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ROZHODNUTIE KOMISIE 

z 16.07.2008 

týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES 
a článku 53 Dohody o EHP 

(Vec COMP/C2/38.698 – CISAC) 
 

(Iba španielske, české, dánske, nemecké, estónske, grécke, anglické, francúzske, talianske 
lotyšské, holandské, poľské, slovenské a slovinské znenie je autentické) 

 
 
 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,  

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, 

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel 
hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy1, a najmä na jeho článok 7 
ods. 1, 

po tom, čo mali dotknuté subjekty možnosť vyjadriť svoje stanoviská k námietkam 
vzneseným Komisiou podľa článku 27 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003 a článkov 11 a 12 
nariadenia Komisie (ES) č. 773/2004 Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, 
ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES2,  

po konzultácii s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie3, 

so zreteľom na záverečnú správu vyšetrovateľa v tejto veci4,  

KEĎŽE:  

1. ÚVOD 

(1) Toto rozhodnutie sa týka podmienok správy a poskytovania licencií na právo autorov 
na verejné predvedenie hudobných diel organizáciami kolektívnej. Toto rozhodnutie je 
určené organizáciám kolektívnej správy autorov usadeným v krajinách EHP, ktoré sú 
členmi Medzinárodnej konfederácie spoločností autorov a skladateľov („CISAC“), a 
ktoré sa ďalej spoločne označujú ako "členovia CISAC z krajín EHP". 

 
1 Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 411/2204 

(Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 1). 
2 Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1792/2006 

(Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1). 
3 Ú. v. EÚ [...], [...], s. [...]. 
4 Ú. v. EÚ [...], [...], s. [...]. 
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(2) CISAC odporúča v oblasti spravovania práv na verejné predvedenie používať medzi 
členmi vzorovú zmluvu o recipročnom zastúpení. Táto vzorová zmluva pokrýva 
všetky spôsoby požitia hudobných diel, pri ktorých je potrebná licencia na právo na 
verejné predvedenie. Dvojstranné zmluvy o recipročnom zastúpení uzatvárané medzi 
členmi CISAC z krajín EHP do veľmi veľkej miery zodpovedajú tejto vzorovej 
zmluve. Predmetom veci sú tieto obmedzenia: ustanovenia, ktoré obmedzujú 
schopnosť nositeľov práv slobodne a podľa vlastného výberu uzatvárať zmluvy s 
organizáciami kolektívnej správy („obmedzenia týkajúce sa členstva“), a ustanovenia 
a zosúladené postupy, ktoré zabezpečujú, že každá organizácia kolektívnej správy má 
na území, na ktorom je usadená, absolútnu územnú ochranu pred inými organizáciami 
kolektívnej správy pri udeľovaní licencií komerčným používateľom (t. j. obmedzenia 
týkajúce sa územnej pôsobnosti, „územné obmedzenia“). Na základe vzorovej zmluvy 
CISAC uzatvárajú členovia CISAC z krajín EHP medzi sebou zmluvy o recipročnom 
zastúpení. 

(3) Prešetrovanie v súvislosti so vzorovou zmluvou CISAC a zmluvami o recipročnom 
zastúpení medzi členmi CISAC z krajín EHP, ktoré spravujú práva na verejné 
predvedenie, sa zakladá na dvoch sťažnostiach. Prvou je sťažnosť podaná 
30. novembra 2000 podnikom RTL Group („RTL“) proti organizácii GEMA, ktorá 
odmietla podniku RTL udeliť licenciu s platnosťou pre celé Spoločenstvo na práva pre 
aktivity v oblasti hudobného vysielania, ktoré GEMA spravuje pre svojich členov, a na 
základe zmlúv o recipročnom zastúpení aj pre členov iných organizácií kolektívnej 
správy. Druhá sťažnosť bola podaná 4. apríla 2003 spoločnosťou Music Choice 
Europe plc („Music Choice“) proti CISAC-u v súvislosti so vzorovou zmluvou CISAC 
opísanou časti 4.1. 

2. STRANY 

2.1. Sťažovatelia  

Music Choice 

(4) Music Choice prevádzkuje digitálne a interaktívne zvukové vysielanie a ponúka v 
rámci celého Spoločenstva hudobné stanice prostredníctvom viacerých platforiem. 
Music Choice využíva model „kupujúci–kupujúci–zákazník”, t. j. svoje programy vo 
forme základných alebo prémiových predplatných balíkov predáva distribútorom, 
ktorí ich následne maloobchodne poskytujú koncovým používateľom. Music Choice 
poskytuje rozhlasové a televízne služby na internete, prostredníctvom ktorých môžu 
používatelia sledovať vysielanie hudobných videí alebo počúvať hudobné stanice. 
Obsah, ktorý Music Choice ponúka distribútorom, je z hľadiska autorských práv zo 
strany Music Choice vysporiadaný. 

RTL 

(5) Podnik RTL so sídlom v Luxemburgu je vedúcou skupinou v oblasti vysielania a 
jednou z najväčších organizácií produkujúcich audiovizuálny obsah v EHP. 

2.2. Strany, proti ktorým bola sťažnosť podaná 

CISAC 
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(6) CISAC zastupuje 219 členských organizácií v 115 krajinách5. CISAC je mimovládna 
nezisková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá je založená podľa francúzskeho 
práva. Jej stanovy boli zmenené a doplnené počas valného zhromaždenia, ktoré sa 
uskutočnilo v Soule, Južná Kórea v októbri 20046. Jedným z hlavných cieľov 
CISAC-u je podpora recipročného zastúpenia medzi organizáciami kolektívnej správy 
prostredníctvom vzorových zmlúv. 

Členovia CISAC z krajín EHP 

(7) Členovia CISAC z krajín EHP spravujú práva autorov (textárov a skladateľov), najmä 
ich právo udeľovať súhlas na verejné predvedenie. V mene svojich členov (autorov a 
vydavateľov) udeľujú komerčným používateľom licencie na použitie predmetu 
ochrany diel. 

(8) Členmi CISAC z krajín EHP sú: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας (AEPI - Grécko), Autortiesibu un komunicesanas konsultaciju 
agentura/Latvijas Autoru apvieniba (AKKA/LAA - Lotyšsko), Staatlich genehmigte 
Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger, reg.Gen.m.b.H (AKM - 
Rakúsko), Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS – Maďarsko), 
Vereniging Buma (BUMA - Netherlands), Eesti Autorite Ühing (EAÜ - Estónsko), 
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 
(GEMA - Nemecko), the Irish Music Rights Organisation Limited – Eagras um 
Chearta Cheolta Teoranta (IMRO - Írsko), Komponistrettigheder i Danmark ('KODA -
Dánsko), Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A - Litva), 
Performing Rights Society Limited (PRS – Spojené kráľovstvo), Ochranný svaz 
autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA – Česká republika), Société Belge 
des Auteurs, Compositeurs et Editeurs Scrl / Belgische Vereniging van Auteurs, 
Componisten en Uitgevers (SABAM - Belgicko), Société des Auteurs, Compositeurs 
et Editeurs de Musique (SACEM - Franúczsko), Združenje skladateljev, avtorjev in 
založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS - Slovinsko), Sociedad 
General de Autores y Editores (SGAE - Španielsko), Societa Italiana degli Autori ed 
Editori (SIAE - Taliansko), Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným 
dielam (SOZA - Slovensko), Sociedade Portuguesa de Autores (SPA - Portugalsko), 
Samband Tónskalda og Eigenda Flutningsréttar (STEF - Island), Svenska Tonsättares 
Internationella Musikbyrå (STIM - Švédsko), Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto teosto 
r.y. (TEOSTO - Fínsko), The Norwegian Performing Right Society (TONO - Nórsko), 
and Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (ZAIKS - Poľsko).7 

3. PRÁVNY RÁMEC 

(9) Právny rámec, v ktorom sa používa vzorová zmluva CISAC a dvojstranné dohody o 
recipročnom zastúpení, je tvorený vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi 
kolektívnu správu práv a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva. Na úrovni 
Spoločenstva je ochrana autorských práv k hudobným dielam pri použití 

 
5 Pozri internetovú stránku CISAC-u: www.cisac.org. Celková výška odmien, ktoré boli vybrané 

členskými organizáciami kolektívnej správy CISAC-u na ich vnútroštátnych výbercovských územiach, 
dosiahla v roku 2005 viac ako 6,7 miliardy EUR. 

6 Valné zhromaždenie sa podľa článku 9 ods. 4 najnovšej verzie stanov CISAC koná každý rok. 
7 Organizácie kolektívnej správy z Bulharska a Rumunska nie sú stranou v konaní, keďže tieto krajiny 

neboli v čase začatia konania súčasťou EHP/Spoločenstva. 
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prostredníctvom internetového, káblového a satelitného prenosu upravená vo 
viacerých smerniciach. V oblasti využívania autorských práv prostredníctvom 
internetu je veľmi významnou smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 
22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich 
práv v informačnej spoločnosti8, takzvaná „smernica EÚ o autorských právach“. 
Uvedená smernica obsahuje niekoľko ustanovení, ktorými sa má implementovať 
v členských štátoch Zmluva Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o 
autorských právach9 v súvislosti s právom na vyhotovenie rozmnoženín, právom na 
verejný prenos a právom na šírenie10. 

(10) Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel 
týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej 
retransmisii11, vytvára právny rámec pre zákonné využívanie vysielacích služieb cez 
hranice. V článku 1 tejto smernice sa harmonizuje definícia satelitného vysielania pre 
verejnosť. Článok l ods. 2 písm. b) najmä ustanovuje, že: „b) Akt satelitného 
vysielania pre verejnosť sa uskutočňuje výhradne v členskom štáte, kde pod kontrolou 
a zodpovednosťou vysielacej organizácie, sa signály prenášajúce program zavádzajú 
do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho na satelit a zo satelitu na zem“. 
Podľa tejto definície je preto rozhodným právom právo toho členského štátu, v ktorom 
sa prenos signálu začal. Autori majú výhradné právo udeliť súhlas na satelitné 
vysielanie svojich diel chránených autorským právom (článok 2 smernice 93/83/EHS). 
V súvislosti s káblovou retransmisiou sa v smernici 93/83/EHS stanovuje: "oprávnenie 
majiteľov autorského práva a držiteľov príbuzných práv udeľovať či odmietať 
prevádzkovateľovi káblových rozvodov povolenie na káblovú retransmisiu sa [môže] 
vykonávať iba prostredníctvom ochranného zväzu, (článok 9 smernice). 

(11) Významnou súčasťou právnych predpisov Spoločenstva je aj smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného 
vlastníctva12, ktorá je dôkazom toho, že boj proti pirátstvu je jednou z dôležitých 
priorít inštitúcií Spoločenstva. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že prešetrovaná 
vec sa týka iba zákonného využitia diel chránených autorským právom, t. j. postupov, 
ktoré obmedzujú možnosti organizácií kolektívnej správy udeľovať licencie určitým 
používateľom alebo licencie so širšou pôsobnosťou. Prešetrovaná vec, ako bude 
vysvetlené v odôvodneniach č. 173 až 181, nebráni organizáciám kolektívnej správy v 
tom, aby monitorovali trh pre neoprávnené použitie diel chránených autorským 
právom alebo prijímali opatrenia proti takémuto konaniu. 

4. PREDMET TOHTO ROZHODNUTIA 

4.1. Vzorová zmluva CISAC 

(12) Spolupráca medzi organizáciami kolektívnej správy sa pri udeľovaní licencií a výbere 
odmien od komerčných používateľov v zahraničí uskutočňuje na celosvetovej úrovni 
na základe „zmlúv o recipročnom zastúpení“. Zmluva o recipročnom zastúpení je 
zmluva medzi dvoma organizáciami kolektívnej správy, ktorou si tieto organizácie 

 
8 Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10. 
9 Pozri odôvodnenie č. 15 smernice 2001/29/ES. 
10 Pozri články 2, 3 a 4 smernice 2001/29/ES. 
11 Ú. v. ES L 248, 6.10.1993, s.15. 
12 Ú. v. EÚ L 157, 30.04.2004, p 45; korigované znenie (Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 16). 
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navzájom poskytujú právo udeľovať licencie na akékoľvek verejné predvedenie 
hudobných diel svojich členov13. 

Vzorová zmluva CISAC slúži ako vzor zmluvy o recipročnom zastúpení. Po prvýkrát 
bola schválená na valnom zhromaždení CISAC-u v roku 193614. Vzorová zmluva 
CISAC slúži ako nezáväzný vzor15 pre zmluvy o recipročnom zastúpení medzi členmi 
CISAC-u najmä v oblasti licenčného udeľovania práv na verejné predvedenie16.  

(13) Vzorová zmluva CISAC sa vzťahuje na všetky spôsoby použitia hudobných diel, pri 
ktorých je potrebná licencia na právo na ich verejné predvedenie. 

4.2. Zmluvy o recipročnom zastúpení medzi členmi CISAC z krajín EHP 

(14) V rámci EHP podpísala každá organizácia kolektívnej správy s ostatnými členmi 
CISAC z krajín EHP zmluvu o recipročnom zastúpení vychádzajúcu zo vzorovej 
zmluvy CISAC. Vzorová zmluva CISAC a dvojstranné zmluvy o recipročnom 
zastúpení obsahovali alebo obsahujú ustanovenia o členstve nositeľov práv. 
V súvislosti s oprávnením udeľovať licencie používateľom je v dôsledku siete 
dvojstranných zmlúv o recipročnom zastúpení každá organizácia kolektívnej správy 
oprávnená udeľovať licencie nielen na repertoár svojich členov, ale aj na repertoár 
všetkých pridružených organizácií (celý tento repertoár sa bude ďalej označovať ako 
„svetový repertoár“, hoci je možné, že sa niektoré organizácie kolektívnej správy na 
tomto systéme v niektorých prípadoch nezúčastňujú).  

(15) V rámci tohto systému vyberá každá organizácia kolektívnej správy vo svojej krajine 
odmeny plynúce z využitia práv, a to nielen pre svojich vlastných členov, ale zároveň 
aj pre zahraničných autorov a vydavateľov, ktorí sú členmi iných organizácií 
kolektívnej správy, s ktorými táto organizácia uzavrela dvojstrannú recipročnú zmluvu 
o zastúpení. 

(16) Každá organizácia kolektívnej správy má v zásade právo udeľovať licencie na využitie 
repertoáru svojich členov mimo svojho domovského územia alebo dokonca 
celosvetovo. Na základe zmlúv o recipročnom zastúpení je však právo organizácie 
kolektívnej správy určiť pôsobnosť takejto licencie na jednotlivý repertoár obmedzené 
a takéto licencie sú v skutočnosti udeľované zriedkavo.  

 
13 Vec 395/87 Ministère Public/Jean-Louis Tournier [1989], Zb. s. 2521, bod 17. 
14 Vzorovú zmluvu CISAC vypracúva a navrhuje výkonný výbor CISAC a schvaľuje ju valné 

zhromaždenie. Vzorová zmluva bola počas rokov opakovane revidovaná, zmenená a doplnená. 
Najdôležitejšie zmeny sa týkajú vypustenia ustanovenia o výhradnosti v máji 1996 a vypustenia 
ustanovenia o členstve v júni 2004. Pokiaľ nie je uvedené inak, pod vzorovou zmluvou CISAC sa 
rozumie znenie platné k 30. augustu 2005. 

15 Podľa článku 8 stanov CISAC sú rozhodnutia prijímané orgánmi CISAC (výkonný výbor, valné 
zhromaždenie, generálny riaditeľ, interné výbory) pre členov CISAC nezáväzné, majú však charakter 
odporúčaní. 

16 „Verejné“ predvedenie je vymedzené v článku 1 ods. III vzorovej zmluvy CISAC tak, že spočíva v tom 
„že sa zvuky a výkony stanú počuteľnými pre verejnosť na akomkoľvek mieste v rámci území, na 
ktorých pôsobia jednotlivé zmluvné organizácie, akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek cestou, či už sú 
tieto spôsoby známe a používané alebo objavené neskôr a používané v čase platnosti tejto zmluvy. 
„Verejné predvedenie“ zahŕňa najmä predvedenia uskutočnené naživo, inštrumentálne alebo vokálne; 
mechanickými spôsobmi, ako napríklad projekciou (zvukový film, šírenie a prenos, atď. ...), ako aj 
iným procesom bezdrôtového príjmu (rozhlasové a televízne prijímače, telefónny príjem, atď. ... a 
podobnými spôsobmi a zariadeniami, atď. ...)“. 
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(17) Uvedené platí aj v prípade používania diel prostredníctvom nových technológií, 
napríklad pri internetovom a káblovom použití. V súvislosti so satelitnou 
retransmisiou môžu organizácie kolektívnej správy udeliť licenciu, ktorá sa vzťahuje 
na územie pokryté satelitným signálom, ale iba organizácia kolektívnej správy 
pôsobiaca v krajine odkiaľ je signál vysielaný je poverená licenciu udeliť17.  

4.3. Príslušné ustanovenia vzorovej zmluvy CISAC 

4.3.1. Ustanovenia o členstve  

(18) Článok 11 ods. II vzorovej zmluvy CISAC až do júna 200418 ustanovoval, že:  

„Pokiaľ je táto zmluva v platnosti, žiadna zo zmluvných organizácií nesmie bez 
súhlasu druhej organizácie prijať za svojho člena osobu, ktorá je členom tejto druhej 
organizácie ani štátneho príslušníka alebo podnik či spoločnosť so sídlom v niektorej 
krajine, v ktorej táto druhá organizácia pôsobí“. 

(19) V apríli 1990 rozhodol výkonný výbor CISAC-u o doplnení tejto druhej vety 
do článku 11 ods. II: 

„Akékoľvek odopretie súhlasu zo strany druhej organizácie musí byť riadne 
odôvodnené. V prípade, že odpoveď nie poskytnutá do troch mesiacov od odoslania 
žiadosti doporučenou poštou, predpokladá sa, že súhlas bol udelený.“  

(20) Nová veta bola podľa vyjadrenia CISAC-u „pripojená k vzorovej zmluve CISAC“19. 
CISAC neobjasnil, či toto doplnenie bolo schválené valným zhromaždením20. 

(21) Organizácie kolektívnej správy, ktoré uplatňujú článok 11 ods. II vo svojich 
dvojstranných recipročných zmluvách o zastúpení, preto nemôžu bez súhlasu druhej 
dotknutej organizácie prijať za svojich členov existujúcich členov tejto organizácie ani 
nositeľov práv so štátnou príslušnosťou tej krajiny, v ktorej pôsobí táto organizácia. 

 
17 Pozri oddiel 7.6.1.2 tohto rozhodnutia. 
18 Pozri oddiel 4.4.1 tohto rozhodnutia. 
19 Pozri bod 95 odpovede organizácie CISAC na vyhlásenie o námietkach. 
20 Vo vzorovej zmluve CISAC, ktorú CISAC poskytol Komisii 29. novembra 2004, nebola táto nová veta 

začlenená do textu zmluvy a ani sa na ňu neodkazovalo v poznámke pod čiarou. Nachádzala sa iba na 
poslednej strane príloh k zmluve. Ku svojmu oznámeniu z 3. februára 1994 pripojil PRS vzorovú 
zmluvu CISAC, v ktorej sa však táto nová veta nenachádza, pozri prílohu 2 k odpovedi CISAC-u na 
vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter. 
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4.3.2. Ustanovenia o územnej pôsobnosti 

(22) Článok 1 ods. I vzorovej zmluvy CISAC do mája 199621 ustanovoval, že:  

„SODIX udeľuje touto zmluvou organizácii SODAY pre územia, na ktorých SODAY 
pôsobí (územia definované a vymedzené nižšie v článku 6 ods. 1), výhradné právo na 
udeľovanie potrebných povolení na všetky verejné predvedenia (definované v odseku 
III tohto článku) hudobných diel s textom či bez textu chránených vnútroštátnymi 
právnymi predpismi, dvojstrannými zmluvami a mnohostrannými medzinárodnými 
dohovormi o právach autorov (autorské právo, duševné vlastníctvo, atď.), ktoré sú 
v súčasnosti platné alebo nadobudnú platnosť a účinnosť počas platnosti tejto 
zmluvy. Výhradné právo uvedené v predchádzajúcom odseku sa udeľuje v rozsahu, v 
akom právo na verejné predvedenie k uvedeným dielam bolo alebo bude počas 
platnosti tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom postúpené, prevedené alebo udelené 
organizácii SODIX jej členmi na účely správy tohto práva v súlade so stanovami 
a pravidlami organizácie. Uvedené diela tvoria súhrnne „repertoár SODIX“22.  

(23) Článok 1 ods. II vzorovej zmluvy CISAC do mája 199623 ustanovoval, že:  

„SODAY udeľuje recipročne touto zmluvou organizácii SODIX pre územia, na 
ktorých SODIX pôsobí (územia definované a vymedzené nižšie v článku 6 ods. 1), 
výhradné právo na udeľovanie potrebných povolení na všetky verejné predvedenia 
(definované v odseku III tohto článku) hudobných diel s textom či bez textu 
chránených vnútroštátnymi právnymi predpismi, dvojstrannými zmluvami a 
mnohostrannými medzinárodnými dohovormi o právach autorov (autorské právo, 
duševné vlastníctvo, atď.), ktoré sú v súčasnosti platné alebo nadobudnú platnosť a 
účinnosť počas platnosti tejto zmluvy. Výhradné právo uvedené v predchádzajúcom 
odseku sa udeľuje v rozsahu, v akom právo na verejné predvedenie k uvedeným 
dielam bolo alebo bude počas platnosti tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom 
postúpené, prevedené alebo udelené organizácii SODAY jej členmi na účely správy 
tohto práva v súlade so stanovami a pravidlami organizácie. Uvedené diela tvoria 
súhrnne „repertoár SODAY“.  

(24) V článku 6 ods. I vzorovej zmluvy CISAC sa hovorí o územiach, na ktorých pôsobia 
príslušné organizácie kolektívnej správy:  

„Územia, na ktorých pôsobí SODIX sú tieto: …………. 

„Územia, na ktorých pôsobí SODAY sú tieto: ………….“ 

(25) Článok 6 ods. II vzorovej zmluvy CISAC znie: 

„Počas trvania tejto zmluvy sa každá zo zmluvných organizácií kolektívnej správy 
zdrží akýchkoľvek zásahov do výkonu poverenia udeleného touto zmluvou na území, 
na ktorom pôsobí druhá zmluvná strana.“  

 
21 Pozri oddiel 4.4.1 tohto rozhodnutia. 
22 „SODIX“ a „SODAY“ sú podľa vzorovej zmluvy CISAC stranami zmluvy o recipročnom zastúpení a 

sú definované ako „organizácia pre výber odmien za verejné predvedenie alebo oddelenia pre práva na 
verejné predvedenie  zastrešujúcej organizácie“. 

23 Pozri oddiel 4.4. tohto rozhodnutia. 
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(26) Súvislosti vyplývajúce z článkov 1 ods. I, 1 ods. II, 6 ods. I a 6 ods. II vzorovej 
zmluvy CISAC možno zhrnúť takto: podľa článku 1 ods. I organizácia kolektívnej 
správy udeľuje druhej organizácii kolektívnej správy súhlas na udeľovanie licencií 
a na správu svojich repertoárov na území vymedzenom v článku 6 ods. I. Políčko pre 
definovanie území je vo vzorovej zmluve CISAC prázdne. Každá organizácia 
kolektívnej správy musí rozsah svojho územia špecifikovať v zmluve o recipročnom 
zastúpení. Podľa článku 6 ods. II sa organizácia kolektívnej správy, ktorá udelila 
súhlas, zdrží „akýchkoľvek zásahov na území inej organizácie kolektívnej správy“ 
definovanom v článku 6 ods. I. Uvedený recipročný systém sa uplatňuje v každej 
recipročnej zmluve o zastúpení podpísanej dvoma organizáciami kolektívnej správy. 

4.4. Uplatňovanie príslušných ustanovení vzorovej zmluvy CISAC 

4.4.1. Zmeny vo vzorovej zmluve CISAC  

Článok 11 ods. II vzorovej zmluvy CISAC (ustanovenie o členstve) 

(27) V odpovedi na žiadosť Komisie o informácie z 30. septembra 2004 CISAC vo svojom 
liste zo 6. októbra 2004 uviedol, že právny výbor CISAC navrhol na schôdzi dňa 
3. júna 2004 vypustiť článok 11 ods. II. V odpovedi (z 29. novembra 2004) na ďalšiu 
žiadosť Komisie z 11. novembra 2004 zaslal CISAC ako prílohu najnovšiu verziu 
vzorovej zmluvy CISAC. V tejto verzii sa naďalej nachádza článok 11 ods. II, avšak 
podľa vyjadrenia CISAC-u sa posledné zmeny a doplnenia zapracúvali do vzorovej 
zmluvy. Dňa 10. apríla 2006 odpovedal CISAC na vyhlásenie o námietkach. Ku svojej 
odpovedi pripojil verziu vzorovej zmluvy z 30. augusta 2005. Podľa poznámky pod 
čiarou č. 42 vzorovej zmluvy bol článok 11 ods. II vypustený v júni 2004. Je preto 
potrebné prijať záver, že až do 3. júna 2004 bol článok 11 ods. II súčasťou vzorovej 
zmluvy CISAC. 

Článok 1 ods. I a ods. II vzorovej zmluvy CISAC 

(28) Vzorová zmluva CISAC, ktorá sa vzťahuje na členov CISAC z krajín EHP, od 
roku 1996 neobsahuje v článku 1 ods. I a ods. II ustanovenia o výhradnosti24. CISAC 
vo svojej odpovedi na vyhlásenie o námietkach preukázal, že v máji 2006 právny 
výbor CISAC-u odporučil, aby členom CISAC z krajín EHP nebola výhradnosť 
odporúčaná. Toto odporúčanie bolo prijaté na valnom zhromaždení CISAC 18. až 
19. septembra 199625. 

Článok 6 ods. I a ods. II vzorovej zmluvy CISAC  

(29) V súčasnosti sú ustanovenia o územnej pôsobnosti v článku 6 ods. I a II naďalej 
súčasťou vzorovej zmluvy CISAC. 

                                                 
24 Pozri poznámku pod čiarou č. 1 najnovšej verzie vzorovej zmluvy CISAC, podľa ktorej výhradné 

zmluvy o recipročnom zastúpení medzi členmi z krajín EHP „nie sú možné“. 
25 Pozri s. 25 a prílohu 5 k odpovedi CISAC-u na vyhlásenie o námietkach. 
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4.4.2. Uplatňovanie vzorového modelu CISAC v zmluvách o recipročnom zastúpení medzi 
členmi CISAC z krajín EHP 

Uplatňovanie článku 11 ods. II vzorovej zmluvy CISAC (ustanovenie o členstve) 

(30) Toto ustanovenie sa naďalej nachádza vo veľkom množstve dvojstranných zmlúv 
o recipročnom zastúpení a už po niekoľko desaťročí ovplyvňuje spôsob usporiadania 
vzťahov a konanie členov CISAC z krajín EHP. Prešetrovanie Komisie ukázalo, že 
podľa 23 adresátov vyhlásenia o námietkach (všetci okrem PRS) sa toto vzorové 
ustanovenie nachádza v značnom počte ich dvojstranných zmlúv o recipročnom 
zastúpení26. Niektoré z týchto organizácií kolektívnej správy výslovne uviedli, že 
tento článok v praxi uplatňujú: BUMA, OSA, SIAE, SPA a ZAIKS. Organizácia 
IMRO vo svojej odpovedi na žiadosť o informácie zaslanú v marci 2005 uviedla, že 
„žiada o súhlas partnerskej organizácie (t. j. druhej organizácie kolektívnej správy), 
ak je žiadateľ už členom tejto druhej organizácie“. Niektoré z ďalších organizácií 
kolektívnej správy vo svojich odpovediach na vyhlásenie o námietkach uviedli, že toto 
ustanovenie, hoci je zakotvené v zmluvách, neuplatňujú, avšak žiadne dôkazy na 
preukázanie tohto tvrdenia predložené neboli27. 

(31) Väčšina dvojstranných zmlúv o recipročnom zastúpení predložených Komisii 
obsahuje iba prvú vetu článku 11 ods. II, nie však druhú vetu, ktorá bola „pripojená“ 
k vzorovej zmluve CISAC.  

(32) Väčšina členov CISAC z krajín EHP uviedla, že zmenila alebo chcela zmeniť svoje 
zmluvy o recipročnom zastúpení s cieľom odstrániť ustanovenie o členstve, a tiež 
zaslala Komisii kópiu svojej korešpondencie s ostatnými členmi CISAC z krajín EHP. 
Toto sa týka organizácií AKM28, ARTISJUS, BUMA, GEMA, KODA, OSA, 
SACEM, SAZAS, SIAE, SGAE, SOZA, STIM a TONO. Niektoré z dokumentov 
zaslaných týmito organizáciami Komisii však predstavovali iba návrhy na zmenu 
zmlúv, ktoré neboli podpísané druhými organizáciami kolektívnej správy. KODA 

                                                 
26 Pozri odpovede organizácií kolektívnej správy z krajín EHP na žiadosť o informácie zaslanú 

11. marca 2005. 
27 Týmito organizáciami kolektívnej správy sú: AEPI, AKKA/LAA, ARTISJUS, EAÜ, GEMA, PRS, 

SAZAS, SGAE, SOZA, STIM a TONO. 
28 AKM navyše uvádza, že jej dvojstranné zmluvy  o recipročnom zastúpení už viac neobsahujú 

ustanovenie o členstve, pretože tieto zmluvy sa neustále menia v súlade s rozhodnutiami CISAC-u, 
pozri strany 8 a nasl. a 27 odpovede AKM na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter. 
AKM odkazuje na článok 12 vzorovej zmluvy CISAC, ktorý sa údajne nachádza vo všetkých 
dvojstranných zmluvách o recipročnom zastúpení tejto organizácie, a znie takto: „Táto zmluva podlieha 
ustanoveniam stanov a rozhodnutiam Medzinárodnej konfederácie spoločností autorov a skladateľov.“ 
Zo znenia tohto ustanovenia však nevyplýva automatická zmena a doplnenie dvojstrannej zmluvy o 
recipročnom zastúpení za účelom jej súladu so vzorovou zmluvou CISAC. V článku 12 vzorovej 
zmluvy CISAC sa nachádza ustanovenie s rovnakým znením. CISAC sa vo svojej odpovedi na 
vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter, v časti, v ktorej sa zaoberá ustanovením 
o členstve a jej používaním členmi (bod 99 a nasl.), nezmieňuje o článku 12 vzorovej zmluvy CISAC. 
Naopak, z opisu funkcie vzorovej zmluvy CISAC, ktorý poskytol CISAC (bod 80 a nasl. odpovede 
CISAC-u na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverných charakter), je možné usúdiť, že článok 12 
nie je CISAC-om určený na uskutočňovanie automatických zmien a doplnení dvojstranných zmlúv o 
recipročnom zastúpení s cieľom dosiahnuť ich súlad so vzorovou zmluvou CISAC. Zdá sa však, že 
samotný AKM tento názor nemá, keďže po 3. júni 2004, keď sa CISAC rozhodol doložku o členstve zo 
vzorovej zmluvy CISAC vypustiť, sa AKM spolu s niektorými organizáciami kolektívnej správy 
dohodla na vypustení doložky o členstve z dvojstranných zmlúv o recipročnom zastúpení bez toho, aby 
čo len spomenuli, že vzhľadom na článok 12 by dvojstranná zmluva o recipročnom zastúpení už viac 
ustanovenie o členstve neobsahovala. 



 14    

                                                

zaslal Komisii iba kópiu svojej zmenenej a doplnenej zmluvy o recipročnom 
zastúpení, ktorá bola podľa jeho vyjadrenia navrhnutá ostatným stranám29.  

(33) PRS odpovedal, že iba jedna z jeho zmlúv o recipročnom zastúpení obsahovala 
ustanovenie o členstve a že táto zmluva bola prednedávnom upravená za účelom 
odstránenia obmedzení týkajúcich sa členstva30. Zo spisu Komisie sa však javí, že 
PRS jednoznačne uplatňoval obmedzenia týkajúce sa členstva: v e-mailovej 
korešpondencii z 28. septembra 2004 s maďarským nositeľom práv, ktorý mal záujem 
o členstvo v PRS, úradník PRS napísal: „Vážený pán […], ďakujeme Vám za Vašu 
žiadosť o členstvo v PRS, ktorú ste nám prednedávnom zaslali. Keďže ste štátnym 
príslušníkom Maďarska, musíme požiadať o súhlas organizáciu ARTISJUS, predtým 
ako Vás môžeme prijať za člena PRS. Zvyčajne je tento súhlas formalitou. Avšak ako 
môžete vidieť z nižšie uvedenej e-mailovej korešpondencie, ARTISJUS tvrdí, že ste 
skutočne členom tejto organizácie. Toto však nezodpovedá medzinárodne uznávanému 
zoznamu SUISA/IPI. Ak je to pravda, budete sa musieť vzdať svojho členstva 
v organizácii ARTISJUS, predtým ako Vás môžeme prijať za člena PRS. ARTISJUS 
potvrdil, že to pre nich nepredstavuje problém, musíte sa však s touto organizáciou 
skontaktovať priamo“31.  

