaid see, kas lepingu olemust ja turu eripära arvestades võiksid muud 
ettevõtjad samasuguses olukorras sõlmida vähem piirava lepingu. Selles suhtes on vaja 
hinnata tegelikku majanduslikku konteksti, milles CISACi tüüpleping ja CISACi 
EMPs asutatud liikmed toimivad, samuti asjakohaste turgude omadusi. 

(116) Eespool kirjeldatud raamistikku kohaldatakse järgmistes jagudes, mis käsitlevad 
kahepoolsetes vastastikuse esindamise lepingutes sisalduvaid erinevaid piiranguid 
(jaod 7.4 ja 7.5) ja CISACi EMPs asutatud liikmete vahelist kooskõlastatud tegevust 
ning selliste piirangute kokkusobivust EÜ asutamislepingu artikli 81 lõikega 1 ja EMP 
lepingu artikli 53 lõikega 1(jagu 7.6). 

7.3.6. 1999. aastal PRSile saadetud esmahinnang  

(117) Enne vastuväiteid ja ühe teise menetluse (juhtum IV/34.991) raames saatis komisjon 
PRSile esmahinnangu seoses selle liikmesust käsitlevate sise-eeskirjadega ja 
SACEMiga sõlmitud vastastikuse esindamise lepinguga93.  

(118) PRS teatas komisjonile oma liikmesuse eeskirjadest 3. veebruaril 1994. Vastavalt 
vormi A/B lisale oli liikmete õiguste üleandmise korral PRSil ainuõigus kõikidele 
avaliku esitamise õigustele (vormi A/B lisa punkt 5.2.2). Vastuseks teatisele saatis 
PRS 12. jaanuaril 1999. aastal ajakohastatud dokumendi, millega teatas muudetud 
liikmesuse tingimustest, mis võimaldasid otseesituse õiguste tagasivõtmist. Samuti 
teavitas PRS teiste CISACi EMPs asutatud liikmetega sõlmitud vastastikuse 
esindamise lepingutest, mis vormi A/B lisa kohaselt „… ei sisalda ainuõigust …”. 
Vormi A/B lisa teksti kohaselt lisas PRS oma lepingu SACEMiga teatise 8. lisana. 
Kuid dokument, mis sisaldub 8. lisas, on tegelikult CISACi tüüpleping. Esmahinnang 
saadeti PRSile 16. veebruaril 1999.  

(119) PRS ja teised vastuväidete adressaadid väitsid, et esmahinnangut silmas pidades ei 
olnud selge, miks oli komisjon muutnud oma hinnangut sellest, kuidas ta kavatseb 
trahvida PRSi ja teisi vastuväidete adressaate selle eest, et need olid teinud ettepaneku 
rakendada või olid rakendanud CISACi tüüplepingu liikmesuse ja territoriaalsuse 
piiranguid. 

(120) Esmahinnang ei takista komisjonil ümber hindamast kõnealust lepingut või tegevust 
ning see oli välja toodud ka esmahinnangus. 

(121) Kokkuvõttes on alates 1999. aastast turg olulisel määral arenenud ja seoses käesoleva 
juhtumiga sai komisjon ka uut teavet. Lühidalt öeldes muudab Interneti esiletõusmine 
radikaalselt autoriõiguse kasutamist. Lisaks sellele on turuosalised välja töötanud uusi 
ärimudeleid, mida on selgitatud põhjenduses 98. Oma kaebuses esitas RTL satelliit- ja 
kaabellevis kasutamist käsitlevat teavet, mis ei olnud teada PRSi teatise koostamise 
ajal. See täiendav teave sisaldas tõendeid selle kohta, et vastastikuse esindamise 
lepingud on takistanud ringhäälinguorganisatsioonide rahvusvahelist 
majandustegevust. PRSi teatis sisaldas üksnes teavet, mis oli seotud liikmesuse 
eeskirjade ja teiste CISACi EMPs asutatud liikmetega sõlmitud lepingute menetluslike 
aspektidega.  

 
93 Käesoleva menetluse raames taotles PRS juurdepääsu juhtumiga IV/34.991 seotud komisjoni toimikule. 

PRSile anti juurdepääs toimikule 28. märtsil 2006. Talle anti ka võimalus teha koopiad nendest 
juurdepääsetavatest dokumentidest, mida ta pidas vajalikuks. 
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(122) Kokkuvõttes ei takista 1999. aastal PRSile saadetud esmahinnang komisjonil 
tuvastamast rikkumist käesoleva otsuse suhtes asjaomaste faktide põhjal.  

7.4. Liikmesuse piirangud  

(123) Käesolev jagu käsitleb liikmesuse piiranguid CISACi EMPs asutatud liikmete 
vahelistes kahepoolsetes vastastikuse esindamise lepingutes, mis on asutamislepingu 
artikli 81 lõike 1 ja EMP lepingu artikli 53 lõike 1 tähenduses ettevõtjatevahelised 
lepingud. 

(124) CISACi tüüplepingu artikli 11 II lõikes sätestatakse94, et kumbki lepingu sõlminud 
kollektiivse esindamise organisatsioon ei või ilma teise organisatsiooni nõusolekuta 
liikmena aktsepteerida ühtki mõne teise organisatsiooni liiget ega füüsilist isikut, 
firmat või ettevõtjat riigist, milles teine organisatsioon tegutseb. Kahepoolsetes 
vastastikuse esindamise lepingutes tähendas artikli 11 II lõike rakendamine, et 
kollektiivse esindamise organisatsioonil oli vaja küsida luba teiselt kollektiivse 
esindamise organisatsioonilt (kes oli potentsiaalne konkurent autoritele õiguste 
haldusteenuste pakkumise turul) enne, kui ta võis aktsepteerida liikmena autorit, kes 
oli juba teise kollektiivse esindamise organisatsiooni liige või kes oli selle riigi 
kodanik, kus teine kollektiivse esindamise organisatsioon tegutses ja mis tavaliselt oli 
riik, kus teine kollektiivse esindamise organisatsioon oli asutatud. 

(125) Selle sättega takistatakse autoritel saada nende endi poolt valitud kollektiivse 
esindamise organisatsiooni liikmeks või samaaegselt kuulumast EMP erinevatesse 
kollektiivse esindamise organisatsioonidesse, kes haldaksid nende õigusi EMP 
erinevatel territooriumidel.  

(126) Liikmesuse piirangud mõjutavad kahte konkurentsi vormi. Eelkõige piirab see turul 
olevate kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelist konkurentsi teenuste 
osutamisel õiguse valdajatele. Lisaks sellele ja kaudsemalt võib iga kollektiivse 
esindamise organisatsiooni poolt vallatavale repertuaarile avaldatav mõju mõjutada ka 
turul olevate kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelist konkurentsi õiguste 
litsentsimise pärast äritarbijatele. Sätted võivad piirata iga kollektiivse esindamise 
organisatsiooni repertuaare sama Euroopa Majanduspiirkonna riigi õiguse valdajate 
õigustega, muutes seega repertuaarid üksteist rohkem täiendavaks kui see muul juhul 
oleks. Seetõttu võivad piirangud vähendada võimalikku konkurentsi kollektiivse 
esindamise organisatsioonide vahel nende litsentsitavate repertuaaride puhul. Samuti 
tuleb võtta arvesse liikmesuse piiranguid kollektiivse esindamise organisatsioonide 
litsentsimistegevust üheainsa liikmesriigiga piiravate territoriaalsete piirangute 
hindamisel. Mida suuremat hulka üksikute kollektiivse esindamise organisatsioonide 
repertuaarist võib lugeda üksteist asendavaks, seda rohkem piiravad territoriaalsed 
piirangud konkurentsi, mis oleks muul juhul kahepoolsete esindamise lepingute 
puudumise korral esinenud. Nagu juba mainitud, aitavad liikmesuse piirangud kaasa 
selgelt eristatud riiklike repertuaaride loomisele, sest nende tõttu on autoritel raskem 
astuda teiste kollektiivse esindamise organisatsioonide liikmeks. Ilma liikmesuse 
piiranguteta on ebatõenäolisem, et autoreid eristatakse kodakondsuse alusel, ja see 
võiks pikaajaliselt kaasa tuua repertuaaride sarnasemaks muutumise.  

 
94 Põhjendustes 30-34 on näidatud, et kuigi säte jäeti juunis 2004 formaalselt CISACi tüüplepingust välja, 

jätkavad paljud kollektiivse esindamise organisatsioonid selle kasutamist vastastikuse esindamise 
lepingutes.  
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(127) Seepärast kuuluvad liikmesuse piirangud EÜ asutamislepingu artikli 81 lõikes 1 ja 
EMP lepingu artikli 53 lõikes 1 sisalduva keelu alla ning kujutavad endast rikkumist.  

(128) Komisjoni uurimine ning 14., 15. ja 16. juunil 2006 aset leidnud ärakuulamine on 
näidanud, et mõned CISACi EMPs asutatud liikmed peavad ise ka kõnealust tüüpsätet 
konkurentsi kahjustavaks95.  

(129) IMRO väidab, et kõnealust sätet kohaldati ainul juhul, kui autor oli juba teise 
kollektiivse esindamise organisatsiooni liige ja ta taotles liikmesuse ülekandmist, sest 
teatavad praktilised põhjused õigustasid muu organisatsiooni nõusoleku taotlemist96. 
On tõesti vajalik, et kollektiivse esindamise organisatsioonid suhtleksid omavahel, et 
sujuvalt korraldada õiguse valdaja üleminekut ühest kollektiivse esindamise 
organisatsioonist teise. Kuid seda ei olegi sättega mõeldud ja nõusoleku saamine 
küsimuses, kas õiguse valdajal on õigus valida muu kollektiivse esindamise 
organisatsioon, ei peaks olema vajalik, sõltumata kohustusest põhjendada keeldumist.  

(130) Mõne CISACi EMPs asutatud liikme esitatud väide, et liikmesuse sätet ei ole 
kohaldatud, ei muuda sätte piiravat olemust. Kuna sätte eesmärk on jagada autorid 
vastavalt nende kodakondsusele, andes nende kodumaisele kollektiivse esindamise 
organisatsioonile õiguse otsustada, kas autorid tohivad või ei tohi ühineda mõne muu 
kollektiivse esindamise organisatsiooniga, ei ole vaja selle sätte kohaldamist või 
jõustamist näidata. Pelgalt selle sätte olemasolu loob visuaalse ja psühholoogilise 
tausta, kus kollektiivse esindamise organisatsioonid väldivad huvi äratamist selliste 
autorite puhul, kes on teiste kollektiivse esindamise organisatsioonide liikmed või kes 
ei ole nende territooriumi kodakondsed97. Samuti ei lükka nimetatud sätte piiravat 
olemust ümber CISACi EMPs asutatud liikmete selline väide, mille kohaselt autorid ei 
ole lihtsalt esitanud taotlusi mõne muu kollektiivse esindamise organisatsiooni 
liikmeks saamiseks, mis ei asu sellel territooriumil, mille kodanikud nad on. 
Vastupidi, sellise sätte järele ei oleks vajadust, kui see väide vastaks tõele. 

(131) Lisaks on uurimine näidanud, et selliste liikmete osakaal on väga väike, kes ei ole 
kollektiivse esindamise organisatsiooni territooriumi kodakondsed. Märtsis 2005 uuris 
komisjon CISACi EMPs asutatud liikmetelt teabenõude kaudu, kas neil on 

 
95 2005. aasta aprilli kirjavahetuses STIMiga kirjutas SACEM CISACi tüüplepingu artikli 11 II lõike 

kohta: „Selline säte ei ole kooskõlas EÜ asutamislepingu artikli 81 lõikega 1. Seepärast tuleks see jätta 
välja SACEMi ja STIMi vahel sõlmitud vastastikuse esindamise lepingust."(vt Thierry Desurmonti 
(SACEM) 4. aprilli 2005. aasta kiri, mis on saadetud Kenth Muldinile (STIM), lk 1). ZAIKS kirjutas 
18. mail 2005 SACEMile saadetud kirjas, et „artikli 11 II lõige ei ole kooskõlas EÜ asutamislepingu 
artikli 81 lõikega 1.“ Sisuliselt sarnaseid tähelepanekuid kirjeldas AKKA/LAA oma 7. juuni 2005. 
aasta kirjas SACEMile: „Viidates Teie 13. mai 2005. aasta kirjale seoses vastastikuse esindamise 
lepinguga kooskõlas EÜ asutamislepingu artikli 81 lõikega 1, tahaksin kinnitada, et AKKA/LAA 
nõustub, et SACEMi ja AKKA/LAA vahel sõlmitud vastastikuse esindamise lepingust on välja jäetud 
artikli 11 II lõige”. Teised kollektiivse esindamise organisatsioonid on hakanud menetluse käigus välja 
jätma kõnealust sätet oma vastastikuse esindamise lepingutest, mis näitab, et kõnealune säte ei ole 
nende lepingute toimimise seisukohast vajalik või tajuvad pooled (nt ARTISJUS, BUMA, KODA, 
OSA) kaudselt, et see on konkurentsivastane. 

96 IMRO sõnul piirduvad need põhjused stsenaariumiga, mille kohaselt teise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni liige otsustab liituda IMROga ja seetõttu välja astuda oma kollektiivse esindamise 
organisatsioonist. IMRO on arvamusel, et selle teise kollektiivse esindamise organisatsiooni nõusolekut 
on vaja seoses kõnealuse õiguse valdaja liikmesuse algus- ja lõpukuupäevaga. Vt vastuväidetele 
esitatud IMRO 31. jaanuari 2008. aasta vastuse punktid 38–39 ja 28. septembri 2005. aasta kiri. 

97 Vt kohtuasi 19/77: Miller International Schallplatten GmbH vs. komisjon (EKL 1978, lk 131, punkt 7); 
ühendatud kohtuasjad 32/78, 36/78 ja 82/78: BMW Belgium SA vs. komisjon (EKL 1979, lk 2435, 
punktid 27–36); kohtuasi 246/86: SC Belasco ja teised vs. komisjon (EKL 1989, lk 2117, punkt 15).  
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välismaiseid liikmeid. AKKA/LAA vastas, et neil ei ole välismaiseid liikmeid. Mõnel 
CISACi EMPs asutatud liikmel oli selliste liikmete arv väga väike: AEPI vastas, et 
neil on 11 välismaist liiget. Organisatsioonil TEOSTO oli välismaiseid liikmeid 0,8%, 
organisatsioonidel ARTISJUS ja OSA 1%, organisatsioonil SGAE 1,43%. Teised 
CISACi EMPs asutatud liikmed arvnäitajaid ei esitanud (ZAIKS, TONO, SPA, SOZA, 
STIM, SIAE, SABAM, LATGA-A, KODA, EAÜ, STIM, AKM). GEMA märkis, et 
6,83% tema liikmetest ei ole sakslased. PRS (kelle vastastikustes lepingutes puudub 
selge liikmesuse säte) väitis, et 11,3% tema liikmetest ei ole britid. SACEMi 
liikmetest moodustasid välismaalased 19%, kuigi seda arvnäitajat on võimalik 
selgitada asjaoluga, et SACEM tegutseb otse mitmes riigis nii ühenduses 
(Luksemburg) kui ka väljaspool ühendust (peamiselt Aafrika). 

(132) On selgeid märke sellest, et kollektiivse esindamise organisatsioonide vaheline 
konkurents autoriõiguse haldamise teenuste osutamisel muusikateoste õiguse 
valdajatele oleks õiguse valdajatele kasuks. Seda põhjusel, et enamikul juhtudel 
peetakse rahvusvahelise autori kasutustasudelt mitmekordselt kinni teiste, 
mitmesugustesse jurisdiktsiooni kuuluvate kollektiivse esindamise organisatsioonide 
halduskulud. Seega õiguse valdaja lõplik tulu võib erineda, sõltudes tema õigust 
haldavast kollektiivse esindamise organisatsioonist. Komisjon palus CISACi EMPs 
asutatud liikmetel esitada oma liikmete suhtes kohaldatav tüüpiline kulude ja 
kasutustasude struktuur ning ühtlasi avaldada, kas nad kohaldavad erinevaid 
haldustasusid nende õiguste puhul, mis tulenevad nende vastastikuse esindamise 
lepingutest98. Vastuseid oli kolme liiki: i) teatavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid ei küsi täiendavaid haldustasusid teistelt kollektiivse esindamise 
organisatsioonidelt saadavatelt tuludelt;99 ii) mõned kollektiivse esindamise 
organisatsioonid kohaldavad konkreetset määra, mis on organisatsiooniti erinev,100 ja 
iii) mõne organisatsiooni kohaldatavad määrad ei erine õiguste puhul, mida nad ise 
otse esindavad, ja nende õiguste puhul, mis tulenevad vastastikuse esindamise 
lepingutest101. Üldiselt jäävad CISACi EMPs asutatud liikmete kohaldatavad määrad 
vastastikuse esindamise lepingutest tulenevate õiguste puhul vahemikku 0%–
27,7%102.  

(133) Veel üks näitaja, mis on seotud õiguse valdajale CISACi EMPs asutatud liikmete poolt 
osutatavate teenuste mõõtmisega, on haldustasude tase ehk nn halduslike üldkulude 
suhe. Vastuväidetele esitatud STIMi vastustest tõepoolest selgub, et „kollektiivse 
esindamise organisatsioonid kasutavad tõhususe mõõtmiseks rahvusvahelist 
võrdlusnäitajat, mida nimetatakse halduslike üldkulude suhteks“103. Seega näib, et 

 
98 2006. aasta septembri teabenõue, mis saadeti kõigile EMP kollektiivse esindamise organisatsioonidele. 
99 Nt IMRO (vt 2006. aasta septembri teabenõudele esitatud IMRO mittekonfidentsiaalne vastus, jagu 

„Rahvusvahelised haldustasud“) või KODA (vt 2006. aasta septembri teabenõudele esitatud KODA 
mittekonfidentsiaalne vastus, jagu I.B.1.2). 

100 Näiteks OSA (vt 2006. aasta septembri teabenõudele esitatud OSA mittekonfidentsiaalne vastus, jagu 
I.B). 

101 Näiteks GEMA (vt 2006. aasta septembri teabenõudele esitatud GEMA mittekonfidentsiaalne vastus, 
lk 3). 

102 Vt STEFi vastuse mittekonfidentsiaalne versioon, lk 2. Tuleb rõhutada, et näited on toodud 
kättesaadavate andmete põhjal. Mõned kollektiivse esindamise organisatsioonid sellele küsimusele ei 
vastanud. 

103 Vt vastuväidetele esitatud STIMi vastuse punkt 14. 
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CISACi EMPs asutatud liikmete haldustasud, mida nad oma liikmete suhtes 
kohaldavad, erinevad märkimisväärselt104. 

(134) Nii oleks õiguse valdajatel stiimul valida autoriõiguse haldusteenus paljude 
kriteeriumide, eriti aga järgmiste põhjal: i) kulud (vahendustasuga seotud 
mahaarvamised, liikmemaksud ja seotud kulud, näiteks pension või kultuuriga seotud 
mahaarvamised); ii) teenuse kvaliteet (läbipaistvus, aruandekohustus, kasutustasude 
maksmise tingimused, teavitamine, õiguskaitse ja jõustamine); iii) liikmesusest 
tulenevad soodustused (pension või ravikindlustus jne) ja (iv) võime koguda 
võimalikult suur osa õigusi.  

