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betreffende het bij arresten van 27 Oktober 2009 ingediende verzoek om een prejudiciële
beslissing overeenkomstig artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie door het Hof van Beroep te Brüssel, België, inzake de interpretatie van het
begrip "mededeling aan het publiek per satelliet" gebruikt in artikel l, lid 2, onder a), van
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De Commissie heeft de eer de volgende opmerkingen in te dienen:

1. DE PREJUDICIËLE VRAAG

1. Het Hof van Beroep te Brüssel heeft de navolgende vragen gesteld:

"7. Verzet Richtlijn 93/83 zieh ertegen dat aan de aanbieder van digitale
satellietîelevisie \vordt opgelegd toestemming te bekomen van de rechthebbenden,
in het geval van een handeling waarbij een omroeporganisatie haar
programmadragende Signalen hetzij via een vaste verbinding, hetzij via een
gecodeerd satellietsignaal aanlevert aan een van de omroeporganisatie
onafliankelijke aanbieder van digitale satelliettelevisie die deze Signalen door een
met haar verbanden vennootschap laat coderen en opstralen naar een satelliet
waarna deze Signalen, met toestemming van de omroeporganisatie, aïs onderdeel
van een pakket televisiezenders en derhalve gebundeld worden neergestraald
naar de abonnées van de satelliettelevisieaanbieder die de programmas
simultaan en ongewijzigd kunnen bekijken door middel van een door de
satelliettelevisieaanbieder ter beschikking gestelde decodeerkaart ofsmartcard?

2. Verzet Richtlijn 93/83 zieh ertegen dat aan de aanbieder van digitale
satelliettelevisie wordt opgelegd toestemming te bekomen van de rechthebbenden,
in geval van een handeling waarbij een omroeporganisatie haar
programmadragende Signalen conform de instructies van een van de
omroeporganisatie onafliankelijke aanbieder van digitale satelliettelevisie
aanlevert op een satelliet waarna deze Signalen, met toestemming van de
omroeporganisatie, aïs onderdeel van een pakket televisiezenders en derhalve
gebundeld worden neergestraald naar de abonnées van de
satelliettelevisieaanbieder die de programmas simultaan en ongewijzigd kunnen
bekijken door middel van een door de satelliettelevisieaanbieder ter beschikking
gestelde decodeerkaart ofsmartcard?"

2. DE FEITEN

2. Appelante in beide hoofdgedingen, N.V. Airfield, is de uitbater van TV Viaanderen,

een aanbieder van een pakket van digitale televisie en radio via satelliet voor

abonnées. Tweede appelante in de hoofdprocedure van zaak C-431/09, B.V. Canal

Digitaal, een vennootschap uit dezelfde groep als N.V. Airfield, biedt digitale

televisie en radio aan via satelliet in Nederland.



3. De verwijzende rechter onderscheidt drie ver schulende wijzen waarop het

programmadragende signaal via de satelliet aan de consument in Viaanderen wordt

gebracht:

• Berste situatie: de lokale televisie- of radio-omroep zendt het signaal via een
vaste verbinding naar Canal Digitaal in België die het signaal comprimeert en
versleutelt en via een vaste verbinding naar Canal Digitaal in Nederland stuurt.
In Canal Digitaal in Nederland wordt het signaal nog gecodeerd en vervolgens
naar de Astra satelliet gestuurd.

• Tweede situatie: de lokale televisie- of radio-omroep zendt het
programmadragende signaal rechtstreeks naar de Astra satelliet. Canal Digital
komt enkel tussen voor de codering van het signaal.

• Derde situatie: de lokale televisie- of radio-omroep zendt het
programmadragende signaal via een andere satelliet (bv. Eutelsat) naar Canal
Digitaal, die het signaal ontsleutelt en opnieuw versleutelt alvorens het naar de
Astra satelliet te verzenden.