 
29 STIM poskytol vo svojej odpovedi na vyhlásenie o námietkach dôkazy, že v marci/apríli 2006 vymazal 

ustanovenie o členstve zo zmlúv o recipročnom zastúpení s väčšinou organizácii kolektívnej správy. Vo 
februári 2008 STIM zaslal Komisii list s vysvetlením, že jednostranne vypovedal obmedzenia týkajúce 
sa členstva zo zmlúv s ostatnými organizáciami kolektívnej správy. 

30 PRS odpovedal 18. apríla 2005 na žiadosť o informácie zaslanú 11. marca 2005 o uplatňovaní vzorovej 
zmluvy CISAC organizáciami kolektívnej správy. Vo svojej odpovedi PRS uviedol, že neuplatňuje 
obmedzenia týkajúce sa členstva: „Dvojstranné zmluvy, ktoré PRS uzatvoril s inými organizáciami 
kolektívnej správy z krajín EHP, tento článok neobsahujú. Jedinou výnimkou je zmluva, ktorú PRS 
uzatvoril s rakúskou organizáciou kolektívnej správy AKM. Skutočnosť, že uvedená doložka sa stále 
nachádza v tejto zmluve je nedopatrením a PRS podnikne kroky na jej odstránenie. V každom prípade 
sa táto doložka v praxi neuplatňuje”.  Pozri strany 1 a 2 odpovede PRS, ktorá nemá dôverný charakter, 
na vyhlásenie o námietkach z 12. januára 2006. PRS 7. novembra 2005 Komisii notifikoval, že 
obmedzenia týkajúce sa členstva obsiahnuté v zmluve o recipročnom zastúpení s AKM boli 
1. augusta 2005 odstránené, a poskytol Komisii kópiu dodatku podpísaného PRS a AKM. 

31 E-mail z 28. septembra 2004 zaslaný PRS maďarskému nositeľovi práv, členovi maďarskej organizácie 
kolektívnej správy ARTISJUS. 
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(34) Ďalej, vo svojom liste zo 14. septembra 2004 organizácii ARTISJUS, PRS v súvislosti 
so žiadosťou maďarského nositeľa práv uviedol: „PRS bola doručená žiadosť o 
členstvo ako textára od […]. Ide o maďarského štátneho príslušníka narodeného v 
Budapešti dňa ..., ktorý má v súčasnosti bydlisko v Spojenom kráľovstve. Môžete 
potvrdiť, či má ARTISJUS nejaké námietky voči tejto žiadosti... ?“ Táto 
korešpondencia predstavuje jasné uplatnenie obmedzení týkajúcich sa členstva. PRS 
bol požiadaný, aby sa vyjadril k týmto dokumentom. Argumentoval tým, že list zo 
14. septembra 2004 zaslal ARTISJUS, pretože nevedel, či tento nositeľ práv bol 
členom ARTISJUS32. Toto vysvetlenie sa zdá byť úplne nekonzistentné s obsahom 
listu zaslaného organizácii ARTISJUS ako aj s e-mailovou korešpondenciou medzi 
PRS a dotyčným nositeľom práva33. 

(35) Hoci najmenej jeden člen CISAC z krajín EHP (STIM) uvádza, že jednostranne 
zrušila ustanovenie o členstve vo všetkých svojich zmluvách o recipročnom zastúpení, 
v ktorých sa toto ustanovenie ešte nachádzalo, vzhľadom na to, že tak urobila 
oneskorene (po vyhlásení o námietkach), a že právny rámec takéhoto čisto 
jednostranného odstránenia ustanovenia o členstve nie je jasný, Komisia nemôže 
jednoznačne usudzovať, že ktorákoľvek z 24 členov CISAC z krajín EHP skutočne a 
úplne odstránila ustanovenie o členstve zo svojich zmlúv o recipročnom zastúpení. 

Uplatňovanie ustanovení o výhradnosti podľa článku 1 ods. I a ods. II vzorovej 
zmluvy CISAC. 

(36) Výhradnosť uvedená v článku 1 vzorovej zmluvy CISAC je premietnutá do 
dvojstranných zmlúv o recipročnom zastúpení uzavretých medzi 17 členmi CISAC z 
krajín EHP: AKKA/LAA, ARTISJUS, BUMA, EAÜ, IMRO, KODA LATGA-A, 
OSA, SAZAS, SGAE, SOZA, SPA, STIM, STEF, TONO, TEOSTO, ZAIKS34. 
Niektoré z týchto 17 členov CISAC z krajín EHP tvrdia, že všetky ich dvojstranné 
zmluvy o recipročnom zastúpení obsahujú takúto výhradnosť (AKKA/LAA, EAÜ, 
LATGA, OSA, SAZAS, SPA, TONO a ZAIKS). Podľa iných sa výhradnosť 
nenachádza vo všetkých ich zmluvách o recipročnom zastúpení (ARTISJUS, BUMA, 
KODA, IMRO, SOZA, SGAE, STIM, STEF a TEOSTO). A nakoniec, SGAE uvádza, 
že hoci sa toto ustanovenie o výhradnosti nachádza v niektorých jeho dvojstranných 
zmluvách o recipročnom zastúpení, neuplatňuje sa. Komisii však nebol predložený 
žiadny dôkaz, ktorý by toto tvrdenie potvrdil.  

(37) Niektorí členovia CISAC z krajín EHP uviedli, že zmenili alebo chceli zmeniť svoje 
zmluvy o recipročnom zastúpení s cieľom odstrániť ustanovenie o výhradnosti a tiež 
zaslali Komisii kópie svojej korešpondencie s ostatnými členmi CISAC z krajín EHP. 
Toto sa týka organizácií ARTISJUS, BUMA, KODA, OSA, SAZAS, SOZA, SGAE, 
STIM a TONO. Niektoré z dokumentov zaslaných týmito organizáciami Komisii však 
predstavovali iba návrhy na zmenu zmlúv, ktoré neboli podpísané druhými 

 
32 Odpoveď PRS zo dňa 2. júna 2006 na žiadosť Komisie o informácie zo dňa 19. mája 2006. Pozri najmä 

stranu 4 odpovede PRS, ktorá nemá dôverný charakter. 
33 Ako Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev vo svojom nedávnom rozsudku stanovil, „trvanie 

porušenia sa nemá posudzovať vzhľadom na obdobie platnosti zmluvy, ale vzhľadom na obdobie, počas 
ktorého dotyčné podniky konali spôsobom zakázaným podľa článku 81 Zmluvy o ES“ (spojené veci 
T-101/05 a T-111/05), BASF a UCB/Komisia Európskych spoločenstiev, rozsudok z 
12. decembra 2007, bod 187. 

34 Pozri odpovede na žiadosť o informácie zaslanú 11. marca 2005 organizáciám kolektívnej správy z 
krajín EHP. 
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organizáciami kolektívnej správy. KODA iba poskytla Komisii kópiu zmenenej 
a doplnenej vzorovej zmluvy, ktorá bola podľa tejto organizácie navrhnutá ostatným 
stranám35. Hoci najmenej jedna z organizácií kolektívnej správy (STIM) uvádza, že 
vypovedala uplatnenie ustanovenia o výhradnosti zo všetkých svojich zmlúv, v 
ktorých sa toto ustanovenie ešte nachádzalo, vzhľadom na to, že tak urobila 
oneskorene (po vyhlásení o námietkach), a že právny rámec takejto jednostrannej 
výpovede nie je jasný, nie je možné jednoznačne usudzovať, že každá zo 17 členov 
CISAC z krajín EHP uvedených vyššie fakticky a úplne odstránila ustanovenie o 
výhradnosti zo svojich zmlúv o recipročnom zastúpení. 

Uplatňovanie článku 6 ods. I a ods. II vzorovej zmluvy CISAC  

(38) Každý člen CISAC z krajín EHP uplatňuje vo svojich dvojstranných zmluvách o 
recipročnom zastúpení článok 6 ods. I vzorovej zmluvy CISAC tým spôsobom, že 
licencie každej organizácie kolektívnej správy sú obmedzené len na vlastné domáce 
územie tejto organizácie36. V praxi to znamená, že organizácia kolektívnej správy 
udeľuje licencie na svoj vlastný repertoár a zároveň na repertoáre iných organizácií 
kolektívnej správy, a to na príslušnom vlastnom domácom území.  

(39) Zmluvy o recipročnom zastúpení uzavreté medzi všetkými členmi CISAC z krajín 
EHP tiež obsahujú ustanovenia, ktoré kopírujú článok 6 ods. II vzorovej zmluvy 
CISAC.  

(40) Listom zo 7. novembra 2005 PRS notifikoval Komisiu, že 12. októbra 2005 písomne 
oslovil ostatných členov CISAC z krajín EHP s cieľom vypustiť článok 6 ods. II z tých 
zmlúv o recipročnom zastúpení, ktoré tento článok obsahovali (zmluvy medzi PRS a 
KODA, TEOSTO, SACEM, GEMA, AEPI, STEF, SIAE, BUMA, TONO, ZAIKS, 
SPA, SAZAS, STIM a SGAE). PRS predložil Komisii zmenené a doplnené zmluvy 
o recipročnom zastúpení s organizáciami ZAIKS, STEF, TONO a BUMA, v ktorých 
tieto strany súhlasili so zmenou svojich zmlúv o recipročnom zastúpení. Niektorí ďalší 
členovia CISAC z krajín EHP uviedli, že zmenili alebo chceli zmeniť svoje zmluvy 
o recipročnom zastúpení s cieľom odstrániť ustanovenie o výhradnosti a zaslali 
Komisii kópie svojej korešpondencie s ostatnými organizáciami kolektívnej správy 
v tomto zmysle. Týka sa to napríklad organizácií AKM, ARTISJUS, BUMA, GEMA, 
KODA, OSA, SAZAS, SIAE, SGAE, STIM a TONO. Niektoré z dokumentov 
zaslaných týmito organizáciami Komisii však predstavovali iba návrhy na zmenu 
zmlúv, ktoré neboli podpísané druhými organizáciami kolektívnej správy. KODA 
zaslala Komisii iba kópiu zmenenej a doplnenej vzorovej zmluvy, ktorá bola podľa 
tejto organizácie navrhnutá ostatným stranám. Komisia preto zatiaľ nemá k dispozícii 
dôkazy o tom, že ktorýkoľvek člen CISAC z krajín EHP skutočne a úplne odstránili 
toto ustanovenie zo svojich zmlúv o recipročnom zastúpení.  

 
35 STIM poskytol vo svojej odpovedi na vyhlásenie o námietkach dôkazy, že v marci/apríli 2006 odstránil 

ustanovenie o výhradnosti zo zmlúv o recipročnom zastúpení s väčšinou organizácii kolektívnej správy. 
Vo februári 2008 STIM zaslal Komisii list s vysvetlením, že jednostranne vypovedal ustnovenie 
o výhradnosti s ostatnými organizáciami kolektívnej správy. 

36 Francúzska organizácia kolektívnej správy SACEM pôsobí aj na území Luxemburska, ktoré nemá 
vlastnú „domácu“ organizáciu. Aliancia MSCP-PRS pôsobí aj na Malte, ktorá nemá „domácu“ 
organizáciu kolektívnej správy. 
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5. RELEVANTNÉ TRHY 

5.1. Štruktúra trhu 

5.1.1. Autorské práva nositeľov práv 

(41) Autori sú nositeľmi autorských práv k hudobným dielam, ktoré vytvorili. Z autorského 
práva zvyčajne vyplýva výhradné právo udeľovať súhlas na použitie chránených diel 
alebo toto použitie zakázať. To sa týka najmä práv na verejné predvedenie, ktoré sú 
predmetom tohto rozhodnutia.  

(42) Udeľovanie licencií na autorské práva sa môže uskutočňovať prostredníctvom 
individuálnej alebo kolektívnej správy. Individuálna správa však v mnohých prípadoch 
nie je uskutočniteľná: buď v určitých situáciách príslušné vnútroštátne právne predpisy 
ustanovujú povinnú kolektívnu správu, niekedy dokonca na základe právnych 
predpisov Spoločenstva37, alebo v dôsledku charakteristík trhu je akákoľvek 
individuálna správa neefektívna alebo nemožná. V prípade mnohých malých alebo 
stredne veľkých nositeľov práv sa skutočne zdá, že individuálna správa nepredstavuje 
vhodný spôsob správy práva na verejné predvedenie. Je preto často potrebné využívať 
kolektívnu správu a priama správa práv zo strany autora je veľmi zriedkavá. 

5.1.2. Ako získavajú organizácie kolektívnej správy práva, ktoré udeľujú prostredníctvom 
licencie komerčným používateľom? 

(43) Organizácie kolektívnej správy práv spravujú autorské práva v mene svojich členov. 
Organizácie kolektívnej správy získavajú tieto práva z dvoch zdrojov: buď priamym 
prevodom38 od pôvodného nositeľa práva alebo zmluvou o recipročnom zastúpení 
s inou organizáciou kolektívnej správy, ktorá spravuje rovnaké kategórie práv v inej 
krajine EHP. Ak nositeľ práv prevedie svoje práva na organizáciu kolektívnej správy, 
stáva sa členom/členkou tejto organizácie. V niektorých prípadoch je tento prevod 
povinný. O takúto situáciu ide napríklad v prípade práva na káblovú retransmisiu, 
v súvislosti s ktorým smernica 93/82/EHS ustanovuje, že takéto právo sa môže 
vykonávať iba prostredníctvom organizácie kolektívnej správy39. V určitých 
prípadoch vnútroštátne právne predpisy ustanovujú, že organizácie kolektívnej správy 
môžu tiež udeľovať licencie na diela nositeľov práv, ktorí nie sú členmi organizácie 
kolektívnej správy (systém rozšírenej kolektívnej správy).  

(44) V dôsledku prevodu práv od rôznych nositeľov práv má organizácia kolektívnej 
správy portfólio diel. Toto portfólio tvorí domáci repertoár organizácie kolektívnej 
správy. Celkový repertoár organizácie kolektívnej správy je však oveľa širší: zahŕňa aj 
repertoáre iných organizácií kolektívnej správy, ktoré s touto organizáciou podpísali 
zmluvu o recipročnom zastúpení.  

 
37 Niektoré vnútroštátne právne prepisy skutočne ustanovujú povinnú kolektívnu správu pre niektoré 

práva. Na úrovni Spoločenstva sa v článku 9 smernice 93/83/EHS uvádza, že: „členské štáty 
zabezpečia, aby oprávnenie majiteľov autorského práva...udeľovať či odmietať prevádzkovateľovi 
káblových rozvodov povolenie na káblovú retransmisiu sa mohlo vykonávať iba prostredníctvom 
ochranného zväzu“. 

38 V určitých jurisdikciách nositelia práv musia svoje práva buď previesť na organizáciu kolektívnej 
správy alebo jej ich zveriť. Na účely tohto rozhodnutia sa pojmom „prevod“ označujú obidva tieto 
mechanizmy. 

39 Článok 9 smernice 93/83/EHS. 
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5.1.3. Udeľovanie licencií na autorské práva 

(45) Organizácie kolektívnej správy udeľujú licencie na práva komerčným používateľom, 
za čo spätne tieto organizácie vyberajú a rozdeľujú odmeny nositeľom práv. Hoci 
majú trhy s licenciami a správou práv na verejné predvedenie prostredníctvom 
satelitného, káblového a internetového prenosu osobitné charakteristiky40, postupy 
organizácií kolektívnej správy pokiaľ ide o poskytovanie licencií, správu a recipročné 
zastúpenie je takmer identický s tradičnými spôsobmi fungovania na trhu 
poskytovania licencií komerčným prevádzkam (ako sú diskotéky, bary), kde je 
potrebné vykonávať dohľad na mieste. 

5.1.4. Výkon dohľadu nad využívaním licencie, audit účtovníctva komerčných používateľov 
a vymáhanie dodržiavanie práv od nadobúdateľov licencie 

(46) Podobne ako iné subjekty, ktoré udeľujú licencie na práva duševného vlastníctva, 
zabezpečujú organizácie kolektívnej správy dohľad nad využívaním licencovaných 
práv duševného vlastníctva, audit účtovníctva komerčných používateľov a vymáhanie 
autorského práva v prípade porušenia práv.  

(47) Je dôležité zdôrazniť, že toto rozhodnutie sa týka iba zákonného použitia diel. Prípady 
pirátstva alebo použitia bez licencií na použitie preto nepatria do rozsahu tohto 
rozhodnutia. Preto stanoviská a hodnotenia uvedené v tomto rozhodnutí platia len v 
rámci obvyklého a normálneho vzťahu medzi organizáciami kolektívnej správy a 
komerčnými používateľmi a pre konkrétne spôsoby použitia uvedené ďalej 
v oddiele 5.2., „Relevantné trhy produktov“. 

5.2. Relevantné trhy produktov  

(48) V dvoch rozhodnutiach Sony/BMG41, ako aj v rozhodnutí Seagram/Polygram42 
Komisia zistila, že použitie na základe rôznych druhov práv môže viesť k vymedzeniu 
samostatných trhov produktov pre každú kategóriu práv, presná definícia trhu však v 
tejto súvislosti zostala otvorená. Dôvody na strane dopytu (rôzne charakteristiky práv 
v súvislosti s rôznymi potrebami zákazníkov) a na strane ponuky (existencia rôznych 
systémov používania, uplatňovanie nerovnakých sadzieb za licencie) podporili toto 
zistenie.  

(49) Kolektívna správa autorských práv zahŕňa rôzne činnosti zodpovedajúce mnohým 
rozličným relevantným trhom produktov, ktoré sú všetky ovplyvnené vzorovou 
zmluvou CISAC:  

a) poskytovanie služieb správy autorských práv nositeľom práv,  

 
40 Pozri oddiel 7.6.1.4, pokiaľ ide o opis rozlišujúcich prvkov týchto trhov, najmä skutočností súvisiacich 

s monitorovaním, auditom a výkonom udelených licencií. 
41 Rozhodnutie Komisie z 19. júla 2004 (vec COMP/M.3333 - SONY/BMG), odôvodnenia č. 25 a 26 

(Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 30) a rozhodnutie Komisie z 3. októbra 2007 (vec COMP/M.3333 – 
SONY/BMG) odôvodnenie č. 22 (Ú. v. EÚ L 94, 16.4.2008, s. 8). Verejne prístupné znenie oboch 
rozhodnutí sa nachádza na adrese: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m66html#m_3333. 

42 Rozhodnutie Komisie z 21. septembra 1998 (vec IV/M.1219 Seagram/Polygram), odôvodnenie č. 17, 
Ú. v. ES C 390, 9.10.1998, s. 8. Verejne prístupné znenie rozhodnutia sa nachádza na adrese: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m1219_en.pdf. 
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b) poskytovanie služieb správy autorských práv iným organizáciám kolektívnej 
správy, 

c) udeľovanie licencií komerčným používateľom na práva na verejné predvedenie 
prostredníctvom satelitného, káblového a internetového prenosu. 

(50) Vzhľadom na to, že vzorová zmluva CISAC upravuje práva na verejné predvedenie, 
relevantným trhom produktov na účely tohto rozhodnutia je len trh s týmito právami.  

5.2.1. Služby správy autorských práv v oblasti práv na verejné predvedenie 

(a) Služby správy autorských práv pre autorov (trh nositeľov práv) 

(51) Prvým relevantným trhom produktov je trh s poskytovaním služieb správy autorských 
práv nositeľom práv v oblasti práv na verejné predvedenie. Na strane ponuky je tento 
trh charakterizovaný tým, že organizácie kolektívnej správy ponúkajú nositeľom práv 
k hudobným dielam chráneným autorským právom správu práv na verejné 
predvedenie, a na strane dopytu majú nositelia práv záujem stať členmi systému 
kolektívnej správy autorských práv. Ak nositeľ práv prevedie správu svojich práv na 
organizáciu kolektívnej správy, stáva sa členom/členkou tejto organizácie.  

(b) Služby správy autorských práv pre iné organizácie kolektívnej správy 

(52) Druhým relevantným trhom produktov je trh, na ktorom jedna organizácia kolektívnej 
správy poskytuje druhej organizácii služby súvisiace so správou autorských práv 
v oblasti práv na verejné predvedenie. Na strane ponuky je tento trh charakterizovaný 
organizáciami kolektívnej správy, ktoré sú ochotné a schopné vykonávať správu práv 
na verejné predvedenie, ktoré patria do portfólia iných organizácií kolektívnej správy.  

(53) Na strane dopytu je tento trh charakterizovaný organizáciami kolektívnej správy, ktoré 
sa snažia zabezpečiť správu svojho repertoáru mimo krajiny EHP, v ktorej sú usadené. 
Stranu dopytu teda predstavujú organizácie kolektívnej správy, ktoré boli svojimi 
členmi poverené, aby zabezpečili správu práv na verejné predvedenie k ich 
repertoárom na iných územiach ako územie, na ktorom je daná organizácia usadená. 
Služby, ktoré si organizácie kolektívnej správy navzájom poskytujú, zahŕňajú najmä 
služby poskytovania licencií na použitie diela chráneného autorským právom, dohľad 
a audit použitia nadobúdateľom licencie, fakturácia používateľom, kontrola 
skutočného použitia hudby nadobúdateľmi licencií na účely rozdeľovania odmien 
jednotlivým autorom a následný výber odmien a ich prevod prijímajúcim 
organizáciám kolektívnej správy. Tieto služby tiež zahŕňajú všeobecný dohľad nad 
trhom s cieľom nájsť podniky alebo jednotlivcov, ktorí používajú hudbu a preto 
potrebujú licenciu, a v prípade potreby prijímanie donucovacích opatrení smerujúcich 
k tomu, aby tieto podniky alebo jednotlivci získali potrebné licencie, alebo aby 
v opačnom prípade ukončili nezákonné používanie diela. 
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5.2.2. Udeľovanie licencií na práva na verejné predvedenie prostredníctvom satelitného, 
káblového a internetového prenosu (licenčný trh)43  

(54) Tretím relevantným trhom produktov je trh udeľovania licencií komerčným 
používateľov na práva na verejné predvedenie na účely satelitného, káblového 
a internetového použitia. Tento trh má osobitné črty, ktoré sa nevyskytujú pri 
ostatných trhoch, na ktoré sa vzťahuje vzorová zmluva CISAC pre práva na verejné 
predvedenie a dvojstranné zmluvy o recipročnom zastúpení (v zásade prostredie 
off-line). Hlavné rozdiely sa týkajú technických možností dohľadu na diaľku a využitia 
autorských práv na verejné predvedenie prostredníctvom internetového, satelitného a 
káblového prostredia, ktoré prekračuje územie jednej krajiny. V dôsledku toho je 
možné rozlišovať medzi trhmi, na ktoré sa vzťahujú rozhodnutia o predbežnej otázke 
Tournier a Lucazeau44 (prostredie off-line), a trhom, ktorý je predmetom tohto 
rozhodnutia. Špecifiká uvedeného trhu a ich dôsledky sú podrobnejšie analyzované 
v oddiely 5.3.3. 

(55) V súvislosti s udeľovaním licencií na práva na verejné predvedenie na účely 
satelitného, káblového a internetového použitia komerčným používateľom SABAM 
argumentoval, že je potrebné rozlišovať medzi licenciami na svetový hudobný 
repertoár na viacero území a licenciami na ten istý repertoár na jednotlivé územie 
(vnútroštátna licencia), ktoré by tvorilo odlišný trh produktov. Nedostatok 
zastupiteľnosti medzi týmito dvoma produktmi na strane dopytu a ponuky by vyplýval 
z rozličného územného rozsahu licencií, ktoré zodpovedajú rôznym používateľom 
a ich rôznym potrebám45.  

(56) Existencia dvoch rôznych produktov je v zásade dôsledkom praxe uplatňovanej 
organizáciami kolektívnej správy. V prostredí bez územných obmedzení by mali 
používatelia len málo dôvodov na to, aby sa rozhodli pre licencie na jednotlivé územie 
a žiadali by preto licencie na viacero území. Na strane dopytu je rovnako možno 
odôvodnene tvrdiť, že existuje určitý stupeň zastupiteľnosti medzi týmito dvoma 
produktmi, keďže používatelia licencií na jednotlivé územie a licencií na viacero 
území často súťažia na rovnakých trhoch konečných spotrebiteľov. Poskytovateľ 
obsahu pôsobiaci v štyroch krajinách EHP by teoreticky mohol podpísať buď licencie 
na jednotlivé územia so štyrmi organizáciami kolektívnej správy v krajinách, v 
ktorých pôsobí, alebo podpísať jednu licenciu na viacero území s jednou organizáciou 
kolektívnej správy pokrývajúcu časť alebo celé územie EHP.  

(57) Technické a právne rozdiely by mohli byť dôvodom pre existenciu oddelených trhov 
produktov jednotlivo pre satelitný, káblový a internetový prenos. Káblová a satelitná 
televízia podliehajú osobitným právnym rámcom a rôzne druhy internetových 
prenosov sa vyznačujú určitými charakteristickými črtami. Viacerí používatelia 
nebudú potrebovať licenciu pokrývajúcu všetky tri spôsoby prenosu. Avšak vzhľadom 
na rastúce zbližovanie televíznych a internetových služieb sa toto môže zmeniť. 

 
43 Na účely tohto rozhodnutia „káblová retransmisia” znamená retransmisiu satelitného prenosu, a to na 

území pokrytia satelitným signálom. Toto rozhodnutie sa nevenuje otázke zodpovednosti rôznych 
súťažiteľov na trhu v súvislosti so získavaním práv na káblovú retransmisiu. 

44 Vec 395/87 - Ministère Public/Jean-Louis Tournier [1989] Zb. s. 2531 a spojené veci 110/88, 241/88 a 
242/88 - François Lucazeau a iní/Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) 
a iní, [1989] Zb. s. 2811. 

45 Pozri strany 8 až 10 odpovede SABAM na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter. 
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5.3. Relevantný geografický trh 

5.3.1. Geografický rozsah trhu s poskytovaním služieb správy autorských práv nositeľom 
práv 

(58) Geografický rozsah trhu s poskytovaním služieb správy autorských práv autorom v 
oblasti práv na verejné predvedenie je vnútroštátny. Celkom nezávisle od iných 
faktorov, napríklad kultúrnych a jazykových, ktoré môžu ovplyvňovať túto situáciu, 
skutočnosťou zostáva, že obmedzujúce ustanovenia týkajúce sa členstva a ostatné 
opatrenia, ktoré obmedzujú možnosť nositeľov práv zveriť svoje práva na 
nevýhradnom základe, prispievali po desaťročia k tomuto výsledku, a to aj vtedy, keď 
boli takéto ustanovenia a opatrenia odstraňované. 

(59) Ak by však obmedzenia týkajúce sa členstva neexistovali, geografické trhy by mohli 
byť potenciálne rozsiahlejšie, keďže autori by mohli meniť organizácie kolektívnej 
správy a prevádzať svoje práva na tie organizácie, ktoré by im poskytovali najlepšie 
služby. 

5.3.2. Geografický rozsah trhu s poskytovaním služieb správy autorských práv iným 
organizáciám kolektívnej správy v oblasti práv na verejné predvedenie 

(60) Geografický rozsah trhu s poskytovaním služieb správy autorských práv iným 
organizáciám kolektívnej správy disponujúcim právami na verejné predvedenie má 
vnútroštátne a tiež širšie cezhraničné prvky.  

(61) Organizácie kolektívnej správy spravujú repertoáre iných organizácií kolektívnej 
správy. Podľa existujúcich dvojstranných zmlúv o recipročnom zastúpení je táto ich 
činnosť obmedzená na ich vlastné vnútroštátne územie. Každá organizácia kolektívnej 
správy má preto v rámci terajšej siete zmlúv o recipročnom zastúpení monopol na 
služby, ktoré sa poskytujú na jej príslušnom štátnom území iným zahraničným 
organizáciám kolektívnej správy. 

(62) Činnosti súvisiace s internetovým a satelitným prenosom nie sú však obmedzené na 
jednu krajinu EHP. Subjekty uskutočňujúce takéto činnosti preto požadujú licencie na 
viacero území. V dôsledku toho by organizácia kolektívnej správy, ktorá udeľuje 
licenciu komerčnému používateľovi na umiestnenie audiovizuálneho obsahu na 
internet, mohla, ak by neexistovali obmedzenia obsiahnuté v dvojstranných zmluvách 
o zastúpení, udeľovať licencie na viacero území. Podobne by v prípade satelitného 
prenosu a káblovej retransmisie mohla akákoľvek organizácia kolektívnej správy, 
ktorá sa nachádza v rámci územia pokrytom satelitným signálom, udeľovať licencie na 
územie pokryté satelitným signálom.  

5.3.3. Trh s udeľovaním licencií komerčným používateľom na práva na verejné predvedenie 
prostredníctvom satelitného, káblového a internetového prenosu 

(63) Pri definovaní geografického trhu Komisia zisťuje možné prekážky a bariéry, ktoré 
izolujú subjekty v danej oblasti od konkurenčného tlaku subjektov nachádzajúcich sa 
mimo tejto oblasti46. Komisia v minulosti definovala relevantné trhy v rámci 

 
46 Oznámenie Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže spoločenstva, 

Ú. v. ES C 372, 9.12.1997, bod 30. 
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tradičného udeľovania licencií na autorské práva ako národné47. Keďže výkon takejto 
činnosti si vyžadoval výkon dohľadu na mieste a takisto aj, aby dochádzalo k úsporám 
nákladov vďaka rozsahu tejto činnosti, organizácie kolektívnej správy nepovažovali až 
do súčasnosti pôsobenie na území inej organizácie za uskutočniteľné. Vzhľadom na 
usporiadanie organizácií kolektívnej správy a ich terajšie postupy pri udeľovaní 
licencií, je možné relevantné geografické trhy definovať z hľadiska rozsahu ako 
vnútroštátne. 

(64) Tieto dôvody však nemusia nevyhnutne platiť pre oblasti, ktoré nespadajú do 
tradičného off-line rámca a v ktorých je možné vykonávať dohľad na diaľku. 
Technické a hospodárske prekážky, ktoré bránia organizáciám kolektívnej správy 
vstupovať na trhy iných organizácií kolektívnej správy, očividne strácajú na význame. 
Potenciálny trh je preto oveľa širší – za geografický trh pre satelitné vysielanie a 
káblovú retransmisiu by sa mohlo považovať celé územie pokryté satelitným 
signálom; pre internetové použitie je potenciálny geografický rozsah trhu celosvetový 
alebo aspoň regionálny. 

6. PRIEBEH KONANIA  

(65) Vec, ktorá je predmetom tohto rozhodnutia, sa začala v novembri 2000 podaním 
sťažnosti RTL proti organizácii GEMA. V apríli 2003 podal iný komerčný používateľ, 
Music Choice– prevádzkovateľ digitálneho zvukového vysielania, sťažnosť proti 
CISAC-u.  

6.1. Vyhlásenie o námietkach 

(66) Dňa 31. januára 2006 vydala Komisia vyhlásenie o námietkach určený CISAC-u 
a členom CISAC z krajín EHP. V rovnaký deň bol zaslaný CISAC-u a členom CISAC 
z krajín EHP CD ROM so spisom Komisie ako príloha k vyhláseniu o námietkach. 
Adresátom bola poskytnutá dvojmesačná lehota na odpoveď. Organizácie LATGA-A, 
SPA a STEF na vyhlásenie o námietkach neodpovedali. 

6.2. Ústne vypočutie 

(67) Všetci adresáti vyhlásenia o námietkach s výnimkou EAÜ a tých, ktorí neodpovedali 
na vyhlásenie o námietkach (t.j. LATGAA, SPA, STEF), požiadali o ústne vypočutie 
podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 773/2004. Organizácie SOZA, ARTISJUS a OSA 
boli zastúpené právnymi zástupcami CISAC-u. 

(68) Ústne vypočutie sa uskutočnilo 14., 15. a 16. júna 2006. Dvadsiatim siedmim 
subjektom bolo na požiadanie priznané postavenie zainteresovanej tretej strany 
v konaní. Niektoré z týchto strán nepožiadali o vypočutie počas formálneho ústneho 
vypočutia48. Všetky ostatné tretie strany boli pripustené na ústne vypočutie49. 

 
47 Rozhodnutie Komisie 71/224/EHS z 2. júna 1971 týkajúce sa konania podľa článku 86 zmluvy (IV/26 

760-GEMA) (Ú. v. ES L 134, 20.6.1971, s. 15), oddiel II.B. Rozhodnutie zmeneé a doplnené 
rozhodnutím 72/268/EHS (Ú. v. ES L 166, 24.7.1972, s. 22); rozhodnutie Komisie 81/1030/EEC z 
29. októbra 1981 týkajúce sa konania podľa článku 86 Zmluvy o EHS (IV/29.839 - GVL) 
(Ú. v. ES L 370, 28.12.1981, s. 49), odôvodnenie č. 45. 

48 British Telecom, Deutsche Telekom, Ericsson, Infospace a BBC. 
49 Boli to tieto subjekty: (i) EDIMA, (ii) IFPI, (iii) RTL Group, (iv) Music Choice, (v) Footprint, (vi) 

IMPALA, (vii) Universal Music International, (viii) Music users, (ix) ICMP, (x) NextRadioTv, (xi) 
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O podstate prešetrovanej veci boli tieto strany informované prostredníctvom 
vyhlásenia o námietkach, ktoré nemá dôverný charakter, a boli požiadané 
o poskytnutie svojich vyjadrení. 