(135) Seega õiguse valdajate huvi, et kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel oleks 
suurem konkurents, ei ole vaid teoreetiline hüpotees. Näiteks 1998. aastal soovis 
Prantsuse õiguse valdaja (ansambel Daft Punk) anda üksnes oma autoriõiguse teatavad 
kategooriad üle SACEM-ile ja üksnes oma asukohariigi (Prantsusmaa) puhul. SACEM 
luges selle taotluse oma põhikirjaga kokkusobimatuks ning lükkas seepärast tagasi. 
Pärast kaebuse esitamist ansambli poolt leidis komisjon, et SACEMi keeldumine võis 
kujutada endast turgu valitseva seisundi kuritarvitamist. Vastavalt sellele muutis 
SACEM oma põhikirja ja võimaldas õiguse valdajatel teatavaid õiguste kategooriaid 
individuaalselt hallata või anda need üle teisele kollektiivse esindamise 
organisatsioonile105.  

(136) Lisaks võib kollektiivse esindamise organisatsioonidel olla huvi konkureerida selle 
nimel, et autorid end nendega seoksid, sest see mõjutaks positiivselt nende kogukäivet, 
mis on nende haldustasude aluseks. Liikmesuse piirangute puudumisel oleks 
kollektiivse esindamise organisatsioonidel rohkem võimalusi konkureerida selle nimel, 
et õiguse valdajad end nendega seoksid. 

(137) Kokkuvõttes võib öelda, et liikmesuse sätte puudumise korral suureneks konkurents 
kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel õiguse valdajatele osutatavate 
autoriõiguste haldamisteenuste turul. Lisaks sellele võiksid kollektiivse esindamise 
organisatsioonid liikmesuse piirangute puudumisel pidada läbirääkimisi otse teiste 
kollektiivse esindamise organisatsioonide liikmetega ning võiksid seega rajada oma 
„üleilmse” repertuaari või vähemalt repertuaari, mis oleks vaheldusrikkam kui pelgalt 
omamaine repertuaar, hõlmates eri riikidest pärit autorite töid. Seepärast loovad 
piirangud kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel kunstliku sõltuvuse, kuna 
puhtalt omamaine repertuaar, mis on küll iga organisatsiooni repertuaari oluline osa, 
on äritarbijate jaoks harva atraktiivne toode.  

7.5. Ainuõiguslik esindamine 

7.5.1. Üldised märkused 

(138) Mõned CISACi EMPs asutatud liikmed on väitnud, et kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vahelised vastastikuse esindamise lepingud on tegelikult 
agendilepingud ja seega ei kuulu need asutamislepingu artikli 81 lõike 1 
reguleerimisalasse. Nimetatud väitega ei saa nõustuda. Esiteks jäävad agendilepingule 

 
104 EMP kollektiivse esindamise organisatsioonidele 2006. aasta septembris saadetud teabenõude vastustest 

selgub, et nende nõutavad haldustasud hallatavatelt õigustelt on vahemikus 10%–27%. 
105 Komisjoni otsus konkurentsijuhtumis COMP/C2/37.219: Banghalter and Homem Christo (Daft Punk) 

vs SACEM, 12.8.2002.  
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ainsad iseloomulikud kohustused EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 1 
reguleerimisalast välja106. Kokkulepe ainuõigusliku litsentsimisõiguse andmiseks või 
kooskõlastatud tegevuse rakendamine seoses piirangute kindlaksmääramisega 
territooriumil, kus kollektiivse esindamise organisatsioon võib litsentsida, ei kuulu 
kindlasti nende kohustuste alla. Teiseks puudub kollektiivse esindamise 
organisatsioonil üldjuhul pädevus kehtestada hindasid (kasutustasusid), mida nõuavad 
kollektiivse esindamise organisatsioonid, kellele on vastav luba antud, ning kes 
kohaldavad samu kasutustasude määrasid nagu oma repertuaari puhul.  

(139) Kolmandaks hõlmavad agendilepingud olukorda, kus agendile on antud õigus pidada 
läbirääkimisi teise isiku nimel, kes kannab üksi sõlmitud lepingutega ja 
turuspetsiifiliste investeeringutega kaasnevaid riske107. Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid teevad investeeringuid, näiteks mahukate andmete elektroonilisse 
töötlemisse, mis on seotud selliste õiguste uutes rakendustes (nt online-
muusikateenused) kasutamise haldamise ja kontrolliga. Investeeringutega kaasnevaid 
riske kannavad kollektiivse esindamise organisatsioonid, kes selliseid investeeringuid 
teevad. Neid riske ei kanna vastastikuses süsteemis osalevad partnerid, kes annavad 
neile oma õigused üle. Neljandaks on CISACi EMPs asutatud liikmed CISACi 
tüüplepingu artikli 6 II lõike kohaldamisala käsitleva arutelu raames väitnud, et luba 
andev kollektiivse esindamise organisatsioon ei saa kuidagi sekkuda luba kasutava 
kollektiivse esindamise organisatsiooni töösse, nt ei tohi ta luba kasutavale 
kollektiivse esindamise organisatsioonile juhiseid anda108. See näib olevat vastuolus 
väitega, et luba kasutav kollektiivse esindamise organisatsioon on pelgalt teise 
kollektiivse esindamise organisatsiooni agent. Viiendaks on Euroopa Kohus Lucazeau 
kohtuotsuses selgesõnaliselt kinnitanud, et artikli 81 lõige 1 on kohaldatav 
vastastikuse esindamise lepingute suhtes, kui nendes nähakse ette ainuõiguslik 
esindamine, ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, millel on sarnane eesmärk või mõju.  

7.5.2. CISACi tüüplepingu artikkel 1: ainuõiguse säte 

(140) Kuni 1996. aasta maini oli CISACi tüüplepingu artiklis 1 sätestatud,109 et repertuaari 
vastastikune esindamine peab toimuma ainuõiguslikul alusel. Selline ainuõigus piirab 
konkurentsi ja sulgeb seda sätet kohaldavate kollektiivse esindamise organisatsioonide 
kodumaise turu niivõrd, kuivõrd teine kollektiivse esindamise organisatsioon ei tohi 
litsentsida asjaomast repertuaari kasutamiseks selle organisatsiooni territooriumil. 
Näiteks kui KODA annab SGAEle Taani repertuaari selle litsentsimiseks Hispaanias 
ainuõiguslikul alusel, tagab ta seda tehes SGAEle mitte ainult selle, et ühelegi teisele 
kollektiivse esindamise organisatsioonile Taani repertuaari Hispaanias kasutamiseks ei 
anta, vaid ka selle, et KODA ise ei anna oma repertuaari litsentsi Hispaanias ning 
seega ei võimalda otsest juurdepääsu oma repertuaarile. Seepärast piirab ainuõiguse 
säte konkurentsi kahel tasandil: i) konkurents kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolt üksteisele osutatavate autoriõiguse haldamise teenuste turul ja 
ii) konkurents litsentsimise turul. 

 
106 Vt komisjoni teatis „Suunised vertikaalpiirangute kohta,“ (EÜT C 291, 13.10.2000, lk 1 – 44, 

punkt 18). 
107 Vt komisjoni teatis „Suunised vertikaalpiirangute kohta,“ punkt 12 jj). 
108 Vt punkt 7.5.3. 
109 CISAC tegi ettepaneku, et alates sellest kuupäevast ei pea tema EMP liikmed tüüplepingu artikli 1 

kohast ainuõiguslikku vastastikust esindamist enam kasutama. 
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(141) Autoriõiguse haldamise teenuste puhul, mida osutatakse teistele kollektiivse 
esindamise organisatsioonidele, tagatakse igale kollektiivse esindamise 
organisatsioonile, et tema territooriumile ei määrata teenust osutama ühtegi teist 
kollektiivse esindamise organisatsiooni. Seega ei ole ühelgi teisel kollektiivse 
esindamise organisatsioonil võimalik anda mitut repertuaari hõlmavaid litsentse (või 
üldse mõnda litsentsi) sellel territooriumil kasutamiseks, hoolimata sellest, kas 
kasutajad asuvad kõnealusel territooriumil või mitte. Seepärast kehtib piirang võrdselt 
ka litsentsimise turul, sest hoolimata asukohast tuleb kasutajatel igas riigis kokku 
puutuda monopoolse kollektiivse esindamise organisatsiooniga ja saada igalt 
kollektiivse esindamise organisatsioonilt ühe territooriumiga piiratud litsents, kui 
autoriõigusega kaitstud töid kasutatakse mitmes riigis. Ainuõiguse säte piirab 
konkurentsi, sest kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel puudub konkurents 
sama välismaise repertuaari puhul, mille haldamiseks saab neid paralleelselt määrata. 

(142) Seepärast kahepoolsed vastastikuse esindamise lepingud, kuivõrd need sisaldavad 
kuni 1996. aasta maini kehtinud sõnastusega CISACi tüüplepingu artikliga 1 sarnaseid 
sätteid, piiravad konkurentsi, mis on vastuolus EÜ asutamislepingu artikli 81 lõikega 1 
ja EMP lepingu artikli 53 lõikega 1.  

(143) CISACi EMPs asutatud liikmed ei vaidlustanud seda vastuväidete punkti ning oma 
kirjalikes vastustes ja suulisel ärakuulamisel tunnistasid, et ainuõiguse säte on 
vastuolus EÜ konkurentsieeskirjadega, mida on kinnitanud ka Euroopa Kohus 
osutatud Tournier ja Lucazeau otsustes. Vastuväidete adressaatide seisukoha võtab 
lühidalt kokku CISACi vastus: „Õiguskomitee märkis, et EÜ konkurentsiõiguse 
kohaselt ei tohtinud nimetatud autorite ühingud välismaistelt autorite ühingutelt 
ainuõiguslikku luba saada.“110. 

(144) Tuleb märkida et vaatamata sellele, et 12 aastat on möödunud CISACi 1996. aasta mai 
soovitusest EMP liikmetele, mille kohaselt tuleks neil vastastikuse esindamise 
lepingutes vältida mis tahes ainuõiguse sätte kasutamist, ja et 19 aastat on möödunud 
Tournier ja Lucazeau otsustest, ei ole enamik CISACi EMPs asutatud liikmeid oma 
vastastikuse esindamise lepinguid vastavalt nendele otsustele muutnud, kuigi kõik on 
tunnistanud, et ainuõiguse säte on EÜ konkurentsieeskirjadega vastuolus. 

7.5.3. CISACi tüüplepingu artikli 6 II lõige 

(145) Komisjon on vastuväidetes märkinud, et vastavalt CISACi tüüplepingu artikli 6 
II lõikele leppisid CISACi EMPs asutatud liikmed omavahel kokku, et hoiduvad 
tegevusest teise kollektiivse esindamise organisatsiooni territooriumil. Komisjon 
leidis, et artikkel 1 ja artikli 6 II lõige kaitsesid täielikult ainuõiguslikku ja vastastikust 
esindamist111. Nagu põhjenduses 78 on selgitatud, tegi Euroopa Kohus kohtuasjade 
Tournier ja Lucazeau eelotsustes selgeks, et konkurentsiprobleemid esinevad siis, kui 
kollektiivse esindamise organisatsioon ei võimalda oma repertuaarile juurdepääsu 
sellistele kasutajatele, kes asuvad väljaspool tema territooriumi. 

(146) CISAC ja enamik CISACi EMPs asutatud liikmeid vastasid, et komisjon on artikli 6 
II lõiget täielikult valesti tõlgendanud. Nende vastuseid saab kokku võtta SACEMi 
seisukohaga: „Artikli 6 II lõike eesmärk on tagada meie vastastikuse lepingu mõistlik 
haldamine. Tõepoolest, kui kollektiivse esindamise organisatsioonile on antud luba 

 
110 Vt vastuväidetele esitatud CISACi vastuse mittekonfidentsiaalse versiooni punkt 111.  
111 Vt vastuväidete punktid 29, 91 ja 92. 
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teise kollektiivse organisatsiooni repertuaari haldamiseks oma territooriumil, saab 
seda luba kasutada ainult see kollektiivse esindamise organisatsioon, kes seda luba 
valdab. Seega on kasutajatega läbirääkimiste pidamine jäetud selle kollektiivse 
esindamise organisatsiooni ülesandeks, kes on loa valdaja… Samas tuleb rõhutada, et 
selline reegel ei takista sellel organisatsioonil, kes on loa andnud teisele 
organisatsioonile, anda teise organisatsiooni territooriumil asutatud kasutajatele 
litsents otse, vastavalt oma tingimustele ja sõltumata sellest loast“112. 

(147) Näib, et eespool kirjeldatud vastusega on valdavas osas nõus nii CISAC kui ka 
CISACi EMPs asutatud liikmed. Näiteks selgitas PRS vastuväidetele esitatud vastuses 
järgmist: „PRS on arvamusel, et komisjon on CISACi tüüplepingu artikli 6 II lõiget 
vääriti tõlgendanud … PRS väidab, et see säte tähendab pelgalt seda, et ta ei sekku 
teise kollektiivse esindamise organisatsiooni õigusesse litsentse anda”113.  

(148) See seisukoht on aga vastuolus komisjoni toimiku teiste osadega. Samas kasutab PRS 
oma 3. jaanuari 2006. aasta kirjas SACEMile täiesti teistsugust artikli 6 II lõike 
tõlgendust: PRS väidab SACEMile, et SACEMi 4. novembri 2005. aasta kirjas 
esitatud tõlgendus „teeb meid nõutuks“ ja et „me ei saa teie seisukohast aru". Samuti 
rõhutab PRS, et artikli 6 II lõige „sisaldab väga laia nõuet hoiduda kõnealuse loa 
puhul mis tahes sekkumisest teise kollektiivse esindamise organisatsiooni 
territooriumil. … siin on ruumi vääriti tõlgendamiseks, sest sellega välistatakse 
lepingu mitte-ainuõiguslik iseloom või minnakse sellega vastuollu“114. See kiri ei ole 
kooskõlas vastuväidetele edastatud PRSi selgitusega ja näitab, et artikli 6 II lõiget on 
tõepoolest võimalik mõista kui sätet, mis pakub kollektiivse esindamise 
organisatsioonile tema territooriumil teatava kaitse asjaomaste välismaiste 
repertuaaride haldamiseks ning et kollektiivse esindamise organisatsioonid tõepoolest 
tõlgendavad seda sätet selliselt.  

(149) Samuti lükkab CISACi ja SACEMi seisukoha ümber SOZA, kes vastuväidetele 
esitatud vastuses leiab, et artikli 6 II lõige on „pelgalt kooskõlastav ja loogiline“ säte, 
sest „delegeeritud õiguste mis tahes esindamine, mis võimaldab paralleelselt 
tegutseda nii esindatul, esindaval kui ka esindatavatel osalistel, oleks segadusttekitav 
ja põhjustaks õiguslikku ebakindlust"115.  

(150) CISAC väitis, et IMRO ja BUMA, STIMi ja BUMA ning SABAMi ja BUMA vahel 
sõlmitud vastastikuse esindamise lepingud sisaldasid asjaomases artiklis 1 sätet, mille 
kohaselt jäi litsentsi andvale organisatsioonile õigus oma repertuaari litsenseeritava 
organisatsiooni territooriumil otse litsentsida116. Komisjon võtab seda teavet arvesse, 
kuid märgib, et CISACi (ja teiste poolte) esitatud vastastikuse esindamise lepingute 
arv, mis sellist sätet sisaldasid, oli väga väike. Seepärast ei ole võimalik väita, et 
selline säte oleks kollektiivse esindamise organisatsioonide üldine tava. Lisaks on 
sellise sätte lisamine märk sellest, et nimetatud kollektiivse esindamise 

 
112 Vt SACEMi 4. novembri 2005. aasta kiri PRS-ile. See kiri on lisatud vastuväidetele esitatud SACEMi 

vastuse mittekonfidentsiaalse versioonile. 
113 Vt vastuväidetele esitatud PRSi 14. aprilli 2006. aasta mittekonfidentsiaalse vastuse punkt 33. 
114 Vt PRSi 3. jaanuari 2006. aasta kiri SACEMile. See kiri on lisatud vastuväidetele esitatud SACEMi 

vastuse mittekonfidentsiaalse versioonile. 
115 Vt vastuväidetele esitatud SOZA vastuse jao 2.3.1. punkt e). 
116 Kõnealune lause on järgmine: „BUMA jätab endale õiguse väljastada eespool osutatud lubasid otse 

(IMRO) territooriumil...". (vt vastuväidetele esitatud CISACi vastuse joonealune märkus 86). 
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organisatsioonid tundsid vajadust seda küsimust täpsustada, võttes arvesse artikli 6 
II lõike võimalikku tõlgendamist sättena, mis annab ainuõiguse või soodustab seda. 

(151) Lisaks asusid mõned CISACi EMPs asutatud liikmed 2005. aasta lõpus ja 2006. aastal 
(enne ja pärast vastuväidete saatmist) tegema ettepanekuid teistele CISACi EMPs 
asutatud liikmetele artikli 6 II väljajätmiseks, et järgida EÜ konkurentsieeskirju. 
Näiteks saatis BUMA 20. märtsil 2006. aastal kõigile teistele CISACi EMPs asutatud 
liikmetele kirja, millega taotles vastastikuse esindamise lepingutest artikli 6 II lõike 
väljajätmist117. SGAE, SIAE,118 STIM119 ja EAÜ120 saatsid teistele CISACi EMPs 
asutatud liikmetele sarnased kirjad. Mõni CISACi EMPs asutatud liikge on sätte 
väljajätmisega nõustunud: AEPI, AKKA/LAA, AKM, ARTISJUS, EAÜ, GEMA, 
LATGA-A, OSA, PRS, SAZAS, SOZA, SPA, STEF, STIM, TONO ja ZAIKS. 

(152) Komisjon võtab arvesse seisukoha, mille kohaselt ei tuleks artikli 6 II lõiget 
tõlgendada mis tahes ainuõigust pakkuva sättena, hoolimata selle ebaselgest 
sõnastusest. Lisaks võtab komisjon arvesse asjaolu, et mõned pooled asusid artikli 6 
II lõiget oma vastastikuse esindamise lepingutest kõrvaldama. Seepärast hoidub 
komisjon nimetatud sätte puhul sekkumast niivõrd, kuivõrd CISAC ja tema EMP 
liikmed mõistavad seda nii, et kollektiivse esindamise organisatsioon ei sekku teise 
organisatsiooni õigusesse litsentse anda ning et seda sätet ei tõlgendata mingil juhul 
piiranguna kollektiivse esindamise organisatsiooni õiguse suhtes anda oma repertuaari 
hõlmavaid otselitsentse. 

7.6. Litsentsimisõiguse territoriaalne piiritlemine 

(153) Otsuse praegune osa hõlmab avaliku esitamise õiguste haldamist ja litsentsimist 
muusikateoste satelliidi, kaabli ja Interneti kaudu kasutamisel. 

