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drag zich in principe niet ertegen dat
de partijen bij de cessie geografische
grenzen overeenkomen om de auteur
en zijn rechtverkrijgenden in dit op
zicht te beschermen. Het enkele feit
dat die geografische grenzen met de
landsgrenzen kunnen samenvallen, be
tekent niet dat een andere oplossing
moet worden gekozen in een situatie
waarin de organisatie van de televisie
in de Lid-Staten goeddeels op wette
lijke omroepmonopolies berust; een
andere begrenzing van het geografi
sche toepassingsgebied van een cessie
zou dan vaak ondoenlijk zijn.

beroep op zijn recht de vertoning, via
kabeltelevisie en zonder zijn toestem
ming, van die film in die Lid-Staat
doet verbieden, indien de vertoonde
film wordt ontvangen en doorgegeven
na door een derde in een andere LidStaat met toestemming van de oor
spronkelijke rechthebbende te zijn
uitgezonden.

Immers, waar het auteursrecht de bevoegheid omvat om voor elke voor
stelling royalty's te vorderen, verzet
ten de bepalingen van het EEG-Ver-

In zaak 62/79,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van
het Hof van Beroep te Brussel, tweede burgerlijke kamer, in het aldaar aan
hangig geding tussen
SA

COMPAGNIE GÉNÉRALE POUR LA DIFFUSION DE LA TÉLÉVISION, CODITEL,

te

Brussel,
SA CODITEL BRABANT, te Brussel,

SA COMPAGNIE LIÉGEOISE POUR LA DIFFUSION DE LA TÉLÉVISION, CODITEL LIÈGE,

te Luik,
appellanten,
en
SA CINÉ VOG FILMS, te Schaarbeek,
AsBL CHAMBRE SYNDICALE BELGE DE LA CINÉMATOGRAPHIE, te Sint-Joost-tenNode,
SA „LES FILMS LA BOÉTIE", te Parijs,
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CHAMBRE SYNDICALE DES PRODUCTEURS ET EXPORTATEURS

DE FILMS FRANÇAIS, te

Parijs,
geïntimeerden ,
-

INTERMIXT , instelling van openbaar nut , te Brussel,
UNION PROFESSIONNELLE DE RADIO ET TÉLÉDISTRIBUTION, te Schaarbeek ,

INI ER-RÉGIES, intercommunale coöperatieve vereniging, te Brussel,
intervenienten,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 59 EEG-Ver
drag ,
wijst

HET HOF VAN JUSTITIE ,
samengesteld als volgt:
H . Kutscher , president, A. O'Keeffe en A. Touffait,
kamerpresidenten ,
J. Mertens de Wilmars , P . Pescatore , Mackenzie Stuart, G. Bosco, T . Koopmans en O . Due , rechters,
advocaat-generaal : J . -P . Warner
griffier: A. Van Houtte
het navolgende

ARREST

De feiten
De feiten, het procesverloop en de
krachtens artikel 20 van 's Hofs Statuut-EEG ingediende schriftelijke op
merkingen kunnen worden samengevat
als volgt:

I — De feiten
loop

en het

procesver

Het filmdistributiebedrijf Ciné Vog Films
(hierna: Ciné Vog) sloot op 8 juli 1969
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met de producent, de vennootschap „Les
Films La Boétie", een overeenkomst
waarbij het het exclusieve recht verwierf
om in België de film „Le Boucher" in
alle versies in het openbaar te laten ver
tonen in de vorm van projectie in de
bioscopen en van televisie-uitzendingen.
Het alleenrecht werd toegekend voor
een periode van zeven jaar vanaf de eer
ste bioscoopvoorstelling in België op 15
mei 1970. Het recht om de film door de
Belgische televisie te doen uitzenden,
kon echter slechts worden uitgeoefend
40 maanden nadat de film voor het eerst
in België was uitgebracht.

Op een latere, niet nader genoemde da
tum droeg La Boétie het recht om de
film in Duitsland op de televisie te verto
nen, over aan een Duitse televisiemaat
schappij. Toen de film op 5 januari 1971
via het eerste Duitse televisienet in Duits
land werd uitgezonden, werd zij door de
Belgische
kabeltelevisiemaatschappijen
Coditel met hun in België gelegen an
tenne-installaties rechtstreeks ontvangen
en, als onderdeel van het Duitse pro
gramma waarvan zij regelmatig de distri
butie verzorgen, per kabel aan hun abon
nees doorgegeven.