6.3. Ďalšie žiadosti o informácie 

(69) Žiadosti o informácie boli zaslané po vydaní vyhlásenia o námietkach. Prístup k týmto 
žiadostiam a odpovediam na ne ako aj k vyjadreniam tretích strán na vyhlásenie o 
námietkach bol poskytnutý adresátom vyhlásenia o námietkach dňa 5. júla 2006. 
V období od polovice septembra 2006 do 20. novembra 2006 zaslala navyše Komisia 
novú žiadosť o informácie, aby získala viacej finančných a ekonomických informácií 
v súvislosti s dotknutými trhmi. Prístup k týmto žiadostiam a odpovediam na ne bol 
poskytnutý 18. decembra 2006. 

6.4. Oznámenie podľa článku 27 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2003 

(70) CISAC a 18 členov CISAC z krajín EHP [AEPI (Grécko), AKM (Rakúsko), 
ARTISJUS (Maďarsko), BUMA (Holandsko), GEMA (Nemecko), IMRO (Írsko), 
LATGA-A (Litva), PRS (Spojené kráľovstvo), SABAM (Belgicko), SACEM 
(Francúzsko), SGAE (Španielsko), SIAE (Taliansko), SPA (Portugalsko), STEF 
(Island), STIM (Švédsko), TEOSTO (Fínsko), TONO (Nórsko), SOZA (Slovensko)] 
ponúklo záväzky v marci 2007. 

(71) Záväzky boli v krátkosti takéto: CISAC ponúkol, že nebude odporúčať, aby 
ustanovenie o členstve bolo súčasťou zmlúv o recipročnom zastúpení medzi členmi 
CISAC z krajín EHP, a 18 členov CISAC z krajín EHP ponúklo, že ho odstránia zo 
zmlúv o recipročnom zastúpení uzavretých s inými organizáciami kolektívnej správy z 
krajín EHP. Vo vzťahu k ustanoveniam o územnej pôsobnosti ponúkol CISAC, že 
nebude odporúčať poskytovanie výhradných práv medzi členmi CISAC z krajín EHP, 
a 18 členov CISAC z krajín EHP ponúklo, že odstránia takéto ustanovenia zo zmlúv 
o recipročnom zastúpení uzavretých s inými členmi CISAC z krajín EHP. V súvislosti 
s vymedzením územnej pôsobnosti sa navyše signatárske organizácie zaviazali udeliť 
multirepertoárové licencie na práva na predvedenie na viacero území 
v oblasti internetových služieb, satelitných služieb a služieb káblovej retransmisie 
každej signatárskej organizácii, ktorá splní určité kvalitatívne kritériá50.  

(72) Záväzky boli preverené ich predložením súťažiteľom na trhu prostredníctvom 
uverejnenia oznámenia podľa článku 27 ods. 4 nariadenia č. 1/2003 z 9. júna 200751. 
Viac než 80 pripomienok bolo predložených. Vo všeobecnosti boli súťažitelia na trhu, 
t. j vysielatelia, poskytovatelia obsahu a niektoré organizácie kolektívnej správy 
názoru, že navrhované záväzky by neboli účinné a takmer žiadny z potenciálnych 
nadobúdateľov licencie by nebol oprávnený podľa definícií a výnimiek uvedených 
v navrhovaných záväzkoch na získanie multirepertoárovej licencie na viacero území. 
Niektoré organizácie kolektívnej správy, ktoré ponúkli záväzky, navyše využili tento 
test na trhu ako príležitosť na ich kritiku. Je preto potrebné prijať záver, že navrhované 

 
EBU, (xii) ZDF, (xiii) ARD, (xiv) VPRT, (xv) SKAP, (xvi) EICTA, (xvii) ECCA, (xviii) ROAIM, (xix) 
FFACE, (xx) Vodafone, (xxi) ACT a (xxii) UTECA. 

50 Pozri body 9, 10 a 11 Oznámenia uverejneného podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady č. 1/2003 vo 
veci COMP/38698 – CISAC (Ú. v. EÚ C 128, 9.6.2007, s. 12). 

51 Ú. v. EÚ C 128, 9.6.2007, s. 12. 
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záväzky by neboli dostatočnou odpoveďou na obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže 
vyjadrené vo vyhlásení o námietkach. 

(73) Verzia vyjadrení poskytnutých súťažiteľmi trhu počas testu na trhu, ktorá nemá 
dôverný charakter, bola zaslaná všetkým adresátom vyjadrenia o námietkach. 

7. ČLÁNOK 81 ODS. 1 ZMLUVY A ČLÁNOK 53 ODS. 1 DOHODY O EHP 

(74) Toto rozhodnutie sa týka: 

a) obmedzení týkajúcich sa členstva uvedených v zmluvách o recipročnom 
zastúpení, ktoré bránia hospodárskej súťaži medzi členmi CISAC z krajín EHP 
pri poskytovaní služieb autorom, a  

b) územných obmedzení, ktoré bránia hospodárskej súťaži medzi členmi CISAC z 
krajín EHP pri udeľovaní licencií na práva na verejné predvedenie komerčným 
používateľom. Územné obmedzenia majú formu výslovných ustanovení 
o výhradnosti v zmluvách o recipročnom zastúpení a zosúladených postupov 
pri vymedzovaní územnej pôsobnosti licencie. 

(75) V súvislosti s obmedzeniami týkajúcimi sa členstva zo strany organizácií kolektívnej 
správy sa Komisia v rozhodnutí GEMA52 z roku 1971 zaoberala určitými postupmi 
obmedzujúcimi hospodársku súťaž voči nositeľom práv a jasne naznačila hranice, 
ktoré vymedzuje právo hospodárskej súťaže pre vzťahy medzi autorskými 
organizáciami kolektívnej správy a ich členmi. Po prvé, rozhodnutie GEMA zakazuje 
organizáciám kolektívnej správy, aby diskriminovali na základe štátnej príslušnosti 
nositeľov práv (najmä v súvislosti s členstvom a spôsobom rozdeľovania vybraných 
odmien). Po druhé, rozhodnutie GEMA poskytlo určité usmernenie, pokiaľ ide o dobu 
trvania a pôsobnosť zmlúv medzi organizáciami kolektívnej správy a nositeľmi práv: v 
uvedenom rozhodnutí bolo jasne uvedené, že organizácie kolektívnej správy nemôžu 
trvať na príliš dlhej dobe platnosti zmlúv a takisto nemôžu nútiť nositeľov práv, aby 
prevádzali svoje práva na výhradnom základe a s povinne celosvetovým územným 
rozsahom licencie na použitie. Vo svojom rozsudku z 27 marca 1974 vo veci 
Belgische Radio en Televisie/SV SABAM and NV Fonior Súdny dvor rozhodol, že 
podmienky stanovené organizáciou kolektívnej správy pre svojich členov môžu byť 
porušením článku 82 zmluvy, ak zasahujú do slobody člena vykonávať svoje autorské 
právo v rozsahu, ktorý ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné "na dosiahnutie jej 
cieľa"53. 

(76) V rozsudku Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH 
(GVL)/Komisia Európskych spoločenstiev54 Súdny dvor potvrdil rozhodnutie 
Komisie55, podľa ktorého GVL, nemecká organizácia kolektívnej správy spravujúca 
niektoré príbuzné práva výkonných umelcov v Nemecku, porušila článok 82 zmluvy 
tým, že odmietla uzavrieť zmluvy o správe s nositeľmi práv, ktorí neboli buď 
nemeckými štátnymi príslušníkmi alebo nemali v Nemecku bydlisko, a tiež tým, že 
odmietla chrániť práva týchto umelcov v Nemecku. Súd najmä stanovil, že 

                                                 
52 Rozhodnutie 71/224/EHS. 
53 Vec 127/73 Belgische Radio en Televisie/SV SABAM a NV Fonior, [1974], Zb. s. 313, bod 15. 
54 Vec 7/82 Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)/Komisia Európskych 

spoločenstiev, [1983], Zb. s. 483, body 38 a 47. 
55 Rozhodnutie 81/1030/EHS. 
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odmietnutie zo strany organizácie GVL, ktorá mala de facto dominantné postavenie na 
trhu so službami v oblasti správy práv na druhotné využitie patriacich výkonným 
umelcom, uzatvárať zmluvy o správe so zahraničnými umelcami, ktorí nemajú 
bydlisko v Nemecku, predstavovalo diskrimináciu založenú na štátnej príslušnosti s 
účinkom rozdelenia spoločného trhu, a tým obmedzovania slobody poskytovať služby. 
Súd špecifikoval, že obmedzenie pohybu bolo značné, „keďže veľkému množstvu 
zahraničných nositeľov práv bolo zabránené využívať ich práva v Nemecku“56. 

(77) Územnými obmedzeniami medzi organizáciami kolektívnej správy sa Súdny dvor 
priamo zaoberal vo veciach Ministère Public/Jean-Louis Tournier57 a Lucazeau/ 
Sociéeté des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem) a iní58. Avšak už 
vo veci Greenwich Film/Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 
(SACEM) a Sociéeté des éditions Labrador Súdny dvor jasne uviedol, že „aktivity 
týchto združení [organizácií kolektívnej správy] môžu byť uskutočňované takým 
spôsobom, že ich účinkom je rozdelenie spoločného trhu, a tým obmedzovanie slobody 
poskytovať služby, ktorá predstavuje jeden z cieľov Zmluvy“59. 

(78) V rozhodnutiach o predbežnej otázke Tournier a Lucazeau bol Súdny dvor toho 
názoru, že „…predmetné zmluvy o recipročnom zastúpení v oblasti 
služieb…nepredstavujú samy osebe obmedzenie hospodárskej súťaže … Odlišná 
situácia by mohla nastať, ak by zmluvy ustanovovali výhradné práva, ktorými sa 
organizácie spravujúce autorské práva zaviazali neumožniť priamy prístup k svojim 
repertoárom používateľom hudobných nahrávok usadeným v zahraničí ”60. Súdny 
dvor ďalej objasnil, že „akýkoľvek zosúladený postup vnútroštátnych organizácií 
spravujúcich autorské práva v členských štátoch, ktorého cieľom alebo účinkom je 
odmietnutie každej z týchto organizácií udeliť priamy prístup k svojmu repertoáru 
používateľom usadeným v inom členskom štáte“61 obmedzuje súťaž. 

(79) Súdny dvor sa zaoberal zmluvami o recipročnom zastúpení medzi organizáciami 
kolektívnej správy autorov v osobitnom kontexte udeľovania licencií na autorské 
práva v oblasti práv na verejné predvedenie v priestoroch, ako napríklad diskotéky, 
hotely, bary a reštaurácie. Súd bol toho názoru, že „samotné paralelné konanie môže 
predstavovať podstatný dôkaz zosúladeného postupu, ak vedie k takým podmienkam 
hospodárskej súťaže, ktoré nezodpovedajú bežným podmienkam hospodárskej súťaže. 
Avšak takúto zosúladenú činnosť nemožno predpokladať vtedy, ak paralelné konanie 
je možné vysvetliť inak ako z dôvodu existencie zosúladenej činnosti“62. Pokiaľ ide o 
udeľovania licencií na autorské práva v oblasti práv na verejné predvedenie 
v priestoroch, súd dospel k záveru, že takýmto dôvodom môže byť skutočnosť, že 

                                                 
56 Pozri bod 35 rozsudku. 
57 Vec 395/87 Ministère Public/Jean-Louis Tournier [1989], Zb. s. 2521, bod 17. 
58 Spojené veci 110/88, 241/88 a 242/88 François Lucazeau a iní/Societé des Auteurs, Compositeurs et 

Editeurs de Musique (SACEM) a iní[1989], Zb. s 2811.  
59 Vec 22/79 Greenwich Film/ Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique SACEM a 

Societé des éditions Labrador [1979], Zb. s. 3275. 
60 Rozsudok Súdneho dvora vo veci 395/87 Ministère Public/Jean-Louis Tournier [1989], Zb. s. 2521, 

bod 20; spojené veci 110/88, 241/88 a 242/88 [1989], Zb. s. 2811 François Lucazeau a iní/Societé des 
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a iní, bod 14. 

61 Vec 395/87 Ministère Public/Jean-Louis Tournier, bod 26, spojené veci 110/88, 241/88 a 242/88 
François Lucazeau a iní/Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a iní, 
bod 20. 

62 Vec 395/87 Ministère Public/Jean-Louis Tournier [1989], Zb. s. 2521, bod 24; spojené veci 110/88, 
241/88 a 242/88 [1989], Zb. s. 2811 François Lucazeau a iní/Societé des Auteurs, Compositeurs et 
Editeurs de Musique (SACEM) a iní, bod 18. 
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organizácie kolektívnej správy iných členských štátov by museli na poskytovanie 
licencie na svoj repertoár mimo ich vlastného územia riadiť svoj správny 
a monitorovací systém v inej krajine.  

(80) Toto rozhodnutie prehodnocuje systematické vymedzenie územnej pôsobnosti pri 
udeľovaní licencií na autorské práva k hudobným dielam pre určité druhy využitia 
(satelitný a káblový prenos a internet) s ohľadom na test zavedený vo veciach Tournier 
a Lucazeau a na charakteristiky týchto nových foriem využitia. 

(81) Komisia prijala dve rozhodnutia v otázke vzťahov medzi organizáciami kolektívnej 
správy a komerčnými používateľmi, či už v prostredí viacerých území a/alebo v 
elektronickom prostredí: rozhodnutie Simulcasting63 a rozhodnutie Cannes Extension 
Agreement64.  

(82) V rozhodnutí Cannes Extension Agreement bola jednou z otázok cena licencie na 
viacero území udeľovanej používateľom (nahrávacím spoločnostiam) na mechanické 
práva, teda práva na výrobu a verejné rozširovanie nosičov. V rámci systému 
uplatňovaného autorskými organizáciami kolektívnej správy (so súhlasom 
vydavateľov), bolo možné uzavrieť jedinú licenčnú zmluvu s jednou organizáciou 
kolektívnej správy pre celé územie EHP alebo jeho časť. Nahrávacia spoločnosť 
musela platiť všetky odmeny plynúce z používania diel na území EHP tejto jednej 
organizácii kolektívnej správy. Táto organizácia uplatňovala jednotnú sadzbu 
dohodnutú medzi všetkými organizáciami kolektívnej správy a akákoľvek zľava pre 
používateľov bola prakticky nemožná. Avšak v rozhodnutí Cannes Extension 
Agreement boli uložené povinné záväzky, na základe ktorých mohli organizácie 
kolektívnej správy zaviesť mechanizmus na udeľovanie určitých maximálnych zliav 
nahrávacím spoločnostiam, ktoré uzavreli zmluvy na licencie na mechanické práva na 
viacero území. Dohoda o predĺžení platnosti dohody z Cannes („Cannes Extension 
Agreement“) preto umožňuje udeľovanie licencií na viacero území so zárukou toho, že 
výnosy nositeľov práv nebudú ohrozené (vďaka fixnej a jednotnej sadzbe), a určitú 
mieru cenovej konkurencie (t. j. organizáciám kolektívnej správy sa umožnilo 
poskytovať maximálnu zľavu nahrávacím spoločnostiam, pričom zľava bola 
obmedzená len na administratívne náklady). 

                                                 
63 Rozhodnutie Komisie 2003/300/ES z 8. októbra 2002 týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o 

ES a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/C2/38.014 - IFPI "Simulcasting") (Ú. v. EÚ L 107, 
30.4.2003, s. 58). 

64 Rozhodnutie Komisie 2007/735/ES zo 4. októbra 2006 (vec COMP/C2/38.681 - The Cannes Extension 
Agreement) (Ú .v. EÚ L 296, 15.11.2007, s. 27). 
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(83) Rozhodnutie Simulcasting Agreement rovnakým spôsobom umožňuje organizáciám 
kolektívnej správy spravujúcim práva nahrávacích spoločností udeľovať licencie na 
viacero území pre simulcasting65. Pôvodné oznámenie ustanovovalo, že komerčným 
používateľom mohla udeliť licenciu iba organizácia kolektívnej správy nachádzajúca 
sa na ich národnom území. Komisia udelila výnimku iba po tom, čo organizácie 
kolektívnej správy súhlasili s tým, že komerční používatelia môžu žiadať o licenciu 
ktorúkoľvek organizáciu v rámci EHP. Organizácie kolektívnej správy musia rozdeliť 
cenu za licenciu na administratívne poplatky a cenu predmetu ochrany. Hospodárska 
súťaž prebieha v rámci administratívnych poplatkov a nie v rámci samotných odmien 
autorom, čo zabezpečuje, že v tejto súvislosti odmeny nositeľov práv nemôžu byť 
ohrozené.  

7.1. Vzťah medzi Zmluvou o ES a Dohodou o EHP – pôsobnosť  

(84) Ako bolo uvedené v oddiele 2.4. vyššie, CISAC je združenie organizácií kolektívnej 
správy, ktoré tvorí niekoľko členov so sídlom v Spoločenstve a dvaja členovia so 
sídlom v členských krajinách EZVO, ktoré sú stranami Dohody o EHP, menovite 
TONO z Nórska a STEF z Islandu.  

(85) Článok 81 zmluvy sa použije v prípadoch, v ktorých rozhodnutia prijaté CISAC-om, 
dvojstranné zmluvy o recipročnom zastúpení medzi organizáciám kolektívnej správy 
a zosúladené postupy obmedzujú hospodársku súťaž na spoločnom trhu a ovplyvňujú 
obchod medzi členskými štátmi. Podobne sa použije článok 53 Dohody o EHP v 
prípadoch, v ktorých rozhodnutia prijaté CISAC-om, dvojstranné zmluvy o 
recipročnom zastúpení medzi organizáciami kolektívnej správy a zosúladené postupy 
obmedzujú hospodársku súťaž na území, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o EHP, a 
ovplyvňujú obchod medzi Spoločenstvom a štátmi EZVO. 

(86) V tomto prípade je Komisia príslušným orgánom na uplatňovanie oboch článkov, 
článku 81 zmluvy a článku 53 Dohody o EHP (na základe článku 56 Dohody o EHP), 
keďže je ovplyvnený na jednej strane obchod medzi členskými štátmi a strane druhej 
medzi členskými štátmi a krajinami EZVO66. 

7.2. Dohody medzi podnikateľmi a rozhodnutie združenia podnikateľov 

7.2.1. Organizácie kolektívnej správy sa považujú za podnikateľov 

(87) Organizácie kolektívnej správy sú považované za podnikateľov v zmysle článku 81 
ods. 1 zmluvy a článku 53 ods. 1 Dohody o EHP. Zúčastňujú sa na komerčnom 
poskytovaní služieb67 a sú teda zapojené do výkonu hospodárskych činností. Pri 
rôznych príležitostiach Súd vyjadril názor, že pravidlá hospodárskej súťaže sú 
uplatniteľné na činnosti organizácií kolektívnej správy68. 

 
65 „Simulcasting“ je simultánny prenos zvukových nahrávok rozhlasových a televíznych staníc 

prostredníctvom internetu obsiahnutých v ich vysielaní rádiových a televíznych signálov. Zmluva 
o recipročnom zastúpení má za cieľ uľahčiť udeľovanie internetových licencií rádiovým a televíznym 
vysielateľom uskutočňujúcim simulcasting. 

66 Pozri oddiel 7.7. 
67 Pozri napr. vec 127/73 Belgische Radio en Televisie/SV SABAM A NV Fonior. 
68 Pozri tiež rozsudky GVL a Lucazeau citované v poznámkach pod čiarou č. 56 a 59. 
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7.2.2. CISAC sa považuje  za združenie podnikateľov 

(88) CISAC je združenie organizácií kolektívnej správy a teda združenie podnikateľov v 
zmysle článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES ako aj článku 53 ods. 1 Dohody o EHP. 

7.2.3. Zmluvy o recipročnom zastúpení sa považujú za dohody medzi podnikateľmi 

(89) Dvojstranné zmluvy o recipročnom zastúpení uzavreté medzi členmi CISAC z krajín 
EHP predstavujú dohody medzi podnikateľmi v zmysle článku 81 ods. 1 zmluvy a 
článku 53 ods. 1 Dohody o EHP69. 

7.2.4. Vzorová zmluva CISAC sa považuje za rozhodnutie združenia podnikateľov 

(90) Článok 81 ods. 1 zmluvy ako aj článok 53 ods. 1 Dohody o EHP sa vzťahujú na 
združenie podnikateľov vtedy, ak:  

a) činnosti združenia alebo podnikateľov patriacich do združenia majú za cieľ 
dosiahnuť výsledky, ktoré sa články 81 ods. 1 zmluvy a 53 ods. 1 Dohody 
o EHP snažia potláčať70, a/alebo 

b) združenie malo v úmysle koordinovať a/alebo koordinovalo konanie svojich 
členov na trhu71. 

(91) CISAC tvrdí, že vzorová zmluva o recipročnom zastúpení medzi organizáciami 
kolektívnej správy je pre členov CISAC z krajín EHP nezáväzná72. CISAC tiež 
uvádza, že „Akýkoľvek člen CISAC-u môže slobodne používať vzorovú zmluvu ... 
Vzorová zmluva CISAC musí byť prispôsobená, keďže bola určená nielen na prípadné 
použitie v rámci EHP, ale aj pre viac ako 140 organizácií zastupujúcich hudobné diela 
na celom svete“73. S cieľom preukázať svoje tvrdenia CISA poznamenáva, že 
„prakticky žiadna z organizácií kolektívnej správy autorov nepoužívala systematicky 
presnú kópiu vzorovej zmluvy CISAC pre svoje dvojstranné zastúpenia“74. 

(92) Hoci má vzorová zmluva CISAC formu nezáväzného odporúčania členom, 
predstavuje rozhodnutie prijaté združením podnikateľov v zmysle článku 81 ods. 1 
zmluvy a článku 53 ods. 1 Dohody o EHP, na základe ktorého jednotliví členovia 
združenia uzatvárajú dvojstranné zmluvy. Odporúčanie prijaté združením bolo 
považované za zodpovedajúce rozhodnutiu aj v tých prípadoch, keď pre členov tohto 
združenia síce záväzné nebolo, ale členovia v skutočnosti konali v súlade s týmto 
odporúčaním75. Ako sa uvádza v oddiele 4.4.2, členovia CISAC z krajín EHP 
používali predmetné ustanovenia vzorovej zmluvy vo svojich dvojstranných zmluvách 
o recipročnom zastúpení. Vzorová zmluva CISAC preto podmienila ich konanie 
a následne mala významný vplyv na hospodársku súťaž. Samotný CISAC dôrazne 

 
69 TONO a STEF uzavreli dvojstranné zmluvy so všetkými organizáciami kolektívnej správy v 

Spoločenstve. 
70 Spojené veci 209/78, až 215/78 a 218/78, Heintz van Landewyck SARL a iní/Komisia Európskych 

spoločenstiev [1980] Zb. s. 3125, bod 88. 
71 Vec 45/85 Verband der Sachversicherer [1987], Zb. s.  405, bod 32; spojené veci 96/82, 97/82, 98/82, 

99/82, 100/82, 101/82, 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 a 110/82, NV IAZ International Belgium a 
iní/Komisia Európskych spoločenstiev, [1983] Zb. s. 3369, body 20 a 21.  

72 Odpoveď z 15. júla 2003 na sťažnosť podanú Music Choice Europe. 
73 Pozri bod 76 odpovede CISAC-u na vyhlásenie o námietkach. 
74 Pozri bod 80 odpovede CISAC-u na vyhlásenie o námietkach. 
75 Spojené veci 96-102, 104, 105, 108 a 110/82, body 20 a 21 a 89. 
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vyzýva svojich členov, aby vzorovú zmluvu používali: toto je skutočne uvedené na 
začiatku vzorovej zmluvy v „Poznámke o použití vzorovej zmluvy“, ktorá hovorí, že 
účelom zmluvy je ochrana záujmov nositeľov práv „prostredníctvom zosúladenia 
podmienok, za ktorých sa organizácie kolektívnej správy autorov navzájom 
zastupujú...“ (zvýraznenie doplnené). CISAC ďalej odporúča používať vzorovú 
zmluvu „vždy, keď je to možné“ a ak organizácie kolektívnej správy nemôžu použiť 
presné znenie vzorovej zmluvy, CISAC upresňuje, že sa „vyzývajú, aby sa dohodli 
základných všeobecných zásadách obsiahnutých vo vzorovej zmluve“ (zvýraznenie 
doplnené)76. Z týchto vyhlásení jasne vyplýva úmysel koordinovať a faktická 
koordinácia členov CISAC. 

7.3. Právny a politický kontext 

7.3.1. Článok 151 ods. 4 Zmluvy o ES 

(93) Podľa článku 151 ods. 4 zmluvy „Spoločenstvo zohľadní kultúrne aspekty vo svojej 
činnosti podľa iných ustanovení tejto zmluvy, a to predovšetkým tak, aby sa 
rešpektovala a podporovala rozmanitosť jeho kultúr“. V tomto smere je možné 
poukázať na Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych 
prejavov, ktorý bol schválený Radou v mene Spoločenstva77. Obsah tohto dohovoru je 
preto súčasťou acquis communautaire. 

(94) Niektoré strany argumentovali, že toto konanie by poškodilo kultúrnu rôznorodosť 
v Európe, a teda by nebolo v súlade s cieľmi článku 151 ods. 4 zmluvy. Zdá sa, že 
tento argument sa vzťahuje iba na námietku týkajúcu sa vymedzovania územného 
rozsahu právomoci udeľovať licencie a nie na ostatné prvky veci, ktorá je predmetom 
tohto rozhodnutia. Vychádza z predpokladu, že súčasné rozhodnutie by zakazovalo 
vymedzenie územnej pôsobnosti ako také, a tým by ohrozilo riadne udeľovanie 
licencií na hudobné diela. Podľa niektorých vyjadrení by zásah Komisie zničil systém 
dvojstranných zmlúv o recipročnom zastúpení a následkom toho by svetový repertoár 
nebol viac dostupný od jednej organizácie kolektívnej správy. To by zapríčinilo, že 
niektorí používatelia by sa zamerali na populárne repertoáre a nemali by záujem 
o repertoáre z menších krajín EHP78. V rovnakej súvislosti sa argumentovalo tým, že 
zákaz vymedzenia územnej pôsobnosti by viedol k tomu, že by sa správa 
a poskytovanie licencií s platnosťou pre viacero území a na medzinárodne atraktívne 
repertoáre sústredilo do rúk len niekoľkých organizácií. Stratou tohto zdroja výnosov, 
ktorá by podľa uvedeného tvrdenia mohla byť značná, by sa predražila správa 
domáceho repertoáru v prípade tradičnejších použití alebo iných použití 
uskutočňovaných na mieste, čo by ohrozilo podporu a odmeňovanie miestnych 
talentov a kultúrnu rôznorodosť.   

(95) Kultúrna rôznorodosť hudobného odvetvia nie je spochybnená týmto rozhodnutím, 
ktoré nezakazuje ani systém recipročného zastúpenia ako takého a ani možnosť 
organizácií kolektívnej správy zaviesť určité vymedzenia územnej pôsobnosti spolu 
s určitými obchodnými podmienkami v zmluvách o recipročnom zastúpení. Toto 

                                                 
76 Pozri stranu 2 vzorovej zmluvy aktualizovanej 30. augusta 2005. 
77 Rozhodnutie Rady z  18. mája 2006 o uzavretí Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych 

prejavov (Ú. v. EÚ L 201, 25.7.2006, s. 15). 
78 Pozri napr. body 23, 102 a nasl. a 155 odpovede GEMA na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá 

dôverný charakter, body 23, 102 a nasl., 155 a stranu 26 odpovede AKM na vyhlásenie o námietkach, 
ktorá nemá dôverný charakter. 
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rozhodnutie zakazuje koordináciu, ktorá má charakter systematického vymedzovania 
územnej pôsobnosti podľa štátnych území79. Ako je vysvetlené v oddiele 7.6.2.2., toto 
rozhodnutie preto nemá byť pre organizácie kolektívnej správy podnetom na upustenie 
od systému recipročného zastúpenia. Naopak, ponúka organizáciám kolektívnej správy 
možnosť prispôsobiť systém recipročného zastúpenia potrebám on-line prostredia 
a spraviť ho tak atraktívnejším pre nositeľov práv a používateľov.  

(96) Takisto bolo uvádzané, že zakazujúce rozhodnutie v tejto veci by zaviedlo 
hospodársku súťaž medzi členmi CISAC z krajín EHP v rámci cien za licencie 
udeľované komerčným používateľom (takzvané „preteky v znižovaní cien“) na škodu 
nositeľov práv. Ako bude uvedené v oddiele 7.6.2.2., vzhľadom na predchádzajúce 
rozhodnutia Komisie, nie je možné očakávať, že toto rozhodnutie povedie k zníženiu 
odmien vyplácaných autorom. 

(97) Podľa niektorých vyjadrení by bol tiež ohrozený systém vzájomnej podpory medzi 
členmi pri rozdeľovaní odmien, ktorý v súčasnosti uplatňujú určití členovia CISAC z 
krajín EHP v rámci prerozdeľovania medzi masovo používanými hudobnými dielami a 
miestnymi hudobnými dielami alebo prerozdeľovania medzi najväčšími nositeľmi 
práv a malými autormi80. Toto rozhodnutie však nezasahuje do vnútornej politiky 
členov CISAC z krajín EHP týkajúcej sa rozdeľovania odmien medzi členmi v rámci 
toho, či uplatňujú určitý stupeň vzájomnej podpory medzi členmi – vrátane 
poskytovania sociálnych a kultúrnych služieb svojim členom – alebo rozdeľujú 
odmeny iba na základe skutočného použitia hudobných diel.  

(98) V niekoľkých posledných rokoch je možno pozorovať trend v prípade niektorých 
nositeľov práv spočívajúci vo vyčleňovaní časti práv zo systému recipročného 
zastúpenia medzi organizáciami kolektívnej správy a ustanovovaní nových správcov 
práv pre udeľovanie licencií na celoeurópskej úrovni. Tento trend je dôsledkom vývoja 
na trhu a vynárania sa nových obchodných modelov, ktoré sa rozvinuli dávno predtým 
ako sa uskutočnilo toto konanie a nemožno ich interpretovať ako dôsledok tohto 
konania. Nemožno prijať tvrdenie, že toto rozhodnutie by ohrozilo životaschopnosť 
miestnych repertoárov v dôsledku ukončenia zmlúv o recipročnom zastúpení, pretože 
toto rozhodnutie nespochybňuje zmluvy o recipročnom zastúpení ako také, a ani nie je 
podnetom pre organizácie kolektívnej správy, aby ich zrušili.  

(99) Nakoniec, marketingová činnosť v oblasti hudobnej distribúcie je v zásade 
uskutočňovaná nahrávacími spoločnosťami, vysielateľmi a rozhlasovými stanicami, a 
nie organizáciami kolektívnej správy. Propagácia a úspech hudobných diel sú do 
značnej miery mimo kontroly organizácií kolektívnej správy autorov. 

7.3.2. Účinok miestnych právnych poriadkov 

(100) Niektoré z členov CISAC z krajín EHP tvrdia, že im vnútroštátne právne predpisy 
priznávajú monopolné postavenie. Takáto situácia by mala byť údajne v Taliansku, 
Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku. V iných prípadoch (napr. SAZAS) sa uvádza, že 

 
79 Pozri oddiel 7.6. 
80 Napríklad TONO sa vyjadril vo svojej odpovedi na vyhlásenie o námietkach (na strane 15 verzie, ktorá 

nemá dôverný charakter), že koniec územného vymedzenia „by mal negatívny účinok na kultúrnu 
rôznorodosť v rámci EHP. Najmä v prípade repertoárov, ktoré sa využívajú viac na národnej ako na 
medzinárodnej úrovni, ako napríklad nórskeho, to bude viesť k ďalšej marginalizácii nórskej hudby ... 
v rámci EHP,  a k  zvýhodňovaniu anglo-americkej hudby.“ 
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miestne právne predpisy vyžadujú registráciu alebo určitú formu povolenia, ktorú 
ostatní členovia CISAC z krajín EHP nemajú, čo by týmto členom CISAC z krajín 
EHP bránilo udeľovať licencie na konkrétnom území. Nie je vždy jasné, či sa toto 
vzťahuje na vydávanie licencií používateľovi, ktorý sa na tomto území nachádza alebo 
ktorý by na tomto území chcel licenciu využívať.  

(101) Bez toho, aby bolo prijaté konečné stanovisko, je potrebné uviesť, že tieto údajné 
vnútroštátne monopoly alebo iné obmedzujúce opatrenia nebránia organizáciám 
kolektívnej správy uzatvárať zmluvy o recipročnom zastúpení s inými organizáciami 
kolektívnej správy, ktoré by umožňovali druhej strane udeľovať licencie na viacero 
území alebo ktorými by sa odstraňovala ochrana druhej strany voči hospodárskej 
súťaži iných organizácií kolektívnej správy. Rakúske právo by napríklad nemohlo 
brániť AKM uzavrieť zmluvu s organizáciou SABAM, v ktorej by tejto organizácii 
udelil poverenie nevýhradného charakteru alebo poverenie, ktorý by tiež zahŕňal 
územie Holandska. Miera, do akej prax opísaná v tomto rozhodnutí ovplyvňuje iné 
trhy ako trhy, v rámci ktorých je výhradnosť možná na základe právnych predpisov, je 
výsledkom autonómneho rozhodnutia organizácií kolektívnej správy, a nie výsledkom 
vnútroštátnych právnych predpisov81. V každom prípade argumenty týkajúce sa 
účinky miestnych právnych poriadkov protirečia predchádzajúcemu konaniu 
niektorých strán, najmä SIAE a AKM82. Obe tieto organizácie podpísali dohodu zo 
Santiaga83, čo znamená, že pre ne nepredstavuje problém, že iná strana dohody zo 
Santiaga vydáva licencie pokrývajúce celé územie EHP vrátane Talianska a Rakúska.  