(154) Territoriaalsed piirangud peegelduvad kõigis vastuväidete adressaatide kahepoolsetes 
vastastikuse esindamise lepingutes121. Vastavalt CISACi tüüplepingu artiklile 1 piirab 
litsentsi andja oma repertuaari edastamist litsentsi saaja territooriumiga, nagu see on 
määratletud artikli 6 I lõikes. CISACi tüüplepingu rakendamisel on kõik CISACi 
EMPs asutatud liikmed määratlenud territooriumi EMPs, mis vastab asjaomase 
kahepoolse lepingu litsentsi saaja territooriumile. Kollektiivse esindamise 
organisatsiooni määratletud territoorium ei laiene kunagi teise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni territooriumile. Sellega piirab iga kollektiivse esindamise 
organisatsioon litsentsimisõigust oma territooriumiga122. 

 
117 Kirjade koopia on lisatud vastuväidetele esitatud BUMA vastusele. BUMA kirjutas: „Oleme otsustanud 

komisjoni tähelepanekutega nõustuda. Loeme artikli 6 II lõike kehtetuks ja lepingust välja jäetuks.“ 
118 Vt vastuväidetele esitatud SIAE vastuse lk 10. 
119 STIM kirjutas 8. märtsi 2006. aasta kirjas SIAle, et „artikli 6 II lõike puhul ei näe me mingit põhjust 

selle allesjätmiseks. Võttes arvesse meie vastastikuse lepingu mitte-ainuõiguslikku iseloomu, ei ole 
nimetatud säte igal juhul asjakohane”. STIM kirjutas teistele pooltele: „Leiame, et artikli 6 II lõige ja 
artikli 11 II lõige on kehtetud. Seepärast ei ole neid sätteid kohaldatud“ (vt nt 8. märtsil 2006. aastal 
BUMAle saadetud kiri).  

120 Vt vastuväidetele esitatud EAÜ vastuse punkt 3.2. 
121 Vt komisjoni 11. märtsi 2005. aasta teabenõudele saadetud vastused. Kõik adressaadid kohaldavad 

CISACi tüüplepingu artiklit 1 ning edastavad oma repertuaari vastastikku teise kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vastavale territooriumile. PRS kohaldab erilist tüüplepingut, mis samuti sisaldab 
samasugust territoriaalset jaotust (vt „ABCD2” leping, jaod „Haldus” ja „Jaotus”).  

122 Vt vastuväidete punkt 102.  
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(155) Selles jaos uuritakse esmalt, miks sellist kollektiivse esindamise organisatsioonide 
paralleelset tegevust tuleb lugeda kooskõlastatud tegevuseks (jagu 7.6.1). Teiseks 
selgitatakse, miks selline tegevus piirab konkurentsi. CISAC ja CISACi EMPs 
asutatud liikmed on esitanud terve rea väiteid, mille eesmärk on vaidlustada esialgne 
järeldus, mille kohaselt sellise tegevuse puhul on tegemist asutamislepingu artikli 81 
lõike 1 rikkumisega. Enamikel juhtudel ei ole selge, kas adressaadid vaidlustavad 
kooskõlastatud tegevuse olemasolu või konkurentsi piiramise. Selgitaval eesmärgil 
käsitletakse teatavaid väiteid kooskõlastatud tegevuse kohta jaos 7.6.1, kuigi mõne 
puhul oleks nende käsitlemine asjakohane ka jaos 7.6.1. Nagu selgitatakse, ei ole ükski 
CISACi EMPs asutatud liikmete esitatud väide piisavalt veenev.  

7.6.1. Paralleelne territoriaalne piiritlemine on kooskõlastatud tegevus 

(156) Tuleb märkida, et kõikides lepingutes sisalduv säte, mis piirab kollektiivse esindamise 
organisatsiooni luba selle territooriumiga, kus kollektiivse esindamise organisatsioon 
on asutatud, ei ole kindlasti tavapäraste konkurentsitingimuste tulemus. Need sätted 
põhinevad CISACi tüüplepingul ja juba iseenesest näevad ette, et asjaomase 
territooriumina määratletakse konkreetse kollektiivse esindamise organisatsiooni 
territoorium. Seepärast ei ole neid sätteid turujõudude iseseisva käitumisega võimalik 
selgitada. Käitumise kooskõlastamisega CISACi tüüplepingu alusel asendatakse 
konkurentsiriskid CISACi EMPs asutatud liikmete vahelise koostööga.  

(157) Sellise ühtse CISACist sõltuva lähenemisviisi tõttu antakse igale osalevale kollektiivse 
esindamise organisatsioonile teatav kindlus, et riiklikku territoriaalset piiritlemist 
aktsepteeritakse mitte ainult kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt 
vastastikku, vaid et seda rakendatakse ka kõigis kahepoolsetes esindamise lepingutes, 
mida CISACi EMPs asutatud liikmed sõlmivad omavahel123. See kindlus tuleneb ka 
CISACi EMPs asutatud liikmete vastastikusest sõltuvusest, mis esineb eriti offline-
rakenduste valdkonnas. Õiguste haldamine selles sektoris nõuab kokalike 
kontrollivõrgustike olemasolu. Õiguste litsentsimisel ja kasutustasude kogumisel 
välismaal sõltub iga kollektiivse esindamise organisatsioon suurema osa offline-
rakenduste puhul teistest kollektiivse esindamise organisatsioonidest. Mis tahes 
kollektiivse esindamise organisatsioon, kes ei soovi online-õiguste valdkonnas järgida 
esialgset turu jagunemist, võib kaotada toetuse offline-õiguste haldamises. See 
distsiplineerib kollektiivse esindamise organisatsioone, kes soovivad kooskõlastatud 
lähenemisviisist kõrvale kalduda. 

(158) Kooskõlastatud tegevuse olemasolu toetab mitu elementi, mida uuritakse 
üksikasjalikumalt vastuses vastuväidete adressaatide tõstatatud väidetele. Kollektiivse 
esindamise organisatsioonid arutavad oma tüüplepingute standardimist CISACi 
raames. Vastastikuste lubade territoriaalse piiritlemise küsimus, eriti uute 
kasutusviiside puhul, on olnud kollektiivse esindamise organisatsioonide 
mitmepoolsete arutelude teemaks, mida on näha näiteks Santiago kokkuleppest. 
Paralleelset tegevust tuleb hinnata varasema olukorra põhjal, kus vastastikuseid 
lepinguid anti vaid ainuõiguslikul alusel. Ainuõiguse sätte väljajätmine ei ole 
kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevust oluliselt muutnud. Lisaks on 
paralleelne tegevus kindel tõend kooskõlastatud tegevuse kohta, kui puuduvad muud 
põhjused, mis näitavad, et turu jaotamine on iseseisva turukäitumise tulemus. Edaspidi 
näidatakse, et käesoleval juhul see nii ei ole.  

 
123 Vt vastuväidete punkt 104. 
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7.6.1.1. Autoriõiguse territoriaalne iseloom territoriaalseid piiranguid ei põhjenda 

(159) Mõned CISACi EMPs asutatud liikmed väidavad, et territoriaalne piiritlemine on 
sellist liiki intellektuaalomandiõiguse eriteema. Territoriaalsuse kõrvaldamine 
mõjutaks seega sellise õiguse sisu124. 

(160) Samas aga autoriõiguse territoriaalsuse puhul ei nõuta õiguste riiklikku loovutamist 
nende haldamiseks välismaal rangelt riiklikul alusel. Asjaolu, et riikide õigusaktides 
on autoriõigus, selle kaitsmise ulatus ja rikkumiste tagajärjed selgelt määratletud, ei 
tähenda seda, et litsentse mingis konkreetses riigis tohib välja anda vaid riigi turgu 
valitsev kollektiivse esindamise organisatsioon. Autorid loovutavad oma õigused 
kollektiivse esindamise organisatsioonile enamasti üleilmseks kasutuseks. Kui 
vastastikuse esindamise lepingutes ainuõiguse säte puuduks, oleks igal kollektiivse 
esindamise organisatsioonil õigus anda üleilmselt oma liikmete repertuaari litsentse. 
Santiago kokkulepe, milles käsitleti mitmel territooriumil kehtiva mitmesuguse 
repertuaari litsentsimist, või siis väide, mille kohaselt kollektiivse esindamise 
organisatsioonid võivad oma repertuaari mitmel territooriumil litsentsida, näitavad, et 
puudub õiguslik või praktiline nõue selle kohta, et ainult see kollektiivse esindamise 
organisatsioon, mille territooriumil kasutamine leiab aset, saab autoriõiguse litsentsi 
anda. 

7.6.1.2. Satelliitedastuse puhul ei saa 24 CISACi EMPs asutatud liikme käitumist 
õigusaktidega põhjendada ja Sydney kokkulepe ei ole vastuväidetele kohane vastus.  

(a) CISACi EMPs asutatud liikmete käitumist ei saa õigussätetega põhjendada. 

(161) Paljud adressaadid on väitnud, et komisjon on direktiivi 93/83/EMÜ vääriti mõistnud. 
Nende väidete kohaselt nähakse direktiiviga ette, „et kohaldatakse üleslüli pakkuva 
liikmesriigi autoriõiguse eeskirju“125. Tõenäoliselt seepärast leiavad CISACi EMPs 
asutatud liikmed, et direktiiviga nähakse ette, et ainult üleslüli pakkuva liikmesriigi 
territooriumil asuv kollektiivse esindamise organisatsioon saab satelliitedastuse 
litsentsi anda. Teatavate CISACi EMPs asutatud liikmete sõnul on CISACi 
kehtestatud süsteem vajalik ühenduse õigusaktide järgimiseks126 ja on ühtlasi kohane 
vastus komisjoni vastuväidetele territoriaalsete piirangute kohta127.  

(162) Vastuväidete adressaatide poolne direktiivi 93/83/EMÜ tõlgendusega ei saa nõustuda. 
Direktiiviga ei nähta ette, et kohaldatav õigus on selle liikmesriigi õigus, kus üleslüli 
toimub. Direktiivi 93/83/EMÜ kohaselt tähendab üldsusele edastamine akti, mille 
käigus üldsusele vastuvõtuks ettenähtud programmi sisaldavad signaalid sisestatakse 
katkematusse sideahelasse satelliidi ja satelliidi maajaama vahel128. Järelikult on 
kohaldatav õigus selle liikmesriigi õigus, kus üldsusele edastamise akt toimub129. 
Loomulikult ei alga selline akt automaatselt üleslüliga. Näiteks võib üldsusele 
edastamise akt olla telestuudio saadetud signaal üleslüli käitavale raadiojaamale. 
Telestuudio ja raadiojaam ei pruugi asuda samas liikmesriigis. Selle näite puhul on 
kohaldatav õigus selle liikmesriigi õigus, kus telestuudio asub. 

 
124 Vt vastuväidetele esitatud PRSi vastuse mittekonfidentsiaalse versiooni punkt 48. 
125 Vt näiteks vastuväidetele esitatud PRSi vastuse mittekonfidentsiaalse versiooni punkt 8.  
126 Vt vastuväidetele esitatud PRSi vastuse mittekonfidentsiaalse versiooni punkt 9. 
127 Vt vastuväidetele esitatud CISACi vastuse punkt 47. 
128 Vt direktiivi 93/83/EMÜ artikli 1 lõike 2 punkt a. 
129 Vt direktiivi 93/83/EMÜ artikli 1 lõike 2 punkt b. 
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(163) Kui üleslüli on tõepoolest see koht, kus esmane üldsusele edastamise akt aset leiab, ei 
tähenda selline olukord veel seda, et üleslüli riigis asutatud kollektiivse esindamise 
organisatsioon on ainsana pädev litsentsi andma. Tegelikult nähti 
direktiiviga 93/83/EMÜ ette kohaldatav õigus autoriõigusega tööde satelliidi kaudu 
kasutamise korral. Asjaolu, et kohaldatakse konkreetse liikmesriigi õigust, ei ole 
asjakohane selle kollektiivse esindamise organisatsiooni kindlaksmääramisel, kellel on 
õigus litsentsi anda. See tähendab pelgalt seda, et vaidluste puhul tuleb need lahendada 
kohaldatava õiguse alusel. Kohaldatav õigus ei pea tingimata olema selle territooriumi 
kohaldatav õigus, kus kollektiivse esindamise organisatsioon asub. Selline olukord 
esineb siis, kui litsentsi annab väljaspool esmase üldsusele edastamise akti 
territooriumi asuv kollektiivse esindamise organisatsioon. Tuleb märkida, et ei CISAC 
ega CISACi EMPs asutatud liikmed ei ole selgitanud, miks on vaja, et muusikateoste 
satelliidi kaudu kasutamise litsentse annaks ainsana välja vaid satelliidi leviala piires 
asuv kollektiivse esindamise organisatsioon. Tuleb meelde tuletada, et 
direktiiviga 93/83/EMÜ ei viidata ega saagi viidata sellele, et ainult ühel kollektiivse 
esindamise organisatsioonil on õigus anda litsentsi teoste satelliidi kaudu 
kasutamiseks. Selline säte oleks vastuolus EÜ asutamislepinguga, eriti selle 
artikliga 49, milles nähakse ette teenuste vaba osutamise põhimõte ja mis on 
direktiivi 93/83/EMÜ üheks õiguslikuks aluseks. 

(b) Sydney leping ei ole vastuväidetele kohane vastus.  

(164) Satelliidi kaudu kasutamise puhul on CISAC ja teatavad CISACi EMPs asutatud 
liikmed130 vastuväidetele esitatud vastustes väitnud, et CISACi liikmete vahel 1987. 
aastal allakirjutatud nn „Sydney“ leping moodustab CISACi tüüplepingu lahutamatu 
osa ning annab CISACi tüüplepingu artiklist 1 tulenevad õigused kõikidele satelliidi 
levialas asuvatele riikidele. Kui satelliidi leviala hõlmab mitut riiki, võib CISACi 
tüüplepingu artikli 2 III lõike kohaselt kogu satelliidi leviala hõlmava litsentsi välja 
anda see kollektiivse esindamise organisatsioon, mis asub satelliidi üleslüli pakkuvas 
riigis. Sydney leping näeb ette kolm võimalust: 

a) esimese puhul lepivad kollektiivse esindamise organisatsioonid kokku, et 
lubavad üleslüli pakkuvas riigis asuval litsentsi väljaandval kollektiivse 
esindamise organisatsioonil pakkuda satelliitedastuse litsentsi kogu satelliidi 
leviala piires; 

b) teise puhul lepivad kollektiivse esindamise organisatsioonid kokku, et lubavad 
üleslüli pakkuvas riigis asuval litsentsi väljaandval kollektiivse esindamise 
organisatsioonil anda satelliitedastuse litsentsi kogu satelliidi leviala piires, 
kuid selleks tuleb saada eelnev luba samas levialas tegutsevatelt teistelt 
kollektiivse esindamise organisatsioonidelt;  

c) kolmanda puhul lepivad kollektiivse esindamise organisatsioonid kokku, et 
lubavad üleslüli pakkuvas riigis asuval litsentsi väljaandval kollektiivse 
esindamise organisatsioonil anda satelliitedastuse litsentsi kogu satelliidi 
leviala piires, kuid selleks tuleb eelnevalt konsulteerida samas levialas 
tegutsevate teiste kollektiivse esindamise organisatsioonidega; 

                                                 
130 GEMA, PRS, SACEM, SGAE, SIAE, STIM ja ZAIKS. 
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(165) Komisjon võtab CISACi liikmete vahel Sydney lepingus heakskiidetud CISACi 
tüüplepingu artikli 2 III lõike teadmiseks,131 kuid komisjoni arvates ei ole see 
asjakohane vastus vastuväidetele seoses kooskõlastatud tegevusega territoriaalsel 
piiritlemisel. Nagu põhjendustes 161-161 selgitatud, tuleb direktiivi 93/83/EÜ kohaselt 
ringhäälinguorganisatsioonil saada õiguste kasutamiseks kogu satelliidi leviala piires 
saada vaid üks litsents. Litsentsi puhul kohaldatav õigus on selle riigi õigus, kus 
sisestatakse esmane signaal (tavaliselt üleslüli riik). Kuna üldsusele edastamise akt 
toimub selles Euroopa Majanduspiirkonna riigis, on litsentsi vaja ainult selle riigi 
jaoks. Sellega seoses on Sydney leping aegunud ja seda ei ole vaja selle tagamiseks, et 
väljaantud litsents hõlmaks kogu satelliidi leviala132. 

7.6.1.3. Tegevus ei ole iseseisva turureaktsiooni tulemus  

(166) Ei saa eeldada, et paralleelne käitumine on iseseisva turureaktsiooni tulemus. Igal 
kollektiivse esindamise organisatsioonil peab olema vastastikuse esindamise leping 
teiste kollektiivse esindamise organisatsioonidega, kui ta soovib koguda kogu 
kättesaadava repertuaari ja pakkuda mitmesuguse repertuaari litsentsi. Kuid 
repertuaaride selline võrdne vahetamine ei tohi kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel takistada sama territooriumi jaoks õiguste andmist rohkem kui 
ühele kollektiivse esindamise organisatsioonile. Näiteks võiks GEMAl olla 
vastastikune leping SACEMi ja SABAMiga, et saada vastutasuks Prantsuse ja Belgia 
kasutusõigused Saksamaal. See ei takistaks GEMAl anda Saksamaa õigused Belgia ja 
Prantsusmaa ühendatud territooriumide jaoks mõlema riigi kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, tekitades nendevahelise konkurentsi. 

 
131 Sydney lepingut praeguses otsuses ei käsitleta. Komisjon jätab endale õiguse seda lepingut uurida 

konkurentsieeskirjade raames.  
132 Selle kohta on vastuväidetele esitatud vastuses eriti täpseid selgitusi andnud KODA: „Vastastikuse 

esindamise lepingutes ei tehta vahet eri kasutusvormide vahel ning seega hõlmavad need nii satelliidi 
kaudu edastamist, kaabli kaudu taasedastamist kui ka Interneti-kasutust. Satelliidi kaudu edastamise 
puhul on kaabel- ja satelliitlevi direktiivis (93/83/EÜ) sätestatud, et üleslüli riigis toimub piiratud akt, 
mis tähendab, et tütarorganisatsioonid saavad KODA repertuaari litsentsida kogu satelliidi leviala 
piires. Kaabel- ja satelliitlevi direktiivi artiklis 1 on sätestatud, et piiratud akt leiab aset ainult üleslüli 
pakkuvas riigis ning seepärast ei ole vastastikustes lepingutes satelliidi kaudu edastamise puhul vaja 
ette näha erisätteid (allakriipsutus lisatud)“ (vt vastuväidetele esitatud KODA vastuse lk 8). 
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(167) Kollektiivse esindamise organisatsioonid on väga erinevad. Nad erinevad nii tõhususe, 
haldustasude, suuruse kui ka teoste arvu poolest133. PRSil (Ühendkuningriik) on väga 
lai rahvusvaheline repertuaar, kusjuures paljudel väikestel kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel on repertuaar väiksem ja seda kasutatakse valdavalt oma riigi piires.  