4. In alle drie de situaties blijven de doorgezonden programma's ongewijzigd.

3. DE RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN

5. Artikel l, lid 2 van Richtlijn 93/83 luidt als volgt:

"a) In deze richtlijn wordt verstaan ander "mededeling aan het publiek per
satelliet": een handeling \vaarbij de programmadragende Signalen voor
ontvangst door het publiek ander contrôle en verantwoordelijkheid van de
omroeporganisatie worden ingevoerd in een ononderbroken mededelingenketen
die naar de satelliet en terug naar de aarde loopt.

b) De mededeling aan het publiek per satelliet, vindt slechts plaats in de Lid-Staat
waar de programmadragende Signalen ander contrôle en verantwoordelijkheid
van de omroeporganisatie worden ingevoerd in een ononderbroken
mededelingenketen die naar de satelliet en terug naar de aarde loopt.

c) Indien de programmadragende Signalen in gecodeerde vorm worden
uitgezonden, is er sprake van mededeling aan het publiek per satelliet wanneer de
middelen voor het decoder en van de uitzending door of met toestemming van de
omroeporganisatie ter beschikking van het publiek worden gesteld.

d) Indien de mededeling aan het publiek per satelliet plaatsvindt in een Staat die
niet tot de Gemeenschap behoort en die niet het niveau van bescherming biedt
waarin hoofdstuk II van deze richtlijn voorziet, wordt,

i) indien de programmadragende Signalen naar de satelliet worden doorgezonden
vanuit een grondstation in een van de Lid-Staten, de mededeling aan het publiek
per satelliet geacht in die Lid-Staat te hebben plaatsgevonden en kunnen de
rechten bedoeld in hoofdstuk II worden uitgeoefend tegen de persoon die het
grondstation exploiteert, of



ii) indien geen gebruik wordt gemaakt van een grondstation in een Lid-Staat,
maar een in een Lid-Staat gevestigde omroeporganisatie opdracht heeft gegeven
tot de mededeling aan het publiek per satelliet, die mededeling geacht te hebben
plaatsgevonden in de Lid-Staat waar de omroeporganisatie haar hoofdvestiging
binnen de Gemeenschap heeft, en kunnen de rechten bedoeld in hoofdstuk II
worden uitgeoefend tegen de omroeporganisatie. "

4. BESPREKING

6. Uit de vraagstelling blijkt dat de verwijzende rechter twee verschillende situaties

onderscheidt, een zogenaamde "indirecte uplink" (eerste vraag) en de zogenaamde

"directe uplink" (tweede vraag). Het is eveneens duidelijk uit de vraagstelling dat in

alle drie de onderscheiden situaties de programmadragende Signalen hun oorsprong

vinden bij de televisie- of radio-omroep. Het is daarbij eveneens duidelijk dat deze

televisie- of radio-omroepen reeds de toestemming hebben verkregen van de

rechthebbenden om hun programmes per satelliet aan het publiek aan te bieden.

7. De verwijzende rechter vraagt bijgevolg in essentie of Richtlijn 93/83 zieh tegen de

eis van AGICOA en SABAM verzet dat TV Viaanderen zelf een aanvullende

toestemming moet bekomen voor de mededeling aan het publiek die wordt

uitgevoerd volgens de hierboven beschreven drie scenario's.

8. Teneinde deze vraag te kunnen beantwoorden moet eerst worden nagegaan in

hoeverre het begrip "mededeling aan het publiek per satelliet" zoals gebruikt in

artikel 2, lid 2, van Richtlijn 93/83 (i) een geharmoniseerd begrip van

gemeenschapsrecht is, (ii) het niet enkel bepaalt waar de handeling van mededeling

aan het publiek plaatsvindt, doch ook bepaalt wie verantwoordelijk is voor het

bekomen van de vereiste auteursrechtelijke toestemmingen en (iii) de aanbieder van

digitale satelliettelevisie, naast en bovenop de omroepen, eveneens verantwoordelijk

is voor het bekomen van dergelijke toestemmingen. Richtlijn 93/83 is bijgevolg

essentieel om te bepalen of één of twee autorisaties zijn vereist in de drie hiervoor

geschetste scenario's.



Het begrip "mededeling aan het publiek per satelliet" als een geharmoniseerd
begrip van gemeenschapsrecht

9. Onder artikel 1, lid 2, onder a), van Richtlijn 93/83 wordt verstaan onder

"mededeling aan het publiek per satelliet" een handeling waarbij de

programmadragende Signalen voor ontvangst door het publiek onder contrôle en

verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie worden ingevoerd in een

ononderbroken ketting van mededelingen die naar de satelliet en terug naar de aarde

loopt. Hierbij wordt dan ook een defmitie van het begrip gegeven.