(102) Niektorí členovia CISAC z krajín EHP navyše tvrdia, že ustanovenie, ktoré sú 
predmetom tohto konania, nie sú vymožiteľné, keďže sú v rozpore s niektorými 
ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov84. Skutočnosť, že určité 
ustanovenie zmluvy môže byť v rozpore aj s vnútroštátnymi právnymi predpismi, však 
nebráni uplatneniu článku 81 zmluvy. 

7.3.3. Systém rozšíreného udeľovania licencií 

(103) Niektorí členovia CISAC z krajín EHP Komisii uviedli, že ich vnútroštátne právne 
poriadky obsahujú ustanovenia o systéme kolektívneho udeľovania licencií.  
Organizácia kolektívnej správy je podľa tohto systému oprávnená vydávať licencie 

 
81 V tejto súvislosti Komisia uvádza, že v liste, ktorý zaslal SIAE organizácii BUMA 5. apríla 2006, 

objasnil SIAE organizácii BUMA, že ich dvojstranná zmluva nezakladá výhradnosť. SIAE zdôraznil 
fakt, že: „Inými slovami, organizácia BUMA má právo vymenovať iného mandatára alebo sama 
udeľovať licencie na svoj repertoár v Taliansku.“ 

82 Pozri strany 12 a 21 odpovede AKM na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter. 
83 Komisia vydala v roku 2004 vyhlásenie o námietkach o udeľovaní internetových licencií organizáciami 

kolektívnej správy autorov podľa takzvanej dohody zo Santiaga. Táto dohoda obsahovala doložku 
o rozdelení zákazníkov, na základe ktorej sa organizácie kolektívnej správy zaviazali udeľovať svetové 
licencie len používateľom nachádzajúcim sa na ich domácom (t. j. štátnom) území. Komisia zastávala 
názor, že strata teritoriality spôsobená internetom ako aj digitálny formát hudobných súborov otvorili 
cestu k udeľovaniu licencií na viacero území a povedú k väčšej hospodárskej súťaži medzi 
organizáciami kolektívnej správy pri udeľovaní tejto novej licencie. Platnosť dohody zo Santiaga 
skončila koncom roka 2004 a strany ju neobnovili (pozri tlačovú správu Komisie IP/04/586 
z 3. mája 2004). BUMA a SABAM ponúkli záväzky nepodpísať žiadne zmluvy o udeľovaní licencií na 
práva na verejné predvedenie pre on-line použitie s inými organizáciami spravujúcimi autorské práva, 
ktorá by obsahovala uvedenú doložku (pozri oznámenie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia 
Rady (ES) č. 1/2003 vo veciach COMP/C2/39152 — BUMA a COMP/C2/39151 SABAM (dohoda zo 
Santiaga — COMP/C2/38126) (Ú. v. EÚ C 200, 17.8.2005, s. 11). 

84 Pozri odpoveď AEPI na vyhlásenie o námietkach a body 34 a 35 odpovede GEMA na vyhlásenie 
o námietkach. 
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pokrývajúce nielen diela nositeľov práv, ktorých zastupuje, ale tiež diela nositeľov 
práv, ktorí nie sú jej členmi. Toto je najmä možné v súvislosti s udeľovaním licencií 
na práva na vysielanie a káblovú retransmisiu85.  

(104) Takýto systém však má za cieľ zabezpečiť, aby určití používatelia mohli získať jedinú 
licenciu na všetky práva, a nie je relevantný pre posudzovanie súladu postupov, ktoré 
sú predmetom tohto konania, s článkom 81 zmluvy. Systém rozšíreného udeľovania 
licencií ako taký nebráni organizácii kolektívnej správy nachádzajúcej sa v inej krajine 
EHP vydať licenciu na územie krajiny EHP, v ktorej sa tento systém uplatňuje. 
Obvyklou podmienkou na to, aby organizácia kolektívnej správy mohla platne vydať 
rozšírenú licenciu, je jej súlad s miestnymi právnymi predpismi o fungovaní 
organizácií kolektívnej správy (v zmysle zodpovednosti, efektívnosti). Akákoľvek 
organizácia kolektívnej správy, ktorá spĺňa túto podmienku, môže potenciálne začať 
vydávať rozšírené licencie.  

(105) Na záver možno zhrnúť, že súčasné rozhodnutie nepodkopáva existenciu a fungovanie 
systému rozšíreného udeľovania licencií. 

7.3.4. Odporúčanie Komisie o správe práv v on-line prostredí 

(106) V roku 2005 bolo uverejnené Odporúčanie Komisie 2005/737/ES z 18. októbra 2005 o 
kolektívnej cezhraničnej správe autorských práv a s nimi súvisiacich práv na 
oprávnené on-line hudobné služby86. 

(107) Mnoho členov CISAC z krajín EHP argumentovalo, že vyhlásenie o námietkach je 
v značnom rozpore s odporúčaním. Tieto argumenty je možno zhrnúť v citácii 
stanoviska CISAC: „Táto štúdia dôrazne kritizuje a jednoznačne odmieta „variant 2“, 
ktorý posilňuje cezhraničnú správu autorských práv zavedením licencií na viacero 
území so slobodnou voľbou miesta prístupu. Štúdia zavádza hospodársku súťaž na 
úrovni komerčného používateľa, a tak ešte viac posilňuje jeho vyjednávaciu pozíciu.“ 
CISAC bol preto názoru, že „Stanovisko zaujaté vo vyhlásení o námietkach 
v súvislosti s hospodárskou súťažou v oblasti hudobných služieb poskytovaných cez 
internet je neopodstatnené a jednoznačne v rozpore  so štúdiou z roku 2005, v ktorej 
Komisia usúdila, že hospodárska súťaž, ktorá sa podporuje vo vyhlásení o námietkach, 
by poškodila autorov a komerčných používateľov v odvetví kultúry“87.  

(108) Komisia najprv uvádza, že členovia CISAC z krajín EHP si zamieňajú odporúčanie 
2005/737/ES (ktoré nenavrhuje žiadny „variant“) a posúdenie vplyvu zahrnuté 
v pracovnom dokumente útvarov Komisie, ktoré bolo vypracované pred odporúčaním. 
Tento pracovný dokument bol iba prípravným krokom a Komisiou nebol schválený88. 

 
85 Pozri článok 3 ods. 2 a článok 9 ods. 2 smernice 93/83/EHS. 
86 Ú. v. EÚ L 2764/54, 21.10.2005, s. 54. 
87 Pozri strany 11 a 12 odpovede CISAC na vyhlásenie o námietkach. 
88 Pozri pracovný dokument útvarov Komisie – posúdenie vplyvu reformy kolektívnej cezhraničnej 

správy autorských práv a s nimi súvisiacich práv na oprávnené on-line hudobné služby 
SEK(2005) 1254 z 11.10.2005, dostupný na: 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/sec_2005_1254_en.pdf. V tejto 
súvislosti Komisia poznamenáva, že CISAC odkazoval na vety, ktoré nie sú súčasťou tejto štúdie, 
pokiaľ ide o posúdenie možnosti 2 vykonané zamestnancami (pozri najmä citácie v odseku 175 
odpovede organizácie CISAC na vyhlásenie o námietkach). 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/sec_2005_1254_en.pdf
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(109) Odporúčanie 2005/737/ES sa vo svojej podstate výrazne zasadzuje za to, aby mali 
nositelia práv možnosť slobodne si zvoliť správcov svojich práv a rozsah práv, ktoré 
majú byť spravované, bez ohľadu na bydlisko alebo štátnu príslušnosť nositeľa práv89. 
Odporúčanie ďalej jasne uvádza, že kolektívni správcovia práv by mali udeľovať 
licencie komerčným používateľom na základe objektívnych kritérií a „bez akejkoľvek 
diskriminácie medzi používateľmi“90 a vyjadruje podporu tomu, aby sa začali 
udeľovať licencie na viacero území. Odporúčanie 2005/737/ES a toto rozhodnutie sú 
preto konzistentné, keďže oba dokumenty podporujú odstránenie prekážok 
obmedzujúcich hospodársku súťaž, ktoré bránia nositeľom práv slobodne si vyberať 
svoje organizácie kolektívnej správy a správcom práv v udeľovaní licencií na viacero 
území.  

(110) A nakoniec, odporúčanie je nezáväzným aktom, ktorý sa má čítať a vykladať vo svetle 
ustanovení zmluvy , najmä jej článkov 81 a 82.  

7.3.5. Formy hospodárskej súťaže, ktoré sú ovplyvnené  

(111) Bod 18 Usmernenia o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy91 poskytuje rámec pre 
analýzu toho, ktoré faktory hospodárskej súťaže môžu byť ovplyvnené dohodami, 
ktoré majú za cieľ alebo následok obmedzovanie hospodárskej súťaže v zmysle 
článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES. V kontexte tejto veci sú ovplyvňované dve formy 
súťaže. Po prvé, súťaž medzi organizáciami kolektívnej správy pri poskytovaní ich 
vlastných služieb alebo repertoárov. Takáto (skutočná alebo potenciálna) hospodárska 
súťaž by sa mohla uskutočniť na troch trhoch opísaných v oddiele 5.2, t. j. na trhu 
s poskytovaním služieb správy autorských práv nositeľom práv, na trhu 
s poskytovaním služieb správy autorských práv iným organizáciám kolektívnej správy 
a na trhu s udeľovaním licencií komerčným používateľom na práva na verejné 
prevedenie prostredníctvom satelitného, káblového a internetového prenosu.  

(112) Niektorí členovia CISAC z krajín EHP tvrdili, že hospodárska súťaž medzi 
organizáciám kolektívnej správy týkajúca sa udeľovania licencií na ich vlastný 
repertoár komerčným používateľom prostredníctvom priameho udeľovania licencií 
nemôže prebiehať, pretože repertoáre organizácií kolektívnej správy sú 
komplementárne. Je pravdou, že niektorí používatelia, ako napríklad rozhlasové 
a televízne stanice, majú iba obmedzenú možnosť voľby jednotlivých domácich 
repertoárov, avšak iní používatelia, napríklad poskytovatelia vyzváňacích tónov, by 
mohli byť flexibilnejší, pokiaľ ide o repertoáre potrebné pre ich vlastnú ponuku na 
trhu. Obmedzenia, ktoré sú alebo boli uložené v súvislosti s možnosťou člena vstúpiť 
do inej organizácie kolektívnej správy alebo rozdeliť svoj repertoár medzi niekoľko 
organizácií, navyše ešte viac zvyšujú stupeň komplementarity repertoárov organizácií 
kolektívnej správy. Tieto obmedzenia rozdelili svetový repertoár na prísne domáce 
repertoáre.  

(113) Druhá forma hospodárskej súťaže je súťaž medzi organizáciami kolektívnej správy, 
ktoré ponúkajú podobné repertoáre. Táto forma by prebiehala v prípade neexistencie 
územných obmedzení uvedených v zmluvách  o recipročnom zastúpení medzi 
organizáciami kolektívnej správy na základe práv získaných od iných organizácií 

 
89 Pozri body 3 a 5 odporúčania. 
90 Pozri bod 9 odporúčania. 
91 Oznámenie Komisie - Usmernenia o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy z 24. apríla 2004 

(Ú. v. EÚ C 101, s. 97). 
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kolektívnej správy prostredníctvom zmlúv o recipročnom zastúpení. Táto forma 
(skutočnej alebo potenciálnej) hospodárskej súťaže, ktorá má vplyv na ponuku 
hudobného repertoáru komerčným používateľom, by zohrávala úlohu na trhu 
s udeľovaním licencií na práva na verejné predvedenie.  

(114) Zmluvy, ktoré obmedzujú licenciu na určité územie a ktoré bránia iným organizáciám 
kolektívnej správy udeľovať licencie pre toto územie, ovplyvňujú hospodársku súťaž 
v rámci predmetného repertoáru. V krátkosti povedané, ak zmluva obmedzuje 
skutočnú alebo potenciálnu hospodársku súťaž, ktorá by existovala bez týchto 
zmluvných obmedzení, potom táto zmluva môže spadať pod článok 81 ods. 1 zmluvy. 

(115) Predtým ako možno urobiť záver, či takéto obmedzovanie hospodárskej súťaže spadá 
pod článok 81 ods. 1 zmluvy v dôsledku jeho obmedzujúceho cieľa alebo následku, je 
potrebné podľa ods. 18 bod 2 usmernenia Komisie o uplatňovaní článku 81 ods. 3 
zmluvy posúdiť, či by udeľovanie licencií medzi organizáciami kolektívnej správy 
prebiehalo pri neexistencii predmetných zmluvných obmedzení. Ak je obmedzenie 
objektívne potrebné pre takéto udeľovanie licencií, toto obmedzenie nespadá pod 
článok 81 ods. 1 zmluvy92. Článok 81 ods. 1 sa teda nepoužije, ak by v prípade 
neexistencie tohto obmedzenia zmluva daného typu nebola uzavretá. V takom prípade 
neexistuje žiadna hospodárska súťaž, ktorá by sa obmedzovala. Toto hodnotenie 
nevychádza zo subjektívneho pohľadu strán, ako naznačuje odkaz na „objektívnu 
potrebu”. Ako je uvedené v ods. 18 bod 2 usmernenia, otázkou nie je, či by strany v 
ich situácii neakceptovali uzavretie menej obmedzujúcej zmluvy, ale skôr, či by 
podnikmi v podobnom prostredí bola uzavretá vzhľadom na povahu zmluvy a 
vlastnosti trhu menej obmedzujúca zmluva. V tomto smere je potrebné posúdiť 
skutočný hospodársky kontext, v rámci ktorého funguje vzorová zmluva CISAC 
a organizácie kolektívnej správy, ako aj vlastnosti relevantných trhov. 

(116) Uvedený rámec sa použije v oddieloch uvedených ďalej, ktoré sa zaoberajú rôznymi 
obmedzeniami obsiahnutými v dvojstranných zmluvách o recipročnom zastúpení 
(oddiel 7.4 a 7.5) a v zosúladených postupoch medzi členmi CISAC z krajín EHP, ako 
aj zlučiteľnosťou týchto obmedzení s článkom 81 ods. 1 zmluvy a článkom 53 ods. 1 
Dohody o EHP (oddiel 7.6). 

7.3.6. Odporúčací list zaslaný v roku 1999 organizácii PRS  

(117) Pred prijatím vyhlásenia o námietkach a v rámci iného konania (vec IV/34.991) 
Komisia zaslala odporúčací list organizácii PRS týkajúci sa jej interných členských 
pravidiel a jej zmluvy o recipročnom zastúpení s organizáciou SACEM93.  

(118) Organizácia PRS notifikovala Komisii svoje členské pravidlá 3. februára 1994. Podľa 
prílohy k formuláru A/B bolo postúpenie práv členov na organizáciu PRS výhradné 
pre celý súbor práv na verejné predvedenie (bod 5.2.2. prílohy k formuláru A/B). 
V rámci aktualizácie tejto notifikácie uskutočnenej 12. januára 1999 organizácia PRS 
oznámila zmenené a doplnené členské pravidlá, ktoré umožňovali vyčlenenie práv na 
živé predvedenie. Organizácia PRS tiež informovala o svojich dvojstranných 
zmluvách o recipročnom zastúpení s inými členmi CISAC z krajín EHP, ktoré podľa 

 
92 Vec 258/78 Nungesser KG a Kurt Eisele/Komisia Európskych spoločenstiev [1978], Zb. s. 2015. 
93  V kontexte tohto konania žiadala organizácia PRS prístup k spisu Komisie, ktorý sa týka 

veci IV/34.991. Prístup k tomuto spisu bol organizácii PRS poskytnutý 28. marca 2006. Tiež jej bolo 
umožnené urobiť fotokópie akýchkoľvek prístupných dokumentov, ktoré považovala za vhodné. 
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znenia prílohy k formuláru A/B „...nie sú výhradné...“. Podľa znenia prílohy 
k formuláru A/B poskytla organizácia PRS svoju zmluvu s organizáciou SACEM 
v prílohe 8 k danej notifikácii. Avšak v prílohe 8 sa v skutočnosti nachádza vzorová 
zmluva CISAC. Odporúčací list bol zaslaný organizácii PRS dňa 16. februára 1999.  

(119) PRS a ostatní adresáti vyhlásenia o námietkach tvrdili, že vzhľadom na tento 
odporúčací list nie je jednoznačne pochopiteľné, prečo Komisia zmenila svoje 
posúdenie a ako mohla udeliť pokuty organizácii PRS a ostatným adresátom 
vyhlásenia o námietkach za to, že navrhli alebo uplatňovali obmedzenia týkajúce sa 
členstva a územné obmedzenia obsiahnuté vo vzorovej zmluve CISAC. 

(120) Odporúčací list však nebráni Komisii v tom, aby prehodnotila predmetnú zmluvu 
alebo postupy, ako je to aj uvedené v samotnom liste. 

(121) Na trhu došlo od roku 1999 k podstatnému vývoju a aj súčasná vec priniesla Komisii 
nové informácie. V skratke povedané, nástup internetu radikálne mení spôsob, akým 
sú autorské práva využívané. Navyše, ako je vysvetlené v odôvodnení č. 98, 
súťažitelia na trhu vyvinuli nové modely podnikania. Vo svojej sťažnosti predložil 
podnik RTL informácie týkajúce sa satelitného a káblového využitia, ktoré v čase 
notifikácie zo strany PRS neboli známe. Dodatočné informácie zahŕňali dôkaz tom, že 
zmluvy o recipročnom zastúpení bránili rozvoju medzinárodnej podnikateľskej 
činnosti vysielateľov. Notifikácia PRS obsahovalo iba informácie o procesnej stránke 
pravidiel týkajúcich sa členstva a zmlúv s inými organizáciami kolektívnej správy.  

(122) Je teda možné zhrnúť, že odporúčací list zaslaný organizácii PRS v roku 1999 Komisii 
nebráni v tom, aby na základe skutočností relevantných pre toto rozhodnutie zistila, že 
došlo k porušeniu ustanovení Zmluvy o ES.  

7.4. Obmedzenia týkajúce sa členstva  

(123) Tento oddiel sa zaoberá obmedzeniami týkajúcimi sa členstva, ktoré sú obsiahnuté 
v dvojstranných zmluvách o recipročnom zastúpení medzi členmi CISAC z krajín 
EHP, ktoré v zmysle článku 81 ods. 1 zmluvy a článku 53 ods. 1 Dohody o EHP 
predstavujú dohody medzi podnikateľmi. 

(124) Článok 11 ods. II vzorovej zmluvy CISAC ustanovuje94, že žiadna zo zmluvných 
organizácií kolektívnej správy nesmie bez súhlasu druhej organizácie prijať za svojho 
člena osobu, ktorá je členom tejto druhej organizácie ani fyzickú osobu - štátneho 
príslušníka alebo podnik či spoločnosť so sídlom v niektorej z krajín, v ktorej táto 
druhá organizácia pôsobí. Uplatňovanie článku 11 ods. II v dvojstranných zmluvách o 
recipročnom zastúpení znamenalo, že organizácia kolektívnej správy musela požiadať 
o povolenie druhú organizáciu – potenciálneho konkurenta na trhu so správou práv pre 
autorov – predtým, ako mohla prijať za člena autora, ak už bol členom tejto druhej 
organizácie alebo bol štátnym príslušníkom krajiny, v ktorej druhá organizácia 
pôsobila, teda zvyčajne krajiny, v ktorej bola táto druhá organizácia usadená.   

(125) Uvedené ustanovenie obmedzuje možnosť autora stať sa členom organizácie 
kolektívnej správy podľa vlastného výberu alebo byť súčasne členom rôznych 

 
94 Toto ustanovenie bolo síce formálne vypustené zo vzorovej zmluvy CISAC v júni 2004, ale viacero 

organizácií kolektívnej správy ho naďalej uplatňuje vo svojich dvojstranných zmluvách o recipročnom 
zastúpení, ako bolo uvedené v odôvodneniach č. 30 až 34. 
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organizácií kolektívnej správy z krajín EHP na účely správy svojich práv na rôznych 
územiach EHP.  

(126) Obmedzujúce ustanovenia týkajúce sa členstva ovplyvňujú dve formy hospodárskej 
súťaže. V prvom rade a predovšetkým, obmedzujú hospodársku súťaž medzi 
organizáciami kolektívnej správy na trhu s poskytovaním služieb nositeľom práv. Po 
druhé a nepriamejšie, výsledný dopad na repertoáre, ktorých nositeľmi sú jednotlivé 
organizácie kolektívnej správy, môže tiež ovplyvniť hospodársku súťaž medzi 
organizáciami kolektívnej správy na trhu s licenciami pre komerčných používateľov. 
Tieto ustanovenia sú spôsobilé obmedzovať repertoáre každej organizácie kolektívnej 
správy len na práva nositeľov práv z tej istej krajiny EHP, a tým zvyšovať ich 
komplementaritu viac ako za iných okolností. Obmedzujúce ustanovenia sú preto 
spôsobilé znižovať potenciálnu hospodársku súťaž medzi organizáciami kolektívnej 
správy, pokiaľ ide o ich vlastný repertoár. Obmedzenia týkajúce sa členstva musia byť 
tiež zohľadnené pri hodnotení územných obmedzení, ktoré limitujú licenčné aktivity 
organizácií kolektívnej správy na jednu krajinu EHP. Čím viac je možné repertoáre 
jednotlivých organizácií kolektívnej správy považovať za zastupiteľné, tým viacej 
limitujú územné obmedzenia hospodársku súťaž, ktorá by inak prebiehala pri 
neexistencii dvojstranných zmlúv o recipročnom zastúpení. Ako už bolo uvedené, 
obmedzenia týkajúce sa členstva prispievajú k vytváraniu jasne oddelených domácich 
repertoárov, keďže sťažujú autorom získať členstvo v inej organizácii kolektívnej 
správy. Bez obmedzení týkajúcich sa členstva by bola táto deľba podľa štátnej 
príslušnosti menej pravdepodobná, čo by potenciálne viedlo z dlhodobého hľadiska k 
viac homogénnym repertoárom.  

(127) Obmedzenia týkajúce sa členstva preto spadajú pod zákaz v článku 81 ods. 1 Zmluvy 
o ES a v článku 53 ods. 1 Dohody o EHP a sú porušením z dôvodu svojho 
protiprávneho cieľa. 
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(128) Vyšetrovanie Komisie a ústne vypočutie ukázali, že niektorí členovia CISAC z krajín 
EHP sami považujú tento vzorový článok za protisúťažný95. 

(129) Organizácia IMRO tvrdí, že určité praktické dôvody ospravedlňujú potrebu žiadať 
o súhlas inú organizáciu kolektívnej správy a že toto ustanovenie sa uplatňovalo iba 
v prípadoch, keď autor bol už členom inej organizácie kolektívnej správy a chcel 
zmeniť svoju členskú príslušnosť96. Zdá sa skutočne potrebné, aby organizácie 
kolektívnej správy medzi sebou komunikovali na účely zabezpečenia zmeny členskej 
príslušnosti nositeľa práva z jednej organizácie do druhej. Toto sa však v ustanovení 
nenavrhuje a vyžadovať súhlas na to, či nositeľ práva je alebo nie je oprávnený vybrať 
si inú organizáciu kolektívnej správy, by nemalo byť potrebné bez ohľadu na to, či je 
zamietnutie súhlasu zdôvodnené alebo nie.  

(130) Argument niektorých organizácií kolektívnej správy, že ustanovenie o členstve sa 
neuplatňovalo, nemení obmedzujúci charakter ustanovenia. Keďže cieľom ustanovenia 
je rozdeľovať autorov podľa ich štátnej príslušnosti tým, že rozhodnutie, či sa autori 
môžu alebo nemôžu stať členmi inej organizácie kolektívnej správy, je v rukách 
„domácej“ organizácie, nie je potrebné preukazovať, že ustanovenie bolo uplatňované 
alebo presadzované. Samotná existencia ustanovenia vytvára „vizuálne 
a psychologické“ pozadie, ktoré odrádza organizácie kolektívnej správy od snahy 
prilákať autorov, ktorí sú v súčasnosti členmi iných organizácií alebo nie sú štátnymi 
príslušníkmi krajiny, ktorá predstavuje „domáce územie“ tejto organizácie97. Podobne 
aj argument niektorých organizácií kolektívnej správy, že sa fakticky nevyskytli 
žiadne žiadosti od autorov o členstvo v inej organizácii kolektívnej správy ako je 
organizácia krajiny, ktorej sú štátnymi príslušníkmi, nevylučuje obmedzujúci 
charakter tohto ustanovenia. Naopak, ak by toto tvrdenie bolo pravdivé, toto 
ustanovenie by nebolo potrebné. 

(131) Vyšetrovanie okrem toho ukázalo, že existuje malý podiel členov, ktorí nie sú 
štátnymi príslušníkmi krajiny predstavujúcej „domáce územie“ organizácie kolektívnej 

 
95 Napríklad, v písomnej korešpondencii z apríla 2005 s organizáciou STIM napísal SACEM v súvislosti 

s článkom 11 ods. II vzorovej zmluvy CISAC, že „táto doložka nie je v súlade s článkom 81 ods. 1 
Rímskej zmluvy. Zdá sa preto nevyhnutné vypustiť ju zo zmluvy o recipročnom zastúpení uzavretej 
medzi organizáciou SACEM a STIM...“ (Pozri list od pána Thierry Desurmonta, SACEM, zo 
4. apríla 2005 zaslaný pánu Kenth Muldinovi, STIM, strana 1). V liste zaslanom organizácii SACEM 
dňa 18. mája 2005 napísal ZAIKS, že „článok 11 ods. II ... nie je v súlade s ustanoveniami článku 81 
ods. 1 Rímskej zmluvy“. AKKA/LAA oznamuje organizácii SACEM podobné stanovisko na túto vec 
v liste zo 7. júna 2005: „S ohľadom na Váš list z 13. mája 2005 o zlučiteľnosti zmluvy o recipročnom 
zastúpení s článkom 81 ods. 1 Rímskej zmluvy by som chcel potvrdiť, že AKKA/LAA súhlasí s tým, aby 
sa článok 11 ods. II považoval za vylúčený zo zmluvy o recipročnom zastúpení medzi SACEM 
a AKKA/LAA“. Ostatné organizácie kolektívnej správy začali v priebehu konania odstraňovať 
ustanovenie zo svojich zmlúv o recipročnom zastúpení, čo naznačuje, že buď nie je toto ustanovenie 
potrebné pre plynulé fungovanie týchto zmlúv alebo ho tieto strany implicitne považujú za protisúťažnú 
(napríklad ARTISJUS, BUMA, KODA, OSA). 

96 Organizácia IMRO obmedzuje tieto dôvody na scenár, podľa ktorého sa člen inej organizácie 
kolektívnej správy rozhodne stať členom organizácie IMRO a následne opustiť svoju organizáciu. 
Podľa organizácie IMRO je táto osoba povinná získať súhlas tejto druhej organizácie kolektívnej správy 
v súvislosti s dátumom začiatku a konca členstva daného nositeľa práv. Pozri body 38 a 39 odpovede 
organizácie IMRO na vyhlásenie o námietkach z 31. januára 2008 a jej list z 28. septembra 2005. 

97 Pozri v tejto súvislosti vec 19/77 Miller International Schallplatten GmbH/Komisia Európskych 
spoločenstiev [1978], Zb. s. 131, bod 7; spojené veci 32/78, 36/88 a 82/78, [1979], Zb. s.  2435 BMW 
Belgium SA/Komisia Európskych spoločenstiev, body 27-36; vec 246/86 SC Belasco a iní/Komisia 
Európskych spoločenstiev [1989], Zb. s. 2117, bod 15. 
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správy. V marci 2005 Komisia oslovila členov CISAC z krajín EHP prostredníctvom 
žiadosti o informácie, či majú nejakých členov s inou štátnou príslušnosťou. 
Organizácia AKKA/LAA odpovedala, že nemá žiadnych členov s inou štátnou 
príslušnosťou. Niektorí členovia CISAC z krajín EHP predložili veľmi nízke čísla: 
AEPI odpovedal, že má 11 členov s inou štátnou príslušnosťou. Členovia s inou 
štátnou príslušnosťou tvorili 0,8 % v TEOSTO, 1 % v ARTISJUS a OSA, 1,43 % v 
SGAE. Ostatné organizácie kolektívnej správy neposkytli žiadne údaje (ZAIKS, 
TONO, SPA, SOZA, STIM, SIAE, SABAM, LATGA-A, KODA, EAÜ, STIM, 
AKM). Organizácia GEMA uviedla, že 6,83 % z jej členov nie sú Nemci. Podľa PRS 
(ktorý nemá výslovné ustanovenie o členstve vo svojich zmluvách o recipročnom 
zastúpení) 11,3 % jeho členov nie sú Briti. Členovia inej štátnej príslušnosti tvorili 19 
% členskej základne organizácie SACEM, hoci je toto číslo možno vysvetliť tým, že 
SACEM pôsobí priamo v niekoľkých krajinách, či už v Spoločenstve (Luxembursko) 
alebo mimo Spoločenstva (Afrika). 

(132) Existujú jasné náznaky, že hospodárska súťaž medzi organizáciami kolektívnej správy 
v poskytovaní služieb správy autorských práv nositeľom práv hudobných diel by bola 
pre týchto nositeľov práv prínosom. Vyplýva to z toho, že vo väčšine prípadov 
medzinárodné odmeny podliehajú viacnásobným alebo odlišným odvodom na 
administratívne náklady iných organizácií kolektívnej správy nachádzajúcich sa v 
rôznych jurisdikciách. Výnos, ktorý napokon získa nositeľ práva, sa môže odlišovať 
v závislosti od organizácie kolektívnej správy spravujúcej jeho práva. Komisia 
požiadala členov CISAC z krajín EHPo informácie o ich typických poplatkoch 
a štruktúre odmien a o tom, či uplatňujú rôzne administratívne zrážky pri právach 
vyplývajúcich z ich zmlúv o recipročnom zastúpení98. Odpovede boli trojakého druhu: 
(i) niektoré organizácie kolektívnej správy neúčtujú ďalšie administratívne poplatky 
voči výnosom pochádzajúcich z iných organizácií kolektívnej správy99; (ii) ďalšie 
organizácie účtujú osobitnú sadzbu, ktorá sa líši od jednej organizácie k druhej100 a 
nakoniec (iii) niektoré organizácie neuplatňujú odlišné sadzby pri odmenách 
vybraných priamo nimi a odmenách vyplývajúcich zo zmlúv o recipročnom 
zastúpení101. Sadzby uplatňované členmi CISAC z krajín EHP pri odmenách 
vyplývajúcich zo zmlúv o recipročnom zastúpení sa pohybujú celkovo v rozmedzí od 
0 % do približne 27,7 %102.  

(133) Iným indikátorom v súvislosti s efektívnosťou služieb poskytovaných členmi CISAC z 
krajín EHP nositeľom práv je úroveň výšky administratívnych poplatkov alebo 
takzvaný „podiel administratívnych režijných nákladov“. STIM vo svojej odpovedi na 
vyhlásenie o námietkach uviedol, že „organizácie kolektívnej správy používajú 
medzinárodné referenčné kritérium nazvané „podiel administratívnych režijných 

 
98 Žiadosť o informácie zo septembra 2006 zaslaná všetkým EHP organizáciám kolektívnej správy, ktoré 

sú stranami v tomto konaní. 
99 Napríklad IMRO (pozri oddiel „Medzinárodné administratívne náklady“ odpovede na žiadosť 

o informácie zo septembra 2006, ktorá nemá dôverný charakter) alebo KODA (pozri oddiel I.B.1.2 
odpovede na žiadosť o informácie zo septembra 2006, ktorá nemá dôverný charakter). 

100 Napríklad OSA (pozri oddiel I.B odpovede na žiadosť o informácie zo septembra 2006, ktorá nemá 
dôverný charakter). 

101 Napríklad GEMA (pozri stranu 3 odpovede na žiadosť o informácie zo septembra 2006, ktorá nemá 
dôverný charakter). 

102 Pozri stranu 2 odpovede STEF, ktorá nemá dôverný charakter. Komisia zdôrazňuje skutočnosť, že 
príklady sú uvádzané na základe dostupných údajov. Niektoré organizácie kolektívnej správy totiž 
neposkytli odpoveď na túto otázku. 
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nákladov“ na účely posudzovania efektívnosti“103. V tomto smere sa zdá, že 
administratívne poplatky účtované členmi CISAC z krajín EHP svojim členom sa 
podstatne líšia104. 

(134) Nositelia práv by tak mali motiváciu, aby si vybrali služby kolektívnej správy na 
základe viacerých kritérií, najmä (i) nákladových prvkov (odpočty zo spravovanie 
práv, členské poplatky a súvisiace náklady, ako napríklad odvody do penzijného 
systému alebo systému na podporu kultúry), (ii) kvality služieb (transparentnosť, 
zodpovednosť, podmienky platby odmien, informácie, právna ochrana a vymáhanie), 
(iii) výhod plynúcich z členstva (ako sú systémy dôchodkového a zdravotného 
poistenia) a (iv) schopnosti vybrať pre autorov splatné odmeny. 