Op vordering van Ciné Vog en van de
Chambre syndicale beige de la Cinema
tographic besliste de Rechtbank van eer
ste aanleg te Brussel bij vonnis van 19
juni 1975, dat de drie kabeltelevisiemaat
schappijen, door zonder toestemming
van Ciné Vog aldus te handelen, inbreuk
hadden gemaakt op de auteursrechten
van Ciné Vog.
Van dit vonnis gingen de kabeltelevisie
maatschappijen in hoger beroep, daarbij
onder meer stellende dat het door La
Boétie aan Ciné Vog toegekende alleen
recht onverenigbaar is met de bepalingen
van het EEG-Verdrag inzake de mede
dinging (artikel 85) en het vrij verrichten
van diensten (artikel 59). Bij arrest van
30 maart 1979 oordeelde het Hof van
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Beroep te Brussel dat, onder voorbehoud
van de werking van het gemeenschaps
recht, appellanten ingevolge de wetge
ving inzake het auteursrecht de toestem
ming van Ciné Vog hadden moeten ver
krijgen voor het doorgeven van de film
„Le Boucher" via hun kabelnetten op 5
januari 1971.
Het Hof van Beroep baseerde zich daar
bij op de Berner Conventie voor de be
scherming van werken van letterkunde
en kunst, in de herziene Brusselse versie
van 26 juni 1948, bekrachtigd bij de Bel
gische wet van 26 juni 1951, en met
name op artikel 11 bis, eerste alinea, dat
luidt als volgt:
„ De auteurs van letterkundige en kunst
werken genieten het uitsluitend recht
machtiging te verlenen tot:
1

°

de radio-uitzending van hun werken
of de openbare mededeling ervan
door elk ander middel om draadloos
tekens, klanken of beelden uit te zen
den;

2° elke openbare mededeling, hetzij te
legrafisch, hetzij draadloos, van het
langs de radio uitgezonden werk,
wanneer deze mededeling door een
ander dan het oorspronkelijk orga
nisme wordt gedaan;
3° de openbare mededeling door middel
van een luidspreker of een ander
soortgelijk instrument dat tekens,
klanken of beelden van het langs de
radio uitgezonden werk overzendt."

Het Hof van Beroep achtte deze bepa
ling in casu toepasselijk en verklaarde
dat
de
kabeltelevisiemaatschappijen
moesten worden beschouwd als „onder
scheiden" van het organisme dat de film
uitzond, namelijk de Duitse zender, en
dat de mededeling van de film aan de
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Belgische kijkers een „openbare" mede
deling was in de zin van bedoelde bepa
ling.

Wat
het
gemeenschapsrecht
betreft,
stelde het Hof van Beroep in de eerste
plaats vast, dat het vertoningsrecht deel
uitmaakte van het specifieke voorwerp
van het auteursrecht en dat artikel 85
EEG-Verdrag derhalve niet van toepas
sing was.

Vervolgens overwoog het dat het aan ar
tikel 59 EEG-Verdrag ontleende middel
een probleem deed rijzen omtrent de uit
legging van die bepaling, en besloot het
zich krachtens artikel 177 EEG-Verdrag
tot het Hof van Justitie te wenden met
de volgende twee prejudiciële vragen:

„1

°

Zijn de in artikel 59 EEG-Verdrag
verboden beperkingen alleen die,
welke zich verzetten tegen het ver
richten van diensten tussen onder
danen gevestigd in verschillende
Lid-Staten, of omvatten zij ook de
beperkingen op het verrichten van
diensten tussen onderdanen geves
tigd in een zelfde Lid-Staat, maar
die een dienstverrichting betreffen
waarvan de substantie uit een an
dere Lid-Staat afkomstig is?

2° Zo het eerste onderdeel van de eer
ste vraag bevestigend wordt beant
woord: is het in overeenstemming
met de verdragsbepalingen inzake
het vrij verrichten van diensten, dat
de cessionaris van het recht om een
cinematografische film in een LidStaat te vertonen, zijn recht inroept
om aan verweerder het verbod te
doen opleggen deze film via kabel

televisie te vertonen, wanneer de
vertoonde film door verweerder in
bedoelde Lid-Staat wordt ontvan
gen na uitzending door een derde
—· mét toestemming van de oor
spronkelijke gerechtigde — in een
andere Lid-Staat?"

De verwijzingsbeschikking is op 17 april
1979 ter griffie van het Hof ingeschre
ven.

Krachtens artikel 20 van 's Hofs Statuut-EEG zijn schriftelijke opmerkingen
ingediend door Coditel, te dezen verte
genwoordigd door G. Kirschen, A.
Braun en M. Waelbroeck, advocaten te
Brussel; de Union professionnelle de Ra
dio et Télédistribution, te dezen verte
genwoordigd door A. De Caluwe, advo
caat te Brussel; Ciné Vog en de Cham
bre syndicale belge de la Cinématogra
phie, te dezen vertegenwoordigd door P.
Demoulin,
advocaat
te Brussel; de
Chambre syndicale des Producteurs et
Exportateurs de Films français, te dezen
vertegenwoordigd door J. Botson, advo
caat te Brussel, en P. Hagenauer, advo
caat te Parijs; de regering van de Bonds
republiek Duitsland, te dezen vertegen
woordigd door M. Seidel als gemach
tigde; de regering van het Verenigd Ko
ninkrijk,
te dezen
vertegenwoordigd
door A. D. Preston van het Treasury So
licitor's Department als gemachtigde, bij
gestaan door R. Jacob, barrister; en de
Commissie van de Europese Gemeen
schappen, te dezen vertegenwoordigd
door E. Zimmermann, juridisch adviseur,
en M.-J. Jonczy, lid van de juridische
dienst van de Commissie, als gemachtig
den.