10. Onder artikel 1, lid 2, onder b), van Richtlijn 93/83 vindt de mededeling aan het

publiek per satelliet, slechts plaats in de Lid-Staat waar de programmadragende

Signalen onder contrôle en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie worden

ingevoerd in een ononderbroken ketting van mededelingen die naar de satelliet en

terug naar de aarde loopt. Hierbij wordt aldus bovendien bepaald waar de handeling

wordt geacht plaats te vinden.

11. Het begrip "mededeling aan het publiek per satelliet" moet worden beschouwd als

een autonoom begrip van het gemeenschapsrecht en moet op uniforme wijze in de

gemeenschap worden uitgelegd. Uw Hof heeft reeds geoordeeld dat, met het oog op

de eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht en het beginsel van gelijke

behandeling, aïs algemene regel dient te gelden dat de termen van een

gemeenschapsrechtelijke bepaling die voor de vaststelling van haar betekenis en

draagwijdte niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, in de gehele

gemeenschap autonoom en op eenvormige wijze worden uitgelegd, waarbij rekening

moet worden gehouden met de context van de bepaling en met het doel van de

betrokken regeling (zie bv. arresten van 18 januari 1984, Ekro, 327/82, r.o. 11; 19

September 2000, Linster, C-287/98, r.o. 43, 9 november 2000, Yiadom, C-357/98,

r.o. 26; en 6 februari 2003, SENA t. NOS, C-245/00, r.o. 23). Het Hof voegde

daaraan toe dat bij gebreke aan een communautaire defmitie, een objectieve reden

kan worden vereist om vast te stellen of een autonome bepaling van

gemeenschapsrecht de lidstaten vrijheid laat in de toepassing van deze bepaling (zie

arrest SENA t. NOS, r.o. 34).



12. Hierbij dient opgemerkt dat Richtlijn 93/83 wel degelijk een defmitie verschaft van

wat een mededeling aan het publiek per satelliet uitmaakt en bepaalt waar deze

handeling plaatsvindt. Er moet echter nog steeds worden bepaald in welke mate deze

definitie toelaat de handeling te bepalen die met zieh brengt dat de auteursrechtelijke

toestemmingen moeten worden bekomen alsmede te bepalen wie voor het bekomen

van deze toestemmingen verantwoordelijk is.

13. Het volgt uit overweging 14 van Richtlijn 93/83 dat het doel van artikel l, lid 2,

onder a), van Richtlijn 93/83 is het wegnemen van het "gebrek aan rechtszekerheid

met betrekking tot de te verkrijgen rechten, waardoor de grensoverschrijdende

uitzending van programma's per satelliet wordt belemmerd". Richtlijn 93/83 beoogt

daarom het begrip mededeling aan het publiek per satelliet op communautair niveau

te definieren en verder in die definitie "te specificeren waar de

mededelingshandeling plaatsvindt". Dit wordt bevestigd door het arrest van Uw Hof

van 3 februari 2000, EGEDA t. Hosteleria Asturiana, C-293/98, r.o. 20).

14. Het is eveneens duidelijk van overweging 14 van Richtlijn 93/83 dat die defmitie

noodzakelijk is om te voorkomen dat op één uitzendinghandeling op cumulatieve

wijze het recht van verschillende landen wordt toegepast (arrest EGEDA t.

Hosteleria Asturiana, r.o. 21). Bij ontstentenis van een definitie van de handeling die

aanleiding geeft tot het bekomen van de nodige auteursrechtelijke toelatingen en van

de plaats waar deze toelatingen moeten worden bekomen, zou er potentieel sprake

kunnen zijn van een afzonderlijke mededeling aan het publiek per satelliet in elke

lidstaat waarin het per satelliet verzonden programma kan worden bekeken.

15. Hierbij moet uitdrukkelijk worden gesteld dat artikel l, lid 2, onder b), Richtlijn

93/83 geen bepaling van internationaal privaatrecht is. Hoewel het doel van Richtlijn

93/83 met betrekking tot televisie-uitzendingen per satelliet het vermijden is van de

cumulatieve toepassing van nationale auteursrechten, defmieert de Richtlijn

geenszins welk recht van toepassing is. Zij defmieert enkel welke de handeling is

van mededeling aan het publiek per satelliet en verduidelijkt waar deze handeling

plaatsvindt. Het volgt dan ook dat de Richtlijn anders haar doel niet zou bereiken.