(135) Záujem, ktorí nositelia práv prejavujú o zvýšenú hospodársku súťaž medzi 
organizáciami kolektívnej správy, nie je iba teoretickou hypotézou. Napríklad 
v roku 1998 chcel francúzsky držiteľ práv (skupina „Daft Punk”) previesť len určité 
kategórie svojich autorských práv na SACEM a len pre svoje domáce územie 
(Francúzsko). SACEM považoval túto požiadavku za nezlučiteľnú so svojimi 
stanovami a z tohto dôvodu ju zamietol. Na základe sťažnosti podanej skupinou, 
Komisia posúdila zamietnutie SACEM-u ako možné zneužitie dominantného 
postavenia. Následne SACEM upravil svoje stanovy a umožnil svojim nositeľom práv, 
aby individuálne spravoval určité kategórie ich práv alebo aby títo nositelia práv mohli 
previesť svoje práva na inú organizácia kolektívnej správy105. 

(136) Organizácie kolektívnej správy môžu mať tiež záujem na hospodárskej súťaži v rámci 
získavania autorov, keďže by to mohlo mať pozitívny dopad na celkový obrat, ktorý je 
základom pre účtované administratívne poplatky. V prípade neexistencie ustanovení o 
členstve by organizácie kolektívnej správy boli menej obmedzené pri hospodárskej 
súťaži v rámci získavania nositeľov práv. 

(137) Je možné zhrnúť, že v prípade neexistencie ustanovenia o členstve by sa zintenzívnila 
hospodárska súťaž medzi organizáciami kolektívnej správy na trhu so službami správy 
autorských práv pre nositeľov práv. V prípade neexistencie obmedzení týkajúcich sa 
členstva by ďalej organizácie kolektívnej správy mohli vyjednávať priamo s členmi 
iných organizácií a mohli by sa preto pokúsiť budovať svoj vlastný „celosvetový“ 
repertoár alebo aspoň repertoáre, ktoré sú rôznorodejšie ako čisto domáce repertoáre, 
pretože zahŕňajú diela autorov z rôznych krajín. Obmedzenia teda vytvárajú umelú 
závislosť medzi organizáciami kolektívnej správy, pretože čisto domáce repertoáre, 
hoci sú významnou zložkou repertoáru každej organizácie, sú zriedkavo komerčne 
atraktívnym produktom pre komerčných používateľov.  

7.5. Výhradné zastúpenie 

7.5.1. Všeobecné pripomienky 

(138) Niektorí členovia CISAC z krajín EHP uviedli argument, že zmluvy o recipročnom 
zastúpení medzi organizáciami kolektívnej správy predstavujú zmluvy o obchodnom 

 
103 Pozri bod 14 odpovede organizácie STIM na vyhlásenie o námietkach. 
104 Výsledky žiadosti o informácie zaslanej organizáciám kolektívnej správy z EHP v septembri 2006 

ukazujú, že výška administratívnych poplatkov účtovaných týmito organizáciami je od 10 % do 27 % 
z vyberaného práva. 

105 Rozhodnutie Komisie vo veci COMP/C2/37.219 Banghalter and Homem Christo (Daft Punk)/SACEM 
z 12.8.2002. 
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zastúpení a teda sa na ne článok 81 ods. 1 zmluvy nevzťahuje. Tento argument nie je 
možné akceptovať. Po prvé, pod článok 81 ods. 1 nespadajú len povinnosti, ktoré sú 
inherentnou časťou zmlúv o obchodnom zastúpení106. Takéto povinnosti sa určite 
nevzťahujú na to, že niekto vyjadrí súhlas s tým, že sa oprávnenie udeľovať licencie 
udelí na výhradnom základe, alebo na uplatňovanie zosúladeného postupu vo vzťahu 
k vymedzeniu hraníc územia, na ktorom môžu organizácie kolektívnej správy 
udeľovať licencie. Po druhé, organizácia kolektívnej správy nemá spravidla 
oprávnenie v oblasti „cien“ (autorských odmien) účtovaných organizáciou kolektívnej 
správy vykonávajúcej poverenie; táto druhá organizácia používa rovnaké tarify pre 
autorské odmeny, ako sú za jej vlastný repertoár.  

(139) Po tretie, zmluvy o obchodnom zastúpení sa týkajú situácií, v ktorých je zástupca 
splnomocnený rokovať v mene inej osoby, ktorá znáša riziká spojené s uzatvorenými 
zmluvami a s osobitnými investíciami na trhu107. Organizácie kolektívnej správy 
investujú napríklad do elektronického spracovania veľkého množstva údajov 
týkajúcich sa správy týchto práv a dohľadu nad užívaním týchto práv v nových 
aplikáciách (napr. hudobné on-line služby). Riziká spojené s týmito investíciami 
znášajú organizácie kolektívnej správy, ktoré sa k týmto investíciám zaväzujú, a nie 
ich partneri v rámci systému zmlúv o recipročnom zastúpení, ktorí svoje práva na ne 
postupujú. Po štvrté, v súvislosti s diskusiou o rozsahu článku 6 ods. II vzorovej 
zmluvy členovia CISAC z krajín EHP uviedli, že organizácia kolektívnej správy 
udeľujúca poverenie nemôže vôbec zasahovať do činnosti organizácie kolektívnej 
správy vykonávajúcej poverenie, čo napríklad znamená, že jej nemôže udeľovať 
žiadne inštrukcie108. Zdá sa, že to odporuje argumentu, že organizácia kolektívnej 
správy vykonávajúca poverenie je iba zástupcom inej organizácie kolektívnej správy.  
Po piate, Súdny dvor vo svojom rozsudku Lucazeau jednoznačne potvrdil 
uplatniteľnosť článku 81 ods. 1 na zmluvy o recipročnom zastúpení, ak upravujú 
výhradnosť, alebo na zosúladené postupy, ktoré by mali obdobný cieľ alebo následok.  

7.5.2. Článok 1 vzorovej zmluvy CISAC: ustanovenie o výhradnosti 

(140) Článok 1 vzorovej zmluvy CISAC do mája 1996109
 ustanovoval, že sa má recipročné 

zastupovanie s repertoármi uskutočňovať na výhradnom základe. Táto výhradnosť 
obmedzuje hospodársku súťaž a má účinok uzavretia domáceho trhu organizácií 
kolektívnej správy, ktoré majú výhradné postavenie, pretože žiadna iná organizácia 
nesmie udeľovať licencie na užívanie príslušného repertoáru na území tejto 
organizácie kolektívnej správy. Napríklad, ak KODA poskytne dánsky repertoár 
organizácii SGAE na udeľovanie licencií v Španielsku na výhradnom základe, 
garantuje tým organizácii SGAE nielen to, že žiadna iná organizácia kolektívnej 
správy nezíska dánsky repertoár na využívanie v Španielsku, ale tiež aj to, že KODA 
sama o sebe nebude udeľovať licencie na svoj repertoár v Španielsku a teda neumožní 
priamy prístup k svojmu repertoáru. Ustanovenie o výhradnosti preto obmedzuje 
hospodársku súťaž na dvoch úrovniach: i) hospodársku súťaž na trhu so službami 
správy poskytovanými organizáciami kolektívnej správy jedna druhej a ii) 
hospodársku súťaž na trhu s licenciami. 

 
106 Pozri oznámenie Komisie „Usmernenia o vertikálnych obmedzeniach“, Ú. v. ES C 291, 13.10.2000, 

s. 1 – 44, bod 18. 
107 Pozri oznámenie Komisie „Usmernenia o vertikálnych obmedzeniach“, bod 12 a nasl. 
108 Pozri oddiel 7.5.3. 
109 CISAC od uvedeného dňa už nenavrhol svojim členom v EHP používanie výhradného recipročného 

zastúpenia podľa článku 1 svojej vzorovej zmluvy. 
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(141) Na trhu so službami správy poskytovanými inej organizácii kolektívnej správy si je 
každá organizácia kolektívnej správy istá tým, že žiadna iná organizácia kolektívnej 
správy nebude ustanovená na jej území. Z toho vyplýva, že žiadna iná organizácia 
kolektívnej správy nebude môcť udeľovať multirepertoárové licencie (alebo vôbec 
žiadne licencie) na využitie na tomto území, či sa už užívatelia nachádzajú alebo 
nenachádzajú na tomto území. Obmedzenie platí rovnako na trhu s licenciami, pretože 
užívatelia čelia monopolistickej organizácii kolektívnej správy v každej krajine 
a musia bez ohľadu na ich vlastné umiestnenie získať licenciu od každej organizácie 
kolektívnej správy na každé jednotlivé územie, pokiaľ zamýšľajú využívať dielo 
chránené autorským právom vo viacerých krajinách. Ustanovenie o výhradnosti 
obmedzuje hospodársku súťaž, pretože organizácie kolektívnej správy nesúťažia 
medzi sebou na základe rovnakého zahraničného repertoáru, pre správu ktorého by 
mohli byť splnomocnené súbežne. 

(142) Preto dvojstranné dohody o recipročnom zastúpení, v prípade že obsahujú ustanovenia 
podobné článku 1 vzorovej zmluvy CISAC v znení do mája 1996, obmedzujú 
hospodársku súťaž a sú v rozpore s článkom 81 ods. 1 Zmluvy o ES a článkom 53 
ods. 1 Dohody o EHP.  

(143) Členovia CISAC z krajín EHP nespochybnili tento prvok vyhlásenia o námietkach 
a uznali vo svojich písomných odpovediach a počas ústneho vypočutia, že ustanovenie 
o výhradnosti bola v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže ES v zmysle vyššie 
uvedených rozsudkov Súdneho dvora Tournier a Lucazeau. Pozíciu adresátov 
vyhlásenia o námietkach možno zhrnúť odpoveďou CISAC-u: „Výbor (právny 
a legislatívny) uviedol, že v súlade s právnymi predpismi o hospodárskej súťaži ES 
autorské organizácie nemôžu od iných autorských organizácií získať výhradné 
poverenia“110. 

(144) Je potrebné poznamenať, že 12 rokov po tom, ako CISAC v máji 1996 odporučil 
svojim členom z krajín EHP, aby sa vyhli používaniu ustanovení o výhradnosti 
vo svojich zmluvách o recipročnom zastúpení a 19 rokov po vynesení rozsudkov 
Tournier a Lucazeau, väčšina členov CISAC z krajín EHP ešte nezosúladila svoje 
zmluvy o recipročnom zastúpení s týmito rozsudkami hoci všetky uznali, že 
ustanovenie o výhradnosti je v rozpore s pravidlami o hospodárskej súťaži ES. 

7.5.3. Článok 6 ods. II vzorovej zmluvy CISAC 

(145) Komisia sa vo svojom vyhlásení o námietkach domnievala, že podľa článku 6 ods. II 
vzorovej zmluvy CISAC súhlasili členovia CISAC z krajín EHP s tým, že sa vzdajú 
svojej činnosti na území inej organizácie kolektívnej správy. Komisia sa domnievala, 
že v článku 1 a článku 6 ods. II sa úplne chráni výhradné a recipročné zastupovanie111. 
Ako bolo uvedené v odôvodnení č. 78, Súdny dvor vysvetlil vo svojich rozhodnutiach 
o predbežných otázkach Tournier a Lucazeau, že existujú obavy o hospodársku súťaž, 
pokiaľ sa organizácie kolektívnej správy zaviažu neposkytovať prístup k svojmu 
vlastnému repertoáru užívateľom z iného ako domáceho územia. 

(146) CISAC a väčšina členov CISAC z krajín EHPodpovedali, že Komisia si úplne 
nesprávne vyložila článok 6 ods. II. Tieto odpovede sa môžu zhrnúť v citácii 

 
110 Pozri bod 111 odpovede organizácie CISAC na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný 

charakter. 
111 Pozri body 29, 91 a 92 vyhlásenia o námietkach. 
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stanoviska SACEM: „Ustanovenie článku 6 ods. II má za cieľ iba zabezpečiť 
racionálnu správu našej recipročnej zmluvy. Ak bolo organizácii kolektívnej správy 
udelené poverenie spravovať repertoár inej organizácie kolektívnej správy na svojom 
území, toto poverenie sa môže vykonávať iba organizáciou, ktorá ním disponuje. Inak 
povedané, je na organizácii, ktorá poverením disponuje, aby rokovala s užívateľmi... 
Je potrebné však zdôrazniť, že toto pravidlo nebráni organizácii, ktorá udelila 
poverenie inej organizácii, aby poskytovala podľa svojich podmienok a bez ohľadu na 
toto poverenie licencie používateľom usadeným na území druhej organizácie“112. 

(147) Zdá sa, že uvedenú odpoveď široko zdieľajú CISAC a členovia CISAC z krajín EHP. 
Napríklad organizácia PRS vysvetlila vo svojej odpovedi na vyhlásenie o námietkach, 
že: „PRS je presvedčená, že Komisia si úplne nesprávne vyložila článok 6 ods. II 
vzorovej zmluvy CISAC... PRS rozumie tomuto ustanoveniu tak, že jednoducho 
znamená, že PRS nebude zasahovať do spôsobilosti inej organizácie kolektívnej správy 
udeľovať licencie“113.  

(148) Táto pozícia je však v rozpore s inými prvkami spisu Komisie. V liste zaslanom 
organizáciou PRS organizácii SACEM dňa 3. januára 2006 sa zdá, že PRS používa 
úplne iný výklad článku 6 ods. II: PRS naznačuje SACEM, že výklad použitý SACEM 
v jej liste zo 4. novembra 2005 ju „zmiatol“ a že „nerozumie použitému argumentu“. 
PRS tiež zdôrazňuje, že článok 6 ods. II „obsahuje veľmi široký záväzok zdržať sa 
akéhokoľvek zásahu na území inej organizácie kolektívnej správy vo vzťahu 
k povereniu... je otvorený nesprávnemu výkladu, že ruší alebo zasahuje do 
nevýhradnej povahy zmluvy“114. Tento list, ktorý nezodpovedá vysvetleniu 
poskytnutému organizáciou PRS vo svojej odpovedi na vyhlásenie o námietkach 
naznačuje, že článok 6 ods. II môže byť skutočne chápaný niektorými stranami ako 
ustanovenie, ktoré poskytuje určitý stupeň ochrany organizáciám kolektívnej správy 
na ich domácom území pri správe príslušných zahraničných repertoárov a že ho 
organizácie kolektívnej správy skutočne takýmto spôsobom vykladajú.  

(149) Rovnakým spôsobom stanovisku CISAC-u alebo SACEM-u odporuje takisto aj 
stanovisko organizácie SOZA, ktorá vo svojej odpovedi na vyhlásenie o námietkach 
považuje článok 6 ods. II za „čisto koordinačné a logické“ ustanovenie, pretože 
„akékoľvek zastúpenie pri výkone delegovaných práv, ktoré umožňuje súbežné činnosti 
zástupcu a zastúpeného, ako aj zastúpených iných strán, by bolo mätúce a viedlo by 
k právnej neistote“115.   

(150) CISAC uviedol, že zmluvy o recipročnom zastúpení uzavreté medzi IMRO a BUMA, 
STIM a BUMA a medzi SABAM a BUMA obsahovali v článku 1 ustanovenie, podľa 
ktorého zostane poskytovateľovi licencie oprávnenie poskytovať licencie na svoj 
repertoár priamo na území nadobúdateľa licencie116. Komisia berie túto informáciu na 
vedomie, ale poznamenáva, že CISAC (alebo iné strany) predložili veľmi malý počet 
zmlúv o recipročnom zastúpení obsahujúcich takéto ustanovenia. Z tohto dôvodu 

 
112 Pozri najmä list zaslaný organizáciou SACEM organizácii PRS dňa 4. novembra 2005. Tento list je 

pripojený k odpovedi organizácie SACEM na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter. 
113 Pozri bod 33 odpovede organizácie PRS na vyhlásenie o námietkach zo 14. apríla 2006, ktorá nemá 

dôverný charakter. 
114 Pozri list PRS organizácii SACEM z 3. januára 2006. Tento list je pripojený k odpovedi organizácie 

SACEM na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter. 
115 Pozri oddiel 2.3.1. e) odpovede organizácie SOZA na vyhlásenie o námietkach. 
116 Táto veta znie takto: „BUMA si vyhradzuje právo priamo udeľovať uvedené povolenia na území 

(IMRO)…“. Pozri bod 86 odpovede organizácie CISAC na vyhlásenie o námietkach. 
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nemožno považovať uvedenú vetu za dôsledok všeobecnej praxe organizácií 
kolektívnej správy. Pridanie tejto vety ďalej naznačuje, že tieto organizácie 
kolektívnej správy cítili potrebu objasniť túto otázku možno aj so zreteľom na výklad 
článku 6 ods. II ako ustanovenia, ktorým sa poskytuje alebo posilňuje výhradnosť. 

(151) Niektorí členovia CISAC z krajín EHP na konci roka 2005 a v roku 2006 začali 
navrhovať (pred a po oznámení vyhlásenia o námietkach), aby ostatní členovia CISAC 
z krajín EHP vypustili článok 6 ods. II s cieľom dosiahnuť súlad s pravidlami 
Spoločenstva o hospodárskej súťaži. Napríklad BUMA zaslala list všetkým ostatným 
členom CISAC z krajín EHP dňa 20. marca 2006 so žiadosťou o vypustenie článku 6 
ods. II zo svojich zmlúv o recipročnom zastúpení117. SGAE, SIAE118, STIM119 a 
EAÜ120 takisto zaslali podobné listy ostatným členom CISAC z krajín EHP. 
Vypustenie tohto ustanovenia akceptovali niektorí členovia CISAC z krajín EHP 
menovite AEPI, AKKA/LAA, AKM, ARTISJUS, EAÜ, GEMA, LATGA-A, OSA, 
PRS, SAZAS, SOZA, SPA, STEF, STIM, TONO, ZAIKS. 

(152) Komisia berie na vedomie interpretáciu, podľa ktorej by napriek nejasnému zneniu 
nemal byť článok 6 ods. II vykladaný tak, že zavádza akúkoľvek formu výhradnosti. 
Komisia rovnako berie na vedomie skutočnosť, že niektoré strany začali vypúšťať 
článok 6 ods. II zo svojich zmlúv o recipročnom zastúpení. Komisia sa preto zdrží 
akýchkoľvek zásahov v súvislosti a týmto ustanovením, pokiaľ ho CISAC a jeho 
členovia z krajín EHP chápu tak, že znamená, že organizácia kolektívnej správy 
nebude zasahovať do spôsobilosti inej organizácie udeľovať licencie a pokiaľ sa toto 
ustanovenie nevykladá tak, že bráni organizácii kolektívnej správy udeľujúcej 
oprávnenie udeľovať licencie na svoj repertoár priamo.  

7.6. Vymedzenie územnej pôsobnosti pre udeľovanie licencií 

(153) Tento oddiel sa týka správy a udeľovania licencií na práva na verejné predvedenie 
hudobných diel prostredníctvom satelitného vysielania, káblovej retransmisie a 
internetu. 

(154) Územné obmedzenie sa zohľadňuje v dvojstranných zmluvách o recipročnom 
zastúpení, ktoré uzatvorili všetci adresáti vyhlásenia o námietkach121. Na základe 
článku 1 vzorovej zmluvy CISAC poskytovateľ licencie obmedzuje prevod svojho 
repertoáru na územie nadobúdateľa licencie vymedzené v článku 6 ods. I. Pri plnení 
vzorovej zmluvy CISAC všetci členovia CISAC z krajín EHP vymedzili územie v 
rámci EHP tak, že zodpovedá (domácemu) územiu, na ktorom pôsobí subjekt, ktorý na 
základe príslušnej dvojstrannej zmluvy o recipročnom zastúpení nadobúda licenciu. 

 
117 Kópie listov sú priložené k odpovedi organizácie BUMA na vyhlásenie o námietkach. V tomto liste 

BUMA uvádza: „Rozhodli sme sa nenamietať voči zisteniam Komisie… Považujeme článok 6 ods. II 
za neplatný a vypustený zo zmluvy“. 

118 Pozri s. 10 odpovede organizácie SIAE na vyhlásenie o námietkach. 
119 V liste z 8. marca 2006 organizácia STIM napísala SIAE, že „pokiaľ ide o článok 6 ods. II, nevidíme 

žiaden dôvod na uplatňovanie tohto ustanovenia. Vzhľadom na nevýhradnú povahu našej zmluvy 
o recipročnom zastúpení, je toto ustanovenie v každom prípade bezvýznamné.“ Vo vzorovom liste 
zaslanom ďalším stranám, STIM napísal „článok 6 ods. II považujeme za neplatný. V súlade s tým sa 
tieto ustanovenia neuplatnili“ (pozri napríklad list zaslaný organizácii BUMA dňa 8. marca 2006). 

120 Pozri bod 3.2 odpovede organizácie EAÜ na vyhlásenie o námietkach. 
121 Pozri odpovede na žiadosť Komisie o informácie z 11. marca 2005. Všetci adresáti uplatňujú článok 1 

vzorovej zmluvy CISAC a recipročne prevádzajú svoj repertoár pre príslušné územie iných organizácií 
kolektívnej správy.  PRS uplatňuje svoju osobitnú vzorovú zmluvu, ktorá tiež obsahuje podobné 
územné rozdelenie (pozri oddiely pod názvom „Správa” a „Rozdelenie” v jej zmluve „ABCD2“).  
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Vymedzené územie organizácie kolektívnej správy nezasahuje do domáceho územia 
inej organizácie kolektívnej správy.  Každá organizácia kolektívnej správy tým 
obmedzuje svoju pôsobnosť pri udeľovaní licencií iba na svoje vlastné domáce 
územie122. 

(155) V tomto oddiele najskôr bude najskôr posúdené, prečo toto súbežný postup organizácií 
kolektívnej správy by sa malo považovať za zosúladený postup (oddiel 7.6.1). 
Vysvetlí sa tiež, prečo toto konanie obmedzuje hospodársku súťaž. CISAC a členovia 
CISAC z krajín EHP predložili mnoho argumentov s cieľom napadnúť predbežné 
zistenie, že toto konanie by predstavovalo porušenie článku 81 ods. 1 zmluvy 
(oddiel 7.6.2). Vo väčšine prípadov nie je jasné, či adresáti napadajú existenciu 
zosúladeného postupu alebo obmedzovanie hospodárskej súťaže. Pre účely vysvetlenia 
sú niektoré argumenty riešené v oddiele 7.6.1, hoci pre niektoré bol rovnako 
relevantný oddiel 7.6.2. Ako vyplýva z týchto oddielov, žiadny z argumentov 
predložených stranami sa nezdá byť presvedčivým.  

7.6.1. Paralelné vymedzenie územnej pôsobnosti predstavuje zosúladený postup 

(156) V podstate je potrebné uviesť to, že všetky zmluvy o recipročnom zastúpení obsahujú 
ustanovenie, ktoré obmedzuje poverenie organizácie kolektívnej správy na území, na 
ktorom je usadená, nie je výsledkom bežných konkurenčných podmienok. 
Tieto ustanovenia sa zakladajú na vzorovej zmluve CISAC a obmedzujú sa na 
jednotné vymedzenie príslušného územia ako domáceho územia dotknutej organizácie 
kolektívnej správy. Tieto ustanovenia nemožno preto jednoducho vysvetliť 
autonómnym konaním na základe trhových faktorov. Koordináciou ich konania na 
základe vzorovej zmluvy CISAC sú riziká hospodárskej súťaže nahradené praktickou 
spoluprácou medzi členmi CISAC z krajín EHP.  

 
122 Pozri bod 102 vyhlásenia o námietkach. 
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(157) Z dôvodu tohto jednotného prístupu po záštitou CISAC získava každá organizácia 
kolektívnej správy určitú mieru istoty, že vnútroštátne vymedzenie územnej 
pôsobnosti nebude iba recipročne prijaté druhou organizáciou kolektívnej správy, ale 
rovnako implementované aj vo všetkých dvojstranných zmluvách o recipročnom 
zastúpení uzavretých členmi CISAC z krajín EHP123. Táto istota vyplýva tiež zo 
vzájomnej závislosti všetkých členov CISAC z krajín EHP, ktorá existuje najmä 
v oblasti aplikácií off-line. Správa práv v tejto oblasti vyžaduje miestne siete dohľadu. 
Pre udeľovanie licencií a výber autorských odmien v zahraničí je každá organizácia 
kolektívnej správy preto závislá na ostatných organizáciách kolektívnej správy, pokiaľ 
ide o tradičné aplikácie off-line. Každá organizácia kolektívnej správy, ktorá by nebola 
ochotná zachovať historickú segmentáciu trhu v oblasti práv on-line, môže čeliť riziku 
straty podpory pre správu off-line práv. Týmto je umožnené usmerniť tie organizácie 
kolektívnej správy, ktoré uvažujú o odchýlení sa od koordinovaného prístupu. 

(158) Existencia zosúladeného postupu je podporovaná viacerými skutočnosťami, ktoré 
budú podrobnejšie skúmané v odpovedi na argumenty nastolenými stranami. 
Organizácie kolektívnej správy sa zaoberajú štandardizáciou ich vzorových zmlúv 
v kontexte CISAC-u. Otázka obmedzenia územnej pôsobnosti recipročných poverení 
najmä pre nové formy využitia bola predmetom mnohostranných rokovaní medzi 
organizáciami kolektívnej správy, o čom svedčí dohoda zo Santiaga. Toto paralelné 
konanie musí byť posudzované vzhľadom na predchádzajúcu situáciu, keď recipročné 
zmluvy boli poskytované na výslovne výhradnom základe. Vypustenie výslovnej 
výhradnosti neviedlo k žiadnej podstatnej zmene v konaní organizácií kolektívnej 
správy. Okrem toho, paralelné konanie je podstatným dôkazom zosúladeného postupu, 
pokiaľ neexistujú iné dôkazy, ktoré by ukázali, že segmentácia trhu je výsledkom 
autonómneho správania na trhu. Ako je uvedené nižšie, v tomto prípade tomu tak nie 
je. 

7.6.1.1. Územný charakter autorských práv nevysvetľuje obmedzenia týkajúce sa územnej 
pôsobnosti 

(159) Niektorí členov CISAC z krajín EHP tvrdia, že vymedzenie územnej pôsobnosti je 
súčasťou osobitnej povahy tohto druhu práva duševného vlastníctva. Eliminácia 
teritoriality by preto mala vplyv na podstatu tohto práva124. 

(160) Teritorialita autorského práva však nevyžaduje postúpenie práv na účely ich správ 
v zahraničí na prísne vnútroštátnom základe. Skutočnosť, že vnútroštátne právne 
predpisy vymedzujú autorské právo, ako i rozsah jeho ochrany a následky za jeho 
porušenie, neznamená, že sa licencie v jednotlivej krajine musia udeliť zavedenej 
vnútroštátnej organizácii kolektívnej správy. Autori postupujú svoje práva na 
organizácie kolektívnej správy prevažne na celosvetové využitie. Bez ustanovení o 
výhradnosti v recipročných zmluvách by bola každá organizácia kolektívnej správy 
preto oprávnená udeľovať licencie na repertoár svojich členov na celosvetovom 
základe. Predchádzajúca dohoda zo Santiaga týkajúca sa udeľovania licencií pre 
viacero území a viacero repertoárov, alebo údajné tvrdenie, že organizácie kolektívnej 
správy môžu udeľovať licencie na svoj repertoár pre viacero území, ukazujú, že 

 
123 Pozri bod 104 vyhlásenia o námietkach. 
124 Pozri napríklad bod 48 odpovede organizácie PRS na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný 

charakter. 
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neexistuje právna alebo praktická požiadavka na to, aby iba organizácia kolektívnej 
správy usadená v mieste využívania práva mohla udeľovať licencie na autorské práva. 

7.6.1.2. V súvislosti so satelitným prenosom nemožno konanie strán ospravedlniť právnou 
úpravou a dohoda zo Sydney nie je adekvátnou odpoveďou na námietky.  

(a) Konanie strán nemožno ospravedlniť právnou úpravou 

(161) Niekoľko adresátov vyhlásenia o námietkach tvrdilo, že Komisia zle pochopila 
smernicu 93/83/EHS. Namietajú, že táto smernica „ustanovuje, že sa použijú pravidlá 
o autorských právach členského štátu, v ktorom sa nachádza vysielacie zariadenie 
(uplink)“125. Zdá sa, že organizácie kolektívnej správy sa preto domnievajú, že zo 
smernice vyplýva, že iba organizácia kolektívnej správy usadená v členskom štáte, kde 
prebieha uplink, môže udeľovať licencie na satelitný prenos. Podľa niektorých strán 
by bol systém uplatňovaný CISAC-om potrebný, aby sa vyhovelo európskym 
právnym predpisom126 a rovnako by bol vhodnou odpoveďou na námietky vznesené 
Komisiou ohľadom územných obmedzení127.  

(162) Výklad smernice 93/83/EHS urobený adresátmi vyhlásenia o námietkach sa nemôže 
prijať. Smernica nestanovuje, že rozhodné právo je právo členského štátu, kde sa 
uskutočňuje uplink. Smernica 93/83/EHS stanovuje, že akt prenosu pre verejnosť 
znamená zavedenie signálov prenášajúcich program do neprerušeného prenosového 
reťazca vedúceho na satelit a zo satelitu na zem128. Z toho vyplýva, že rozhodným 
právom je právo členského štátu, kde prebieha akt prenosu129. Tento akt vysielania 
však nezačína automaticky s uplinkom. Ako príklad možno uviesť, že akt prenosu 
môže prebiehať prostredníctvom signálu zaslaného televíznym štúdiom do vysielacej 
stanice uplinku. Televízne štúdio a vysielacia stanica sa nemusia nachádzať v 
rovnakom členskom štáte. V tomto prípade bude rozhodným právom právo štátu podľa 
miesta televízneho štúdia. 

(163) Okrem toho, aj v situácii, kde je uplinkom skutočne miesto prvého aktu prenosu, 
neznamená to ešte, že by organizácia kolektívnej správy usadená v krajine uplinku 
mala byť jediná príslušná pre udeľovanie licencie. V skutočnosti smernica 93/83/EHS 
zavádza rozhodné právo na využívanie diel chránených autorským právom 
prostredníctvom satelitu. Skutočnosť, že právo určitého členského štátu je rozhodné, 
nie je podstatná pre určenie toho, ktorá organizácia kolektívnej správy môže udeliť 
licenciu. Znamená to iba, že v prípadoch sporu sa má tento spor riešiť podľa 
rozhodného práva. Týmto právom nemusí byť priamo právo územia, na ktorom je 
usadená organizácia kolektívnej správy a je to tak vždy, keď organizácia kolektívnej 
správy udeľujúca licenciu nie je usadená na mieste, kde dochádza k prvému aktu 
prenosu. Je potrebné poznamenať, že CISAC ani členovia CISAC z krajín EHP 
nevysvetlili, prečo je potrebné, aby iba jedna organizácia usadená na území pokrytom 
satelitom bola organizáciou udeľujúcou licencie na využitie hudobných diel 
prostredníctvom satelitu. Je potrebné pripomenúť, že smernica 93/83/EHS 
nestanovuje a nemôže stanovovať, že by iba jedna organizácia kolektívnej správy bola 

 
125 Pozri napríklad bod 8 odpovede organizácie PRS na vyhlásenie o námietkach, ktoré nemá dôverný 

charakter.  
126 Pozri bod 9 odpovede organizácie PRS na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter. 
127 Pozri bod 47 odpovede CISAC na vyhlásenie o námietkach. 
128 Pozri článok 2 písm. a) smernice 93/83/EHS. 
129 Pozri článok 2 písm. b) smernice 93/83/EHS. 
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oprávnená udeľovať licenciu na využitie prostredníctvom satelitu; takéto 
ustanovenie by mohlo odporovať Zmluve o ES, najmä článku 49, ktorý zavádza 
zásadu slobodného poskytovania služieb a je jedným z právnych základov 
smernice 93/83/EHS. 

(a) Dohoda zo Sydney nie je vhodnou odpoveďou na námietky  

(164) Vo vzťahu k používaniu prostredníctvom satelitov CISAC a niektorí členovia CISAC 
z krajín EHP130 uviedli vo svojich odpovediach na vyhlásenie o námietkach, že tzv. 
dohoda zo Sydney uzatvorená medzi členmi CISAC v roku 1987 tvorí súčasť vzorovej 
zmluvy CISAC a rozširuje práva uvedené v článku 1 vzorovej zmluvy CISAC na 
všetky krajiny, ktorých územia sú pokryté satelitom. Podľa článku 2 ods. III vzorovej 
zmluvy CISAC v prípade, že územie pokryté satelitom zasahuje do niekoľkých krajín, 
organizácia kolektívnej správy usadená v krajine, kde prebieha satelitný uplink, 
môže udeľovať licenciu platnú pre celé územie pokryté týmto satelitom. Dohoda zo 
Sydney ponúka tri možné postupy: 

a) prvým postupom je, že organizácie kolektívnej správy súhlasia s tým, 
aby organizácia kolektívnej správy poskytujúca licenciu usadená v krajine 
uplinku mohla ponúkať licenciu na satelitný prenos, ktorá platí pre celé územie 
pokryté satelitom; 

b) druhým postupom je, že organizácie kolektívnej správy súhlasia s tým, 
aby organizácia kolektívnej správy poskytujúca licenciu usadená v krajine 
uplinku mohla ponúkať licenciu na satelitný prenos, ktorá platí pre celé územie 
pokryté satelitom, ale po predchádzajúcej dohode s organizáciami kolektívnej 
správy pôsobiacimi na území pokrytom satelitom;  

c) tretím postupom je, že organizácie kolektívnej správy súhlasia s tým, 
aby organizácia kolektívnej správy poskytujúca licenciu usadená v krajine 
uplinku mohla ponúkať licenciu na satelitný prenos, ktorá platí pre celé územie 
pokryté satelitom, ale po predchádzajúcej konzultácii s organizáciami 
kolektívnej správy pôsobiacimi na území pokrytom satelitom. 