Het Plof heeft, op rapport
ter-rapporteur en gehoord
generaal, besloten zonder
de mondelinge behandeling

van de rechde advocaatinstructie tot
over te gaan.
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II

—

Schriftelijke
opmerkingen ,
ingediend krachtens artikel
20 van 's Hofs Statuut-EEG

De eerste vraag

Volgens Coditei, appellante in het hoofd
geding, kunnen twee dienstverrichtingen
in aanmerking worden genomen, name
lijk die verricht door de buitenlandse
zender en die verricht door de Belgische
tussenpersoon. De door de buitenlandse
zender verrichte dienst voldoet aan de
voorwaarden voor de toepasselijkheid
van het EEG-Verdrag, aangezien de
dienstverrichter is gevestigd in Duitsland
en degenen te wier behoeve de dienst
wordt verricht, namelijk de televisiekij
kers, zijn gevestigd in Duitsland doch
ook in de aangrenzende landen.

Wat de dienstverrichting door de Belgi
sche kabeltelevisiemaatschappijen betreft,
komt de door het Hof van Beroep ge
schetste moeilijkheid voort uit het feit
dat in casu zowel de kabeltelevisiemaat
schappij als de televisiekijker zich in Bel
gië bevinden. Uit de bewoordingen van
artikel 59 EEG-Verdrag blijkt evenwel
niet dat het noodzakelijk moet gaan om
een beperking van de activiteit van een in
een andere Lid-Staat gevestigde dienst
verrichter; de beperking moet enkel ge
volgen hebben „ten aanzien van" in een
andere Lid-Staat gevestigde onderdanen.
Een dergelijke uitlegging stemt overeen
met de oplossingen aanvaard op andere
onder het EEG-Verdrag vallende gebie
den (gevoegde zaken 2 en 3/62, Com
missie/België en Luxemburg, Jurispr.
1962, blz. 851; zaak 8/74, Dassonville,
Jurispr. 1974, blz. 837; gevoegde zaken
88-90/75, SADAM, Jurispr. 1976, blz.
323; zaak 82/77, Van Tiggele, Jurispr.
1978, blz. 25; zaak 190/73, Van Haaster, Jurispr. 1974, blz. 1123).
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Uit 's Hofs rechtspraak blijkt dat het
EEG-Verdrag niet enkel de maatregelen
verbiedt die de fysieke grensoverschrij
ding beletten of beperken, doch alle —
ook zuiver binnenlandse — maatregelen
die, al was het maar onrechtstreeks, een
ongunstige invloed kunnen hebben op
het handelsverkeer tussen Lid-Staten.

Aanwijzingen in de zin van een derge
lijke ruime uitlegging van artikel 59 zijn
te vinden in de arresten-Van Binsbergen
(zaak 33/74, Jurispr. 1974, blz. 1299) en
Coenen (zaak 39/75, Jurispr. 1975, blz.
1547).

Concluderend verzoekt Coditei het Hof,
te verklaren voor recht dat artikel 59
EEG-Verdrag beperkingen verbiedt op
het verrichten van diensten tussen onder
danen gevestigd in een zelfde Lid-Staat
maar waarvan de substantie uit een an
dere Lid-Staat afkomstig is, wanneer een
dergelijke beperking al dan niet recht
streeks, daadwerkelijk of potentieel een
ongunstige invloed kan hebben op het
handelsverkeer tussen Lid-Staten.

Steunend op de voornoemde
arres
ten-Van Binsbergen en Coenen dient de
Union professionnelle de Radio et Télédistribution, interveniente in het hoofdge
ding, opmerkingen van dezelfde strek
king in; zij voegt eraan toe dat het we
zenlijke ligt in de grensoverschrijdende
band die de dienst vormt. In haar com
mentaar op het algemeen programma
voor de opheffing van de beperkingen
van het vrij verrichten van diensten van
28 juli 1960, heeft de Commissie met be
trekking tot de diensten in de zin van de
artikelen 59 en 60 EEG-Verdrag een
driedeling voorgesteld: diensten waar
voor de dienstverrichter zich begeeft
naar degene te wiens behoeve de dienst
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wordt verricht, diensten waarvoor de
gene te wiens behoeve de dienst wordt
verricht, zich naar de dienstverrichter be
geeft, en tenslotte diensten die geen en
kele verplaatsing met zich meebrengen
van de dienstverrichter of van degene te
wiens behoeve de dienst wordt verricht.

Volgens Ciné Vog en de Chambre syndicale beige de la Cinématograpbie, geïntimeerden in het hoofdgeding, drukt de
eerste vraag geen alternatief uit, doch is
zij een samengestelde vraag waarvan de
twee onderdelen afzonderlijk zijn te
beantwoorden.

Op het eerste onderdeel van de gestelde
vraag moet een ontkennend antwoord
worden gegeven, daar artikel 59 niet is
beperkt tot dienstverrichtingen tussen
onderdanen gevestigd in verschillende
Lid-Staten (arresten-Van Binsbergen en
Coenen).