(168) Nendest erinevustest hoolimata annavad kõik vastastikuse esindamise organisatsioonid 
vastastikku juurdepääsu oma repertuaarile võrdsetel alustel. Arvestades kollektiivse 
esindamise organisatsioonide erinevat tõhusust, võivad nad olla huvitatud loa 
andmisest ühele väga heade tulemustega kollektiivse esindamise organisatsioonile, kes 
annaks välja kasutamise litsentsi suurema territooriumi jaoks kui tema enda 
territoorium, või mõnes piirkonnas loa andmisest rohkem kui ühele kollektiivse 
esindamise organisatsioonile, et suurendada litsentsimise ulatust ja seeläbi ka autorite 
tasusid. 

(169) Nagu eespool selgitatud, toimus enne kahepoolsete lepingute sõlmimiseks peetud 
läbirääkimisi ka teatav eelnev kooskõlastamine. Satelliidi ja Interneti-kasutuse 
küsimusi püüdsid kollektiivse esindamise organisatsioonid lahendada ka väljaspool 
kahepoolseid suhteid. Vastuseks Interneti-kasutuse kasvavale tähtsusele EMPs 
kooskõlastasid kollektiivse esindamise organisatsioonid oma seisukohti ja leppisid 
kokku Santiago kokkuleppe sõlmimises, millest teavitati ühiselt võimaliku vabastuse 
saamiseks vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 81 lõikele 3. Otsus Santiago 
kokkulepet mitte uuendada, mis tõi kaasa range territoriaalse piiritlemise, on veel üks 
näide sellest, et CISACi EMPs asutatud liikmed kooskõlastavad oma käitumist seoses 
Interneti-kasutuse litsentside ulatusega. Selle kohta ei saa enam väita, et tegemist on 
sõltumatute äriühingute iseseisva tegevusega turul.  

(170) Kokkuvõtteks tuleb meelde tuletada, et isegi nendel juhtudel, kui ainuõiguse sätted 
kahepoolsetest esindamise lepingutest puudusid, neid väidetavalt ei kohaldatud või 
jäeti välja, on jätkunud selline käitumine, mille raames kollektiivse esindamise 
organisatsioonid piiravad antavate litsentside kasutamise vaid oma territooriumiga. 
Selline käitumine tuleneb territoriaalse piiritlemise jätkuvast püsimisest nendes 
sätetes, millega kohaldatakse CISACi tüüplepingu artikli 6 I lõiget. Lucazeau otsuses 
väitis Euroopa Kohus, kui tegevus ka ilma selgete ainuõiguse säteteta ei muutu, võib 
seda lugeda märgiks kooskõlastatud tegevuse kohta. Lisaks otsustas Euroopa Kohus, 
et täheldatud paralleelset tegevust võib lugeda „kindlaks tõendiks“ kooskõlastatud 
tegevuse ja seega ka kooskõlastamise kohta, kui puuduvad muud põhjused, mis 
näitavad, et turu jaotamine on iseseisva turukäitumise tulemus134. 

 
133 Mitmesugustest teabetaotlustest ja avalikest teabeallikatest on näha, et haldustasude erinevused on 

CISACi EMPs asutatud liikmete vahel märkimisväärsed (alates 11% kuni üle 25% 2005. aastal). Selline 
suur erinevus peegeldub ka hallatavate õiguste summas (alates 3,4 miljonist eurost kuni 823 miljoni 
euroni 2005. aastal). Ka muude näitajate puhul on kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelised 
erinevused märkimisväärsed. Näiteks võib tuua kollektiivse esindamise organisatsioonide vaheliste 
maksete ajastuse või kasutustasude arvutamis- ja jaotamismeetodi (kas sekundipõhine või regulaarsetel 
väljavõtetel põhinev). 

134 Liidetud kohtuasjad 110/88, 241/88 ja 242/88: François Lucazeau ja teised vs Societé des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) ja teised (EKL 1989, lk 2811, punkt 18) 
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7.6.1.4. Kohaliku esindatuse vajadus ei selgita territooriumi süstemaatilist piiritlemist selle 
riigi territooriumina, kus kollektiivse esindamise organisatsioon on asutatud 

(171) Vastuväidete adressaadid135 väitsid vastuväidetele esitatud vastustes ja suulisel 
ärakuulamisel, et õiguste kasutamise kontrollimiseks on vaja kohalik esindatus. Üks 
adressaat on vastanud: „Kuna autoriõigusega kaitstud teoste kasutamiseks kaabli, 
satelliidi või Interneti kaudu on peaaegu alati vaja kohalikku kontrolli väljaspool seda 
territooriumi, kus autorite ühing tegutseb, ei saa autorite ühingud seepärast anda 
volitusi oma repertuaari kasutamiseks väljaspool oma territooriumi (allakriipsutus 
lisatud)136. „Ei ole reaalne, et autorite ühingud kontrolliksid oma territooriumilt väga 
suurt hulka välismaal tegutsevaid kaabellevi või Interneti operaatoreid“137. 
„Kaugjärelevalve ei ole tõhus. Näiteks ei oleks Soome autorite ühingul ühtegi teist 
võimalust oma liikmete teoste kasutamise kontrollimiseks Iirimaal“138.  

(172) Need väited põhinevad sellel, et litsentsi andja (kollektiivse esindamise 
organisatsioon) ja litsentsi saaja (äritarbija) peaksid asuma geograafiliselt lähedases 
piirkonnas. Lisaks rõhutasid mõned CISACi EMPs asutatud liikmed, et kohtuvaidluste 
lahendamine seoses nende autorite autoriõiguste rikkumisega välismaal oleks iga 
kollektiivse esindamise organisatsiooni jaoks väga keeruline ja kulukas. Samuti on 
väidetud, et kohalike õigusaktide tundmine on väga oluline. 

(173) Litsentsi saajaga geograafiliselt lähedase piirkonna puhul tuleb meelde tuletada, et 
praegune süsteem sellisel geograafiliselt lähedase piirkonna põhimõttel ei rajane. 
Praeguse süsteemi kohaselt tähendab loa territoriaalne piirang seda, et iga kollektiivse 
esindamise organisatsioon annab kasutamiseks litsentse vaid oma territooriumil, 
olenemata litsentsi saaja elukohast. Näiteks kui veebileht on valmistatud kasutamiseks 
Saksamaal, on pädev litsentsi andma GEMA, olgugi et sellel veebilehel teenuseid 
pakkuv ettevõte asub näiteks Prantsusmaal. 

(174) Interneti, satelliidi ja kaabellevi kaudu taasedastamise puhul on tehnilisi lahendusi, mis 
võimaldavad litsentsi saajat kontrollida isegi siis, kui kasutamine toimub väljaspool 
kollektiivse esindamise organisatsiooni territooriumi või kui litsentsi saaja asub 
väljaspool kollektiivse esindamise organisatsiooni territooriumi. Kollektiivse 
esindamise organisatsioonid on välja töötanud litsentsimise tava, mis näitab nende 
suutlikkust kontrollida kasutamist väljaspool nende territooriumi ja seda, et erinevad 
kohalikud õigusaktid ei takista mitut territooriumi hõlmavat litsentsimist. Lisaks väitis 
enamik CISACi EMPs asutatud liikmeid (arutelude raames seoses CISACi 
tüüplepingu artikli 6 II lõike suhtes esitatud vastuväidetega ja selle rakendamisega), et 
nad saavad mitmel territooriumil kehtivaid litsentse anda.  

                                                 
135 Vt näiteks vastuväidetele esitatud GEMA mittekonfidentsiaalse vastuse punkt 54. 
136 See väide on vastuolus teatavate kollektiivse esindamise organisatsioonide seisukohtadega CISACi 

tüüplepingu artikli 6 II lõike tähenduse kohta. Tõepoolest on väidetud, et artikli 6 II lõige ei takista 
kollektiivse esindamise organisatsioonidel anda sellist litsentsi, mis hõlmab nende repertuaari 
väljaspool nende territooriumi. Mõned kollektiivse esindamise organisatsioonid väidavad, et nad saavad 
selliseid litsentse anda, kuid tõenäoliselt vaid teatavatele konkreetsetele omamaistele äritarbijatele. 
Samas on see märk sellest, et kollektiivse esindamise organisatsioonidel on vähemalt tehniliselt 
võimalik mitut piirkonda hõlmavaid litsentse välja anda. Vt näiteks vastuväidetele esitatud SGAE 
mittekonfidentsiaalse vastuse punktid 17 ja 183. 

137 Vt vastuväidetele esitatud CISACi mittekonfidentsiaalse vastuse punkt 198.  
138 Vt vastuväidetele esitatud CISACi mittekonfidentsiaalse vastuse punkt 198. 
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(175) Seoses segadusega, mis väidetavalt leiab aset siis, kui ühel kasutajal on võimalik saada 
litsentse teistelt kollektiivse esindamise organisatsioonidelt ja arvestades selle mõju 
kontrolliülesannete täitmisele turul ja muusika volitamata kasutamise tuvastamisele, 
tuleb rõhutada, et äritarbija peab vastava taotluse korral suutma tõestada, et tal on 
kasutamiseks litsents saadud ning tal tuleb seega ära näidata litsentsi ulatus ja litsentsi 
andnud kollektiivse esindamise organisatsioon. Mõne CISACi EMPs asutatud liikme 
sõnul on juba praegu võimalik teatavatel tingimustel (kollektiivse esindamise 
organisatsiooni otselitsents oma repertuaari jaoks) litsentsi saada teiselt kollektiivse 
esindamise organisatsioonilt  

(176) Kohtuvaidluste ja jõustamise puhul tuleks esmalt vahet teha autoriõigusega tööde 
volitamata kasutamisega seotud turu üldise järelevalve ja litsentsi saaja tegevuse 
kontrollimise vahel, et tagada litsentsi saaja tegutsemine kooskõlas litsentsi 
tingimustega ja litsentsi andjale õigustatud kasutustasu maksmine. Iga kord, kui 
kollektiivse esindamise organisatsioon annab välja oma repertuaari mitut piirkonda 
hõlmava litsentsi, lähtub ta tõhusa kontrolli olemasolust väljaspool oma 
koduterritooriumi. Kuna kasutamine võib toimuda välismaal (põhimõtteliselt kogu 
maailmas), tuleb teises riigis lubamatu kasutamise puhul ja litsentsi tingimuste 
rikkumise korral meetmeid võtta selles riigis. 

(177) Teiseks on kohtuvaidluste eraldamine jõustamisest täiesti mõistetav. Kohtuvaidluste 
puhul võivad geograafiline lähedus ja kasutaja asukohariigi hea tundmine olla 
vajalikud. Kui aga kollektiivse esindamise organisatsioon annab litsentsi teises riigis 
asuvale ettevõtjale, võib praegu sellist kohtuvaidlust algatada mõni teine isik, näiteks 
kohalik kollektiivse esindamise organisatsioon. Seega ei ole litsentsi andmine 
lahutamatult seotud litsentsi andja võimega teises riigis kohtuvaidlust pidada.  

(178) Kolmandaks väideti suulise ärakuulamise käigus, et järelevalvet, auditit ja 
kontrollitegevust online-keskkonnas ei peaks litsentsi andja litsentsiga hõlmatud 
territooriumil ise läbi viima. SABAM väitis, et CISACi tüüplepingut ja vastastikuse 
esindamise lepingute praegust võrgustikku on võimalik muuta. SABAMi soovitatud 
mudeli kohaselt võiks mitmel territooriumil mitmesuguse repertuaari litsentse välja 
andev kollektiivse esindamise organisatsioon vajadusel paluda teistelt kollektiivse 
esindamise organisatsioonidelt kohaliku järelevalve teostamist ja välja antud litsentsi 
jõustamist.  

(179) Neljandaks esitasid SABAMiga sarnaseid väiteid Põhjamaade kollektiivse esindamise 
organisatsioonid, esitledes Põhjamaade ja Balti riikide koostöömudelit (NCB). Nende 
selgituste kohaselt kasutavad nad mitut piirkonda hõlmavat online-
litsentsimissüsteemi, mille puhul nähakse ette vaid ühe taasedastamis- ja esitusõigust 
hõlmava litsentsi kasutamine. Lisaks võimaldab selline süsteem äritarbijal saada 
mõlema õigusterühma litsents, mis hõlmab Rootsit, Norrat, Soomet, Taanit, Islandit, 
Eestit, Lätit ja Leedut. NBC põhineb selgel kollektiivse esindamise organisatsioonide 
vahelisel lepingulisel koostööl, milleks neid on volitanud õiguse valdajad. Põhjamaade 
ja Balti riikide kollektiivse esindamise organisatsioonide sõnul on NBC kogemus 
näidanud, et i) mis tahes mitut territooriumi hõlmava litsentsimise puhul on tähtis 
ülesanne riikide kollektiivse esindamise organisatsioonide võrgustikul, mille raames 
tehakse koostööd omandiõiguste säilitamisel ja õiguse valdajate huvides (kohapealne 
esindatus on kasutamise tuvastamiseks ja kontrolliks vajalik) ja ii) mitut territooriumi 
hõlmavaks litsentsimiseks on vaja õiguse valdajate ja nende esindajate luba. 
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(180) Näib, et OSA toetab SABAMi ja Põhjamaade kollektiivse esindamise 
organisatsioonide seisukohti ja tavasid. Vastuväidetele esitatud vastuses väitis OSA 
tõepoolest, et: „Meie arvates puudub alus sellisel väitel, mille kohaselt kollektiivse 
esindamise organisatsioonid annavad välja tänapäeval muusikarepertuaari 
kasutamiseks Interneti ja satelliidi kaudu vaid ühe riigi territooriumi hõlmavaid 
litsentse (OSA puhul Tšehhi Vabariik). Vähemalt OSA litsentsitud kasutajad sellist 
litsentsi ei aktsepteeriks ja lisaks on kaheldav ka see, kas OSA saaks sellist litsentsi 
vastavalt autoriõiguse seadusele anda, mille kohaselt litsentsi ulatus, sealhulgas selle 
territoriaalne ulatus, tuleneb litsentsi eesmärgist. Oleme veendunud, et litsentsi 
andmiseks Interneti-edastuseks ainult Tšehhi Vabariigi territooriumil on vaja 
kasutajapoolseid ulatuslikke tehnilisi meetmeid või vastasel korral ei ole sellise 
litsentsi tingimusi de facto võimalik täita“139.  

(181) Samuti väitis OSA, et ta annab mitut piirkonda hõlmavaid veebiülekannete litsentse: 
„Praegu litsentsib OSA mitut veebiülekannet, eriti raadioringhäälingut; kõiki neid 
litsentse antakse territoriaalsete piiranguteta. Kõik litsentsid on antud Tšehhi 
ettevõtjatele, sest praeguse seisuga ei ole me litsentsimistaotlusi välismaalt 
saanud“140. On selge, et OSA arvates ei takista tehnilised küsimused mitut piirkonda 
hõlmavate litsentside väljaandmist ja ta leiab, et kasutajatel on sellist liiki litsentse 
vaja. 

(182) Kokkuvõtteks tuleb rõhutada, et eespool esitatud märkused ei mõjuta asjaolu, et 
teatavatel tingimustel tuleneb otsus litsentsimisõigust mitte anda väljaspool 
kollektiivse esindamise organisatsiooni asukohaterritooriumi sellest, et teise 
kollektiivse esindamise organisatsiooni puhul võidakse leida, et tal puudub korrektse 
kontrolli ja jõustamise tagamiseks tehniline suutlikkus. Samuti võib Euroopa 
Majanduspiirkonna riigi õigussüsteem seada tingimusi, mille puhul kodumaine 
organisatsioon loetakse tavaliselt eelisvalikuks, mis on eelkõige tingitud näiteks 
sellest, et sellisel organisatsioonil võib olla eristaatus kohtuvaidluse korral siseriiklikus 
kohtus. Selline territoriaalne piiritlemine, mille puhul on arvesse võetud kahepoolsete 
vastastikuse esindamise lepingute osaliste individuaalse suutlikkuse hinnangut, ei ole 
üldjuhul käsitletav konkurentsi piirava kooskõlastatud tegevusena.  

(183) Samas ei saa süstemaatilist kooskõlastatud tegevust põhjendada õigussüsteemi 
konkreetse olukorraga ega ühe või teise kollektiivse esindamise organisatsiooni 
piiratud tehnilise suutlikkusega. Seepärast ei saa käesolevat otsust tõlgendada nii, et 
sellega välistatakse kollektiivse esindamise organisatsioonide kui iseseisvate 
turuosaliste võimalus võtta arvesse üksteise suutlikkust turu järelevalve ja 
kahepoolsetes läbirääkimistes autoriõiguste korrektse jõustamise tagamisel.  

(184) Pidades silmas offline-rakenduste puhul paljude kohtade (baarid, restoranid, 
diskoteegid) füüsilise kontrolli vajadust, on Euroopa Kohus141 leidnud, et litsentside 
territoriaalne piiritlemine vastavalt riigipiiridele võib olla õigustatud sellega, et 
autoriõiguse kasutamise kontrollistruktuuride dubleerimine kõikidel territooriumidel ei 
ole majanduslikult otstarbekas. Teise riigi äritarbijatega sõlmitud lepingute võrgustiku 

 
139 Vt vastuväidetele esitatud OSA vastuse jagu 4.A. 
140 Vt vastuväidetele esitatud OSA vastuse jagu „Veebiülekanded.“ 
141 Liidetud kohtuasjad 110/88, 241/88 ja 242/88: Franēois Lucazeau ja teised vs Societé des Auteurs, 

Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) ja teised (EKL 1989, lk 2811). Kollektiivse esindamise 
organisatsioonid võivad siiski olla tegelikud konkurendid offline-keskkonnas, kui nad rajavad 
kontrollivõrgustiku väljaspool oma territooriumi. 
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loomise ja kohaliku kontrollisüsteemi loomise maksumus oleks lihtsalt 
ebaproportsionaalne ja takistaks kollektiivse esindamise organisatsioonidel tegutsemist 
väljaspool oma territooriumi. Selline vajadus agentide kohaliku võrgustiku järele võiks 
selgitada offline-keskkonnas litsentsimispiirkondade rangelt riiklikku määratlust ja 
kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelist absoluutselt sümmeetrilist 
vastastikust vahetust kui loomuliku turukäitumise tulemust, mis ei rajane 
kooskõlastatud tegevusel. 

(185) Järgnevates põhjendustes näidatakse, et see ei kehti satelliidi, interneti ja kaabli kaudu 
edastamise puhul. 

(186) Satelliitedastus: Vastuväidetes märgiti, et „mis tahes satelliitedastust on võimalik 
kontrollida kogu satelliidi leviala piires. Kollektiivse esindamise organisatsioon võib 
kontrollida sisu mis tahes asukohast satelliidi leviala piires. Näiteks võib tuua PRSi 
sõlmitud vastastikuse esindamise lepingu, mis lubab igal lepinguosalisel anda litsentse 
mitte üksnes oma territooriumi, vaid kogu satelliidi leviala jaoks otsese 
ringhäälingukasutuse korral“142.  