(165) Komisia berie na vedomie článok 2 ods. III vzorovej zmluvy CISAC, ktoré schválili 
členovia CISAC v dohode zo Sydney131, ale nedomnieva sa, že prináša relevantnú 
odpoveď na námietky týkajúce sa zosúladeného postupu pri vymedzovaní územnej 
pôsobnosti. Ako bolo vysvetlené v odôvodneniach č. 161 a 162, podľa 
smernice 93/83/ES vysielateľ má získať iba jednu licenciu na využívanie práv na 
celom území pokrytom satelitom. Rozhodným právom, ktoré upravuje licenciu, 
bude právo krajiny, v ktorej príde k zavedeniu prvého signálu (obvykle uplink). Keďže 
akt verejného prenosu sa uskutočňuje v tejto krajine EHP, je potrebná licencia iba pre 
túto krajinu EHP. Dohoda zo Sydney je z tohto hľadiska obsolentná a nie je 
potrebná pre zabezpečenie toho, že udelená licencia platí pre celé územie pokryté 
satelitom132. 

                                                 
130 GEMA, PRS, SACEM, SGAE, SIAE, STIM a ZAIKS. 
131 Dohoda zo Sydney nie je predmetom posúdenia v tomto rozhodnutí. Komisia si vyhradzuje právo 

preskúmať túto dohodu v súvislosti s pravidlami hospodárskej súťaže.  
132 Toto obzvlášť jasne vysvetlila organizácia KODA vo svojej odpovedi na vyhlásenie o námietkach: 

„Zmluvy o recipročnom zastúpení nerozlišujú medzi rôznymi druhmi využívania a tak platia rovnako 
pre satelitné vysielanie, káblovú retransmisiu alebo internet. Pokiaľ ide o satelitné vysielanie, smernica 
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7.6.1.3. Nemožno povedať, že konanie je výsledkom individuálnej trhovej reakcie  

(166) Nemožno predpokladať, že paralelné správanie je výsledkom individuálnej trhovej 
reakcie. Každá organizácia kolektívnej správy potrebuje mať uzatvorenú zmluvu o 
recipročnom zastúpení so všetkými ostatnými organizáciami kolektívnej správy, 
pokiaľ má záujem získať všetky dostupné repertoáre a ponúkať multirepertoárové 
licencie. Táto rovnocenná výmena repertoárov by však nemala brániť organizáciám 
kolektívnej správy v tom, aby udeľovali svoje práva pre rovnaké územie viac ako 
jednej organizácii kolektívnej správy. Organizácia GEMA by napríklad mohla mať 
uzatvorenú zmluvu o recipročnom zastúpení s organizáciou SACEM a s organizáciou 
SABAM za účelom získať v SABAM s cieľom získať v protiplnení francúzske a 
belgické práva na ich využívanie v Nemecku. Toto by nemalo brániť organizácii 
GEMA v tom, aby udelila nemecké práva pre spojené územie Belgicka a Francúzska 
obom organizáciám kolektívnej správy a umožnila tým medzi nimi hospodársku súťaž. 

(167) Organizácie kolektívnej správy sú veľmi rôzne. Líšia sa, pokiaľ ide o efektívnosť a 
náklady správy ako aj pokiaľ ide o ich veľkosť a počet diel133. Organizácia PRS (v 
Spojenom kráľovstve) má veľmi veľký medzinárodne využívaný repertoár, zatiaľ čo 
veľa menších organizácií kolektívnej správy má menšie repertoáre, ktoré sú väčšinou 
využívané vnútroštátne.  

(168) Bez ohľadu na tieto rozdiely si všetky organizácie kolektívnej správy navzájom 
poskytujú prístup k svojim vlastným repertoárom na základe rovnoprávnych 
podmienok. Vzhľadom na to, že organizácie kolektívnej správy vykazujú rôzny stupeň 
efektívnosti, mohli by mať záujem na poverení jednej organizácie kolektívnej správy, 
ktorá vykazuje osobitne dobré výsledky, udeľovať licencie na využitie na širšom 
území ako je územie, na ktorom je usadená, alebo poveriť viac než jednu organizáciu 
kolektívnej správy v niektorých regiónoch s cieľom zvýšenia pokrytia ich licenciami a 
tým i autorských odmien.  

(169) Rokovaniam o dvojstranných zmluvách o recipročnom zastúpení predchádzala 
koordinácia. Na otázky vzniknuté s príchodom využívania satelitného alebo 
internetového prenosu sa členovia CISAC z krajín EHP nepokúsili jednoducho nájsť 
riešenie v kontexte svojich dvojstranných vzťahov. V reakcii na rastúci význam 
internetu v rámci EHP organizácie kolektívnej správy napríklad koordinovali svoj 
postoj a dohodli tzv. dohodu zo Santiaga, ktorá bola spoločne oznámená pre prípadnú 
výnimku podľa článku 81 ods. 3 zmluvy. Skutočnosť, že bolo rozhodnuté neobnoviť 
dohodu zo Santiaga, čo znovu viedlo k striktnému domácemu vymedzeniu územnej 
pôsobnosti, je ďalším náznakom, že členovia CISAC z krajín EHP koordinujú svoje 

 
o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (93/83/ES) stanovuje, že k obmedzenému vysielaniu 
dochádza v krajine uplinku, čo znamená, že sesterské spoločnosti môžu udeľovať licencie na repertoár 
organizácie KODA pre celé územie pokryté satelitom. V článku 1 smernice o satelitnom a káblovom 
prenose sa stanovuje, že k obmedzenému vysielaniu dochádza iba v krajine uplinku a preto nie je 
potrebné začleňovať osobitné ustanovenia o satelitnom prenose do recipročných zmlúv (zdôraznenie 
pridané)” (pozri s. 8 odpovede organizácie KODA na vyhlásenie o námietkach). 

133 Z rôznych žiadostí o informácie a verejných zdrojov sa zdá, že výška poplatkov za správu sa značne líši 
medzi stranami (od 11 % až na viac ako 25 % v roku 2005). Tieto veľké rozdiely sa tiež odrážajú 
v objeme odmien za spravované práva (od 3,4 milióna do 823 miliónov EUR v roku 2005). Ďalšie 
faktory tiež naznačujú, že existujú značné rozdiely medzi organizáciami kolektívnej správy. Napríklad 
ide o časový rámec, v ktorom sa uskutočňujú platby medzi organizáciami kolektívnej správy alebo 
metódu pre výpočet a rozdeľovanie autorských odmien (buď výpočet za sekundu alebo na základe 
pravidelne získanej vzorky). 
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konanie, pokiaľ ide o rozsah licencií pre internetové využitie. Ťažko sa dá hovoriť 
o nezávislých podnikoch autonómne konajúcich na trhu.  

(170) Je potrebné napokon pripomenúť, že dokonca v prípadoch, keď neboli ustanovenia o 
výhradnosti začlenené do dvojstranných zmlúv o recipročnom zastupovaní, keď neboli 
tieto ustanovenia údajne uplatňované, alebo keď boli vypustené, pokračovalo sa 
v praxi obmedzovať licencie, ktoré organizácie kolektívnej správy udeľujú, na využitie 
iba na domácom území. Táto prax je výsledkom pokračujúcej existencie vymedzenia 
územnej pôsobnosti v ustanoveniach kopírujúcich článok 6 ods. I vzorovej zmluvy 
CISAC. Súdny dvor v rozsudku Lucazeau uviedol, že ak nedôjde bez výslovných 
ustanovení o výhradnosti k zmene správania, možno to považovať za náznak 
zosúladeného postupu. Súd ďalej rozhodol, že pozorované paralelné konanie je možné 
považovať za „hmatateľný dôkaz“ zosúladeného postupu a koordinácie, pokiaľ nie sú 
žiadne iné dôvody, ktoré by mohli preukázať, že segmentácia trhu je výsledkom 
individuálneho trhového správania134. 

7.6.1.4. Potreba miestnej prítomnosti nevysvetľuje systematické vymedzovanie územnej 
pôsobnosti ako územia krajiny, kde je usadená organizácia kolektívnej správy 

(171) Adresáti vyhlásenia o námietkach135 vo svojich odpovediach naň a počas ústneho 
vypočutia uvádzali, že je potrebná miestna prítomnosť pre dohľad nad užívateľmi 
práv: Jeden adresát uvádza: „Keďže používanie diela chráneného autorským právom 
prostredníctvom káblovej retransmisie, satelitného prenosu alebo internetu takmer 
vždy vyžaduje miestne overenie mimo územia, na ktorom organizácia kolektívnej 
správy pôsobí, je nemožné pre organizáciu kolektívnej správy udeľovať oprávnenia na 
využívanie svojho repertoáru mimo svojho vlastného územia (zdôraznenie 
pridané)136.“ „Pre organizácie kolektívnej správy by nebolo realistické, aby 
vykonávali dohľad zo svojho domáceho územia nad veľmi veľkým počtom káblových 
a internetových prevádzkovateľov pôsobiacich v zahraničí“137. „Vzdialený dohľad nie 
je účinný. Napríklad fínska organizácia kolektívnej správy by nemala iné účinné 
prostriedky na kontrolu fyzického využívania diel svojich členov v Írsku“138.  

(172) Uvedené tvrdenia vychádzajú z predpokladu, že by bola potrebná zemepisná blízkosť 
medzi poskytovateľom licencie (t. j. organizáciou kolektívnej správy) a 
nadobúdateľom licencie (t. j. komerčným používateľom). Niektorí členovia CISAC z 
krajín EHP okrem toho zdôraznili, že spory z dôvodu porušenia autorských práv ich 
členov v zahraničí by boli zložité a finančne náročné pre každú organizáciu 
kolektívnej správy. Tiež bola uvedená dôležitosť znalosti miestnych právnych 
predpisov. 

                                                 
134 Spojené veci 110/88, 241/88 a 242/88 François Lucazeau a iní/Societé des Auteurs, Compositeurs et 

Editeurs de Musique (SACEM) a iní, [1989] Zb. s. 2811, bod 18. 
135 Pozri napr. bod 54 odpovede GEMA na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter. 
136 Toto tvrdenie odporuje tvrdeniam niektorých organizácií kolektívnej správy v súvislosti so zmyslom 

článku 6 ods. II vzorovej zmluvy CISAC. Podľa niektorých tvrdení článok 6 ods. II nebráni tomu, aby 
organizácie kolektívnej správy udeľovali licencie na svoj repertoár, ktoré platia mimo ich domáceho 
územia. Niektoré organizácie kolektívnej správy tvrdia, že môžu udeľovať takúto licenciu, ale zjavne 
iba niektorým zo svojich domácich komerčných používateľov. Ide však prinajmenšom o náznak, že 
organizácie kolektívnej správy technicky môžu udeľovať licencie pre viacero území. Pozri napríklad 
body 17 a 183 odpovede organizácie SGAE na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter. 

137 Pozri bod 198 odpovede organizácie CISAC na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný 
charakter. 

138 Pozri bod 198 odpovede organizácie CISAC na vyhlásenie o námietkach, ktorý nemá dôverný 
charakter. 
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(173) Pokiaľ ide o zemepisnú blízkosť k nadobúdateľovi licencie, súčasný systém nie je 
založený na takejto blízkosti. Podľa súčasného systému obmedzenie územnej 
pôsobnosti poverenia znamená, že každá organizácia kolektívnej správy udeľuje 
licencie na použitie v rámci svojho územia bez ohľadu na bydlisko či sídlo 
nadobúdateľa licencie. Napríklad pokiaľ internetová stránka je orientovaná na 
nemecké územie, mala by príslušnosť udeliť licenciu organizácia GEMA a to 
aj v prípade, že spoločnosť poskytujúca služby na internete je založená vo Francúzsku. 

(174) V prípade internetu, satelitnej a káblovej retransmisie existujú technické riešenia, ktoré 
umožňujú dohľad nad nadobúdateľom licencie, a to i keď k nakladaniu s licenciou 
dochádza mimo domáceho územia organizácie kolektívnej správy alebo keď je 
nadobúdateľ licencie usadený mimo domáceho územia tejto organizácie kolektívnej 
správy. Organizácie kolektívnej správy už zaviedli pri udeľovaní licencií prax, 
ktorá preukazuje ich schopnosť dohliadať na používateľov mimo ich domáceho 
územia a ktorá ukazuje, že rôznorodosť miestnych právnych predpisov nie je 
prekážkou pre udeľovanie licencií pre viacero území. Okrem toho väčšina členov 
CISAC z krajín EHP tvrdila (v súvislosti s prerokovaním námietok týkajúcich sa 
článku 6 ods. II vzorovej zmluvy CISAC a jeho uplatňovania), že môžu udeľovať 
licencie na viacero území.  

(175) Pokiaľ ide nejasnosť, ktorá by mohla nastať v prípade, že môže jeden používateľ 
získať licencie od viacerých organizácií kolektívnej správy a o účinok, ktorý to môže 
mať na výkon dohľadu na trhu a odhaľovanie neoprávneného použitia hudobných diel, 
je potrebné zdôrazniť, že komerčný používateľ by musel na požiadanie preukázať, že 
získal licenciu na využívanie, a musel by tak identifikovať rozsah licencie a 
organizáciu kolektívnej správy poskytujúcu licenciu. Podľa niektorých členov CISAC 
z krajín EHP už dnes je možné za určitých okolností získať licenciu od inej 
organizácie kolektívnej správy (napríklad priame udeľovanie licencií organizáciou 
kolektívnej správy na svoj vlastný repertoár). 

(176) Pokiaľ ide o väzbu medzi súdnymi konaniami a výkonom rozhodnutia, je potrebné 
v prvom rade urobiť rozdiel medzi všeobecným dohľadom na trhu vo vzťahu 
k neoprávnenému používaniu diel chránených autorským právom a dohľadom nad 
činnosťami nadobúdateľa licencie s cieľom zabezpečiť, že nadobúdateľ koná v súlade 
s licenciou a platí odmeny splatné poskytovateľovi licencie. Kedykoľvek organizácia 
kolektívnej správy udelí licenciu na viacero území na svoj vlastný repertoár, spolieha 
sa na účinný dohľad mimo svojho domáceho územia. Keďže k využívaniu môže 
dochádzať v zahraničí (v podstate kdekoľvek na svete), neoprávnené používanie v inej 
krajine v rozpore s podmienkami licencie môže mať za následok, že sú podniknuté 
kroky v tejto krajine. 

(177) Po druhé, je zjavne možné oddeliť súdne konania od výkonu rozhodnutia. V prípade 
sporov môže byť dôležitá zemepisná blízkosť a dobrá miestna znalosť krajiny, v ktorej 
je usadený používateľ. Kedykoľvek však organizácie kolektívnej správy udeľujú 
licenciu podnikateľovi usadenému v inej krajine, tieto spory môže v súčasnosti začať 
iná osoba, napríklad miestna organizácia kolektívnej správy. Udelenie licencie nie je 
preto neoddeliteľne spojené s možnosťou poskytovateľa licencie viesť spory v inej 
krajine.  

(178) Po tretie, počas ústneho vypočutia sa potvrdilo, že výkon dohľadu, auditu a kontroly 
on-line nemusí byť na každom území, pre ktoré platí licencia, uskutočnený samotným 
poskytovateľom licencie. Organizácia SABAM vysvetlila, že je možné upraviť 
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vzorovú zmluvu CISAC a súčasnú sieť zmlúv o recipročnom zastúpení. Podľa modelu 
navrhnutého organizáciou SABAM organizácia kolektívnej správy, ktorá udeľuje 
multirepertoárové licencie pre viacero území, by v prípade potreby mohla požiadať inú 
organizáciu kolektívnej správy o miestny dohľad a uplatňovanie udelenej licencie.  

(179) Po štvrté, v súlade s argumentmi nastolenými organizáciou SABAM predstavili 
severské organizácie kolektívnej správy model spolupráce „severských a baltických 
krajín“ (ďalej len „model NCB“). Vysvetlili, že prevádzkujú schému on-line licencií 
pre viacero území, ktorá poskytuje jedinú licenciu zahŕňajúcu právo na vyhotovenie 
rozmnoženín a ich verejné rozširovanie, ako aj práva na verejné predvedenie. Okrem 
toho tento systém umožňuje získať komerčnému používateľovi oba súbory práv platné 
pre Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko, Island, Estónsko, Lotyšsko a Litvu. Model 
NCB je založený na výslovnej zmluvnej spolupráci medzi organizáciami poverenými 
nositeľmi práv. Organizácie severských a baltických krajín tvrdili, že skúsenosti 
s modelom NCB ukázali, že i) v akomkoľvek modeli udeľovania licencií pre viacero 
území je zásadnou existencia siete vnútroštátnych organizácií spolupracujúcich na 
ochrane práv a záujmov nositeľov práv (miestna prítomnosť je potrebná s cieľom 
zistiť používanie a dohľad nad ním), a ii) udeľovanie všeobecnej licencie pre viacero 
území by vyžadovalo potrebné poverenie od nositeľov práv a ich zástupcov. 

(180) Zdá sa, že organizácia OSA podporuje názory a prax vyjadrenú organizáciou SABAM 
a severskými organizáciami kolektívnej správy. OSA vo svojej odpovedi na 
prehlásenie o námietkach uviedla, že: „Sme presvedčení, že nemá opodstatnenie 
tvrdenie, že organizácie kolektívnej správy v dnešnej dobe udeľujú licencie pre 
používanie hudobného repertoáru prostredníctvom internetu a satelitného vysielania, 
ktoré platia iba pre jednu krajinu (v prípade organizácie OSA Českú republiku). 
Takáto licencia by prinajmenšom v prípade používateľov s licenciou od organizácie 
OSA nebola prijatá používateľmi a je sporné, či by OSA vôbec mohla udeľovať takúto 
licenciu podľa autorského zákona, podľa ktorého rozsah licencie, vrátane územnej 
pôsobnosti, vyplýva z účelu licencie. Sme presvedčení, že udelenie licencie napríklad 
pre internetové vysielanie iba na území Českej republiky by vyžadovalo neúnosné 
technické opatrenia na strane používateľa alebo skutočnú nemožnosť vyhovieť 
podmienkam tejto licencie“139.  

 
139 Pozri oddiel 4.A odpovede organizácie OSA na vyhlásenie o námietkach. 
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(181) OSA tiež naznačila, že udeľuje licencie pre viaceré územia pre internetové vysielanie 
(webcasting): „V súčasnosti OSA udeľuje licencie na niekoľko pôvodných 
internetových vysielaní, najmä na rozhlasové vysielanie; všetky licencie sú udelené 
bez obmedzenia. Všetky licencie boli udelené českým subjektom; keďže sme doposiaľ 
nedostali žiadosť o licenciu od zahraničných vysielateľov“140. Je zjavné, že 
organizácia OSA neverí tomu, že technické otázky bránia udeľovaniu licencií pre 
viacero území a domnieva sa, že používatelia potrebujú takýto druh licencie. 

(182) Napokon je potrebné zdôrazniť, že zisteniami uvedenými v predchádzajúcich 
odôvodneniach nie je dotknutá skutočnosť, že v prípade osobitných okolností 
rozhodnutie neposkytnúť oprávnenie udeľovať licencie mimo územia, kde je 
organizácia kolektívnej správy usadená, môže byť z toho dôvodu, že iná organizácia 
kolektívnej správy sa nemusí javiť ako technicky schopná zabezpečiť riadny dohľad 
a uplatňovanie. Rovnako tak právny systém krajiny EHP môže obsahovať prvky, ktoré 
by spravidla viedli k tomu, že domáca organizácia je preferovanou možnosťou, 
napríklad kvôli osobitnému postaveniu, ktoré môže používať v prípade sporu pred 
miestnymi súdmi. Vymedzenie územnej pôsobnosti, ktoré je výsledkom posúdenia 
individuálnych schopností strán dvojstrannej dohody o recipročnom zastúpení, 
nepredstavuje bežný zosúladený postup obmedzujúci hospodársku súťaž.  

(183) Zosúladený postup, ktorý je systematický, však nemožno vysvetliť osobitnou situáciou 
v rámci určitého právneho systému alebo obmedzenými technickými schopnosťami 
jednej alebo druhej organizácie kolektívnej správy. Súčasné rozhodnutie preto 
nemožno vykladať tak, že znemožňuje organizáciám kolektívnej správy ako 
individuálnym trhovým subjektom, aby zohľadnili schopnosti druhej strany dohliadať 
a zabezpečiť riadne uplatňovanie práv autorov pri dvojstranných rokovaniach.  

(184) Je pravda, že s ohľadom na potrebu miestneho a fyzického dohľadu nad mnohými 
priestormi v prípade aplikácií off-line (ako sú bary, reštaurácie, diskotéky) Súdny 
dvor141 usúdil, že vymedzovanie územnej pôsobnosti licencií podľa vnútroštátnych 
hraníc by mohlo byť odôvodnené vzhľadom na to, že zdvojenie štruktúr nad užívaním 
autorských práv by nemalo hospodárske opodstatnenie. Náklady na zriadenie 
zmluvného rámca komerčnými používateľmi v inej krajine a vykonávanie vlastných 
miestnych opatrení dohľadu by jednoducho boli vysoké a bránili by organizáciám 
kolektívnej správy stať sa aktívnymi mimo svojich domácich území. Potreba 
existencie siete miestnych zástupcov v prostredí off-line môže dôsledne preto 
vysvetliť vymedzovanie oblasti pôsobnosti licencií ako vnútroštátnych a absolútne 
symetrickú vzájomnú výmenu medzi organizáciami kolektívnej správy ako 
„prirodzený“ trhový výsledok, ktorý nie je založený na zosúladenom postupe. 

 
140 Pozri oddiel „Pôvodné internetové vysielanie (webcasting)“ odpovede organizácie OSA na vyhlásenie 

o námietkach. 
141 Spojené veci 110/88, 241/88 a 242/88 François Lucazeau a iní/Societé des Auteurs, Compositeurs et 

Editeurs de Musique (SACEM) a iní, [1989], Zb. s. 2811. Organizácie kolektívnej správy by však mohli 
byť skutočnými konkurentmi v prostredí off-line, ak by vytvorili monitorovaciu sieť pre činnosti mimo 
svojho domáceho územia. 
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(185) Ako je uvedené v nasledujúcich odôvodneniach, neplatí to však rovnako, pokiaľ ide 
o satelitný, internetový a káblový prenos. 

(186) Satelitný prenos: Vo vyhlásení o námietkach sa malo za to, že „… na akýkoľvek 
satelitný prenos možno dohliadať na jeho území pokrytia. Organizácia kolektívnej 
správy môže kontrolovať obsah z akéhokoľvek miesta v rámci územia pokrytého 
satelitom. Toto možno názorne ukázať napríklad na zmluve o recipročnom zastúpení 
uzatvorenej organizáciou PRS, ktorá splnomocňuje každú stranu zmluvy na 
udeľovanie licencie nielen na svoje domáce územie, ale pre celé územie pokryté 
satelitom priamym vysielaním“142.  

(187) Niektorí členovia CISAC z krajín EHP  uvádzajú, že miestna prítomnosť v krajine 
vysielateľa je potrebná, aby mohli zbierať informácie o využívaných právach a 
vymáhať nároky proti vysielateľom. Napríklad na kódované kanály možno dohliadať 
iba z krajiny, do ktorej smerujú. 143 

(188) Tvrdenie o kódovaných kanáloch je však chybné: organizácie kolektívnej správy, 
ktoré zamýšľajú udeľovať licencie vysielateľovi, môžu ľahko vyriešiť tento problém 
počas rokovaní o udelení licencie, a vysielateľ môže vždy poskytovateľovi licencie 
dať zariadenie, ktoré je potrebné pre dekódovanie vysielania. Pokiaľ ide o potrebu 
miestnej prítomnosti, členovia CISAC z krajín EHP  iba predložili argumenty, ktoré už 
boli prerokované a vyvrátené144.  

(189) Používanie prostredníctvom internetu: internet predstavuje nový prvok, ktorý je 
radikálne odlišný od tradičných foriem využívania hudobných diel, ktoré boli 
predmetom rozsudkov Tournier a Lucazeau. Počas ústneho vypočutia najmä 
organizácie EDIMA sa preukázalo145, že v praxi je možné dosiahnuť vzdialený dohľad 
nad poskytovaním hudby on-line (ako pri vysielaní, tak aj pri sťahovaní). Každé 
hudobné dielo má elektronickú identitu a každý osobný počítač má adresu 
internetového protokolu. V dôsledku týchto informácií môže v prípade udelenia 
licencie organizácia kolektívnej správy zabezpečiť, že komerčný používateľ je v 
situácii, keď presne vie, ktoré hudobné dielo je používané, ktorým osobným 
počítačom a akým spôsobom použitia. Komerčný používateľ môže tieto údaje zaslať 
organizáciám kolektívnej správy, ktoré ich využijú pre presné rozdelenie autorských 
odmien nositeľom práv. Inými slovami, organizácie kolektívnej správy si môžu 
dohodnúť spôsoby dohľadu. 

(190) Ako sa už vysvetlilo vo vyhlásení o námietkach, súčasný vývoj na trhu v oblasti 
kolektívnej správy práv duševného vlastníctva pre využívanie on-line v posledných 
rokoch nepotvrdzuje, že obmedzenia územnej pôsobnosti sú nevyhnutné, najmä z 
dôvodu potreby zabezpečiť činnosť organizácie kolektívnej správy v oblasti riadneho 
dohľadu, auditu a vymáhania.  

                                                 
142 Pozri bod 111 vyhlásenia o námietkach. 
143 Pozri bod 62 a nasl. odpovede organizácie GEMA na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný 

charakter; s. 10 odpovede organizácie AKM na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter. 
144 Pozri odôvodnenia č. 173 a nasl. tohto rozhodnutia. 
145 EDIMA je asociácia zastupujúca spoločnosti v oblasti poskytovania audio a audiovizuálneho obsahu 

on-line. Členovia asociácie EDIMA predstavujú 70 % trhu s digitálnymi on-line médiami. 
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(191) V prvom rade, vo veci Simulcasting146 následne po diskusiách s Komisiou oznámila 
IFPI (Medzinárodná federácia fonografického priemyslu) Komisii zmenené znenie 
zmluvy o recipročnom zastúpení, ktoré umožňovalo vysielateľom, ktorých signál 
pochádzal z krajín EHP, aby kontaktovali organizáciu kolektívnej správy usadenú 
v krajine EHP, ktorá bola stranou zmluvy o recipročnom zastúpení s cieľom získať 
multirepertoárovú licenciu pre viacero území k internetovému simulcastingu 
(simultánnemu internetovému vysielaniu). Dňa 11. novembra 2003 IFPI oznámila 
uzatvorenie vzorovej zmluvy medzi organizáciami kolektívnej správy výrobcov 
zvukových záznamov (fonogramov) na účely udeľovania multirepertoárových licencií 
na viacero území na internetové vysielanie147. Zmluva o internetovom vysielaní 
odzrkadľuje štruktúru zmluvy o simulcastingu v tom, že umožňuje zúčastňujúcim sa 
organizáciám udeľovať celosvetové licencie komerčným používateľom usadeným 
kdekoľvek v krajine EHP. Výsledok prípadu Simulcasting a podmienky následnej 
zmluvy o internetovom vysielaní ukazujú, že pre organizácie kolektívnej správy práv 
duševného vlastníctva nie je technicky nevyhnutné, aby mali územnú (t. j. miestnu) 
prítomnosť s cieľom ponúkať multirepertoárové licencie na internetové využívanie pre 
viacero území a riadny dohľad nad takýmto využívaním. 

(192) Rovnako dohoda zo Santiaga už upravovala udeľovanie licencií pre viacero území, 
hoci bola táto možnosť obmedzená na používateľov, ktorí majú svoje hospodárske 
sídlo na rovnakom domácom území. Preukazuje to, že sa miestna prítomnosť v krajine 
používania nepovažovala za potrebnú. 

(193) Po druhé, v januári 2006 PRS a GEMA založili spoločný podnik, ktorý bude konať 
ako paneurópsky tzv. one-stop-shop (jednotné kontaktné miesto) pre udeľovanie 
licencií k on-line a mobilným právam k angloamerickému repertoáru EMI. Má sa za 
to, že spoločný podnik bude udeľovať paneurópske licencie komerčným používateľom 
usadeným v ktorejkoľvek európskej krajine. Adam Singer, generálny riaditeľ 
zoskupenia MCPS-PRS Alliance, uznal, že „V on-line prostredí nikto nevníma 
hranice“ a Jürgen Becker, predseda výkonnej rady organizácie GEMA povedal, že 
„Toto poskytne nadobúdateľom licencie a spotrebiteľom jednotné kontaktné miesto a 
zabezpečí tiež, aby nositelia práv a sesterské spoločnosti boli účinne chránené v 
globálnych digitálnych sieťach.“148. Tento nový model je príkladom, ktorý preukazuje 
technickú možnosť organizácií kolektívnej správy ponúkať licencie pre viacero území, 
a že argumenty týkajúce sa úloh organizácií kolektívnej správy v oblasti auditu, 
dohľadu a vymáhania a vyžadovaná zemepisná blízkosť medzi poskytovateľom 
licencie a jej nadobúdateľom neoprávňujú súčasné paralelné správanie, pokiaľ ide 
o obmedzenia územnej pôsobnosti. Niektoré z tých istých organizácií kolektívnej 
správy, ktoré vzniesli tieto argumenty, ich nepovažujú za prekážku uzavretia dohôd, 
akou je spoločný podnik PRS/GEMA.  

(194) Po tretie, niektoré autorské organizácie kolektívnej správy predstavili iné riešenia 
alebo mechanizmy s cieľom ponúkať licencie pre viacero území v konkurenčnom 
prostredí. V tejto súvislosti je osobitne vhodné uviesť návrh niektorých malých alebo 
stredne veľkých organizácií kolektívnej správy z krajín EHP, ktoré sú členmi CISAC z 

 
146 Rozhodnutie Komisie 2003/300/ES z 8. októbra 2002 týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o 

ES a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/C2/38.014 - IFPI "Simulcasting") (Ú. v. EÚ L 107, 
30.4.2003, s. 58), body 3 a 27. 

147 Pozri tlačovú správu „Nahrávací priemysel oznamuje nové jednotné kontaktné (one-stop-shop) pre 
udeľovanie licencií internetovému vysielaniu“ z 11. novembra 2003 na www.ifpi.org

148 Pozri tlačovú správu GEMA z 23. januára 2006 na www.gema.de

http://nexus/jurrev/documentsjurrev/original/2008/Documents%20and%20Settings/andrial/38026%20RTL%20v%20GEMA(CLTUFA)/Statement%20of%20Objections/www.ifpi.org
http://www.gema.de/
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krajín EHP. Navrhujú, že by sa mohol objaviť nový a adekvátny model: podľa tohto 
modelu, „každá európska organizácia kolektívnej správy je oprávnená udeľovať 
celoeurópske cezhraničné on-line licencie každému používateľovi, ktorý má 
hospodárske sídlo v EÚ/EHP... organizácia kolektívnej správy udeľujúca licenciu 
používa tarifu a podmienky podľa krajiny určenia“149. Tento návrh niekoľkých 
poskytovateľov licencií ukazuje, že žiadne technické alebo hospodárske dôvody 
nebránia vzniku multirepertoárovej licencie pre viacero území udeľovanej 
akýmkoľvek komerčným používateľom v rámci EHP a nie iba vo vnútri domáceho 
územia poskytovateľa licencie. 

(195) Káblová retransmisia hudobných diel: adresáti vyhlásenia o námietkach sa všeobecne 
domnievajú, že káblová retransmisia sa vyznačuje charakteristikami, ktoré vykazuje 
trh off-line, na ktorom je potrebná miestna prítomnosť a znalosti.  

(196) Je nesporné, že používanie hudobných diel pomocou káblovej retransmisie má v 
súčasnosti stále vnútroštátny alebo regionálny rozsah. Kanály retransmitované 
káblovými rozvodmi sú obvykle ponúkané spotrebiteľom na miestnej úrovni 
(napríklad prevádzkovatelia káblových rozvodov ponúkajú balíčky kanálov 
spotrebiteľom umiestneným v určitej oblasti alebo meste). Z tohto však nevyplýva, že 
nejde na tomto trhu o záujem EHP. Naopak, určité programy sú prenášané káblovými 
rozvodmi v mnohých krajinách EHP, ide napríklad o hlavné celoštátne televízne 
kanály alebo programy, ktoré majú potenciálne medzinárodnú príťažlivosť (BBC 
World, TV5 a Euronews).  

(197) Rovnako sa nespochybňuje, že prevádzkovatelia káblových rozvodov potrebujú 
osobitnú licenciu na použitie prostredníctvom káblovej retransmisie, ktorá sa odlišuje 
od licencie na satelitné vysielanie. 