De door de zender en de door de kabel
televisiemaatschappijen verrichte diensten
zijn immers onderscheiden. Of de inhoud
van de door de Duitse zendinstelling uitgezonden boodschap dezelfde is als de
inbond van de boodschap die de Belgi
sche kabeltelevisiemaatschappijen ter be
schikking stellen van hun abonnees, is
onbelangrijk. Daarentegen is het wel van
belang vast te stellen dat de Duitse zend
instelling draadloos een boodschap uit
zendt, terwijl de kabeltelevisiemaatschap
pijen die boodschap ten eigen voordele
ontvangen en via hun kabel netten aan
hun cliënten doorgeven. De door de
Duitse zendinstelling verrichte dienst is
de draadloze uitzending; de door de ka
beltelevisiemaatschappijen verrichte dien
sten zijn de ontvangst en de distributie.
De mogelijke beperkingen op de dienst
verrichtingen van de kabeltelevisie-maat
schappijen raken volstrekt niet aan de
diensten van de zendinstelling, die bin
nen de grenzen van hun technische mo
gelijkheden vrij en zonder enige belem
mering worden verricht.

De Chambre syndicale des Producteurs et
Exportateurs de Films français, geïntimeerde in het hoofdgeding, spreekt zich
in een enkele algemene opmerking in de
zelfde zin uit.

Wil artikel 59 toepasselijk zijn, dan moet
de betrokken dienstverrichting evenwel
een communautair aspect vertonen. In
casu is de werkzaamheid van de kabelte
levisiemaatschappij echer geheel in een
enkele Lid-Staat gesitueerd: de dienst
verrichter en degenen te wier behoeve de
diensten worden verricht, zijn in België
gevestigd, de televisieboodschap is opge
vangen toen zijn zich in België bevond,
en de dienst bestaande in het ter beschik
king stellen van die boodschap aan de
abonnees/cliënten, is geheel in België
verricht.

De regering van de Bondsrepubliek Duitsland merkt op dat de bij artikel 59 EEGVcrdrag verboden beperkingen onder be
paalde voorwaarden ook die kunnen om
vatten, welke een ongunstige invloed
hebben op het verrichten van diensten
tussen personen gevestigd in een en de
zelfde Lid-Staat.

Wat het tweede onderdeel van de eerste
vraag betreft, de „substantie" van een
dienstverrichting wordt door artikel 59
niet in aanmerking genomen, en dat be
grip is zo onnauwkeurig, dat het niet als
een bevredigend element kan worden be
schouwd.

Voor een juiste afbakening van de wer
kingssfeer van het recht van vrije dienst
verrichting moet worden onderzocht hoc
het verschilt van het recht van vestiging.
Iemand die zich naar een andere LidStaat begeeft om daar één of meer zaken
te regelen, verricht een dienst die het na
tionale kader overschrijdt, terwijl iemand
887
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die er voor liet regelen van die zaken een
domicilie of een bedrijfsvestiging heeft,
het recht van vestiging overeenkomstig
artikel 52 EEG-Verdrag uitoefent. Zijn
activiteit is een binnenlandse dienstver
richting.

Hoewel de artikelen 59 e. v. geen betrek
king hebben op het dienstenverkeer bin
nen een Lid-Staat als zodanig, kunnen
zekere beperkingen daarvan toch gevol
gen hebben voor het grensoverschrij
dende dienstenverkeer. Zulks is het geval
wanneer discriminerende verboden wor
den opgelegd aan de verrichter van een
binnenlandse dienst, in zijn hoedanigheid
van persoon te wiens behoeve voordien
onder het gemeenschapsstelsel vallende
diensten zijn verricht. Het grensover
schrijdende dienstenverkeer wordt on
gunstig beïnvloed wanneer een op de na
tionale dienstenmarkt toepasselijke regel
vroegere grensoverschrijdende dienstver
richtingen discrimineert. Daarbij doet het
weinig ter zake, of het gaat om een for
mele discriminatie dan wel om een mate
rieel gevolg van de betrokken regeling.
Volgens het „algemeen programma voor
de opheffing van de beperkingen van het
vrij verrichten van diensten" van de
Raad van 18 december 1961 wordt het
dienstenverkeer immers ook ongunstig
beïnvloed wanneer de „voorwaarden
waarvan de dienstverrichting door een
wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling
of een administratieve handelwijze af
hankelijk wordt gesteld ... hoewel van
toepassing zonder onderscheid naar na
tionaliteit" — en dus formeel op dezelfde
wijze op eigen onderdanen en op vreem
delingen — „uitsluitend of in hoofdzaak
het verrichten van deze diensten door
vreemdelingen belemmeren", en aldus
een gevolg teweegbrengen dat in feite
ongunstiger is voor de buitenlandse
dienstverrichters.

In zulke gevallen kunnen beperkingen
die een dergelijk gevolg teweegbrengen,
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niettemin gerechtvaardigd zijn op grond
van de artikelen 55 en 56 EEG-Verdrag.