16. De volgende drie (al dan niet hypothetische) voorbeelden (randnummers 17-19)

illustreren hoe belangrijk de bepalingen van de Richtlijn zijn ter vermijding van de

cumulatieve toepassing van verschillende rechtstelsels.

17. Indien elke lidstaat vrij zou zijn om te bepalen wat een mededeling aan het publiek

per satelliet zou uitmaken en wie verantwoordelijk is voor de vereiste toelatingen,

dan kan het zijn dat in de bovenvermelde situaties 1 en 3, de handeling zou

plaatshebben in België onder Belgisch recht aangezien het signaal daar zijn

oorsprong vindt, terwijl onder Nederlands recht de persoon die de transmissie doet

van het signaal aan de satelliet de verantwoordelijke persoon zou zijn. Dit zou dan

ook de cumulatieve toepassing meebrengen van zowel Belgisch als Nederlands

recht.

18. Hetzelfde geldt indien lidstaten vrij zouden zijn om te bepalen wie verantwoordelijk

is voor een mededeling aan het publiek. Het zou dan kunnen dat Belgisch recht

voorziet dat het de Belgische omroeporganisatie is, aangezien die het signaal in de

ketting van communicaties invoert, terwijl Nederlands recht zou kunnen bepalen dat

het de persoon is die de transmissie naar de satelliet doet, die de relevante handeling

uitvoert. Opnieuw zou zowel Belgisch als Nederlands recht cumulatief van

toepassing zijn.

19. Hetzelfde geldt indien de Richtlijn lidstaten vrij zou laten handelingen die

mededelingen aan het publiek per satelliet zijn eveneens te beschouwen aïs

onderscheiden auteursrechtelijke handelingen onder nationaal recht (bv. handelingen

van reproductie).

20. Het is bovendien duidelijk dat het voorstel van de Commissie beoogde de persoon

aan te duiden die verantwoordelijk is voor de satellietuitzending teneinde maximale

rechtszekerheid te bekomen. In de toelichting bij het voorstel van richtlijn luidt het

aïs volgt: "Voor de openbare mededeling per satelliet van beschermde werken en

andere beschermde objecten is de voorafgaande toestemming van de

rechthebbenden vereist. Het doel van de bepaling is vast te leggen onder welke

omstandigheden de verspreiding van programma1 s per satelliet aïs een dergelijke

openbare mededeling moet worden aangemerkt en wie voor die mededeling

verantwoordelijk is" (COM (91) 276 final, p. 33).



21. In deze context verwijst overweging 14 naar "één uitzendinghandeling" en steh

duidelijk dat het begrip van mededeling aan het publiek per satelliet wordt

gedefmieerd op het communautaire niveau en dat de defmitie "tegelijkertijd" dient te

specificeren waar de mededelinghandeling plaatsvindt. Er is bijgevolg sprake van

een harmonisering.

22. Artikel l, lid 2, onder a), stelt dat de auteursrechtelijk relevante handeling

plaatsvindt "onder contrôle en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie". De

Richtlijn identificeert bijgevolg de omroeporganisatie die het signaal in het systeem

introduceert als de persoon die verantwoordelijk is voor de mededeling aan het

publiek per satelliet.

23. Om het doel van de Richtlijn te vervullen, is het bijgevolg objectief noodzakelijk om

de begrippen "mededeling aan het publiek" en "omroeporganisatie" onder artikel l,

lid 2, onder a) van de Richtlijn te begrijpen als twee elementen van één enkele

auteursrechtelijke handeling voor welke één enkele persoon, nl. de (oorspronkelijke)

omroeporganisatie, verantwoordelijk is.

De betekenis van "mededeling aan het publiek per satelliet" onder de Richtlijn

24. Onder artikel l, lid 2, onder a) van de Richtlijn is de relevante handeling het

invoeren van de programmadragende Signalen onder contrôle en

verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie in een ononderbroken

mededelingenketen die naar de satelliet en terug naar de aarde loopt.