(198) Ako bolo jasne uvedené vo vyhlásení o námietkach150, dotknuté sú iba tie 
retransmitované programy, ktoré sú najprv prenášané satelitom a potom káblovo 
retransmitované, pokiaľ táto retransmisia nepresahuje územie pokryté satelitom. 
V dôsledku toho by bol obsah predmetnej káblovej retransmisie úplne zhodný so 
satelitným prenosom. Vzhľadom na to, že všetky organizácie kolektívnej správy 
umiestnené na území pokrytom satelitom môžu potencionálne udeľovať licencie 
platné pre celé územie pokryté satelitom a riadne vykonávať dohľad nad používaním 
tejto licencie, možno za normálnych okolností predpokladať, že ak neexistuje osobitný 
problém s dohľadom nad určitým prevádzkovateľom káblovej retransmisie, môžu tieto 
organizácie kolektívnej správy tiež riadne udeľovať licenciu a vykonávať dohľad nad 
káblovým používaním diel prenesených predtým satelitom. Pokiaľ sa narazí na 
osobitný problém z dôvodu obchodného modelu prevádzkovateľa káblovej 
retransmisie, môže byť oprávnené odmietnuť udelenie takejto licencie alebo inak 
dohodnúť osobitné opatrenia pre dohľad, avšak existujúce zmluvy o recipročnom 
zastúpení vôbec neumožňujú udelenie takejto licencie. 

                                                 
149 Pozri stanovisko z 29. augusta 2005 „Cezhraničná kolektívna správa on-line práv v Európe”, 

ktoré podpísali ARTISJUS, AKM, KODA, SPA, STIM, TEOSTO a TONO, strana 2. Tieto organizácie 
kolektívnej správy zahŕňajúce niektorých adresátov vyhlásenia o námietkach zaujali stanovisko 
v kontexte pracovného dokumentu uverejneného 7. júla 2005 generálnym riaditeľstvom Komisie pre 
vnútorný trh s názvom „Cezhraničná kolektívna správa autorských práv”. 

150 Pozri body 109, 110 a 111 vyhlásenia o námietkach. 
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(199) Možno zhrnúť, že neexistuje objektívny dôvod, ktorý by mohol vysvetliť, prečo všetky 
organizácie kolektívnej správy zaviedli rovnaké paralelné správanie na trhu alebo 
prečo udržiavali svoje výhradné postavenie na svojich domácich územiach pre 
udeľovanie licencií na káblovú retransmisiu, pokiaľ k retransmisii obsahu dochádza na 
území pokrytom satelitom, kde sa uskutočnil prvý prenos. 

7.6.2. Zosúladený postup obmedzuje hospodársku súťaž  

(200) V nasledujúcich odôvodneniach bude vysvetlené, prečo zosúladený postup obmedzuje 
hospodársku súťaž. Najprv bude vysvetlené, že to zapríčiňuje segmentáciu trhu a po 
druhé, že nie je objektívne potrebné z hospodárskeho alebo komerčného hľadiska mať 
súbor dvojstranných zmlúv o recipročnom zastúpení medzi organizáciami kolektívnej 
správy, v ktorých je ustanovené vnútroštátne územné vymedzenie. 

(201) Pri hodnotení rôznych otázok týkajúcich sa tejto témy je dôležité zobrať do úvahy 
rozsah námietok Komisie. Toto rozhodnutie sa nezaoberá iba skutočnosťou, že je 
vymedzený rozsah poverenia, ale skôr koordinovaným prístupom všetkých členov 
CISAC z krajín EHP k tomuto vymedzeniu. Hneď na začiatku je potrebné 
poznamenať, že izolované udelenie licencie pre  obmedzené územia, a to aj keď ide o 
domáce územie, nepredstavuje automaticky obmedzenie hospodárskej súťaže. 
Poskytovateľ licencie je oprávnený obmedziť licenciu na jednotlivé územie bez toho, 
aby tým porušil s článok 81 ods. 1 zmluvy a článok 53 ods. 1 Dohody o EHP.  

(202) Pri hodnotení účinkov dvojstranných zmlúv o recipročnom zastúpení uzatvorených 
medzi organizáciami kolektívnej správy, je potrebné prihliadať na skutočné 
podmienky, v ktorých pôsobia, na hospodársky kontext, v ktorých tieto subjekty 
pracujú, a na výrobky a služby, na ktoré sa vzťahujú uvedené zmluvy a na skutočnú 
štruktúru dotknutého trhu151. 

7.6.2.1. Vymedzenie územnej pôsobnosti a výhradnosť 

(203) Aj pri absencii výslovnej výhradnosti popísanej v oddiele 7.5.2, obmedzovanie 
územnej pôsobnosti právomoci organizácie kolektívnej správy udeľovať licencie na 
domácom území (t. j. ako vnútroštátne územie) sa rovná udeľovaniu výhradnosti 
domácej organizácii kolektívnej správy a segmentácii trhu na vnútroštátne 
monopoly152. 

(204) Jednotné vymedzenie územnej pôsobnosti má za následok udelenie nepriamej 
výhradnosti, pokiaľ unifikuje recipročné zastúpenie medzi členmi CISAC-u z krajín 
EHP: právomoc každej organizácie kolektívnej správy udeľovať licencie je 
obmedzená v tom zmysle, že môže poskytnúť prístup iba k svojmu portfóliu diel pre 
použitie na svojom „domácom“ území (bez ohľadu na to, kde je používateľ usadený). 
Pretože je toto vymedzenie územnej pôsobnosti obsiahnuté vo všetkých takýchto 
zmluvách, konečným výsledkom je to, že iba jedna organizácia kolektívnej správy pre 
každú krajinu môže udeliť multirepertoárové licencie na používanie dotknutých 
hudobných diel v tejto krajine. 

(205) Toto vymedzenie odráža do určitej miery výslovnú výhradnosť upravenú vo vzorovej 
zmluve CISAC a dvojstranných zmluvách o recipročnom zastúpení, ktoré ju 

 
151 Vec 23/67 Brasserie de Haecht/Consorts Wilkin-Janssen, [1967], Zb. s. 407. 
152 Pozri bod 99 vyhlásenia o námietkach. 



 57    

                                                

implementujú. Ak je výhradnosť výslovne udelená druhej organizácii kolektívnej 
správy uzatvárajúcej dvojstrannú dohodu, organizácie kolektívnej správy budú 
vymedzovať právomoc udeľovať licencie v ďalších dvojstranných dohodách na 
základe domáceho územia každej organizácie kolektívnej správy. Akékoľvek územné 
vymedzenie, ktoré by prekračovalo hranice domáceho územia, by mohlo narušiť 
výhradnosť udelenú inej organizácii kolektívnej správy. 

(206) Toto však tiež ukazuje, že keďže sa tieto dve ustanovenia týkajúce sa výslovnej 
výhradnosti a územného vymedzenia dopĺňajú, vypustením ustanovení o výslovnej 
výhradnosti sa výhradnosť celkom neodstráni. Dokonca aj pri absencii výslovnej 
výhradnosť, môžu organizácie kolektívnej správy dosiahnuť rovnaký výsledok 
jednoduchou koordináciou svojho konania tak, že právomoc udeľovať licencie je 
obmedzená na domáce územie organizácie kolektívnej správy. Dokonca 
aj v individuálnych prípadoch, keď organizácie kolektívnej správy vypustili výslovnú 
výhradnosť, nebola pozorovaná zmena rozdelenia území medzi nimi153. Hoci mnohé 
organizácie kolektívnej správy tvrdili, že neuplatňujú existujúce ustanovenia o 
výhradnosti, neudeľovali svoj repertoár na využitie v inej krajine inej organizácii 
kolektívnej správy ako tej, ktorá je v tejto krajine zavedená, ani neudeľovali svoj 
repertoár viac než jednej organizácii kolektívnej správy paralelne pre rovnaké územie 
(zahŕňajúce niekoľko krajín).   

(207) Toto vedie v skutočnosti k vnútroštátnym monopolom na udeľovanie 
multirepertoárových licencií na práva na verejné predvedenie a má za následok 
segmentáciu krajín EHP na vnútroštátne trhy. Hospodárska súťaž je obmedzená na 
dvoch úrovniach: i) na trhu so službami správy, ktoré poskytujú organizácie 
kolektívnej správy jedna druhej a ii) na trhu s udeľovaním licencií. 

(208) Na trhu so službami správy, ktoré organizácie kolektívnej správy poskytujú jedna 
druhej, jednotné vymedzenie územnej pôsobnosti zabezpečuje, že každá organizácia 
kolektívnej správy poskytuje služby správy výhradne na svojom domácom území 
a tiež že táto organizácia nebude čeliť konkurencii iných organizácií na tomto trhu. 
Napríklad organizácia GEMA by si v zásade mohla vybrať francúzsku organizáciu 
SACEM, aby jej poskytovala služby správy v Belgicku paralelne s belgickou 
organizáciou SABAM. Na základe koordinovaných pravidiel uplatňovaných 
organizáciami kolektívnej správy si však organizácia GEMA vyberie organizáciu 
SACEM iba pre územie Francúzska a organizáciu SABAM pre územie Belgicka. Na 
druhej strane organizácie SACEM a SABAM nesplnomocnia žiadnu inú organizáciu 
ako organizáciu GEMA na správu francúzskych a belgických práv v Nemecku.  

(209) Zodpovedajúci účinok sa dosiahol na trhu s udeľovaním licenčných práv. Vzhľadom 
na rozdeľovanie právomoci udeľovať licencie na prísne vnútroštátnom základe, 
používatelia práv nemajú inú možnosť ako získať multirepertoárové licencie, než od 
príslušnej vnútroštátnej organizácie kolektívnej správy v danej krajine. Používateľ 
práva, ktorý má bez ohľadu na svoje umiestnenie záujem používať hudobné dielo v 
Nemecku, sa napríklad môže obrátiť pre potrebnú licenciu iba na organizáciu 
GEMA − žiadna iná organizácia kolektívnej správy na základe zosúladeného postupu 
nesmie udeliť licenciu používateľovi usadenému v Nemecku. V zásade ktorákoľvek 
organizácia kolektívnej správy by mohla udeliť svoje práva viac než jednej organizácii 
kolektívnej správy pre jednu krajinu. Napríklad organizácia SACEM by mohla 

 
153 Pozri oddiel 7.6.2.1 tohto rozhodnutia a bod 102 vyhlásenia o námietkach. 
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udeľovať práva na svoj repertoár (francúzsky repertoár) na využitie v Rakúsku 
a Nemecku rakúskej organizácii AKM aj nemeckej organizácii GEMA. Obe 
organizácie kolektívnej správy by následne mohli udeľovať licencie na francúzsky 
repertoár v Nemecku a Rakúsku a používatelia práv by mali jasnú alternatívu, pokiaľ 
ide o tento repertoár, medzi dvoma organizáciami, ktoré by si konkurovali.  

(210) Vzájomne garantované územné monopoly na udeľovanie licencií na práva na verejné 
predvedenie zabezpečujú, že každá organizácia kolektívnej správy bude schopná 
účtovať administratívne náklady za správu práv a udelenie licencie bez toho, aby čelila 
konkurenčnému tlaku v oblasti týchto poplatkov zo strany iných organizácií 
kolektívnej správy. Týmto je hospodárska súťaž obmedzená. Ako bolo vysvetlené, 
neexistencia hospodárskej súťaže môže mať negatívne následky na nositeľov práv. 

(211) Jednotné vymedzenie územnej pôsobnosti vytvára účinky, ktoré konzervujú štruktúru 
trhu, vylučujú iné formy udeľovania multirepertoárových licencií a obmedzujú 
organizácie kolektívnej správy tak, že tieto fungujú iba na svojom domácom území. 
Sieť týchto zmlúv o recipročnom zastúpení viedla k situácii, v ktorej neexistuje 
priestor pre iné spôsoby organizácie a konkurencie v oblasti správy autorského práva. 
Toto vytvára tiež prekážky brániace v prístupe na trh novým súťažiteľom schopným 
spravovať predmetné autorské právo, alebo novým spôsobom správy existujúcim 
organizáciám kolektívnej správy, a má za výsledok obmedzovanie distribúcie 
autorských práv v prospech určitých existujúcich subjektov. 

(212) Pri neexistencii zosúladeného postupu pri vymedzovaní územnej pôsobnosti by 
organizácie kolektívnej správy pravdepodobne vzájomne súťažili v tom, aby našli 
najúčinnejšie spôsoby správy práv. To by medzi nimi vytvorilo rozdiely v oblasti 
vymedzenia pôsobnosti ich licencie, ako aj v počte organizácií kolektívnej správy 
požiadaných, aby spravovali ich práva na inom území. V dôsledku toho by autori boli 
motivovaný, aby sa stali členmi tých organizácií kolektívnej správy, ktoré našli 
účinnejšie spôsoby správy práv. 

7.6.2.2. Je zosúladený postup objektívne potrebný na to, aby sa zabezpečilo, že si členovia 
CISAC z krajín EHP  medzi sebou udeľujú recipročné poverenia? 

(213) Niektorí členovia CISAC z krajín EHP uviedli, že bez vymedzenia územnej 
pôsobnosti by nemali podnet na to, aby si navzájom poskytovali recipročné poverenia 
na udeľovanie licencie, keďže by ich to nútilo súťažiť medzi sebou na ich príslušnom 
území a poskytovať licencie organizáciám kolektívnej správy na územiach, kde tieto 
organizácie nemajú požadované odborné skúsenosti a znalosti154. 

(214) Naopak, organizácia SABAM vo svojej odpovedi na vyhlásenie o námietkach tvrdila, 
že „pre autorov nie je výhodou, ak sa bráni činnostiam legitímnych nadnárodných 
používateľov svetového hudobného repertoáru, ktorí sa zapájajú do spôsobov 
využívania, ktoré sú technologicky nové a inherentne bez hraníc“155. Organizácia 
SABAM vo svojej odpovedi takisto uvádza, že „licencia pre viacero území prináša 
výhody autorom a používateľom, pričom zďaleka nepredstavuje ohrozenie kvality 
kolektívnej správy práv autorov... Obmedzenia týkajúce sa územnej pôsobnosti vo 
vzorovej zmluve CISAC vytvárajú opačné následky, ako je zlepšenie kolektívnej 

 
154 Pozri bod 53 odpovede organizácie PRS na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter. 
155 Pozri s. 19, prvý odsek odpovede organizácie SABAM na vyhlásenie o námietkach. 
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správy a zabraňujú vzniku, rastu a budúcemu dozrievaniu tohto nového trhu“156. 
Hospodárska súťaž „zvýši kvalitu služieb poskytovaných autorom a používateľom a 
žiadny argument týkajúci sa existencie vnútroštátnych výhradných práv nemôže 
ospravedlniť neuplatnenie článku 81 Zmluvy o ES. ... Vnútroštátna povaha autorského 
práva nemôže žiadnym spôsobom podporiť tvrdenie niektorých organizácií 
kolektívnej správy, že ide o prirodzený a zmluvný vnútroštátny monopol.“ 157 

(215) Po prvé, je potrebné opäť uviesť, že spôsobilosť schopnosť organizácií kolektívnej 
správy zahrnúť obmedzenia územnej pôsobnosti do svojich recipročných poverení je 
nesporná. Ide iba o paralelné vymedzenie obmedzenia územnej pôsobnosti na domáce 
územia, ktoré predstavuje námietky vznesené Komisiou. Nie sú náznaky, že toto 
paralelné konanie je objektívne oprávnené, aby existovala sieť zmlúv o recipročnom 
zastúpení, a argumenty adresátov vyhlásenia o námietkach prevažne smerujú 
k spochybneniu myšlienky, že obmedzenie územnej pôsobnosti ako také predstavuje 
obmedzenie hospodárskej súťaže. 

(216) Po druhé, argumenty členov CISAC z krajín EHP nie sú vo všeobecnosti presvedčivé. 
Adresáti vyhlásenia o námietkach potvrdili, že dohľad v zahraničí je zložitý, a preto je 
veľmi dôležité uzatvárať zmluvy o recipročnom zastúpení s ostatnými organizáciami 
kolektívnej správy s cieľom ochrany záujmov svojich členov v zahraničí. Bez toho, 
aby bol dotknutý fakt, že niektoré ťažkosti spojené s dohľadom nad využívaním práv 
mimo domáceho územia sú nadsadené, zostáva skutočnosťou, že ťažko možno uveriť 
tomu, že by sa organizácie kolektívnej správy jednoducho vzdali ochrany svojich 
členov v zahraničí iba pre vznik určitého stupňa hospodárskej súťaže v dôsledku 
zákazu tohto zosúladeného postupu. Okrem toho, keďže niektoré organizácie 
kolektívnej správy majú fiduciárnu povinnosť voči svojim členom a nie sú oprávnené 
diskriminovať, pokiaľ ide o účtované odmeny, „preteky v znižovaní cien“ by 
implikovali, že organizácia kolektívnej správy by sa tiež rozhodla účtovať nižšie 
autorské odmeny, pokiaľ ide o jej vlastných členov, čo sa nezdá byť realistické. 

(217) Po tretie, organizáciám kolektívnej správy sa nebráni, aby chránili prípadné záujmy 
svojich členov na zabezpečenie toho, aby výnosy neboli zasiahnuté v dôsledku 
existencie určitého stupňa hospodárskej súťaže v udeľovaní licencií. Niektorí členovia 
CISAC z krajín EHP tvrdili počas ústneho vypočutia, že hlavný problém pri udeľovaní 
licencií pre viacero území sa netýka ich činnosti vzdialeného dohľadu, auditu či 
vymáhania, ale stanovovania ceny za takúto licenciu158. Podľa tohto názoru by nemala 
organizácia kolektívnej správy záujem na tom, aby si ostatné organizácie kolektívnej 
správy navzájom konkurovali, pokiaľ ide o udeľovanie licencií jej vlastného 
repertoáru v zahraničí. To by znamenalo, pokiaľ sa použije príklad uvedený v 
odôvodnení č. 208, že organizácia GEMA by podľa tohto názoru nemala záujem na 
tom, aby si organizácie SACEM a SABAM konkurovali v oblasti udeľovania licencií 
na nemecký repertoár, keďže by to mohlo viesť k pretekom v znižovaní cien za tento 
repertoár na minimum a teda k stratám pre organizáciu GEMA (v protiklade k modelu 
so separátnymi vnútroštátnymi územiami pre jednu organizáciu kolektívnej správy).  

(218) Komisia už objasnila svoje stanovisko k tomuto osobitnému prvku v obdobnej veci, 
v ktorej všetky vymedzenia územnej pôsobnosti boli odstránené, a prijala cenový 

 
156 Pozri s. 19, druhý bod odpovede organizácie SABAM na vyhlásenie o námietkach. 
157 Pozri s. 20, posledný bod odpovede organizácie SABAM na vyhlásenie o námietkach. 
158 Vo vzťahu k mechanizmu stanovovania cien pozri body 16 a nasl. odpovede organizácie GEMA na 

vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter. 
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mechanizmus na udržanie určitej kontroly nad výnosmi vyplývajúcimi z tohto 
poverenia a na vylúčenie akýchkoľvek pretekov v znižovaní cien na minimum 
týkajúceho sa príjmu nositeľov práv. V rozhodnutí o Simulcasting bolo uvedené, že 
„potreba, aby organizácia kolektívnej správy zaručila zodpovedajúcu úroveň odmien 
za svoj vlastný repertoár určite vyplýva zo základnej funkcie autorského práva 
a príbuzných práv, a je preto iba prirodzené, že dohody medzi organizáciami 
kolektívnej správy budú obsahovať ustanovenia o tejto otázke“159. Komisia následne 
prijala ako výnimku podľa článku 81 ods. 3 zmluvy stanovenie mechanizmu pre tarifu: 
cena licencie na simulcasting je založená na globálnej tarife účtovanej poskytovateľom 
licencie a bude odrážať rozdielne vnútroštátne tarify stanovené každou zúčastnenou 
organizáciou kolektívnej správy160. Cena licencie udelenej organizáciami kolektívnej 
správy je kombináciou poplatkov za správu a ceny predmetu ochrany. Hospodárska 
súťaž prebieha v oblasti správnych poplatkov a nie samotných práv. Zdá sa preto, že 
organizácie kolektívnej správy majú možnosť zabezpečiť príjem svojich členov v 
konkurenčnom prostredí udeľovania multirepertoárových licencií pre viacero 
území161. 

(219) Dokonca aj bez takého mechanizmu, ako je použitý v rozhodnutí Simulcasting, 
samotný odklon od zosúladeného prístupu a akékoľvek výsledné paralelné postúpenie 
identických licenčných oblastí viac než jednej organizácii kolektívnej správy nemusia 
viesť k pretekom v znižovaní cien na minimum. V súčasnej dobe organizácia 
kolektívnej správy udeľujúca licenciu v zahraničí pre inú organizáciu kolektívnej 
správy, ktorá ju na to splnomocnila, používa svoje vlastné vnútroštátne tarify a 
odovzdáva určité percento z týchto príjmov pôvodnej organizácii kolektívnej správy. 
Aby sa zabránilo pretekom v znižovaní cien na minimum v prípade repertoára svojich 
vlastných členov, na ktorý sa udeľuje licencia do zahraničia inej organizácii 
kolektívnej správy, poskytovateľ poverenia by mohol iba vymedziť úroveň výnosov 
(druh ceny) za svoj repertoár voči druhej organizácii kolektívnej správy, ktorá udeľuje 
licenciu v zahraničí. Tým by získal zaručenú „veľkoobchodnú“ cenu za svoj repertoár 
a distribútorské organizácie kolektívnej správy by si následne konkurovali v marži, 
ktorú pridávajú k veľkoobchodnej cene.  

(220) Nie je možné predpokladať, že aj s určitými úpravami cenového systému by nemali 
organizácie kolektívnej správy motiváciu vytvoriť hospodársku súťaž medzi svojimi 
distribučnými organizáciami kolektívnej správy. Ako už bolo uvedené, súčasný vývoj 
na trhu jednoznačne potvrdzuje, že môže byť účinnou stratégiou pre nositeľov práv, a 
preto aj pre správcov ich práv - organizácie kolektívnej správy – udeľovať svoje práva 
niekoľkým konkurujúcim si organizáciám kolektívnej správy. V oblasti 
angloamerických mechanických práv na on-line používanie veľkí vydavatelia začali 
niekoľko iniciatív s cieľom vyňať tieto práva (ktoré sú v rukách vydavateľov) z 
existujúceho systému organizácií kolektívnej správy a vybrať jednu či niekoľko 
organizácií kolektívnej správy pre správu týchto práv v celom EHP. Spoločnosť 
Warner Chappell oznámila, že zamýšľa vymenovať niekoľko organizácií kolektívnej 
správy, ktoré budú mať právomoc udeľovať komerčným používateľom paneurópske 
licencie na on-line využívanie angloamerických mechanických práv na repertoár 

 
159 Pozri bod 70 rozhodnutia 2003/300/ES. 
160 Bol zavedený určitý stupeň hospodárskej súťaže ohľadom ceny, ale iba pokiaľ ide o poplatky za správu 

poskytovateľom licencie. V rámci tohto systému, nie je na časť ceny, ktorá sa týka autorského práva, 
uplatňovaná hospodárska súťaž, ale je uplatňovaná iba na úroveň poplatkov za správu.  

161 Obdobný systém sa v súčasnosti používa organizáciami kolektívnej správy v EHP v rámci dohody 
o predĺžení platnosti Dohody z Cannes (Cannes Extension Agreement), pozri odôvodnenie č. 82. 
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spoločnosti Warner Chappell162. Znamená to, že niekoľko organizácií kolektívnej 
správy bude súťažiť pri udeľovaní príslušných licencií na rovnakom území. 
Spoločnosť Warner Chappell sa domnieva, že jej to umožní odobrať svoj repertoár 
akejkoľvek organizácii kolektívnej správy, pokiaľ táto organizácia kolektívnej správy 
nie je efektívna, bez toho, aby bol dotknutý trh s udeľovaním licencií, pretože ostatné 
organizácie kolektívnej správy budú naďalej schopné udeľovať paneurópske licencie.  

(221) Preto možno vyvodiť záver, že predmetné konanie nie je objektívne nutné a existujú 
menej obmedzujúce metódy na zabezpečenie toho, aby organizácie kolektívnej správy 
mali motiváciu poskytovať si recipročné poverenia na udeľovanie licencií. 

7.6.3. Záver 

(222) So zreteľom na uvedené, zosúladený postup členov CISAC z krajín EHP je jediným 
možným vysvetlením súčasného stavu na trhu.  

(223) Tento zosúladený postup obmedzuje hospodársku súťaž v zmysle článku 81 ods. 1 
zmluvy a článku 53 ods. 1 Dohody o EHP, pretože zabraňuje členom CISAC z krajín 
EHP vybrať si pre udeľovanie licencií na svoj repertoár v zahraničí inú organizáciu 
kolektívnej správy ako tú, ktorá je na príslušnom území domácou organizáciou.  

7.7. Vplyv na obchod medzi členskými štátmi a medzi zmluvnými stranami Dohody 
o EHP 

(224) S cieľom overiť, či majú zmluvy o recipročnom zastúpení vplyv na obchod medzi 
členskými štátmi, je potrebné určiť, či „môžu mať vplyv priamy alebo nepriamy, 
skutočný alebo potencionálny, na štruktúru obchodovania medzi členskými štátmi“163.  

(225) Na účely tejto analýzy by Komisia mala „zohľadniť dôsledky pre účinnú konkurenčnú 
štruktúru na spoločnom trhu”164. 

(226) Súdny dvor v súlade s tým prijal názor, že činnosti organizácií kolektívnej správy sú 
spôsobilé ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi165. V tomto prípade sú účinky na 
obchodovanie dvojaké: 

a) obmedzenia týkajúce sa členstva obmedzujú schopnosť autorov získať služby 
správy autorských práv k svojim dielam od organizácie kolektívnej správy, 
ktorá je mimo ich vnútroštátnej jurisdikcie, a  

b) územné obmedzenia a zosúladený postup pri jednotnom vymedzovaní tejto 
pôsobnosti obmedzujú schopnosť prípadných subjektov, ktoré uskutočňujú 
použitie prostredníctvom satelitného vysielania, káblovej retransmisie alebo 
internetu získať licencie od niekoľkých alternatívnych organizácií kolektívnej 

 
162 Pozri tlačovú správu spoločnosti Warner Chappell z 2. júna 2006, „Spoločnosť Warner Chappell spúšťa 

svoju paneurópsku iniciatívu v oblasti digitálnych licencií.“ 
163 Vec 42/84 Remia BV a iní/Komisia Európskych spoločenstiev, [1985], Zb. s. 2545. 
164 Spojené veci 6/73 a 7/73 Istituto Chemioterapico Italiano Spa a Commercial Solvents 

Corporation/Komisia Európskych spoločenstiev, [1973], Zb. s. 223, bod 33. 
165 Vec 22/79 Greenwich Film Production/Société des Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 

(SACEM) a Société des Éditions Labrador; vec 7/82 Gesellschaft zur Verwertung von 
Leistungsschutzrechten mbH (GVL)/Komisia Európskych spoločenstiev, bod 38. 
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správy. Okrem toho sa organizácii kolektívnej správy v súčasnom systéme 
bráni ponúkať licencie a služby správy mimo svojho vlastného územia. 

(227) Organizácia TONO z Nórska a islandská organizácia STEF sú členmi CISAC-u 
a uzavreli zmluvy o recipročnom zastúpení s každou organizáciou kolektívnej správy 
v Spoločenstve166. 

(228) Preto zmluvy o recipročnom zastúpení majú vplyv na obchod medzi členskými štátmi 
v zmysle článku 81 ods. 1 zmluvy a medzi členskými štátmi a štátmi EZVO v zmysle 
článku 53 ods. 1 Dohody o EHP.  

8. ČLÁNOK 81 ODS. 3 ZMLUVY A ČLÁNOK 53 ODS. 3 DOHODY O EHP 

8.1. Prehľad 

(229) Aby boli naplnené podmienky článku 81 ods. 3 zmluvy a článku 53 ods. 3 Dohody 
o EHP, musia zmluvy o recipročnom zastúpení na dvojstrannej úrovni medzi 
organizáciami kolektívnej správy a zosúladený postup pri vymedzení územnej 
pôsobnosti spĺňať štyri podmienky, a to: 

a) prispievať k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore 
technického alebo hospodárskeho pokroku,  

b) umožňovať spotrebiteľom primeraný podiel na výhodách z toho vyplývajúcich,  

c) neukladať dotknutým podnikateľom obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné pre 
dosiahnutie týchto cieľov, a 

d) neumožniť týmto podnikateľom vylúčiť hospodársku súťaž vo vzťahu 
k podstatnej časti daných výrobkov. 

Tieto podmienky sú kumulatívne a musia byť splnené v plnom rozsahu. Je na 
adresátoch vyhlásenia o námietkach, aby preukázali, že konanie spĺňa 
kumulatívne podmienky stanovené v článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES167. 

(230) Adresáti vyhlásenia o námietkach nepredložili argumenty, ktoré sa osobitne zaoberajú 
uplatnením článku 81 ods. 3 zmluvy z na ustanovenie o členstve a ustanovenie o 
výhradnosti. Nasledujúci oddiel preto posúdi uplatnenie článku 81 ods. 3 zmluvy na 

 
166 Všetky zmluvy o recipročnom zastúpení organizácií TONO a STEF obsahujú článok 6 ods. II vzorovej 

zmluvy. TONO a STEF sa zúčastňujú konania vo vzájomnej zhode. Niektoré z ich zmlúv 
o recipročnom zastúpení uzavretých s organizáciami kolektívnej správy z EÚ obsahujú ustanovenia 
o členstve a ustanovenia o výhradnosti. Bez ohľadu na tieto dve obmedzenia existuje vplyv na obchod 
medzi členskými štátmi a štátmi EZVO v zmysle článku 53 ods. 1 Dohody o EHP pri zmluvách 
o recipročnom zastúpení so všetkými organizáciami kolektívnej správy z EÚ. Ustanovenie o členstve 
v zmluve medzi dvoma organizáciami kolektívnej správy z EÚ môže mať vplyv na autora z Nórska 
alebo Islandu, pokiaľ je v súčasnosti členom jednej z týchto dvoch organizácií kolektívnej správy. 
Ustanovenie o výhradnosti v zmluve medzi dvoma organizáciami kolektívnej správy z EÚ má vplyv na 
organizácie TONO a STEF, pretože im bráni ponúkať repertoáre, ktorých sa výhradnosť týka, na území 
týchto dvoch organizácií kolektívnej správy z EÚ. 

167 Rozhodnutie z 28. septembra 2006 vo veci C-552/03-P Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd/Komisia 
Európskych spoločenstiev, [2006], Zb. s. I-6585, bod 103. 
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koordinovaný prístup, ktorý sa rovná systematickému vymedzeniu územnej 
pôsobnosti na domácom území. 

(231) Niekoľko členov CISAC z krajín EHP uviedlo, že územné obmedzenia v ich 
dvojstranných zmluvách o recipročnom zastúpení predstavuje nevyhnutnú podmienku 
pre vzájomnú výmenu repertoárov, a preto pre možnosť organizácií kolektívnej správy 
ponúkať multirepertoárové licencie. Uviedli, že bez obmedzenia územnej pôsobnosti 
by neboli uzavreté žiadne zmluvy o recipročnom zastúpení, pretože organizácie 
kolektívnej správy by neumožnili ostatným organizáciám kolektívnej správy 
konkurovať im so svojím vlastným repertoárom. To by následne viedlo k zániku 
jednotného kontaktného miesta, ktoré v súčasnosti existuje na vnútroštátnej úrovni na 
základe zmlúv o recipročnom zastúpení. 

(232) Pripomienky uvedené v predchádzajúcom odôvodnení sa však týkajú scenára, 
v ktorom by členovia CISAC z krajín EHP nemohli použiť žiadny druh vymedzenia 
územnej pôsobnosti vo svojich zmluvách o recipročnom zastúpení. Keďže toto 
rozhodnutie zakazuje zosúladený postup medzi členmi CISAC z krajín EHP, 
pokiaľ ide o stanovenie a uplatnenie vymedzenia územnej pôsobnosti, neplatia 
argumenty vznesené členmi CISAC z krajín EHP. Členom CISAC z krajín EHP sa 
nebráni stanoviť na jednotlivom základe oblasti licencie pre ich vlastný repertoár 
v zahraničí. Ako už bolo vysvetlené v oddiele 7.6.2, nie je možné prijať tvrdenie, že 
pri absencii zosúladeného postupu by členovia CISAC z krajín EHP neuzatvárali 
zmluvy o recipročnom zastúpení. Nie je preto potrebné, aby členovia CISAC z krajín 
EHP opustili recipročný systém kvôli tomuto rozhodnutiu.  

8.2. Príspevok k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore 
technického alebo hospodárskeho pokroku 

(233) Podľa prvej podmienky článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES a článku 53 ods. 3 Dohody 
o EHP musí rozhodnutie, dohoda alebo konanie prispievať k zlepšeniu výroby alebo 
distribúcie tovaru alebo podporovať technický alebo hospodársky pokrok. Táto 
podmienka zahŕňa posúdenie všetkých hospodárskych výhod vyplývajúcich z 
hospodárskych aktivít na základe danej dohody.  Tvrdenia o efektívnosti sa musia 
odôvodniť168 a do úvahy sa môžu brať len objektívne výhody a nie subjektívne názory 
strán169. Zlepšenie „musí so sebou prinášať najmä citeľné a objektívne výhody, ktoré 
sú spôsobilé vyvážiť nevýhody, aké predstavuje konanie v oblasti hospodárskej 
súťaže“170. 