Het vrij verrichten van diensten in de zin
van de artikelen 59 e. v. veronderstelt
evenwel het bestaan, tussen de dienstverrichter en degene te wiens behoeve de
dienst wordt verricht, van een of andere
rechts- of handelsbetrekking ofwel — in
geval van eenzijdige dienstverrichtingen
van een weloverwogen gedraging van de
dienstverrichter. Het feit dat goederen
ten gevolge van overmacht of om een
andere reden „toevallig" een grens over
schrijden, vormt geen „handelsverkeer".
De verspreiding van televisie-uitzendin
gen kan slechts dan worden beschouwd
als een dienstverrichting die in de zin van
de artikelen 95 e. v. het zuiver nationale
kader overschrijdt, wanneer de uitzen
ding werkelijk bedoeld is om de kijkers
over de grens te bereiken. Wanneer een
uitzending een grens slechts overschrijdt
als bijkomstig en onvermijdelijk gevolg
van een uitsluitend op het nationale
grondgebied gerichte uitzending, kan
men naar de mening van de Duitse rege
ring niet spreken van een dienstverrich
ting ten behoeve van de „onderdanen
van een andere Lid-Staat" in de zin van
artikel 59.

De betrokken televisieprogramma's zijn
immers bedoeld voor ontvangst binnen
de nationale grenzen, met name in de
Bondsrepubliek Duitsland zijn zij gericht
op het bedienen van het nationale grond
gebied.

Concluderend geeft de regering van de
Bondsrepubliek Duitsland het Hof in
overweging te verklaren voor recht:

„De bij artikel 59 EEG-Verdrag verbo
den beperkingen zijn niet enkel die
welke zich rechtstreeks verzetten tegen
het verrichten van diensten tussen perso
nen gevestigd in verschillende Lid-Staten,
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Zij kunnen integendeel ook de beperkin
gen omvatten die rechtstreeks enkel een
ongunstige invloed hebben op liet ver
richten van diensten tussen personen ge
vestigd in dezelfde Lid-Staat, voor zover
die beperkingen terzelfdertijd discrimine
rend werken op het grensoverschrijdende
dienstenverkeer."
De regering van bet Verenigd Koninkrijk
acht geen van beide in de eerste vraag
voorgestelde interpretaties relevant, daar
de eerste te beperkend en de tweede te
ruim is.
Volgens haar betreft artikel 59 het recht
van de onderdanen van de Lid-Staten om
diensten te verrichten buiten de staat
waar zij zijn gevestigd. Het begrip „sub
stantie" van een dienst is te vaag om
bruikbaar te zijn als criterium voor een
ruimere opvatting.
De Commissie brengt in de eerste plaats
in herinnering dat er sinds bet arrest in
zaak 155/73 (Sacchi, Jurispr. 1974, blz.
409) niet meer aan kan worden getwij
feld dat een televisieboodschap als zoda
nig onder de verdragsbepalingen inzake
de diensten valt. Hierbij gaat het om de
door het uitzendende organisme ver
richte dienst.
Beschouwt men daarentegen de door de
kabeltelevisiemaatschappijen
verrichte
dienst zoals die door het Hof van Beroep
wordt opgevat, dan ontbreekt het aspect
grensoverschrijding.
Wat de „substantie" van de dienstver
richting betreft, deze is moeilijk aan
vaardbaar als beslissend criterium voor
het grensoverschrijdend karakter van een
dienst, daar de toepassing ervan in de
praktijk moeilijk en onzeker zou zijn.
Bij het onderzoek van de dienst welke de
televisieboodschap op zichzelf· vormt,
moet overeenkomstig artikel 60, eerste
alinea, EEG-Verdrag worden nagegaan
of is voldaan aan de voorwaarde van het
bestaan van een vergoeding, wetende dat

degenen te wier behoeve die dienst
wordt verricht, zowel de televisiekijkers
als de kabeltelevisiemaatschappijen zijn.

De omroeporganismen oefenen een eco
nomische activiteit uit die niet gratis is.
Hun inkomsten ontlenen zij aan reclame,
aan kijkgeld dat de televisiekijkers in het
land van de zender voor het gebruik van
televisietoestellen betalen, of aan beide.
De term „gewoonlijk" in de tekst van ar
tikel 60, eerste alinea, wijst er bovendien
op, dat het niet strikt nodig is dat allen
te wier behoeve een dienst wordt ver
richt, daarvoor betalen.

Wegens de complexiteit van de activiteit
— en de tussenkomst van de kabeltelevi
siemaatschappij bij het doorzenden bui
ten de grenzen — van de immateriële
dienstverrichting welke de televisiebood
schap vormt, is het niet mogelijk het be
staan van een „grensoverschrijdende"
dienstverrichting alleen daarom uit te
sluiten, omdat voor het gedeelte van de
dienstverrichting dat de grens over
schrijdt,
door de
kabeltelevisiemaat
schappijen noch door de televisiekijkers
een vergoeding wordt betaald.