25. Het is duidelijk dat in alle hierboven beschreven feitelijke situaties de satelliet het

centrale, essentiële en onvervangbare element is van het systeem. Het is eveneens

duidelijk dat het systeem een gesloten systeem is, in die zin dat het publiek

gedurende de tijd dat het signaal de ketting van communicatie doorloopt geen

toegang heeft tot de programmas die door het signaal worden gedragen en dit tôt zij

door de satelliet weer naar de aarde zijn doorgestuurd (zie arrest van 14 juli 2005,

Lagardère, C-192/04, r.o. 39).
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26. Het is eveneens duidelijk dat activiteiten zoals het compresseren van het signaal, de

encryptie en de tussenliggende stadia van de door/ending naar de satelliet kunnen

worden beschouwd als normale technische procedures die niet de ketting van de

uitzending onderbreken. (zie voorstel van Richtlijn COM (91) 276 final).

27. De toepasselijkheid van de Richtlijn mag niet "afliankelijk zijn van onvoorzlenbare,

met het functioneren van de satelliet verband houdende omstandigheden, waardoor

rechtsonzekerheid zou ontstaan omtrent de toepassing van de regeling inzake

auteursrechten en naburige rechten. Een dergelijke situatie zou in strijdzijn met het

doel van de genoemde richtlijn, namelijk zowel voor de omroepen als voor de

rechthebbenden rechtszekerheid te waarborgen inzake de wetgeving die op een

communicatieketen van toepassing is" (arrest Lagardère, r.o. 41-42).

28. In het licht van de doelstellingen van de Richtlijn is het bijgevolg niet wenselijk dat

de relevante uitzendinghandeling afhangt van het feit of het signaal rechtstreeks dan

wel onrechtstreeks naar de satelliet wordt gezonden of tussenliggende transmissies

ondergaat via communicatie op aarde of via satelliet. Hieruit volgt dat de drie

bovenvermelde situaties op dezelfde wijze moeten worden behandeld. De

Commissie zal dan ook één antwoord formuleren op de twee gestelde vragen.

De betekenis van "invoeren van de programmadragende Signalen ander contrôle
en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie"

29. Artikel 1, lid 2, onder a), stelt dat de mededeling aan het publiek per satelliet zieh

voordoet wanneer een signaal wordt ingevoerd, onder contrôle en

verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie.

30. Het begrip "contrôle en verantwoordelijkheid", ingevoerd door het Europees

Parlement, wordt verder niet uitgelegd, noch in het verslag van het Parlement, noch

in de Richtlijn. Het moet zo worden begrepen dat het vereist dat de

omroeporganisatie doelbewust het programmadragende signaal in de ketting van

communicatie heeft ingevoerd.
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31. Het begrip "invoeren" van het signaal is niet in de Richtlijn gedefmieerd. Artikel l,

lid 2, onder a) in zijn geheel beschouwend, moet het doorslaggevende critérium zijn

of de ketting van communicaties die op de handeling volgt, al dan niet onderbroken

is. De ketting is niet onderbroken indien het publiek gedurende de tijd dat het

signaal de ketting van communicatie doorloopt geen toegang heeft tôt de

programmai die door het signaal worden gedragen. Indien, volgend op persoon A

die het programmadragende signaal heeft ingevoerd, de ketting van communicaties

wel is onderbroken, dan heeft deze persoon A niet het signaal ingevoerd voor de

doeleinden voorzien bij artikel 1, lid 2, onder a) van de Richtlijn.

5. BESLUIT

De Commissie stelt voor de prejudiciële vraag aïs volgt te beantwoorden:

"Richtlijn 93/83 verzet zieh tegen een vereiste dat aan de aanbieder van digitale
satelliettelevisie wordt opgelegd toestemming te bekomen van de rechthebbenden,
waarbij het geen verschil uitmaakt hoe het programmadragende signaal aan de
satelliet wordt aangeleverd (hetzij via een onafhankelijke aanbieder van digitale
satelliettelevisie via een vaste verbinding of via een gecodeerd satellietsignaal, hetzij
rechtstreeks door de omroeporganisatie) zolang deze programmadragende Signalen,
met toestemming van de omroeporganisatie, aïs onderdeel van een pakket
televisiezenders en derhalve gebundeld worden neergestraald naar de abonnées van
de satelliettelevisieaanbieder die de programmai simultaan en ongewijzigd kunnen
bekijken door middel van een door de satelliettelevisieaanbieder ter beschikking
gestelde decodeerkaart of smartcard. "

Hannes KRAEMER Wim ROELS
Gemachtigden van de Commissie