(187) Mõned CISACi EMPs asutatud liikmed väidavad, et geograafiline kohalolek 
ringhäälinguorganisatsiooni asukohariigis on vajalik teabe kogumiseks kasutatud 
õiguste kohta ja nõuete täitmisele pööramiseks ringhäälinguorganisatsioonide suhtes. 
Näiteks saab krüpteeritud kanaleid kontrollida vaid sellest riigist, kuhu need 
edastatakse143. 

(188) Tegelikult on väide krüpteeritud kanalite kohta väär: kollektiivse esindamise 
organisatsioonid, kes kavatsevad litsentsi ringhäälinguorganisatsioonile anda, saavad 
seda küsimust litsentsi andmist käsitlevate läbirääkimiste käigus arutada ja 
ringhäälinguorganisatsioon saab alati litsentsi andvale kollektiivse esindamise 
organisatsioonile anda ringhäälingukasutuse vajaliku krüptimise seadme. Kohaliku 
esindatuse kohta esitasid CISACi EMPs asutatud liikmed selliseid väiteid, mida 
arutasime ja lükkasime ümber eespool144.  

(189) Interneti-kasutus: Interneti-kasutuse puhul esineb uusi omadusi, mis on erinevad 
Tournier ja Lucazeau kohtuasjades käsitletud muusika traditsioonilisest kasutusest. 
Suulise ärakuulamise käigus näitas EDIMA,145 et muusika (nii voogedastamine kui ka 
allalaadimine) online-edastamise puhul on kaugjärelevalve praktikas võimalik. Igal 
muusikateosel on elektrooniline identiteet ja igal personaalarvutil on oma 
internetiprotokolli aadress. Selle teabe põhjal saab kollektiivse esindamise 
organisatsioon litsentsi andmisel tagada, et äritarbijal on võimalik täpselt teada saada, 
millist muusikateost kasutatakse, milline arvuti seda teeb ja mis on kasutuse eesmärk. 
Siis saadab äritarbija need andmed kollektiivse esindamise organisatsioonile, kes 
kasutab seda teavet õiguse valdajatele kasutustasude täpseks jagamiseks. Teisisõnu 
võivad kollektiivse esindamise organisatsioonid kokku leppida kontrolli tagamise 
korra. 

                                                 
142 Vt vastuväidete punkt 111. 
143 Vt vastuväidetele esitatud GEMA mittekonfidentsiaalse vastuse punkt 62jj; vastuväidetele esitatud 

AKMi mittekonfidentsiaalse vastuse lk 10. 
144 Vt käesoleva otsuse punkt 170jj. 
145 EDIMA on ühendus, mis esindab audio- ja audiovisuaalteoseid online pakkuvaid firmasid. EDIMA 

liikmed moodustavad 70% online-digitaalmeedia turust. 
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(190) Nagu vastuväidetes juba selgitatud, ei toeta hiljutised turusuundumused 
intellektuaalomandi õiguste ühishaldamise valdkonnas seoses online-kasutusega siiski 
seda väidet, nagu oleksid territoriaalsed piirangud tehniliselt hädavajalikud, et eelkõige 
tagada korrektne kontrollimine, auditeerimine ja jõustamine kollektiivse esindamise 
organisatsioonide poolt.  

(191) Samaaegse edastamise juhtumis146 ja pärast arutelusid komisjoniga teavitas IFPI 
(Rahvusvaheline Fonograafitööstuse Föderatsioon) komisjoni vastastikuse esindamise 
lepingu muudetud versioonist, mis lubas ringhäälinguorganisatsioonidel, kelle 
signaalid pärinesid EMPst, pöörduda mitmes piirkonnas kehtiva, mitmesuguse 
repertuaari Interneti teel samaaegse edastamise litsentsi saamiseks mis tahes EMPs 
tegutseva kollektiivse esindamise organisatsiooni poole, kes on vastastikuse 
esindamise lepingu osaline. Lisaks sellele teatas IFPI 11. novembril 2003 
fonogrammitootjate kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelise 
standardlepingu sõlmimisest, et anda mitut repertuaari hõlmavaid litsentse veebilevi 
teel edastamiseks mitmel territooriumil147. Veebilevi leping peegeldab samaaegse 
edastamise lepingut selles suhtes, et see lubab osalevatel organisatsioonidel väljastada 
üleilmseid litsentse mis tahes EMP osas asuvatele äritarbijatele. Seega illustreerivad 
samaaegse edastamise juhtumi tulemus ja sellele järgnenud veebilevi teel edastamise 
lepingu tingimused seda, et intellektuaalomandi õiguse kollektiivse haldamise 
organisatsioonide jaoks ei ole territoriaalne (kohalik) esindatus tehniliselt vajalik, et 
pakkuda turul mitmel territooriumil mitme repertuaari esitamise õiguste litsentse 
Interneti-kasutuseks ning nende litsentside kasutamist nõuetekohaselt kontrollida. 

(192) Lisaks on Santiago kokkuleppes mitut piirkonda hõlmavate litsentside andmine juba 
ette nähtud, kuigi see võimalus oli piiratud nende kasutajatega, kelle majanduslik 
asukoht on samal territooriumil. See näitab, et kohalikku esindatust kasutamise 
riikides ei peetud vajalikuks. 

(193) Teiseks asutasid PRS ja GEMA jaanuaris 2006 ühisettevõtte, mis tegutseb 
üleeuroopalise kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelise koondsüsteemina, et 
litsentsida online-süsteemi ja mobiilside kaudu edastatava EMI angloameerika 
repertuaari õigusi. Sellest saadakse aru nii, et nimetatud ühisettevõte annab üle-
euroopalisi litsentse mis tahes Euroopa Majanduspiirkonna riigis asuvatele 
äritarbijatele. MCPS-PRS liidu tegevjuht Adam Singer tunnistas, et „online 
edastamise puhul ei kuule keegi teie piire“ ning GEMA juhatuse endine esimees 
Jürgen Becker väitis, et „sellega luuakse litsentsi saajatele ja tarbijatele 
koondsüsteem ja tagatakse õiguse valdajatele ja tütarorganisatsioonidele globaalsetes 
digitaalvõrkudes tõhus kaitse“148. Uus mudel on näide selle kohta, et kollektiivse 
esindamise organisatsioonidel on tehniliselt võimalik mitme territooriumi litsentsi 
pakkuda ja et väited kollektiivse esindamise organisatsioonide auditeerimise, 
järelevalve ja jõustamisülesannete kohta ning litsentsi andja ja litsentsi saaja asumise 
kohta geograafiliselt lähedases piirkonnas ei õigusta praegust paralleelset käitumist 
seoses territoriaalsete piirangutega. Mõni eespool osutatud väiteid tõstatanud 

 
146 Komisjoni 8. oktoobri 2002. aasta otsus 2003/300/EÜ EÜ asutamislepingu artiklis 81 ja Euroopa 

Majanduspiirkonna lepingu artiklis 53 sätestatud menetluses, (juhtum COMP/C2/38.014 IFPI 
samaaegsete ülekannete kohta), punktid 3 ja 27 (EÜT L 107, 30.4.2003, lk 58). 

147 Vt 11. novembri 2003. aasta pressiteade „Recording industry announces new one-stop-shop for webcast 
licensing“ järgmisel aadressil: www.ifpi.org 

148 Vt GEMA 23. jaanuari 2006. aasta pressiteade aadressil www.gema.de 
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kollektiivse esindamise organisatsioon ei pea neid PRS ja GEMA ühisettevõtte 
laadsete lepingute sõlmimisel takistusteks.  

(194) Kolmandaks esitavad teatavad CISACi EMPs asutatud liikmed muid lahendusi ja 
mehhanisme, et pakkuda konkurentsitingimustes mitme territooriumi litsentse. 
Siinkohal on asjakohane tsiteerida ettepanekut, mille tegid mõned CISACi liikmeks 
olevad väikese ja keskmise suurusega EMP kollektiivse esindamise organisatsioonid. 
Nad teevad ettepaneku uue ja asjakohase mudeli väljatöötamiseks: „Igal Euroopa 
kollektiivse esindamise organisatsioonil on õigus välja anda terves Euroopas 
kehtivaid veebikasutuse piiriüleseid litsentse kõikidele kasutajatele, kelle majanduslik 
asukoht on EL/EMP piires... litsentsi andev õiguste ühishaldamise organisatsioon 
kohaldab sihtriigi tariife ja tingimusi“149. See litsentsi andjate tehtud ettepanek näitab 
selgelt, et ei ole mingeid tehnilisi ega majanduslikke põhjuseid, mis välistaksid 
litsentside väljastamise EMPs asuvatele mis tahes äritarbijatele mitmesuguse 
repertuaari esitamiseks mitmel territooriumil ja mitte üksnes litsentsiandja oma 
territooriumil. 

(195) Muusikateoste taasedastamine kaabli kaudu: üldjuhul leiavad vastuväidete 
adressaadid, et muusikateoste kaabli kaudu taasedastamise turul on sarnaseid 
tunnusjooni offline-turuga, mille puhul kohalik esindatus ja kohaliku turu tundmine on 
olulised.  

(196) Ei ole kahtlust, et muusikateoste kaabelkasutus on praegu ulatuselt riigisisene või 
kohalik. Kaabli kaudu taasedastatavaid kanaleid pakutakse tavaliselt klientidele 
kohalikul tasandil (nt kaabellevioperaatorid pakuvad teatavas piirkonnas või linnas 
asuvatele klientidele kanalite paketti). Loomulikult ei tähenda see veel seda, et sellel 
turul puudub Euroopa Majanduspiirkonna huvi. Vastupidi, teatavaid programme 
taasedastatakse kaabli kaudu paljudesse Euroopa majanduspiirkonna riikidesse, nt 
peamised riiklikud TV-kanalid või võimalikku rahvusvahelist huvi pakkuvad 
programmid (nt BBC World, TV5 ja Euronews).  

(197) Samuti ei vaidlustata seda, et kaabellevioperaatoritel on kaabli kasutamiseks vaja 
erilitsentsi, mis erineb satelliitedastuse litsentsist. 

(198) Vastuväidetes on selgitatud,150 et on taasedastatavate programmide puhul on tegemist 
vaid selliste programmidega, mis esmalt edastatakse satelliidi kaudu ja alles seejärel 
taasedastatakse kaabli kaudu, tingimusel et taasedastamine ei toimu satelliidi levialast 
kaugemale. Seega on kaabli kaudu taasedastuse sisu identne algse satelliitedastuse 
sisuga. Võttes arvesse asjaolu, et kõik satelliidi levialas asuvad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid saavad välja anda kogu satelliidi leviala hõlmava litsentsi ja saavad 
selle kasutamist nõuetekohaselt jälgida, võib tavatingimustes ja eriprobleemide 
puudumisel asjaomase kaabellevioperaatori suhtes tehtava järelevalve korral eeldada, 
et need kollektiivse esindamise organisatsioonid on samuti võimelised nõuetekohaselt 
litsentsima ja kontrollima eelnevalt satelliidi kaudu edastatud teoste kasutamist 
kaabellevivõrgus. Probleemide tekkimisel näiteks kaabellevioperaatori ärimudeli tõttu 

                                                 
149 Vt 29. augusti 2005. aasta seisukoht „Online-õiguste piiriülene ühishaldamine Euroopas”, alla 

kirjutanud ARTISJUS, AKM, KODA, SPA, STIM, TEOSTO ja TONO, lk 2. Need kollektiivse 
esindamise organisatsioonid, kelle hulka kuuluvad ka mõned praeguste vastuväidete adressaadid, võtsid 
selle seisukoha vastu komisjoni 7. juuli 2005. aasta töödokumendi „Autoriõiguse piiriülene kollektiivne 
haldamine" raames. 

150 Vt vastuväidete punktid 109–111. 
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võib olla õigustatud keelduda sellise litsentsi andmisest või siis kontrollimiseks kokku 
leppida erimeetmed, kuid praegustes vastastikuse esindamise lepingutes ei ole sellise 
litsentsi andmise võimalust üldse ette nähtud. 

(199) Seega puudub objektiivne põhjus, mis võiks selgitada kõikide kollektiivse esindamise 
organisatsioonide sama paralleelset käitumist turul või seda, miks nad oma 
territooriumil kaabli kaudu taasedastamise litsentside andmisel on säilitanud 
ainuõigusliku seisundi, kuivõrd sisu taasedastatakse satelliidi leviala piires, kus 
esmane edastamine toimus. 

7.6.2. Kooskõlastatud tegevus piirab konkurentsi  

(200) Järgnevates põhjendustes on selgitatud, miks kooskõlastatud tegevus piirab 
konkurentsi. Esmalt kaasneb sellega turu jaotamine. Teiseks ei ole kollektiivse 
esindamise organisatsioonide vahelised riikide territooriume piiritlevad kahepoolsed 
lepingud ei majanduslikust ega kaubanduslikust seisukohast objektiivselt vajalikud. 

(201) Selle teemaga seonduvate küsimuste käsitlemisel on oluline meeles pidada komisjoni 
vastuväidete ulatust. Selles otsuses ei vaadelda pelgalt loa ulatuse piiritlemist, vaid 
kõigi CISACi EMPs asutatud liikmete kooskõlastatud lähenemist seoses sellise 
piiritlemisega. Algusest peale tuleb märkida, et teatud kindla territooriumiga piiratud 
litsentsi andmine, isegi kui see on koduriigi territoorium, eraldi vaadelduna 
konkurentsi iseenesest ei piira. Litsentsi andjal on õigus piirata litsents konkreetse 
territooriumiga, sattumata konflikti asutamislepingu artikli 81 lõikega 1 ning EMP 
lepingu artikli 53 lõikega 1.  

(202) Hinnates kollektiivse esindamise organisatsioonide sõlmitud kahepoolsete esindamise 
lepingute mõju, tuleb arvesse võtta tegelikke tingimusi, milles need toimivad, 
majanduskeskkonda, milles ettevõtjad tegutsevad, lepinguga hõlmatud tooteid ja 
teenuseid, ning asjaomase turu tegelikku struktuuri151. 

7.6.2.1. Territoriaalne piiritlemine ja ainuõigus 

(203) Isegi kui jaos 7.5.2 kirjeldatud selgesõnaline ainuõigus puudub, võrdub 
litsentsimisõiguse territoriaalne piiramine kollektiivse esindamise organisatsiooni oma 
territooriumiga (st riigi territooriumiga) ainuõiguse andmisega kodumaisele 
kollektiivse esindamise organisatsioonile ja turu jaotamisega riiklikeks 
monopolideks152. 

(204) Ühtne territoriaalne piiritlemine võrdub kaudse ainuõiguse andmisega sedavõrd, 
kuivõrd sellega standarditakse CISACi EMP liikmete vastastikust esindamist: iga 
kollektiivse esindamise organisatsiooni litsentsimisõigus on piiratud selles mõttes, et 
ta saab anda kasutamiseks juurdepääsu oma teoste kogumile vaid oma riigi 
territooriumil (olenemata kasutaja asukohast). Lisades selle sätte kõikidesse 
lepingutesse, on tulemus see, et ainult üks kohalik kollektiivse esindamise 
organisatsioon ühe riigi kohta saab anda mitut repertuaari hõlmava litsentsi selles 
riigis reguleeritud muusika kasutamiseks. 

 
151 Kohtuasi 23/67: SA Brasserie de Haecht vs Consorts Wilkin Janssen (EKL 1967, lk 407). 
152 Vt vastuväidete punkt 99. 
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(205) Selline piiritlemine on teataval määral CISACi tüüplepingus ja seda rakendatavates 
kahepoolsetes vastastikuse esindamise lepingutes sätestatud selgesõnalise ainuõiguse 
tulemus. Kui teisele kollektiivse esindamise organisatsioonile, kes sõlmib kahepoolse 
lepingu, antakse selgesõnaline ainuõigus, piiritlevad kollektiivse esindamise 
organisatsioonid teistes kahepoolsetes lepingutes litsentsimisõiguse iga kollektiivse 
esindamise organisatsiooni oma territooriumiga. Igasugune territoriaalne piiritlemine, 
mis ületaks oma territooriumi, rikuks teisele kollektiivse esindamise organisatsioonile 
antud ainuõigust. 

(206) Siit nähtub, et kuivõrd ainuõiguse ja territoriaalse piiritlemise säte käivad koos, ei 
tähendaks selgesõnalise ainuõiguse sätete väljajätmine tingimata ainuõiguse tegelikku 
kõrvaldamist. Isegi selgesõnalise ainuõiguse puudumisel võivad kollektiivse 
esindamise organisatsioonid saavutada sama tulemuse, kooskõlastades lihtsalt oma 
tegevust nii, et litsentsimisõigus on piiratud kollektiivse esindamise organisatsiooni 
oma territooriumiga. Isegi sellistel juhtudel, kui kollektiivse esindamise 
organisatsioonid on selgesõnalisest ainuõigusest loobunud, ei ole kollektiivse 
esindamise organisatsioonide vahel territooriumide jaotamisel muutusi täheldatud153. 
Kuigi mitme kollektiivse esindamise organisatsiooni sõnul ei ole nad ainuõiguse 
sätteid kohaldanud, ei ole samas need organisatsioonid teistele kollektiivse esindamise 
organisatsioonidele, välja arvatud riigi turgu valitsev organisatsioon, oma repertuaari 
teise riigi territooriumil kasutamiseks pakkunud; samuti ei ole nad pakkunud oma 
repertuaari paralleelselt rohkem kui ühele kollektiivse esindamise organisatsioonile 
samal territooriumil (hõlmates mitut riiki). 

(207) See põhjustab avaliku esitamise õiguste litsentsimiseks riiklike monopolide teket ja 
EMP killustumist riiklikeks turgudeks. Konkurentsi piiratakse kahel tasandil: 
i) konkurents kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt üksteisele osutatavate 
autoriõiguse haldamise teenuste turul ja ii) konkurents litsentsimise turul. 

(208) Kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt üksteisele osutatavate autoriõiguse 
haldamise teenuste turul tagab ühtne territoriaalne piiritlemine selle, et iga kollektiivse 
esindamise organisatsioon osutab autoriõiguse haldamise teenuseid vaid oma 
territooriumil ning selle, et tal ei tule oma territooriumil teiste kollektiivse esindamise 
organisatsioonidega konkureerida. Näiteks võiks GEMA põhimõtteliselt valida 
Prantsuse SACEMi osutama GEMA-le autoriõiguse haldamise teenust Belgias 
paralleelselt Belgia SABAMiga. Kuid kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel 
kooskõlastatud eeskirjade kohaselt valib GEMA SACEMi vaid Prantsusmaa ja 
SABAMi Belgia jaoks. SACEM ja SABAM omakorda ei määra kedagi teist peale 
GEMA Prantsuse ja Belgia autoriõiguse haldamise teenuste osutajaks Saksamaal.  