De kabeltelevisiemaatschappij, dienstverrichter ten opzichte van haar abonnees,
is tevens degene te wier behoeve de tele
visieboodschap uit een ander land wordt
uitgezonden. Waar voor die betrekking
geen andere redenering kan gelden dan
voor de betrekking met de uiteindelijke
geadresseerde, de televisiekijker, moet
bovendien worden beklemtoond dat het
ontbreken van een rechtstreekse vergoe
ding enkel samenhangt met het feit dat
de televisiezenders van de continentale
nabuurlanden van België voor het mo
ment afstand hebben gedaan van een
recht dat hun uitdrukkelijk
toekomt
krachtens de Europese overeenkomst tot
bescherming van televisie-uitzendingen
(Straatsburg, 22 juni 1960) en het daarbij
behorende Protocol van 22 januari 1965.
889
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Concluderend geeft de Commissie in
overweging, de eerste vraag te beant
woorden als volgt:
„Vormen dienstverrichtingen in de zin
van artikel 59 EEG-Verdrag, de televi
sieboodschappen uitgezonden door orga
nismen die een niet-kosteloze economi
sche activiteit verrichten, wanneer die
boodschappen draadloos worden uitge
zonden en ontvangen buiten de territo
riale grenzen van het land van de zen
der; daarbij is het niet noodzakelijk dat
degenen te wier behoeve de dienst wordt
verricht (kabeltelevisiemaatschappijen en
televisiekijkers) en die buiten die grenzen
zijn gevestigd, aan de dienstverrichter
een rechtstreekse vergoeding betalen."

De tweede vraag

Coditel merkt op dat 's Hofs recht
spraak inzake de toepassing van de arti
kelen 30 en 36 op de uitoefening van in
dustriële eigendomsrechten mutatis mutandis heel goed kan worden toegepast
op de diensten; zij verwijst te dezen naai
de zaken 15 en 16/74 (Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1147 en 1183) en 192/73
(Hag, Jurispr. 1974, blz. 731).
Zij beklemtoont dat het bepaalde in arti
kel 59 EEG-Verdrag aan het einde van
de overgangsperiode rechtstreeks toepas
selijk is geworden (arrest-Van Binsbergen, voornoemd). Ook is erkend dat ar
tikel 59 „horizontale rechtstreekse wer
king heeft" (arrest 36/74, Walrave en
Koch, Jurispr. 1974, blz. 1405, 1420: ar
rest 13/76, Dona, Jurispr. 1976, blz.
1333, 1341; arrest 90/76, Van Ameyde,
Jurispr. 1977, blz. 1091, 1127), zodat
particulieren juist zoals staten zich moe
ten onthouden van elke maatregel die
het vrij verrichten van diensten kan be
lemmeren.
Coditei merkt op dat zowel Ciné Vog als
de Duitse televisie rechtverkrijgenden
zijn van de oorspronkelijke houder van
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het auteursrecht; daar er dus sprake is
van dezelfde oorsprong, moet bij analo
gie de uit voornoemd arrest-Hag voort
vloeiende regel worden toegepast. Die
toepassing leidt tot de conclusie dat de in
België aan de kabeltelevisie opgelegde
beperking niet objectief gerechtvaardigd
is, doch een onrechtmatige belemmering
van het vrij verrichten van diensten
vormt. De litigieuze beperking vloeit
voort uit het feit dat de Berner Conven
tie door het Hof van Beroep te Brussel
aldus wordt uitgelegd, dat zij Ciné Vog
toestaat in België te doen verbieden dat
in Duitsland uitgezonden films via kabel
televisie worden doorgegeven.

Een eventuele tegenwerping ontleend
aan de afwezigheid van een rechtsband
tussen de dienstverrichter, in casu de
Duitse zender, en degenen te wier be
hoeve de dienst wordt verricht, in casu
de Belgische televisiekijkers,
is niet
doorslaggevend. Het begrip dienstver
richting houdt niet noodzakelijk het be
staan in van een rechtsband tussen de
dienstverrichter en degene te wiens be
hoeve de dienst wordt verricht; een der
gelijk vereiste zou trouwens moeilijk zijn
overeen te brengen met de economische
werkelijkheid bij bijvoorbeeld pers, radio
en televisie, waar een groot deel van de
inkomsten, vaak ontleend aan reclame,
niettemin wordt berekend naar de om
vang van de werkelijk bereikte doel
groep.

Concluderend geeft Coditei het Hof in
overweging, de tweede vraag te beant
woorden als volgt:

„Is onverenigbaar met de verdragsbepa
lingen inzake het vrij verrichten van
diensten, het feit dat de cessionaris van
het recht om een cinematografische film
in een Lid-Staat te vertonen, zijn recht
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inroept om de vertoning via kabeltelevi
sie van die film in die staat te doen ver
bieden, wanneer de vertoonde film in
een andere Lid-Staat door een derde —
mét toestemming van de oorspronkelijke
gerechtigde — is uitgezonden."

Volgens de Union professionnelle de Radio et Télédistribution blijkt uit 's Hofs
rechtspraak dat waar het bestaan van een
industrieel eigendomsrecht of van een op
het auteursrecht gelijkend recht als zoda
nig aan de verbodsbepalingen van het
EEG-Verdrag ontsnapt, de uitoefening
ervan echter onder de bij het Verdrag
opgelegde verboden kan vallen. Ciné
Vog kan dus niet met een beroep op de
wetgeving inzake het auteursrecht met
het Verdrag onverenigbare beperkingen
opnieuw in het leven roepen.