(234) Je nesporné, že sieť dvojstranných zmlúv medzi organizáciami kolektívnej správy 
prináša systém jednotného kontaktného miesta pre celosvetovú správu práv. Na 
určitom území vzorová zmluva CISAC a dvojstranné zmluvy o recipročnom 
zastúpení, ktoré ju implementujú, umožňujú organizácii kolektívnej správy poskytnúť 
jednotné kontaktné miesto na udeľovanie licencií na práva na verejné predvedenie v 
rámci tohto územia. Výsledkom je, že potenciálny používateľ, ktorý zamýšľa 

 
168 Oznámenie Komisie - Usmernenia o uplatnení článku 83 ods. 3 Zmluvy o ES. 
169 Spojené veci 56/64 a 58/66 Établissements Consten S.à.R.L. a Grundig-Verkaufs-GmbH/Komisia 

Európskeho hospodárskeho spoločenstva, [1966], Zb. s. 429. 
170 Uznesenie Súdneho dvora z 28. septembra 2006 vo veci C-552/03-P Unilever Bestfoods (Ireland) 

Ltd/Komisia Európskych spoločenstiev, Zb. s., bod 103: „pokiaľ ide o prvú z týchto podmienok, 
organizácia HB mala najmä preukázať, že ustanovenie o výhradnosti prispieva na zlepšenie výroby 
alebo distribúcie dotknutých výrobkov, takže pokiaľ by bola obmedzená možnosť uplatniť toto 
ustanovenie, toto zlepšenie by sa už nemohlo realizovať“. 
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vykonávať činnosti v Nemecku, ktoré vyžadujú licenciu od nositeľa práva, sa musí 
obrátiť na organizáciu GEMA pre príslušnú multirepertoárovú licenciu na nemecké 
územie. Sieť dvojstranných zmlúv o recipročnom zastúpení vo všeobecnosti uľahčuje 
udeľovanie licencií na práva na verejné predvedenie v dôsledku väčšej 
jednoduchosti171. 

(235) Uvedené argumenty členov CISAC z krajín EHP sa však týkajú scenára, v ktorom by 
členovia CISAC z krajín EHP nemohli použiť žiadny druh vymedzenia územnej 
pôsobnosti vo svojich zmluvách o recipročnom zastúpení. Ako bolo uvedené v 
odôvodnení č. 232, nie je preto potrebné, aby organizácie kolektívnej správy opustili 
recipročný systém kvôli tomuto rozhodnutiu.  

(236) Žiadna zo strán nevzniesla argument, že zosúladený postup pri jednotnom 
vnútroštátnom vymedzení územnej pôsobnosti medzi členmi CISAC-u prispieva 
k zachovaniu týchto potenciálnych výhod. Zákaz zosúladeného postupu pri vymedzení 
územnej pôsobnosti nespochybňuje systém zmlúv o recipročnom zastúpení. Môže iba 
zmeniť mieru účasti každej organizácie kolektívnej správy na tomto systéme. 
Individuálne dohodnuté zmluvy o recipročnom zastúpení by viedli k tomu, že by 
niektorí členovia CISAC z krajín EHP mali možnosť vydávať licencie na správu a 
udeľovanie licencií na cudzie repertoáre mimo svojho domáceho územia. Bolo by 
tomu tak v prípade, že jednotlivé organizácie kolektívnej správy ponúkajú lepšie 
služby, pokiaľ ide o lepší dohľad a evidenciu výberu odmien, nižšie poplatky za 
správu atď. Vzhľadom na motiváciu mať zmluvy o recipročnom zastúpení so všetkými 
organizáciami kolektívnej správy s cieľom prístupu k všetkým repertoárom, neexistuje 
nebezpečenstvo pre vnútroštátne jednotné kontaktné miesto, aj keď by došlo 
k zvýšeniu počtu alternatívnych poskytovateľov licencie vo vzťahu k určitým 
územiam. 

(237) Je možné zhrnúť, že adresáti vyhlásenia o námietkach nepreukázali, že zosúladený 
postup rovnajúci sa systematickému vymedzeniu územnej pôsobnosti právomoci 
udeľovať licencie na domáce územie zlepšuje udeľovanie licencií na práva na verejné 
predvedenie využívané prostredníctvom satelitného vysielania, káblovej retransmisie a 
internetu. 

8.3. Nevyhnutnosť obmedzení 

(238) Problém nevyhnutnosti vyvoláva otázku „či obmedzujúca zmluva a jednotlivé 
obmedzenia umožňujú vykonávať predmetnú činnosť efektívnejšie, ako by to 
pravdepodobne bolo v prípade absencie príslušnej zmluvy alebo obmedzenia”172. Na 
posúdenie nevyhnutnosti jednotlivých obmedzení, ako to vyžaduje toto rozhodnutie, je 
obzvlášť dôležité preskúmať, či by adresáti vyhlásenia o námietkach mohli dosiahnuť 
túto efektívnosť prostredníctvom menej obmedzujúcej dohody. 

(239) Členovia CISAC z krajín EHP odkazovali na potrebu zabezpečenia riadneho 
poskytovania informácií, auditu a vymáhania práv, aby odôvodnili územné 
obmedzenia. 

 
171 Pozri napr. body 13 a 154 a nasl. odpovede organizácie GEMA na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá 

dôverný charakter. 
172 Pozri oznámenie Komisie - Usmernenia o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy, bod 74. 
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(240) Ako je vysvetlené v oddiele 8.2, existujúca sieť dvojstranných zmlúv o recipročnom 
zastúpení medzi organizáciami kolektívnej správy prináša určitú efektívnosť: z 
hľadiska komerčného používateľa systém ponúka jednotné kontaktné miesto pre  
udeľovanie vnútroštátnej multirepertoárovej licencie. Každá organizácia kolektívnej 
správy plní funkciu jednotného kontaktného miesta v rámci príslušného domáceho 
územia. Argumenty organizácií kolektívnej správy naznačujú, že iba v existujúcom 
systéme môže prebiehať riadny dohľad, podávanie správ, audit a vymáhanie práv. 

(241) Ako je uvedené v odôvodnení č. 236, vnútroštátne jednotné kontaktné miesto nie je 
ohrozené zákazom zosúladeného postupu, ktorý sa týka vymedzenia územnej 
pôsobnosti na základe domácich území. Toto jednotné kontaktné miesto nevyžaduje 
zosúladené vymedzenie územných obmedzení. Pri absencii koordinácie pri územných 
obmedzeniach zostane každá organizácia kolektívnej správy naďalej na svojom území 
jednotným kontaktným miestom pre udeľovanie multirepertoárových licencií, keďže 
každá organizácia kolektívnej správy má veľkú motiváciu uzatvoriť zmluvu o 
recipročnom zastúpení s každou inou organizáciou kolektívnej správy a získať všetky 
repertoáre. Každá organizácia kolektívnej správy však bude mať možnosť byť vybratá 
pre správu cudzích repertoárov na širšom geografickom základe (t.j. udeľovať licencie 
mimo svojho domáceho územia v konkurencii so zavedenými organizáciami 
kolektívnej správy).  

(242) Prieskum na trhu vykonaný Komisiou ukázal, že organizácie kolektívnej správy sú 
schopné zabezpečiť riadnu správu práv na širšom geografickom základe. Nedávny 
vývoj na trhu (spoločný podnik medzi organizáciami PRS a GEMA pre správu on-line 
práv k angloamerickému repertoáru EMI173, verejná súťaž vypísaná spoločnosťou 
Warner Chappell na správu svojich on-line práv174, a dohoda medzi organizáciou 
SACEM a Universal Publishing o udeľovaní licencií pre využitie v on-line 
technológiách a mobilnej komunikácii175) ukazujú, že autorské organizácie kolektívnej 
správy majú riešenie pre udeľovanie licencií na viacero území a zabezpečenie 
riadneho vzdialeného dohľadu auditu a vymáhania na mieste v prípade potreby. 
Poskytovateľ licencie pre viacero území nemusí byť automaticky subjekt, ktorý bude 
vykonávať úlohy dohľadu, auditu a vymáhania176. 

(243) Na záver treba uviesť, že zosúladený postup pri vymedzení územnej pôsobnosti, ktoré 
obmedzuje licenciu na domáce územie každej organizácie kolektívnej správy, 
nemožno považovať za nevyhnutný v zmysle článku 81 ods. 3 zmluvy alebo článku 53 
ods. 3 Dohody o EHP.  

8.4. Umožniť spotrebiteľom primeraný podiel na vzniknutých výhodách 

(244) Na základe druhej podmienky článku 81 ods. 3 Zmluvy a článku 53 ods. 3 Dohody o 
EHP hospodárske výhody musia byť nielen v prospech účastníckych strán dohody 

 
173 Pozri oddiel 7.6.1.4 tohto rozhodnutia, odôvodnenie č. 193. 
174 Pozri oddiel 7.6.2.2., odôvodnenie č. 220. 
175 Organizácie SACEM a Universal Publishing oznámili dňa 28. januára 2008, že uzavreli dohodu, 

ktorá umožní organizácii SACEM udeľovať licencie na práva Universal Publishing na využitie 
pomocou on-line technológií a mobilnej komunikácie v Európe. Universal zvlášť zdôrazňuje technickú 
spôsobilosť organizácie SACEM – výkonný podpredseda Universal Publishing uviedol, že „Som 
presvedčený o tom, že pozoruhodný systém IDOLS organizácie SACEM uľahčí paneurópsku správu 
nášho repertoáru“. Pozri spoločnú tlačovú správu SACEM a Universal uverejnenú 28. januára 2008. 

176 Pozri odôvodnenie č. 178 a nasl. 
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alebo zosúladeného postupu, ale aj v prospech spotrebiteľov, a tieto výhody musia 
prevážiť negatívne účinky, ktoré sú im spôsobené obmedzeniami hospodárskej súťaže.  

(245) Ako bolo uvedené, toto rozhodnutie nemá vplyv na prípadné výhody spojené 
s vnútroštátnym jednotným kontaktným miestom na základe zmlúv o recipročnom 
zastúpení. Nespochybňuje kultúrnu rozmanitosť, či už na úrovni tvorby (autori) alebo 
prístupu k nej (spotrebitelia), ako sa uviedlo v predchádzajúcom texte177.  

(246) Zatiaľ čo otázku „primeraného podielu“ je možné v rámci tohto rozhodnutia v zásade 
nechať otvorenou, existujú obavy, či je spotrebiteľom vyhradený primeraný podiel 
prípadných výhod, ktorý prináša systém jednotného vymedzenia územnej pôsobnosti.  

(247) Pripomína sa, že pojem spotrebiteľ v zmysle článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES 
a článku 53 ods. 3 Dohody o EHP nie je synonymom pojmu konečný spotrebiteľ. 
Tento pojem zahŕňa spotrebiteľov strán dohody - v tomto prípade nositeľov práv (t. j. 
autorov hudobných diel) a komerčných používateľov práv na verejné predvedenie 
diela prostredníctvom satelitného vysielania alebo káblovej retransmisie a internetu178. 

(248) Z pohľadu nositeľa práv  existujúca sieť recipročného zastúpenia na domácom území 
zabezpečuje, že jedna organizácia kolektívnej správy v každej krajine EHP (zavedená 
organizácia kolektívnej správy) sa zaoberá využívaním diel. Toto však prináša 
hospodársku výhodu iba vtedy, ak všetky miestne organizácie kolektívnej správy 
spravujú udelené repertoáre efektívne. Ako sa preukázalo179, úroveň efektívnosti 
organizácií kolektívnej správy sa výrazne odlišuje na základe určitých kritérií ako 
napríklad sadzby poplatkov za správu. Výhoda obmedzenia hospodárskej súťaže 
vyplývajúca zo siete dvojstranných zmlúv o recipročnom zastúpení preto nie je z 
pohľadu nositeľov práv evidentná180. 

(249) Z hľadiska komerčných používateľov koordinácia na jednotnom vymedzovaní 
územnej pôsobnosti umožňuje zavedenej organizácii kolektívnej správy ponúknuť 
komplexný repertoár svojim domácim komerčným používateľom. Toto riešenie je 
efektívne, pretože každá organizácia kolektívnej správy je jednotným kontaktným 
miestom pre udeľovanie multirepertoárových licencií. Medzi nevýhody tohto 
jednotného kontaktného miesta patrí skutočnosť, že každá udelená licencia je 
obmedzená na jediné územie a je vylúčený vznik nových alternatívnych 
poskytovateľov licencie na rovnakom území. Je preto možné ponechať otvorené, či to 
prináša primeraný podiel, keďže nie je možné uplatnenie článku 81 ods. 3 zmluvy na 
základe iných podmienok.  

                                                 
177 Pozri oddiel 7.3.1. 
178 Pozri oznámenie Komisie - Usmernenia o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy, bod 84. 
179 Pozri odôvodnenie č. 133. 
180 Ako je ďalej uvedené organizáciou SABAM v jej odpovedi na vyhlásenie o námietkach, „Výkon 

autorských práv organizáciami kolektívnej správy splnomocnenými autormi vyžaduje, aby bol 
uskutočňovaný na prospech týchto autorov. Nie je získaná žiadna výhoda, ak sa v skutočnosti bráni 
činnostiam legitímnych nadnárodných používateľov svetového hudobného repertoáru, ktorí sa zapájajú 
do spôsobov využívania, ktoré sú technologicky nové a inherentne bez hraníc a umožňujú rozširovanie 
chránených diel obyvateľstvu z viacerých štátov“ (zdôraznenie pridané) (pozri strana 19 odpovede 
organizácie SABAM na vyhlásenie o námietkach). 
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8.5. Žiadna eliminácia hospodárskej súťaže 

(250) Podľa štvrtej podmienky článku 81 ods. 3 zmluvy a článku 53 ods. 3 Dohody o EHP 
nesmie dohoda umožňovať dotknutým podnikom vylúčiť hospodársku súťaž pre 
podstatnú časť príslušných produktov (alebo služieb)181. Pri hodnotení situácie na trhu 
z hľadiska uvedených kritérií sa musí prihliadať na skutočnú aj potenciálnu 
hospodársku súťaž. 

(251) Z dôvodu územných obmedzení vyplývajúcich zo zosúladeného postupu organizácia 
kolektívnej správy nemôže ponúkať služby správy mimo svojho vlastného územia 
a v dôsledku toho nesmie ponúkať licencie, ktoré zahŕňajú viac repertoárov ako jej 
vlastný, na používanie komerčným používateľom mimo svojho vlastného územia.  
Komerční používatelia nemajú inú možnosť ako získať multirepertoárovú licenciu od 
miestnej organizácie kolektívnej správy iba pre toto miestne územie. Koordinácia 
územných obmedzení preto znamená, že organizácie kolektívnej správy celkom 
vylučujú hospodársku súťaž medzi sebou vo vzťahu k udeľovaniu licencií na repertoár 
iných organizácií kolektívnej správy na použitie pomocou káblovej retransmisie, 
satelitného alebo internetového prenosu a vytvára rozdeľovanie trhu medzi členmi 
CISAC z krajín EHP.  

(252) V dôsledku doplnkového charakteru jednotlivých repertoárov, ktorý je skomplikovaný 
členskými obmedzeniami, hlavným zdrojom hospodárskej súťaže na tomto trhu 
v súčasnosti je hospodárska súťaž týkajúca sa repertoáru, ktorý by organizácie 
kolektívnej správy získali prostredníctvom zmlúv o recipročnom zastúpení nebyť 
územných obmedzení. Vylúčenie hospodárskej súťaže je obzvlášť závažné, pretože 
organizácie kolektívnej správy sú jedinými subjektmi, ktoré realisticky môžu vstúpiť 
na iné vnútroštátne trhy. Ich dlho udržiavané monopolné postavenie zapríčinené 
výhradnosťou udelenou priamo (prostredníctvom explicitných ustanovení) a nepriamo 
(prostredníctvom zosúladeného postupu pri vymedzovaní územnej pôsobnosti) vytvára 
prekážky vstupu, ktoré je nemožné pre nový subjekt prekonať. Vyhliadky na vstup na 
trh pre nových účastníkov sú preto slabé. So zreteľom na uvedené územné obmedzenia 
vylučujú hospodársku súťaž na relevantných trhoch so správou práv a udeľovania 
licencií na repertoáre. 

8.6. Záver k článku 81 ods. 3 zmluvy a k článku 53 ods. 3 Dohody o EHP 

(253) Adresáti vyhlásenia o námietkach nepreukázali, že vzorová zmluva CISAC a jej 
uplatňovanie na dvojstrannej úrovni medzi členmi CISAC z krajín EHP, 
vrátane zosúladeného postupu pri vymedzovaní územnej pôsobnosti, spĺňajú všetky 
požiadavky článku 81 ods. 3 zmluvy a článku 53 ods. 3 Dohody o EHP.  

(254) Aj bez obmedzení je možné dosiahnuť údajné výhody, najmä vnútroštátne jednotné 
kontaktné miesta (tzv. one-stop-shops), riadny dohľad a podávanie správ. Obmedzenia 
preto nie sú nevyhnutné. Okrem toho vylučujú hospodársku súťaž na trhoch so 
správou repertoárov iných členov CISAC z krajín EHP a udeľovania licencií na práva.  

(255) Z tohto dôvodu je potrebné prijať záver, že ani ustanovenie o členstve, ani územné 
obmedzenia v dvojstranných zmluvách o recipročnom zastúpení, ani zosúladený 
postup pri vymedzovaní územnej pôsobnosti, nespĺňajú ustanovenia článku 81 ods. 3 
zmluvy alebo článku 53 ods. 3 Dohody o EHP. 

 
181 Pozri oznámenie Komisie - Usmernenia o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy, bod 105. 
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9. ČLÁNOK 86 ODS. 2 ZMLUVY  

(256) Niektorí členovia CISAC z krajín EHP uviedli, že sú subjektmi poverenými 
poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle článku 86 ods. 2 
zmluvy, a tak podliehajú pravidlám hospodárskej súťaže, len ak uplatnenie týchto 
pravidiel nebráni plneniu osobitných úloh, ktoré im boli zverené182. 

(257) Súdny dvor vo veci 7/82, v rozsudku GVL rozhodol ohľadom nemeckej organizácie 
kolektívnej správy výkonných umelcov, že skutočnosť, že spoločnosť musí byť úradne 
povolená, podliehať orgánu verejnej moci a mať povinnosť uzatvárať určité dohody 
o správe, nie je dostatočná na to, aby bolo možné zaradiť spoločnosť do kategórie 
podnikov uvedených v článku 86 ods. 2 zmluvy183. Súd zdôraznil, že nemecké právne 
predpisy neprenášajú správu autorského práva a práv s ním súvisiacich na osobitné 
subjekty, ale všeobecným spôsobom vymedzujú pravidlá uplatňované na tieto 
organizácie kolektívnej správy184. Je možné ponechať otvoreným, či príslušné právne 
predpisy niektorých krajín EHP popisujú funkciu a právne postavenie organizácie 
kolektívnej správy spôsobom, ktorý umožňuje domnienku, že je táto organizácia 
poverená poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu185.  

(258) V každom prípade, ako sa ukázalo v oddiele 7.6.2, členovia CISAC z krajín EHP, 
ktoré vzniesli tieto námietky, nepreukázali, že zosúladený postup pri vymedzovaní 
územnej pôsobnosti, ktorý obmedzuje licenciu na domáce územie každej organizácie 
kolektívnej správy, je potrebný pre riadne fungovanie kolektívnej správy práv. AKM 
uvádza, že len toto vymedzenie územnej pôsobnosti licencie by mohlo najlepšie 
zaručiť práva ich členov v zahraničí, pretože v prípade licencií, ktoré by neboli 
limitované, pokiaľ ide o územnú pôsobnosť, by zahraničné organizácie kolektívnej 
správy mohli konkurovať repertoárom organizácie AKM, čo by vyvíjalo tlak na 
odmeny nositeľov práv186. 

(259) Po prvé, toto rozhodnutie nezakazuje žiadne vymedzenie územnej pôsobnosti, ale 
zosúladený postup medzi členmi CISAC z krajín EHP týkajúci sa prísneho 
vymedzenia územnej pôsobnosti. Po druhé, ako bolo pred tým preukázané (pozri 
oddiel 7.6.2.2.), existujú mechanizmy, ktoré umožňujú organizáciám kolektívnej 
správy zachovať si určitú kontrolu nad príjmami v prípade udelenia licencií 
niekoľkými organizáciami kolektívnej správy na to isté územie, najmä tým, že 
obmedzia cenovú hospodársku súťaž len na administratívne poplatky. Naopak, 
udelenie poverenia veľmi efektívnej organizácie kolektívnej správy popri alebo miesto 
domácej organizácie kolektívnej správy by mohlo zvýšiť počet licencií udelených 
komerčným používateľom, čo by malo pozitívny vplyv na odmeny zaplatené členom 
organizácie AKM. Okrem toho, pokiaľ vnútroštátne právne predpisy vytvárajú 
výhradné alebo osobitné práva, toto rozhodnutie, ktoré sa obmedzuje na posúdenie 

 
182 Pozri najmä s. 34 a nasl. odpovede organizácie AKM na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný 

charakter. Organizácia GEMA sa domnieva, že ustanovenie článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES by malo byť 
prinajmenšom uplatnené podľa analógie – pozri bod 122 odpovede organizácie GEMA na vyhlásenie 
o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter. 

183 Vec 7/82 Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)/Komisia Európskych 
spoločenstiev, body 31 a nasl. 

184 Tamže, bod 32. 
185 Najmä organizácia AKM tvrdila, že právna situácia v Rakúsku sa líši od situácie v Nemecku – pozri 

strany 35 a nasl. odpovede organizácie AKM na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný 
charakter. 

186 Pozri bod 38 odpovede organizácie AKM na vyhlásenie o námietkach, ktorá nemá dôverný charakter. 
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obmedzenia hospodárskej súťaže vyplývajúce z autonómneho konania organizácií 
kolektívnej správy (pozri oddiel 7.3.2), nemá vplyv na vnútroštátne právne predpisy. 
Zákaz zosúladeného postupu preto nebráni verejnému výkonu úloh, ktoré môžu byť 
zverené niektorým organizáciám kolektívnej správy.  

10. NÁPRAVNÉ OPATRENIA 

10.1. Konanie porušujúce článok 81 ods. 1 Zmluvy o ES a článok 53 ods. 1 Dohody 
o EHP 

(260) Niektoré druhy protiprávneho konania, na ktoré sa toto rozhodnutie vzťahuje, 
boli ukončené. Ustanovenie o výhradnosti (v článku 1 ods. I a II) a ustanovenie o 
členstve (v článku 11 ods. II) už netvoria súčasť vzorovej zmluvy CISAC187. Na 
základe informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, je však niekoľko týchto ustanovení 
stále obsiahnutých vo viacerých zmluvách o recipročnom zastúpení a stále dochádza k 
určitým konaniam v rozpore s článkom 81 ods. 1 zmluvy a článkom 53 ods. 1 EHP. 
To platí najmä pre:  

a) ustanovenia o obmedzeniach týkajúcich sa členstva obsiahnuté v  zmluvách o 
recipročnom zastúpení uzatvorených niektorými organizáciami kolektívnej 
správy, 

b) výhradné práva udelené v  zmluvách o recipročnom zastúpení uzatvorených 
niektorými organizáciami kolektívnej správy, 

c) zosúladené postupy týkajúce sa vymedzovania územnej pôsobnosti 
organizáciami kolektívnej správy.  

10.2. Článok 7 ods. 1 nariadenia č. 1/2003 

(261) Pokiaľ Komisia zistí konanie v rozpore s článkom 81 zmluvy môže v súlade 
s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003 svojím rozhodnutím nariadiť, aby 
dotknuté podniky a/alebo združenia podnikov takéto protiprávne konanie ukončili. 
Podľa článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o dojednaniach 
na vykonanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore188 sa vo vzťahu k EHP 
„uplatnia primerane pravidlá Spoločenstva vykonávajúce zásady stanovené 
v článkoch 85 a 86 [teraz články 81 a 82] Zmluvy [...]“. 

(262) Na tento účel im môže Komisia ukladať nápravné opatrenia vplývajúce na správanie 
alebo štrukturálne nápravné opatrenia, ktoré sú primerané protiprávnemu konaniu 
a potrebné na to, aby bolo toto porušovanie účinne ukončené. 

(263) Po prvé, niektoré ustanovenia sú ešte stále obsiahnuté v určitých zmluvách a naďalej 
sa praktizujú určité postupy. Po druhé, hoci niektorí členovia CISAC z krajín EHP 
tvrdia, že vymazali obmedzujúce ustanovenia zo všetkých dvojstranných zmlúv o 
recipročnom zastúpení, nie je možné jednoznačne predpokladať, že v dôsledku 
takéhoto oneskoreného vymazania už vôbec nebude potrebné uložiť dotknutým 
podnikom, aby ukončili porušovanie. Po tretie, s vedomím, že sa môže uplatniť 

 
187 Tieto ustanovenia boli odstránené zo vzorovej zmluvy CISAC v roku 1996 a 2004. Pozri oddiel 4.4.1 

tohto rozhodnutia, odôvodnenie č. 27 a nasl. 
188 Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6. 
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článok 81 zmluvy na zmluvy, ktoré už nie sú účinné, ale ešte vytvárajú účinky po tom, 
ako boli formálne ukončené,189 nie je isté, či protiprávne konanie bolo úplne 
ukončené, pokiaľ ide o určité konanie niektorých organizácií kolektívnej správy. Preto 
adresáti tohto rozhodnutia musia po prvé: 

a) okamžite ukončiť, pokiaľ tak už neurobili, toto protiprávne konanie týkajúce sa 
ustanovení týkajúcich sa obmedzenia členstva a ustanovení o výhradnosti 
obsiahnutých v zmluvách o recipročnom zastúpení, a  

b) do 90 dní od oznámenia tohto rozhodnutia ukončili protiprávne konanie 
týkajúce sa zosúladeného postupu pri vymedzovaní územnej pôsobnosti. 

(264) Subjekty, ktorým je toto rozhodnutie určené by mali takisto oznámiť Komisii všetky 
kroky, ktoré podnikli na implementáciu týchto nápravných opatrení. Pokiaľ ide o 
zosúladený postup pri vymedzovaní územnej pôsobnosti, je po prvé potrebné ukončiť 
v budúcnosti taký druh zosúladenej činnosti, ako je uvedené v tomto rozhodnutí. Po 
druhé, hoci skutočnosť obmedzovania poverenia na územie inej organizácie 
kolektívnej správy sama o sebe neobmedzuje hospodársku súťaž, je takisto dôležité, 
keďže predchádzajúci zosúladený postup je ešte stále obsiahnutý v existujúcich 
zmluvách, zabezpečiť, aby dvojstranné zmluvy boli v budúcnosti vzhľadom na 
vymedzovania územnej pôsobnosti recipročných poverení boli výsledkom 
dvojstranných rokovaní a neboli viac ovplyvnené existenciou zosúladeného postupu, 
ktorý obmedzuje územie poverenia. 

(265) Subjekty, ktorým je toto rozhodnutie určené by sa mali ďalej zdržať akejkoľvek 
zmluvy alebo zosúladeného postupu, ktoré by mohli mať rovnaký alebo podobný cieľ 
alebo následok ako konanie opísané v bode 255. 

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:  

Článok 1 

Tieto subjekty porušili článok 81 zmluvy a článok 53 Dohody o EHP tým, že vo svojich 
zmluvách o recipročnom zastúpení uplatnili obmedzenia týkajúce sa členstva, ktoré boli 
uvedené v článku 11 ods. II vzorovej zmluvy Medzinárodnej konfederácie spoločností 
autorov a skladateľov (ďalej len „vzorová zmluva CISAC“), alebo uplatnili obmedzenia 
týkajúce sa členstva de facto: 

AEPI 

AKKA/LAA 

AKM 

 
189 Na tento účel pozri vec 51/75 EMI Records Limited/CBS United Kingdom Limited, [1976], Zb. s. 811, 

bod 15; vec 243/83 SA Binon & Cie/SA Agence et messageries de la presse, [1985], Zb. s. 2015, bod 
17; Vec T-2/89 Petrofina SA/Komisia Európskych spoločenstiev, [1991], Zb. s. II-1087, bod 212; Vec 
T-14/89 Montecatini SpA(predtým Montedipe SpA)/Komisia Európskych spoločenstiev, [1992], Zb. s. 
II-1155, bod 231; Vec T-327/94 SCA Holding Ltd/Komisia Európskych spoločenstiev, [1998], Zb. s. 
II-1373, bod 95, a rozsudok z 26. apríla 2007 v spojenej veci T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, 
T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 a T-136/02, Bolloré SA a iní/Komisia Európskych 
spoločenstiev, [2007], Zb. s. II-00947, bod 186. 
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ARTISJUS 

BUMA 

EAÜ 

GEMA 

IMRO 

KODA 

LATGA-A 

PRS 

OSA 

SABAM 

SACEM 

SAZAS 

SGAE 

SIAE 

SOZA 

SPA 

STEF 

STIM 

TEOSTO 

TONO 

ZAIKS 

Článok 2 

Týchto 17 subjektov porušilo článok 81 zmluvy a článok 53 Dohody o EHP tým, že vo 
svojich zmluvách o recipročnom zastúpení udelili výhradné práva ustanovené v článku 1 
ods. I a II vzorovej zmluvy CISAC: 

AKKA/LAA 

ARTISJUS 

BUMA 
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EAÜ 

IMRO 

KODA 

LATGA-A 

OSA 

SAZAS 

SGAE 

SOZA 

SPA 

STEF 

STIM 

TEOSTO 

TONO 

ZAIKS 
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Článok 3 

Tieto subjekty porušili článok 81 zmluvy a článok 53 Dohody o EHP tým, že koordinovali 
územné vymedzenia spôsobom, ktorý obmedzuje územný rozsah licencie len na domáce 
územie každej organizácie kolektívnej správy: 

AEPI 

AKKA/LAA 

AKM 

ARTISJUS 

BUMA 

EAÜ 

GEMA 

IMRO 

KODA 

LATGA-A 

PRS 

OSA 

SABAM 

SACEM 

SAZAS 

SGAE 

SIAE 

SOZA 

SPA 

STEF 

STIM 
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TEOSTO 

TONO 

ZAIKS 

Článok 4 

1. Subjekty uvedené v článkoch 1 a 2 okamžite ukončia protiprávne konanie uvedené 
v uvedených článkoch, pokiaľ tak už neurobili, a oznámia Komisii všetky opatrenia, 
ktoré prijali na tento účel.  

2. Subjekty uvedené v článku 3 ukončia do 120 dní od oznámenia tohto rozhodnutia 
protiprávne konanie uvedené v uvedenom článku a oznámia Komisii v tejto lehote 
všetky opatrenia, ktoré prijali na tento účel. 

Subjekty uvedené v článku 3 dvojstranne zrevidujú s každým subjektom uvedeným v 
článku 3 vymedzenie územnej pôsobnosti ich poverení pre satelitné vysielanie, 
káblovú retransmisiu a internetové použitie v každej z ich zmlúv o recipročnom 
zastúpení a poskytnú Komisii kópie revidovaných zmlúv. 

3. Subjekty, ktorým je toto rozhodnutie určené sa zdržia opakovania akéhokoľvek 
úkonu alebo správania uvedeného v článkoch 1, 2 a 3 a akéhokoľvek úkonu alebo 
správania s rovnakým alebo obdobným cieľom alebo účinkom. 

Článok 5 

Komisia môže podľa vlastného voľného uváženia a na základe odôvodnenej a včas podanej 
žiadosti jedného alebo viacerých subjektov uvedených v článku 3 predĺžiť lehotu stanovenú v 
článku 4 ods. 2. 

Článok 6 

Toto rozhodnutie je určené:  

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

2) Autortiesibu un komunicesanas konsultaciju agentura/Latvijas Autoru apvieniba 
(AKKA/LAA), A. Čaka street 97, 1011 Riga, Lotyšsko 

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

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

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

6) Eesti Autorite Ühing (EAÜ), Lille 13, 10614 Tallinn, Estonia 
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7) Gesellschaft für musikalische Aufführungs und mechanische Vervielfältigungsrechte 
(GEMA), Rosenheimer Strasse 11, 81667 Mníchov, Nemecko 

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

9) Komponistrettigheder i Danmark (KODA), Landemaerket 23-25, Postboks 2154, 
1016 Kodaň, Dánsko 

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

11) Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA), Čs. Armády 
786/20,16056 Praha 6, Česká republika 

12) Performing Rights Society Limited (PRS), Berners Street 29-33, London WIT 3AB, 
Spojené kráľovstvo 

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

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

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

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

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

18) Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA), 
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, Slovensko 

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

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

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

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

23) The Norwegian Performing Right Society (TONO), Postboks 9171, Gronland, 0134 
Oslo, Nórsko 
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24) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (ZAIKS), 2, Hipoteczna Street, PO Box P-16, 
00092 Varšava, Poľsko 

Toto rozhodnutie je vykonateľné podľa článku 256 zmluvy a článku 110 Dohody o EHP. 

V Bruseli 16.07.2008 

 Za Komisiu 
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