(209) See aga mõjutab omakorda õiguste litsentsimise turgu. Litsentsimisõiguse andmise 
tõttu rangelt riiklikul alusel ei ole õiguse kasutajatel mitut repertuaari hõlmavate 
litsentside saamiseks muud alternatiivi kui asjaomase riigi kollektiivse esindamise 
organisatsioon. Näiteks õiguse kasutaja, kes soovib sõltumata oma asukohast kasutada 
muusikat Saksamaal, saab pöörduda vajaliku litsentsi saamiseks vaid GEMA poole, 
sest ükski teine kollektiivse esindamise organisatsioon ei tohi kooskõlastatud tegevuse 
põhjal litsentse Saksamaal asuvale kasutajale anda. Põhimõtteliselt võiks mis tahes 
kollektiivse esindamise organisatsioon oma õigusi anda rohkem kui ühele kollektiivse 
esindamise organisatsioonile riigi kohta. Näiteks võiks SACEM anda oma repertuaari 

 
153 Vt käesoleva otsuse jagu 7.6.2.1. ja vastuväidete punkt 102. 
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(Prantsuse repertuaar) kasutusõigused Austrias ja Saksamaal nii Austria AKM-ile kui 
ka Saksa GEMA-le. Mõlemad kollektiivse esindamise organisatsioonid saaksid siis 
Prantsuse repertuaari litsentse anda nii Saksamaal kui ka Austrias ning õiguse 
kasutajatel oleks nimetatud repertuaari puhul selge valikuvõimalus kahe kollektiivse 
esindamise organisatsiooni vahel.  

(210) Avaliku esitamise õiguste litsentsimiseks vastastikku tagatud territoriaalsed monopolid 
tagavad selle, et iga kollektiivse esindamise organisatsioon saab õiguste haldamise 
eest küsida haldustasu ja välja anda litsentsi, ilma et teised kollektiivse esindamise 
organisatsioonid haldustasudele konkurentsisurvet avaldaksid. Sellega aga piiratakse 
konkurentsi. Nagu eespool selgitatud, võib konkurentsi puudumine avaldada 
negatiivset mõju õiguse valdajate tasandil. 

(211) Ühtne territoriaalne piiritlemine loob efekti, mis fikseerib turu struktuuri ja välistab 
mitmesuguse repertuaari muud litsentsimise vormid ning määrab iga kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tegutsema vaid oma territooriumil. See vastastikuse 
esindamise lepingute võrgustik on viinud olukorrani, kus autoriõiguse haldamisel ei 
ole võimalik kasutada teisi organiseerimise ja konkureerimise viise. Lisaks loob see 
tõkked, mis takistavad uute konkurentide turulepääsu, kes on võimelised kõnealust 
autoriõigust haldama, ja takistab autoriõiguse uute haldamisviiside kasutuselevõttu 
olemasolevate turuosaliste poolt, ning millel on autoriõiguse levitamist piirav toime 
teatavate olemasolevate kanalite kasuks. 

(212) Kui kooskõlastatud tegevus territoriaalsel piiritlemisel puuduks, konkureeriksid 
kollektiivse esindamise organisatsioonid omavahel tugevamalt, otsides õiguste 
haldamiseks kõige tõhusamaid võimalusi. See looks organisatsioonide vahel erinevusi 
nii litsentsimispiirkondade territoriaalses piiritlemises kui ka kollektiivse esindamise 
organisatsioonide arvus, kellelt õiguste haldamist teisel territooriumil tellitakse. Seega 
oleks autoritel stiimul saada selliste kollektiivse esindamise organisatsioonide 
liikmeks, kes on õiguste haldamiseks leidnud kõige tõhusamad võimalused. 

7.6.2.2. Kas kooskõlastatud tegevus on objektiivselt vajalik, et tagada vastastikuste lubade 
andmine CISACi EMPs asutatud liikmete poolt? 

(213) Mõned CISACi EMPs asutatud liikmed on väitnud, et territoriaalse piiritlemise 
puudumisel ei oleks kollektiivse esindamise organisatsioonidel stiimulit vastastikuseid 
litsentsimislube anda, sest see sunniks neid oma territooriumil vastastikku 
konkureerima ja andma litsentse kollektiivse esindamise organisatsioonidele selliste 
territooriumide jaoks, kus neil ei pruugi olla vajalikke teadmisi või pädevust154. 

(214) Vastuväidetele esitatud vastuses väitis SABAM vastupidist „autorid ei saa mingit 
eelist sellest, kui takistatakse maailmamuusika repertuaari selliste õigustatud 
rahvusvaheliste kasutajate tegevust, kes kasutavad tehnoloogiliselt uusi ja oma 
olemuselt piirideta kasutusvõimalusi“155. Samuti leiab SABAM oma vastuses, 
„kindlasti ei satuks autorite õiguste ühishaldamise kvaliteet ohtu, pigem pakuks mitut 
territooriumi hõlmav litsents eeliseid nii autoritele kui ka kasutajatele … CISACi 
tüüplepingu territoriaalsed piirangud annavad ühishaldamise tõhustamise asemel 
vastupidise tulemuse ning välistavad selle uue turu väljakujunemise, kasvu ja küpsuse 

 
154 Vt näiteks vastuväidetele esitatud PRSi mittekonfidentsiaalse vastuse punkt 53. 
155 Vt vastuväidetele esitatud SABAMi vastuse lk 19, esimene lõik. 
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saavutamise“156. Konkurents „tõstab autoritele ja kasutajatele osutatavate teenuste 
kvaliteeti ning ükski riikliku ainuõiguse olemasoluga seotud väide ei saa õigustada EÜ 
asutamislepingu artikli 81 kohaldamata jätmist. … Autoriõigusseaduse riiklik olemus 
ei saa mingil juhul olla põhjenduseks mõne kollektiivse esindamise organisatsiooni 
väitele olla loomulik ja lepinguline riiklik monopol“157. 

(215) Esiteks tuleb meeles pidada, et ei vaidlustata kollektiivse esindamise organisatsioonide 
võimalust lülitada vastastikesse lubadesse territoriaalsed piirangud. Vastuväited 
käsitlevad vaid oma territooriumi suhtes kohaldatavat paralleelset territoriaalset 
piirangut. Puuduvad tõendid selle kohta, et selline paralleelne käitumine on 
vastastikuste esindamise lepingute võrgu omamiseks objektiivselt põhjendatud. 
Vastuväidete adressaatide väidete eesmärk on lükata ümber seisukoht, mille kohaselt 
territoriaalne piirang piirab konkurentsi. 

(216) Teiseks ei ole CISACi EMPs asutatud liikmete väited üldjuhul veenvad. Vastuväidete 
adressaadid on korduvalt kinnitanud, et välismaal kontrolli tegemine on raske ning 
seepärast on vastastikuse esindamise lepingute sõlmimine teiste kollektiivse 
esindamise organisatsioonidega oluline selleks, et kaitsta oma liikmete huve välismaal. 
Olenemata sellest, et mõned välismaal kontrollimisega seotud raskused on liialdatud, 
ei ole siiski väga usutav see, et kollektiivse esindamise organisatsioonid lihtsalt 
loobuksid oma liikmete kaitsest välismaal pelgalt seepärast, et sellise kooskõlastatud 
tegevuse keelustamise tulemusena tekiks teatav konkurents. Kuna kollektiivse 
esindamise organisatsioonidel on oma liikmete suhtes ka usalduskohustus ning neil on 
keelatud oma liikmeid kohaldatavate kasutustasude poolest diskrimineerida, tähendaks 
kasutustasude arvutamise põhimõtete kaotamine seda, et kollektiivse esindamise 
organisatsioon otsustaks oma liikmete puhul küsida madalamaid kasutustasusid, mis 
aga ei ole usutav olukord. 

(217) Kolmandaks ei takistata kollektiivse esindamise organisatsioonidel kaitsta huvisid, mis 
nende liikmetel võivad olla selle tagamisel, et nende tulud ei kannataks litsentside 
andmisel esineva teatava konkurentsi tõttu. Suulise ärakuulamise käigus väitsid mõned 
CISACi EMPs asutatud liikmed, et mitut piirkonda hõlmava litsentsi andmise 
peamised probleemid ei ole kaugjärelevalve, auditeerimine ega kollektiivse esindamise 
organisatsioonide jõustamistegevus, vaid hoopis hinna kehtestamine sellise litsentsi 
jaoks158. Selle arvamuse kohaselt puudub kollektiivse esindamise organisatsioonil 
huvi konkureerida teise kollektiivse esindamise organisatsiooniga oma repertuaari 
litsentsimise pärast välismaal. Kui kasutada põhjenduses 208 osutatud näidet, 
tähendaks see selle arvamuse kohaselt seda, et GEMAl puudub huvi, kui SACEM ja 
SABAM omavahel Saksa repertuaari litsentside andmise pärast konkureeriksid, sest 
sellega kaasneks selle repertuaari puhul hindade langemine madalaimale võimalikule 
tasemele ja toodaks seega GEMAle kahjumit (vastandina sellele mudelile, kus 
kollektiivse esindamise kohta on eraldi riiklikud territooriumid).  

(218) Komisjoni seisukohta selle konkreetse elemendi puhul on juba selgitatud sarnase 
juhtumi näitel, mille puhul jäeti välja mis tahes territoriaalne piiritlemine, ja kiideti 
heaks hinnamehhanism, et säilitada teatav kontroll sellisest loast tulenevate tulude üle 
ja vältida õiguse valdajate tulude kahanemist. Tõepoolest on samaaegse edastamise 

 
156 Vt vastuväidetele esitatud SABAMi vastuse lk 19, teine lõik. 
157 Vt vastuväidetele esitatud SABAMi vastuse lk 20, viimane lõik. 
158 Hindade kehtestamise mehhanismi puhul vt vastuväidetele esitatud GEMA mittekonfidentsiaalse 

vastuse punkt 16 jj. 
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otsuses meelde tuletatud, et „kollektiivse esindamise organisatsiooni vajadus tagada 
oma repertuaari eest õiglane tasu tuleneb kindlasti autoriõiguse ja sellega kaasnevate 
õiguste olulisest funktsioonist ning seepärast on loomulik, et kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vahelised lepingud sisaldavad sellekohaseid sätteid“159. EÜ 
asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamatuse tõttu nõustus komisjon 
tariifimehhanismi kehtestamisega: samaaegse edastamise litsents rajaneb üldtariifil, 
mida litsentsi andev organisatsioon küsib, ning sisaldab eri riikide tariife, mille on 
kindlaks määranud iga osalev kollektiivse esindamise organisatsioon160. Kollektiivse 
esindamise organisatsiooni poolt välja antud litsentsi hind koosneb haldustasudest ja 
kaitstud teoste hinnast. Konkurents toimub haldustasude ja mitte õiguste enda hinna 
osas. Seepärast tundub, et kollektiivse esindamise organisatsioonidel on 
konkurentsitingimustes võimalik tagada oma liikmetele tulu olukorras, kus 
konkureeritakse mitut repertuaari ja piirkonda hõlmavate litsentside andmisel161. 

(219) Isegi kui puuduks mehhanism, mida kasutati samaaegsete ülekannete otsuses, ei 
põhjustaks pelk kõrvalekalle kooskõlastatud lähenemisest ja sellest tulenev identsete 
litsentsimispiirkondade paralleelne määramine rohkem kui ühele kollektiivse 
esindamise organisatsioonile kasutustasude arvutamise põhimõtete kaotamist. See 
kollektiivse esindamise organisatsioon, kes annab välja litsentse välismaal talle 
volitused andnud teise kollektiivse esindamise organisatsiooni eest, kasutab praegu 
oma riiklikke tariife ja edastab teatava osa oma tulust esialgsele kollektiivse 
esindamise organisatsioonile. Selle vältimiseks, et teise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni poolt välismaal litsentsitud oma liikmete repertuaari tulud ei väheneks, 
võiks volitust andev kollektiivse esindamise organisatsioon teiste kollektiivse 
esindamise organisatsioonide suhtes, kes välismaal litsentse annavad, kindlaks määrata 
vaid oma repertuaari tulude taseme (teatav hinna liik). Nii saaks ta oma repertuaari 
eest tagatud hulgihinna ja edasimüüvad kollektiivse esindamise organisatsioonid 
konkureeriks seega marginaali pärast, mis sellele hulgihinnale lisatakse.  

(220) Isegi kui hinnakujundussüsteemi muudetaks, ei saa eeldada, et kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel puuduks stiimul konkurentsi loomiseks oma edasimüüvate 
kollektiivse esindamise organisatsioonidega. Praegune turutrend kinnitab selgelt seda, 
et õiguse valdajate jaoks ning samuti ka nende usaldusisikute ehk kollektiivse 
esindamise organisatsioonide jaoks võib tegemist olla tõhusa strateegiaga, et anda oma 
õigusi mitmele kollektiivse esindamise organisatsioonile. Seoses online-kasutusega on 
angloameerika repertuaari mehhaanilise taasesitamise õiguste puhul teinud suured 
kirjastajad mitu algatust kõnealuste õiguste (mis on kirjastajate käes) äravõtmiseks 
praeguselt kollektiivse esindamise organisatsioonide süsteemilt ning valida üks või 
mitu kollektiivse esindamise organisatsiooni kõnealuste õiguste haldajaks EMPs. 
Warner Chappell on teatanud, et ta kavatseb määrata mitu kollektiivse esindamise 
organisatsiooni, kellel on õigus äritarbijatele anda üle-euroopalisi litsentse Warner 
Chappelli repertuaari mehhaanilise taasesitamise õiguste online-kasutuseks162. See 
tähendab, et mitu kollektiivse esindamise organisatsiooni konkureerib asjaomaste 
litsentside andmise pärast samal territooriumil. Warner Chappell leiab, et see annaks 

 
159 Vt otsuse 2003/300/EÜ lõige 70. 
160 Hinna puhul on tekitatud teatav konkurents, kuid vaid litsentsi andjate haldustasude osas. Selle süsteemi 

kohaselt on konkurentsile avatud vaid haldustasud, mitte aga hinna nn autoriõiguse osa.  
161 Sarnast süsteemi kohaldavad kollektiivse esindamise organisatsioonid EMPs Cannes'i 

pikendamiskokkuleppe raames, vt punkt 80. 
162 Vt Warner Chapelli 2. juuni 2006. aasta pressiteade „Warner Chapell Music käivitab üle-euroopalise 

digitaalsete litsentside (P.E.D.L.) algatuse“.  
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talle võimaluse oma repertuaari ebatõhusalt tegutseva kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt ära võtta, mõjutamata seejuures litsentsimisturgu, sest teised 
kollektiivse esindamise organisatsioonid saavad üleeuroopaliste litsentside andmist 
jätkata.  

(221) Seega on võimalik järeldada, et vaadeldav tegevus ei ole objektiivselt vajalik, sest on 
olemas vähem piiravaid meetodeid selle tagamiseks, et kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel oleks stiimul vastastikuste litsentsimislubade andmiseks. 

7.6.3. Kokkuvõte  

(222) Eelnevat silmas pidades on praeguse turuolukorra ainsaks võimalikuks selgituseks 
CISACi EMPs asutatud liikmete vaheline kooskõlastatud tegevus.  

(223) Selline kooskõlastatud tegevus piirab konkurentsi asutamislepingu artikli 81 lõike 1 ja 
EMP lepingu artikli 53 lõike 1 tähenduses, sest sellega takistatakse CISACi EMPs 
asutatud liikmetel oma repertuaari litsentsimiseks välismaal valida mõni muu kui 
kodumaine kollektiivse esindamise organisatsioon.  

7.7. Mõju liikmesriikidevahelisele ja EMP lepingu osaliste vahelisele kaubandusele 

(224) Selgitamaks välja, kas vastastikuse esindamise lepingud mõjutavad 
liikmesriikidevahelist kaubandust, tuleb määrata kindlaks, kas need „võivad avaldada 
otsest või kaudset, tegelikku või potentsiaalset mõju liikmesriikidevahelise kaubanduse 
mudelile”163.  

(225) Selle analüüsi tegemiseks tuleb komisjonil võtta arvesse "kaevatud tegevuse tagajärgi 
ühisturu konkurentsi struktuuri jaoks”164. 

(226) Euroopa Kohus on järjekindlalt olnud seisukohal, et kollektiivse esindamise 
organisatsioonide meetmed võivad liikmesriikidevahelist kaubandust mõjutada165. 
Käesoleval juhul esineb kahte tüüpi mõjusid kaubandusele: 

a) liikmesuse piirangud piiravad autorite võimalust saada autoriõiguse 
haldusteenuseid väljaspool nende riiklikku jurisdiktsiooni tegutsevalt 
kollektiivse esindamise organisatsioonilt ning 

b) territoriaalsed piirangud ja kooskõlastatud tegevus territoriaalse piiritlemise 
rakendamisel piiravad tulevaste satelliit-, kaabellevi ja Interneti teel edastajate 
võimalust saada litsentse mitmelt alternatiivselt kollektiivse esindamise 
organisatsioonilt. Lisaks ei saa kollektiivse esindamise organisatsioon praeguse 
süsteemi kohaselt pakkuda litsentsimist ja autoriõiguse haldusteenuseid 
väljaspool oma riigi piire. 

 
163 Kohtuasi 42/84: Remia BV jt vs komisjon (EKL 1985, lk 2545). 
164 Ühendatud kohtuasjad 6/73 ja 7/73: Istituto Chemioterapico Italiano Spa ja Commercial Solvents 

Corporation vs komisjon (EKL 1973, lk 223), punkt 33. 
165 Kohtuasi 22/1979: Greenwich Film Production vs Société des Auteurs, compositeurs et éditeurs de 

musique (SACEM) SACEM ja Société des Éditions Labrador (EKL 1979, lk 3275); kohtuasi 7/82: 
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH GVL vs komisjon (EKL 1982, lk 483, 
punkt 38). 
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(227) Norra TONO ja Islandi STEF on mõlemad CISACi liikmed ja on sõlminud 
vastastikuse esindamise lepingud ühenduse kõigi kollektiivse esindamise 
organisatsioonidega166. 

(228) Vastavalt sellele mõjutavad vastastikuse esindamise lepingud selgelt 
liikmesriikidevahelist kaubandust EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 1 tähenduses 
ning liikmesriikide ja EFTA riikide vahelist kaubandust EMP lepingu artikli 53 lõike 1 
tähenduses.  

8. EÜ ASUTAMISLEPINGU ARTIKLI 81 LÕIGE 3 JA EUROOPA 
MAJANDUSPIIRKONNA LEPINGU ARTIKLI 53 LÕIGE 3 

8.1. Ülevaade 

(229) Asutamislepingu artikli 81 lõike 3 ja EMP lepingu artikli 53 lõike 3 tingimuste 
täitmiseks peavad kollektiivse esindamise organisatsioonide vahel kahepoolselt 
sõlmitud vastastikuse esindamise lepingud ning kooskõlastatud tegevus territoriaalsel 
piiritlemisel täitma nelja tingimust, nimelt: 

a) aitama parandada kaupade tootmise või levitamise või tehnilise või 
majandusliku progressi edendamist,  

b) võimaldama tarbijatel saada sellest tulenevast kasust õiglane osa;  

c) mitte kehtestama piiranguid, mis ei ole eesmärkide saavutamiseks 
hädavajalikud; ning 

d) mitte andma ettevõtjatele võimalust kõrvaldada konkurentsi kõnesolevate 
toodete olulise osa suhtes. 

Need tingimused on kumulatiivsed ning peavad olema täielikult täidetud. 
Vastuväidete adressaatide ülesanne on tõestada, et nende tegevus vastab EÜ 
asutamislepingu artikli 81 lõikes 3 sätestatud kumulatiivsetele tingimustele167. 