Ciné Vog en de Chambre syndicale beige
de la Cinematographic gaan enkel ten
overvloede op de tweede vraag in, daar
het eerste onderdeel van de eerste vraag
naar hun mening ontkennend moet wor
den beantwoord.

Aanvaardt men dat in het onderhavige
geval artikel 59 EEG-Verdrag in beginsel
kan worden toegepast op de dienstver
richtingen van de kabeltelevisiemaat
schappijen, dan, zo menen zij, moet
worden toegegeven dat de vereiste toe
stemming van de auteur of van diens ces
sionaris volstrekt geen bij artikel 59 ver
boden beperking vormt. Dat vereiste
roept immers niet de discriminaties in het
leven die artikel 59 terzijde heeft willen
stellen.

De beperkingen, in de opheffing waar
van door de artikelen 59 en 60 wordt
voorzien, omvatten „alle vereisten welke
aan de verrichter van de dienst, met
name op grond van zijn nationaliteit of
de omstandigheid dat hij geen vaste

woonplaats heeft in de staat waar de
dienst wordt verricht, worden gesteld en
niet gelden voor op het nationale grond
gebied gevestigde personen dan wel geëi
gend zijn de werkzaamheden van de
dienstverrichter anderszins te beletten of
te hinderen" (zie arrest 33/74, Van Binsbergen, Jurispr. 1974, blz. 1299; arrest
39/75, Coenen, Jurispr. 1975, blz. 1547).

Het vereiste van de toestemming van de
auteur is algemeen; het is opgenomen in
een internationale overeenkomst die on
der meer de negen Lid-Staten bindt, en
heeft jegens de dienstverrichter geen en
kele discriminatie ten gevolge op grond
van zijn nationaliteit of vestigingsplaats.

De dienstverrichter moet ervoor zorgen
dat hij een op zichzelf rechtmatige dienst
verricht. Zo mag een in België gevestigde
kabeltelevisiemaatschappij via haar ka
belnet onder haar abonnees geen film
verspreiden die door een Belgische rech
ter strijdig met de goede zeden is bevon
den, ook niet wanneer die film in de na
buurlanden vrij wordt vertoond en het
dus mogelijk is dat hij door een zendin
stelling van een aangrenzende Lid-Staat
wordt uitgezonden.

Gezien het voorwerp van de dienstver
richting, moet de dienstverrichter ervoor
zorgen dat aan alle voorwaarden voor
haar rechtmatigheid is voldaan. Wan
neer, zoals in casu, de toestemming van
de auteur een voorwaarde is die geen en
kele van de discriminaties in het leven
roept, die artikel 59 heeft willen afschaf
fen, is het normaal dat die toestemming
wordt gevraagd.

Zo hebben de in België gevestigde kabel
televisiemaatschappijen ervoor gezorgd
dat zij die toestemming kregen met be
trekking tot de muziek van cinematogra
fische films. Zij hebben daartoe een over891
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'eenkomst gesloten met de Belgische Ver
eniging van Auteurs, Componisten en
Uitgevers, SABAM. In die op 1 decem
ber 1977 hernieuwde overeenkomst heb
ben zij zich ertoe verbonden een royalty
te betalen van BFR 30 per basisabonne
ment van BFR 2 000.

Concluderend geven Ciné Vog en de
Chambre syndicale beige de la Cinématographie het Hof in overweging, de
tweede vraag te beantwoorden als volgt:

„ Het feit dat de toestemming van de
houder van het recht om een film via te
levisie te vertonen, is vereist om een
vanuit een andere Lid-Staat via televisie
uitgezonden film in de Lid-Staat van die
rechthebbende aan de abonnees van een
kabeltelevisienet mee te delen, vormt
geen beperking van de vrijheid van
dienstverrichting, die artikel 59 EEGVerdrag heeft willen afschaffen. Die toe
stemming roept immers geen enkele dis
criminatie jegens de dienstverrichter in
het leven, en het vereiste van die toe
stemming vloeit voort uk een internatio
nale overeenkomst die met artikel 59
EEG-Verdrag niet onverenigbaar is."

Volgens de regering van de Bondsrepubliek Duitsland moet de tweede vraag be
vestigend worden beantwoord.

Een nationale wetgeving die ten gunste
van de rechthebbende verbiedt dat een
derde een vanuit een andere Lid-Staat
ontvangen film zonder toestemming heruitzendt, moet worden beschouwd als
een door het gemeenschapsrecht toegela
ten beperking van het vrije verkeer van
diensten. Zij maakt deel uit van een rege
ling die zonder onderscheid van toepas
sing is op binnenlandse en vanuit een an
dere Lid-Staat ontvangen uitzendingen
en die de vrijheid van het dienstenver
keer institutioneel beperkt.
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Luidens artikel 60 EEG-Verdrag worden
de diensten die het nationale kader over
schrijden, verricht „onder dezelfde voor
waarden als die welke dat land aan zijn
eigen onderdanen oplegt." Wanneer arti
kel 56 juncto artikel 66 EEG-Verdrag de
Lid-Staten de bevoegdheid laat — discri
minerende — beperkingen te handhaven
ten nadele van diegenen die diensten ver
richten welke het nationale kader over
schrijden, dan moet dit aldus worden be
grepen, dat de Lid-Staten a fortiori alge
mene niet-discriminerende regels kunnen
vaststellen.