(230) Vastuväidete adressaadid ei esitanud väiteid, mis konkreetselt käsitleksid 
asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamist liikmesuse ja ainuõiguse sätete suhtes. 
Seepärast hinnatakse järgmises punktis asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamist 
kooskõlastatud lähenemisviisi suhtes, millega kaasneb süsteemne territoriaalne 
piiritlemine territooriumide lõikes. 

 
166 Kõik TONO ja STEFi vastastikuse esindamise lepingud sisaldavad CISACi tüüplepingu artikli 6 II 

lõiget. TONO ja STEF osalevad kooskõlastatud tegevuses. Mõned ELi kollektiivse esindamise 
organisatsioonidega sõlmitud vastastikuse esindamise lepingud sisaldavad liikmesuse sätet ja 
ainuõiguse sätet. Sellest hoolimata mõjutavad need kaks piirangut liikmesriikide ja EFTA riikide 
vahelist kaubandust EMP lepingu artikli 53 lõike 1 tähenduses kõigi ühenduse kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vastastikuse esindamise lepingute puhul. Ühenduse kahe kollektiivse esindamise 
organisatsiooni vaheline liikmesuse säte võib mõjutada Norra või Islandi autorit, kui ta on parasjagu 
ühe sellise ühenduse kollektiivse esindamise organisatsiooni liige. Ühenduse kahe kollektiivse 
esindamise organisatsiooni vaheline ainuõiguse säte mõjutab TONO ja STEFi, sest see takistab neil 
pakkuda repertuaare, mis on hõlmatud ainuõigusega nende ELi kollektiivse esindamise 
organisatsioonide territooriumidel.  

167 28. septembri 2006. aasta määrus, C-552/03-P Unilever Bestfoods(Ireland) vs komisjon (EKL 2006, I-
09091, punkt 103). 
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(231) Mitu CISACi EMPs asutatud liiget on väitnud, et nende kahepoolsetes vastastikuse 
esindamise lepingutes on territoriaalsed piirangud repertuaaride vastastikuse 
vahetamise ning seega kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt mitmeid 
repertuaare hõlmavate litsentside andmise eeltingimuseks. Väideti, et territoriaalsete 
piirangute puudumisel vastastikuseid lepinguid ei sõlmitaks, sest kollektiivse 
esindamise organisatsioonid ei lubaks teistel kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel endaga oma repertuaari pärast konkureerida. See hävitaks 
koondsüsteemi, mis praegu eksisteerib riiklikul tasandil vastastikuste lepingute alusel. 

(232) Eelmises põhjenduses esitatud märkused käsitlevad stsenaariumi, mille puhul CISACi 
EMPs asutatud liikmed ei saa oma vastastikuse esindamise lepingutes kasutada mis 
tahes territoriaalset piiritlemist. Kuna käesolevas otsuses keelatakse CISACi EMPs 
asutatud liikmete vaheline kooskõlastatud tegevus seoses territoriaalse piiritlemise 
kindlaksmääramise ja kohaldamisega, ei ole CISACi EMPs asutatud liikmete 
tõstatatud väited asjakohased. CISACi EMPs asutatud liikmetel ei keelata 
individuaalselt kindlaks määrata oma repertuaari litsentsimispiirkondi välismaal. Nagu 
põhjenduses jaos 7.6.2.2 selgitatud, ei saa kooskõlastatud tegevuse puudumisel öelda, 
et CISACi EMPs asutatud liikmed hakkaksid vastastikuste lepingute sõlmimisest 
hoiduma. Seepärast ei ole CISACi EMPs asutatud liikmetel vaja pärast käesoleva 
otsuse vastuvõtmist vastastikusest süsteemist loobuda.  

8.2. Kaupade tootmise või levitamise parandamise või tehnilise või majandusliku 
progressi edendamise toetamine 

(233) Vastavalt asutamislepingu artikli 81 lõike 3 ja EMP lepingu artikli 53 lõike 3 
esimesele tingimusele peab otsus, leping või tegevus aitama parandada kaupade 
tootmist või levitamist või edendama tehnilist või majanduslikku progressi. See 
tingimus nõuab kõigi lepinguga reguleeritud majandustegevusest tulenevate 
majandushüvede uurimist. Iga väidet efektiivsuse tõusust saadava kasu kohta tuleb 
põhjendada168 ning arvesse saab võtta üksnes objektiivseid hüvesid, mitte 
lepingupoolte subjektiivseid arvamusi169. Parandamine „peab pakkuma 
märkimisväärseid objektiivseid eeliseid, mis korvaksid konkurentsi valdkonnas 
tekitatud puudused“170. 

(234) Seda, et kollektiivse esindamise organisatsioonide kahepoolsete lepingute võrgustik 
loob koondsüsteemi õiguste üleilmseks haldamiseks, ei vaidlustata. Konkreetse 
territooriumi piires võimaldavad CISACi tüüpleping ja seda rakendavad kahepoolsed 
vastastikuse esindamise lepingud kollektiivse esindamise organisatsioonil pakkuda 
koondsüsteemi esitusõiguste litsentsimiseks sellel konkreetsel territooriumil. Selle 
tulemusena saaks potentsiaalne äritarbija, kes soovib Saksamaal sooritada selliseid 
toiminguid, mille jaoks on vaja õiguse valdaja litsentsi, pöörduda GEMA poole 
asjaomase mitmesuguse repertuaari litsentsi saamiseks Saksa territooriumil. 

 
168 Komisjoni teatis „Suunised asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta”. 
169 Ühendatud kohtuasjad 56/64 ja 58/66: Établissements Consten S.à.R.L. ja Grundig-Verkaufs-GmbH vs 

komisjon (EKL 1966, lk 429). 
170 28. septembri 2006. aasta määrus, C-552/03-P Unilever Bestfoods vs komisjon, punkt 103; „esimese 

tingimuse puhul paluti HB-l näidata, et ainuõiguse säte aitas parandada kaupade tootmist või 
turustamist; ning kui selle sätte rakendamise suhtes kehtestatakse piiranguid, siis sellist parandamist 
edaspidi ei saaks toimuda“. 
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Kahepoolsete vastastikuse esindamise lepingute võrgustik üldiselt hõlbustab tänu 
lihtsustamisele avaliku esitamise õiguste litsentsimist171. 

(235) Eespool esitatud märkused käsitlevad siiski stsenaariumi, mille puhul CISACi EMPs 
asutatud liikmed ei saaks oma vastastikuse esindamise lepingutes mis tahes 
territoriaalset piiritlemist kasutada. Nagu on selgitatud põhjenduses 232, ei ole 
CISACi EMPs asutatud liikmetel vaja pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist 
vastastikusest süsteemist loobuda.  

(236) Ükski pool ei tõstatanud väidet selle kohta, et CISACi liikmete vaheline 
kooskõlastatud tegevus ühtsel territoriaalsel piiritlemisel aitab kaasa kõnealuste 
võimalike eeliste säilitamisele. Territoriaalsel piiritlemisel tehtava kooskõlastatud 
tegevuse keelustamine ei sea küsimärgi alla vastastikuse esindamise lepingute 
süsteemi. See võib muuta vaid iga kollektiivse esindamise organisatsiooni osalemise 
määra selles süsteemis. Järelikult võivad vastastikused lepingud anda sellise tulemuse, 
et mõnele CISACi EMPs asutatud liikmele antakse võimalus välja anda litsentse 
välismaise repertuaari haldamiseks ja litsentsimiseks väljaspool oma riigi 
territooriumi. Selline olukord võib tekkida siis, kui konkreetsed kollektiivse 
esindamise organisatsioonid pakuvad paremat järelevalve ja kasutustasude kogumise 
teenust ning küsivad madalamaid haldustasusid jne. Stiimuli tõttu sõlmida kõikide 
kollektiivse esindamise organisatsioonidega vastastikuse esindamise lepingud, et 
omada juurdepääsu kogu repertuaarile, puudub riikliku koondsüsteemi jaoks 
igasugune risk ka siis, kui alternatiivsete litsentsi andjate arv peaks teatavatel 
territooriumidel suurenema. 

(237) Kokkuvõtteks tuleb märkida, et vastuväidete adressaadid ei ole suutnud näidata, et 
kooskõlastatud tegevus, millega kaasneb litsentsimisõiguse süstemaatiline piiritlemine 
riigi territooriumiga, parandaks avaliku esitamise õiguste litsentside andmist teoste 
satelliidi, kaabli ja Interneti kaudu kasutamisel. 

8.3. .…piirangute hädavajalikkus… 

(238) Hädavajalikkuse teema tõstatab küsimuse „kas kitsendav leping ja üksikud piirangud 
võimaldavad kõnealust tegevust tõhustada rohkem, kui oleks olnud tõenäoline 
kõnealuse lepingu või piirangute puudumisel"172. Selleks et hinnata üksikute 
piirangute hädavajalikkust käesolevas otsuses, on eelkõige asjakohane uurida, kas 
vastuväidete adressaadid oleksid võinud saavutada tulemuslikkuse vähem kitsendavate 
lepingute abil. 

(239) Õigustamaks territoriaalseid piiranguid on CISACi EMPs asutatud liikmed viidanud 
vajadusele nõuetekohase aruandluse, auditeerimise ja õiguste jõustamise järele. 

(240) Nagu käesoleva otsuse jaos 8.2 on selgitatud, tagab praegune kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vaheline kahepoolsete vastastikuse esindamise lepingute võrgustik 
teatava tõhususe: äritarbijate jaoks pakub süsteem neile mitmesuguse repertuaari 
riikliku litsentsi saamiseks koondsüsteemi. Iga kollektiivse esindamise organisatsioon 
tõepoolest täidab oma vastaval territooriumil seda koondsüsteemi funktsiooni. 
Kollektiivse esindamise organisatsioonide väited näivad viitavat sellele, et 

 
171 Vt näiteks vastuväidetele esitatud GEMA mittekonfidentsiaalse vastuse punktid 13 ja 154jj. 
172 Vt komisjoni teatis „Suunised asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta”. 
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nõuetekohane järelevalve, aruandlus, auditeerimine ja õiguste jõustamine saavad 
toimuda vaid praeguse süsteemi raames. 

(241) Nagu põhjenduses 236 märgitud, ei sattu riiklik koondsüsteem ohtu, kui keelustataks 
kooskõlastatud tegevus territoriaalsel piiritlemisel riikide territooriumide lõikes. 
Komisjon leiab, et sellise koondsüsteemi jaoks ei ole vaja kooskõlastatud määratlust 
territoriaalsete piirangute kohta. Ilma nende territoriaalsete piirangute 
kooskõlastamiseta tegutseks iga kollektiivse esindamise organisatsioon oma 
territooriumi piires endiselt mitmesuguse repertuaari litsentside väljastamise 
koondsüsteemina, sest igal kollektiivse esindamise organisatsioonil on tugev stiimul 
sõlmida kogu repertuaari saamiseks kõikide teiste kollektiivse esindamise 
organisatsioonidega vastastikuse esindamise lepinguid. Samas on igal kollektiivse 
esindamise organisatsioonil võimalus, et ta valitakse haldama suurema geograafilise 
ulatusega välismaist repertuaari (st andma litsentse väljaspool oma territooriumi, 
konkureerides seega turgu valitseva kollektiivse esindamise organisatsiooniga).  

(242) Komisjoni turu-uuring on näidanud, et kollektiivse esindamise organisatsioonid 
suudavad õiguste nõuetekohase haldamise tagada ka suurema geograafilise ulatusega 
alal. Viimased turusuundumused (PRSi ja GEMA vaheline ühisettevõte EMI 
angloameerika repertuaari online-õiguste haldamiseks173); Warner Chappelli 
pakkumine online-õiguste haldamiseks;174 ning SACEMi ja organisatsiooni Universal 
Publishing vaheline leping online ja mobiilside kaudu edastatava repertuaari 
litsentsimiseks175) näitavad, et autorite kollektiivse esindamise organisatsioonidel on 
lahendusi mitut piirkonda hõlmavaks litsentsimiseks ja vajadusel nõuetekohase 
kaugjärelevalve, auditeerimise ja õiguste jõustamise korraldamiseks. Lisaks ei tohi 
mitut piirkonda hõlmava litsentsi andja olla automaatselt see üksus, kes viib ellu 
järelevalve, auditeerimise ja õiguste jõustamise ülesandeid176. 

(243) Kokkuvõtteks ei saa territoriaalset piiritlemist, mis piirab litsentsi iga kollektiivse 
esindamise organisatsiooni tema oma territooriumiga, lugeda hädavajalikuks 
asutamislepingu artikli 81 lõike 3 ja EMP lepingu artikli 53 lõike 3 tähenduses.  

8.4. …võimaldavad tarbijatel saada õiglase osa… 

(244) Vastavalt asutamislepingu artikli 83 lõike 3 ja EMP lepingu artikli 53 lõike 3 teisele 
tingimusele tuleb näidata, et majandushüved ei soodusta üksnes lepinguosalisi, vaid ka 
tarbijaid, ning need hüved peavad ületama negatiivse mõju, mille on neile tekitanud 
konkurentsipiirangud.  

(245) Nagu eespool osutatud, ei mõjuta praegune otsus riikliku koondsüsteemiga seonduvaid 
vastastikest lepingutest tulenevaid võimalikke hüvesid. Nagu eespool kirjeldatud, ei 

 
173 Vt jagu 7.6.1.4, põhjendus 193. 
174 Vt jagu 7.6.2.2, põhjendus 220. 
175 28. jaanuaril 2008 teatasid SACEM ja Universal Publishing, et nad on alla kirjutanud lepingule, mis 

võimaldab SACEMil litsentsida online ja mobiilside kaudu Euroopas edastatavaid organisatsiooni 
Universal Publishing teoseid. Universal rõhutab eriti SACEMi tehnilist suutlikkust – organisatsiooni 
Universal Publishing asepresident märkis „usun sellesse, et SACEMi muljetavaldav IDOLS süsteem 
lihtsustab meie repertuaari üle-euroopalist haldamist“. Vt SACEMi ja Universali ühine pressiteade, 
avaldatud 28. jaanuaril 2008. 

176 Vt põhjendus 178jj. 
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seata sellega kahtluse alla kultuurilist mitmekesisust ei loomingu (autorid) ega 
juurdepääsu (tarbijad) tasandil177.  

(246) Kuigi käesoleva otsuse raames jääb põhimõtteliselt lahtiseks vastus nn õiglase osa 
küsimusele, püsivad igal juhul kahtlused selles osas, kas tarbijad saavad ühtse 
territoriaalse piiritlemise süsteemi võimalikest hüvedest õiglase osa.  

(247) Tuletatakse meelde, et mõiste „tarbija” asutamislepingu artikli 81 lõike 3 ja EMP 
lepingu artikli 53 lõike 3 tähenduses ei ole mõiste „lõpptarbija” sünonüüm. Mõiste 
hõlmab kokkuleppeosaliste kliente, käesoleval juhul õiguse valdajaid (st 
muusikateoste autoreid), ning satelliit-, kaabel- ja Interneti-kasutuse puhul avaliku 
esitamise õiguste äritarbijaid178. 

(248) Õiguse valdajate seisukohast tagab praegune riigi territooriumide lõikes kehtestatud 
vastastikuse esindamise võrgustik selle, et igas Euroopa Majanduspiirkonna riigis 
vastutab üks kollektiivse esindamise organisatsioon (turgu valitsev organisatsioon) 
nende tööde kasutamise eest. Sellest tekib majanduslik eelis vaid siis, kui kõik 
kohalikud kollektiivse esindamise organisatsioonid haldavad tõhusalt neile antud 
repertuaare. Nagu eespool näidatud,179 on kollektiivse esindamise organisatsioonide 
tõhususe tase erinev, lähtudes sellistest konkreetsetest kriteeriumidest nagu 
haldustasud. Seega ei ole õiguse valdajate seisukohast kahepoolsete vastastikuse 
esindamise lepingute võrgustikust tuleneva konkurentsipiirangu eelis ilmne180. 

(249) Äritarbija seisukohast võimaldab kooskõlastamine ühtsel territoriaalsel piiritlemisel 
turgu valitseval kollektiivse esindamise organisatsioonil pakkuda mitmekülgset 
repertuaari omamaistele äritarbijatele. See lahendus on tõhus sedavõrd, kuivõrd iga 
kollektiivse esindamise organisatsioon on mitmesuguse repertuaari litsentside 
väljastamise koondsüsteem. Sellise koondsüsteemi puuduseks on aga asjaolu, et iga 
välja antud litsents on rangelt piiratud ühe riigi territooriumiga ning samal 
territooriumil välistatakse teised alternatiivsed litsentsi pakkujad. Seepärast võib 
vastamata jätta küsimusele, kas see esindab õiglast osa, sest asutamislepingu artikli 83 
lõike 1 kohaldamine ei ole juba muudel põhjustel võimalik.  

8.5. …konkurentsi kõrvaldamata… 

(250) Vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 3 ja EMP lepingu artikli 53 lõike 3 
neljandale tingimusele ei tohi kokkulepe anda asjaomastele ettevõtjatele võimalust 
kõrvaldada konkurentsi kõnealuste toodete (või teenuste) olulises osas181. 
Turuolukorra hindamiseks eespool toodud kriteeriumide alusel tuleb arvesse võtta nii 
tegelikku kui ka võimalikku konkurentsi. 

                                                 
177 Vt jagu 7.3.1. 
178 Vt komisjoni teatis „Suunised asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta” punkt 84. 
179 Vt põhjendus 133jj. 
180 Vastuväidetele esitatud vastuses märkis SABAM, et „Autorite õigusi täitev ja nende poolt määratud 

kollektiivse esindamise organisatsioon peab oma ülesandeid täitma nende autorite kasuks. Sellist eelist 
ei saada, kui märkimisväärselt takistatakse maailmamuusika repertuaari selliste õigustatud 
rahvusvaheliste kasutajate tegevust, kes kasutavad taasesitamise võimalusi, või esitust, mis on 
tehnoloogiliselt uus selles mõttes, et on oma olemuselt piirideta ning võimaldab levitada kaitstud töid 
korraga mitme riigi territooriumil" (allakriipsutus lisatud) (vt vastuväidetele esitatud SABAMi vastuse 
lk 19). 

181 Vt komisjoni teatis „Suunised asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta” punkt 105. 
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(251) Kooskõlastatud tegevusest tulenevate territoriaalsete piirangute tõttu ei saa kollektiivse 
esindamise organisatsioon haldusteenust pakkuda väljaspool oma territooriumi ja 
seepärast ei tohi väljaspool oma territooriumi asuvatele äritarbijatele pakkuda litsentse, 
mis hõlmavad rohkem repertuaari kui pakkuja enda oma. Äritarbijal ei ole muud 
võimalust kui hankida konkreetse kohaliku territooriumi jaoks mitmesuguse 
repertuaari litsents kohalikult kollektiivse esindamise organisatsioonilt. Seepärast 
tähendab territoriaalsete piirangute kooskõlastamine seda, et kollektiivse esindamise 
organisatsioonid kõrvaldavad täielikult omavahelise konkurentsi teiste kollektiivse 
esindamise organisatsioonide repertuaari litsentsimise osas satelliit-, kaabel- ja 
Interneti-kasutuseks ja jaotavad turu CISACi EMPs asutatud liikmete.  

(252) Üksikute repertuaaride üksteist täiendava olemuse tõttu, mida teravdavad liikmesuse 
piirangud, on praegu peamiseks konkurentsiallikaks kõnealusel turul konkurents 
repertuaari pärast, mida kollektiivse esindamise organisatsioonid saavad vastastikuse 
esindamise lepingute kaudu, hoolimata territoriaalsetest piirangutest. Konkurentsi 
kõrvaldamine on eriti tõsine, sest kollektiivse esindamise organisatsioonid ise oleksid 
ainsad, kes tegelikkuses saaksid teiste riikide turgudele siseneda. Nende pikaajaliselt 
kindlustatud monopoolne seisund, mille on põhjustanud otse (otseste sätete kaudu) ja 
kaudselt (kooskõlastatud tegevuse kaudu territoriaalsel piiritlemisel) antud ainuõigus, 
loob turule sisenemise takistuse, mida uustulnukal on võimatu ületada. Sellest 
tulenevalt on uustulnukate turule sisenemise väljavaated viletsad. Eespool toodut 
arvestades kõrvaldavad territoriaalsed piirangud konkurentsi õiguste haldamise ja 
repertuaaride litsentsimise asjaomastel turgudel. 

8.6. Järeldus asutamislepingu artikli 81 lõike 3 ja EMP lepingu artikli 53 lõike 3 
kohta 

(253) Vastuväidete adressaadid ei ole suutnud näidata, et CISACi tüüpleping ja selle 
kohaldamine kahepoolsel tasandil CISACi EMPs asutatud liikmete vahel, sealhulgas 
kooskõlastatud tegevus territoriaalsel piiritlemisel, täidavad kõiki asutamislepingu 
artikli 81 lõike 3 ja EMP lepingu artikli 53 lõike 3 nõudeid.  

(254) Ka ilma piiranguteta väidetav kasu ei kaoks; riiklikke koondsüsteeme ning 
nõuetekohast järelevalvet ja aruandlust on võimalik endiselt pakkuda. Seega ei ole 
piirangud hädavajalikud. Lisaks kõrvaldavad nad konkurentsi repertuaari haldamise ja 
õiguste litsentsimise turul teiste CISACi EMPs asutatud liikmete jaoks.  

(255) Vastavalt sellele tuleb järeldada, et ei liikmesuse säte, territoriaalsed piirangud, mis 
esinevad kahepoolsetes vastastikuse esindamise lepingutes, ega kooskõlastatud 
tegevus ühtsel territoriaalsel piiritlemisel ei täida asutamislepingu artikli 81 lõike 3 ja 
EMP lepingu artikli 53 lõike 3 nõudeid. 

9. ASUTAMISLEPINGU ARTIKLI 86 LÕIGE 2 

(256) Mõned CISACi EMPs asutatud liikmed väidavad, et nad on üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste osutamisega seotud ettevõtted EÜ asutamislepingu artikli 86 
lõike 2 tähenduses ning seepärast on nad allutatud konkurentsieeskirjadele, sedavõrd 
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kuivõrd nende eeskirjade kohaldamine ei takista neile määratud avalike ülesannete 
täitmist182. 

(257) Saksa esitajate kollektiivse esindamise organisatsiooni puhul leidis Euroopa Kohus 
kohtuasjas 7/82, GVL, et need asjaolud, mille kohaselt ettevõtja peab olema ametlikult 
volitatud, kuuluma pädeva asutuse järelevalve alla ning olema kohustatud sõlmima 
teatavaid halduslepinguid, ei ole veel iseenesest piisavad ettevõtja käsitlemiseks 
asutamislepingu artikli 86 lõikes 2 osutatud ettevõtjate kategoorias183. Kohus rõhutas, 
et Saksa õigusaktides ei anta autoriõiguse või sellega seotud õiguste haldamist 
konkreetsetele ettevõtjatele, vaid määratakse kindlaks üldisemad eeskirjad, mida 
kollektiivse esindamise organisatsioonide suhtes kohaldatakse184. Vastamata võib jätta 
sellele küsimusele, kas konkreetse Euroopa Majanduspiirkonna riigi õigusaktid 
kirjeldavad kollektiivse esindamise organisatsiooni funktsiooni ja staatust selliselt, 
mille põhjal on võimalik eeldada, et kollektiivse esindamise organisatsioonile on antud 
üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamine185.  

(258) Nagu jaos 7.6.2.2 märgitud, ei ole CISACi EMPs asutatud liikmed suutnud näidata, et 
kooskõlastatud tegevus territoriaalsel piiritlemisel, millega iga kollektiivse esindamise 
organisatsiooni litsents piiratakse vaid oma riigi territooriumiga, on õiguste 
nõuetekohaseks kollektiivseks haldamiseks vajalik. AKM väidab, et ainult litsentsi 
territoriaalne piiritlemine tagab liikmetele nende õiguste parima kaitse välismaal, sest 
territoriaalselt piiritlemata litsentside puhul konkureeriksid välismaised kollektiivse 
esindamise organisatsioonid ka AKMi repertuaari pärast, mis avaldaks mõju õiguse 
valdajate kasutustasudele186.  

(259) Esiteks ei keela käesolev otsus territoriaalset piiritlemist kui sellist, vaid keelab 
kooskõlastatud tegevuse kõigi CISACi EMPs asutatud liikmete vahel, millega kaasneb 
territoriaalne piiritlemine oma territooriumiga. Teiseks, nagu eespool näidatud (vt 
jagu 7.6.2.2), on mehhanisme, mis võimaldavad kollektiivse esindamise 
organisatsioonidel säilitada tulude üle teatav kontroll ka siis, kui nad annavad sama 
territooriumi jaoks litsentse mitmele kollektiivsele organisatsioonile, vähendades 
hinnakonkurentsi haldustasude osas. Kui lisaks kodumaisele kollektiivse esindamise 
organisatsioonile või selle organisatsiooni asemel antakse luba väga tõhusale 
kollektiivse esindamise organisatsioonile, suurendaks see äritarbijatele antavate 
litsentside arvu, mis omakorda avaldaks positiivset mõju AKMi liikmetele 
makstavatele kasutustasudele. Kui riiklikes õigusaktides on ette nähtud ainu- või 
eriõigused, ei mõjuta riiklikke õigusakte käesolev otsus, milles hinnatakse kollektiivse 
esindamise organisatsioonide ühepoolsest käitumisest tulenevaid 
konkurentsipiiranguid (vt jagu 7.3.2.). Kooskõlastatud tegevuse keelustamine ei takista 
seega neile määratud avalike ülesannete täitmist, mis võidakse määrata teatavatele 
kollektiivse esindamise organisatsioonidele.  

 
182 Vt vastuväidetele esitatud AKMi mittekonfidentsiaalse vastuse lk 34 ja jj. GEMA on seisukohal, et EÜ 

asutamislepingu artikli 86 lõiget 2 tuleks analoogselt kohaldada – vt vastuväidetele esitatud GEMA 
mittekonfidentsiaalse vastuse punkt 122. 

183 Kohtuasi 7/82: Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) v vs komisjon 
(EKL 1983, lk 483, punkt 31jj). 

184 Samas punkt 32. 
185 AKM väidab, et õiguslik olukord Austrias erineb oluliselt õiguslikust olukorrast Saksamaal – vt lk 35 ja 

jj; vastuväidetele esitatud AKMi vastuse mittekonfidentsiaalne versioon. 
186 Vastuväidetele esitatud AKMi mittekonfidentsiaalse vastuse lk 38. 
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10. ÕIGUSKAITSEVAHENDID 

10.1. Tegevus, mis on vastuolus EÜ asutamislepingu artikli 81 lõikega 1 ja EMP 
lepingu artikli 53 lõikega 1 

(260) Mõned käesolevas otsuses käsitletavad rikkumised on praeguseks lõpetatud. 
Ainuõiguse säte (artikli 1 I ja II lõige) ja liikmesuse säte (artikli 11 II lõige) ei ole 
enam CISACi tüüplepingu osa187. Samas on komisjonile kättesaadava teabe põhjal 
paljudes vastastikustes lepingutes selliseid sätteid ikka veel alles ning esineb tegevust, 
mis on vastuolus asutamislepingu 81 lõikega 1 ja EMP lepingu artikli 53 lõikega 1. 
Eriti kehtib see järgmise kohta:  

a) teatavate kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelised vastastikuse 
esindamise lepingud sisaldavad liikmesust piiravaid sätteid,  

b) teatavate kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelised vastastikuse 
esindamise lepingud sisaldavad ainuõiguse sätteid, 

c) kollektiivse esindamise organisatsioonide vaheline kooskõlastatud tegevus 
territoriaalsel piiritlemisel.  

10.2. Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 7 lõige 1 

(261) Kui komisjon leiab, et asutamislepingu artiklit 81 rikutakse, võib ta vastavalt määruse 
nr 1/2003 artikli 7 lõike 1 kohase otsusega nõuda asjaomastelt ettevõtjatelt ja/või 
ettevõtjate ühendustelt sellise rikkumise lõpetamist. Vastavalt nõukogu 
28. novembri 1994. aasta määruse (EÜ) nr 2894/94 (Euroopa Majanduspiirkonna 
lepingu rakenduskorra kohta)188 artiklile 5 „kohaldatakse EMPs mutatis mutandis 
ühenduse norme, millega viiakse ellu asutamislepingu artiklitega 85 ja 86 [nüüd 
artiklid 81 ja 82]… ette nähtud põhimõtteid”. 

(262) Sel eesmärgil võib komisjon võtta nende suhtes tegevusega seotud või struktuurseid 
parandusmeetmeid, mis on toimepandud rikkumisega proportsionaalsed ja vajalikud 
rikkumise tegelikuks lõpetamiseks. 

(263) Esiteks on selliseid sätteid teatavates lepingutes ikka veel alles ja mõni tegevus leiab 
ikka veel aset. Teiseks, kuigi mõned CISACi EMPs asutatud liikmed väidavad, et nad 
on kõigist oma kahepoolsetest vastastikuse esindamise lepingutest piiravad sätted 
kõrvaldanud, ei saa kindlalt väita, et selline hilinenud kõrvaldamine täielikult välistab 
vajaduse nõuda kõnealuselt ettevõtjalt rikkumise lõpetamist. Kolmandaks, pidades 
meeles, et asutamislepingu artiklit 81 võib kohaldada ka kehtivuse kaotanud lepingute 
suhtes, kui nende mõju jätkub ka pärast nende kehtivuse lõppu,189 ei ole kindel, kas 

 
187 Need sätted jäeti CISACi tüüplepingust välja vastavalt 1996. ja 2004. aastal. Vt käesoleva otsuse 

jagu 4.4.1, põhjendus 27jj. 
188 EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6. 
189 Sellega seoses vt kohtuasi: 51/75 EMI Records Limited vs CBS United Kingdom Limited (EKL 1976, lk 

811, punkt 15); kohtuasi 243/83 Binon& Cie vs SA Agence et messageries de la presse (EKL1985, lk 
2015, punkt 17); kohtuasi T-2/89, Petrofina SA vs komisjon, ( EKL 1991 II1087, punkt 212); kohtuasi 
T-14/89, Montecatini SpA (varem Montedipe SpA) vs komisjon (EKL 1992 II1155, punkt 231); kohtuasi 
T-327/94: SCA Holding v komisjon (EKL 1998 II-1373, punkt 95), ja 26. aprilli 2007. aasta otsus 
ühendatud kohtuasjades T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-
132/02 ja T-136/02: Bolloré jt vs komisjon, (EKL 2007 II-00947, punkt 186). 
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rikkumine on täielikult lõppenud, võttes arvesse teatavate kollektiivse esindamise 
organisatsioonide konkurentsivastast tegevust. Seepärast peavad käesoleva otsuse 
adressaadid: 

a) lõpetama viivitamata rikkumised seoses vastastikuse esindamise lepingutes 
sisalduvate liikmesust piiravate ja ainuõiguse sätetega, kui nad ei ole seda juba 
teinud, 

b) lõpetaksid rikkumise seoses kooskõlastatud tegevusega territoriaalsel 
piiritlemisel 120 päeva jooksul pärast käesoleva otsuse teatavakstegemise 
kuupäeva. 

(264) Käesoleva otsuse adressaadid peavad komisjoni teavitama kõigist meetmetest, mida 
nad on olukorra parandamiseks võtnud. Kooskõlastatud tegevuse puhul territoriaalsel 
piiritlemisel tuleb esmalt lõpetada mis tahes käesolevas otsuses käsitletud 
kooskõlastamine tulevikus. Teiseks, kuigi loa piiritlemine teise kollektiivse esindamise 
organisatsiooni territooriumiga ei ole iseenesest konkurentsi piirav, tuleb niivõrd, 
kuivõrd varasem kooskõlastamine ikka veel kajastub olemasolevates lepingutes 
tagada, et tulevikus sõlmitavates kahepoolsetes lepingutes on vastastikuste lubade 
territoriaalne piiritlemine kahepoolsete läbirääkimiste tulemus ning et neid lepinguid 
ei mõjutaks loa territooriumi piirav kooskõlastatud tegevus.  

(265) Lisaks tuleb käesoleva otsuse adressaatidel hoiduda mis tahes lepingust või 
kooskõlastatud tegevusest, millel võib olla põhjenduses 260 kirjeldatuga sama või 
sarnane eesmärk või mõju. 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:  

Artikkel 1 

Järgmised ettevõtjad on rikkunud asutuslepingu artiklit 81 ja EMP lepingu artiklit 53, 
kasutades vastastikustes esindamise lepingutes liikmesuse piiranguid, mis olid sätestatud 
Rahvusvahelise Autorite ja Heliloojate Ühingute Konföderatsiooni tüüplepingu (edaspidi: 
CISACi tüüpleping) artikli 11 II lõikes, või kohaldades liikmesuse piiranguid de facto: 

AEPI 

AKKA/LAA 

AKM 

ARTISJUS 

BUMA 

EAÜ 

GEMA 

IMRO 

KODA 

LATGA-A 

PRS 

OSA 
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SABAM 

SACEM 

SAZAS 

SGAE 

SIAE 

SOZA 

SPA 

STEF 

STIM 

TEOSTO 

TONO 

ZAIKS 

Artikkel 2 

Järgmised 17 ettevõtjat on rikkunud asutamislepingu artiklit 81 ja EMP lepingu artiklit 53, 
nähes vastastikuse esindamise lepingutes ette CISACi tüüplepingu artikli 1 I ja II lõikes 
sätestatud ainuõiguse: 

AKKA/LAA 

ARTISJUS 

BUMA 

EAÜ 

IMRO 

KODA 

LATGA-A 

OSA 

SAZAS 

SGAE 

SOZA 

SPA 

STEF 

STIM 

TEOSTO 

TONO 

ZAIKS 
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Artikkel 3 

Järgmised ettevõtjad on rikkunud asutamislepingu artiklit 81 ja EMP lepingu artiklit 53, 
kooskõlastades territoriaalset piiritlemist viisil, mis piirab litsentsi kollektiivse esindamise 
organisatsiooni oma territooriumiga: 

AEPI 

AKKA/LAA 

AKM 

ARTISJUS 

BUMA 

EAÜ 

GEMA 

IMRO 

KODA 

LATGA-A 

PRS 

OSA 

SABAM 

SACEM 

SAZAS 

SGAE 

SIAE 

SOZA 

SPA 

STEF 

STIM 

TEOSTO 

TONO 

ZAIKS 

Artikkel 4 

1. Artiklites 1 ja 2 loetletud ettevõtjad peavad viivitamata lõpetama nimetatud artiklites 
osutatud rikkumised, kui nad ei ole seda juba teinud, ning teavitama komisjoni 
kõikidest meetmetest, mida nad on selleks võtnud. 

2. Artiklis 3 loetletud ettevõtjad peavad 120 päeva jooksul pärast käesoleva otsuse 
teatavakstegemise kuupäeva lõpetama nimetatud artiklis osutatud rikkumise ja 
teavitama komisjoni selle ajavahemiku jooksul kõikidest meetmetest, mida nad on 
selleks võtnud.  
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Eelkõige peavad artiklis 3 nimetatud ettevõtjad teiste artiklis 3 nimetatud 
ettevõtjatega sõlmitud iga vastastikuse esindamise lepingu puhul uuesti läbi rääkima 
lubade territoriaalse piiritlemise satelliidi ja kaabli kaudu taasedastamise ja Interneti-
kasutuse jaoks ning edastama komisjonile muudetud lepingute koopiad. 

3. Käesoleva otsuse adressaadid peavad hoiduma igasugusest artiklites 1–3 kirjeldatud 
tegevuse või käitumise kordamisest ja igasugusest tegevusest või käitumisest, millel 
on sama või sarnane eesmärk või mõju. 

Artikkel 5 

Komisjon võib oma ainudiskretsioonil artiklis 3 nimetatud ettevõtja põhjendatud ja 
õigeaegselt esitatud taotluse alusel pikendada artikli 4 lõikes 2 nimetatud tähtaega.  

Artikkel 6 

Käesoleva otsuse adressaadid on:  

1) Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (AEPI), Fragoklissias 
and Samou street n° 51, 151 25 Amaroussio, Ateena, Kreeka 

2) Autortiesibu un komunicesanas konsultaciju agentura – Latvijas Autoru apvieniba 
(AKKA/LAA), A. Čaka 97, 1011 Riia, Läti 

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

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

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

6) Eesti Autorite Ühing (EAÜ), Lille 13, 10614 Tallinn, Eesti 

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

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

9) Komponistrettigheder i Danmark (KODA), Landemaerket 23-25, Postboks 2154, 
1016 Kopenhaagen, Taani 

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

11 Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA), Cs. Armady 
786/20,16056 Praha 6, Tšehhi Vabariik 

12) Performing Right Society Limited (PRS), Berners Street 29-33, London WIT 3AB, 
Ühendkuningriik 
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13) Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs Scrl / Belgische Vereniging van 
Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM), Rue d’Arlon 75-77, 1040 Brüssel, 
Belgia 

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

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

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

17) Societa Italiana degli Autori ed Editori ( SIAE), VIALE della Letteratura 30, 
00144 Rooma, Itaalia 

18) Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA), 
Rastislavova 3, 2108 Bratislava 2, Slovakkia 

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

20) Samband Tónskalda og Eigenda Flutningsréttar (STEF), Laufasvegi 40, 
101 Reykjavik, Island 

21) Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), BOX 27327, 
10254 Stockholm, Rootsi 

22) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto teosto r.y.(TEOSTO), Lauttasaarentie 1, 
00200 Helsinki, Soome 

23) The Norwegian Performing Right Society (TONO), Postboks 9171, Gronland, 
0134 Oslo, Norra 

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

Käesolev otsus on täitmisele pööratav vastavalt asutamislepingu artiklile 256 ja EMP lepingu 
artiklile 110. 

Brüssel, 16.07.2008 

 Komisjoni nimel 
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