Zo de bevoegdheid van de rechtheb
bende om de heruitzending van films te
verbieden tegen de opvatting van de
Duitse regering in zou worden be
schouwd als een beperking van het dien
stenverkeer in de zin van de artikelen 59
e.V., zou zij toch gerechtvaardigd zijn
door een analogische toepassing van arti
kel 36 junctis de artikelen 56 en 66
EEG-Verdrag.

De regering van de Bondsrepubliek
Duitsland zegt zich ervan bewust te zijn,
dat in het geval van industriële en com
merciële eigendomsrechten „met de
zelfde oorsprong" de uit 's Hofs recht
spraak voortvloeiende juridische oplos
sing is, dat de houder van het eigen
domsrecht in het kader van het intra
communautaire goederenverkeer het hem
door de nationale wetgeving toegekende
verbodsrecht niet kan inroepen.

Die beginselen kunnen echter niet wor
den toegepast op het auteursrecht, dat
hierdoor geheel van zijn inhoud zou
worden ontdaan. Wordt het recht op het
fabrieksmerk door het in de handel bren
gen van het produkt uitgeput, het
auteursrecht houdt principieel een blij
vend verbodsrecht in, voortvloeiend uit
zijn functie als eigendomsrecht, bron van
royalty's en factor van bekendheid, en
wordt niet uitgeput bij exploitatie van het
recht.
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Volgens de regering van de Bondsrepu
bliek Duitsland moet de tweede vraag
dus bevestigend worden beantwoord.

De regering van het Verenigd Koninkrijk
is van mening dat de auteursrechten uit
hun aard zelf onmogelijk discriminerend
kunnen zijn, en verklaart dat die rechten
geenszins het bij artikel 59 EEG-Verdrag
verboden soort beperkingen vormen. Zij
merkt op dat een specifiek voorwerp van
de bescherming van de auteursrechten
het recht is van de eigenaar om te voor
komen dat zijn film zonder toestemming
wordt gebruikt voor distributie via kabel
televisie. Dat specifieke recht wordt er
kend door de Berner Conventie, waarbij
alle Lid-Staten partij zijn. Het is ondenk
baar dat artikel 59 in feite een deel van
het specifieke voorwerp van de bescher
ming van de auteursrechten ongedaan
zou maken.

De Commissie acht 's Hofs uitlegging
van artikel 36 met betrekking tot de be
scherming van industriële en commer
ciële eigendommen, eveneens toepasselijk
op de intellectuele eigendommen.

Het Hof heeft artikel 36 aldus uitgelegd,
dat het Verdrag het bestaan van door de
wetgevingen van de Lid-Staten toege
kende alleenrechten onverlet laat, maar
dat de uitoefening van die rechten onder
de verdragsbepalingen inzake het vrije
verkeer van goederen en de mededinging
kan vallen (arrest 78/70,
Deutsche
Grammophon, Jurispr. 1971, blz. 487;
arrest 15/74, Centrafarm/Sterling Drug,
Jurispr. 1974, blz. 1147; arrest 119/75,
Terrapin, Jurispr.
1976, blz. 1039).
Daaruit volgt dat de houder van een in
een Lid-Staat wettelijk beschermd indu
strieel eigendomsrecht zich niet op die
wetgeving kan beroepen om de invoer

van een produkt dat in een andere LidStaat door de houder zelf of met zijn
toestemming rechtmatig in de handel is
gebracht, te verhinderen.

Die overwegingen berusten in hoofdzaak
op het beginsel van de uitputting van het
industriële en commerciële eigendoms
recht, dat uitgaat van de gedachte dat de
rechthebbende zijn vergoeding ontvangt
bij de verkoop van het beschermde pro
dukt. Om deze reden gaat zijn recht
teniet zodra hij het produkt in de handel
heeft gebracht.

Voor de toepassing van die beginselen op
het auteursrecht moet worden ingegaan
op enkele bijzonderheden van de intel
lectuele eigendom. Anders dan bij exclu
sieve industriële en commerciële eigen
domsrechten — octrooi, merk — gaat
het in dit geval om de bescherming van
een persoonlijke schepping (persoonlijk
heidsrecht). De door het auteursrecht ge
boden bescherming houdt met dit aspect
rekening: zij is tegelijk ruimer en geva
rieerder. Het begrip „auteursrecht" om
vat onvervreemdbare rechten van de
auteur: distributierechten wanneer er een
materiële drager is, vertoningsrechten als
die er niet is.

De toepassing van het uitputtingsbcginsel
is gerechtvaardigd voor de auteursrech
ten met als voorwerp de distributie van
een materiële drager (geschreven werken,
geluidsdragers, films, kunstwerken). Het
gaat clan om goederen die worden ver
handeld en die zich nauwelijks onder
scheiden van onder octrooi vervaardigde
of onder een fabrieksmerk in de handel
gebrachte produkten. Evenals de octrooi
en de merkgerechtigde, ontvangt de
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auteur zijn vergoeding bij de verkoop
van zijn werk in de vorm van een mate
riële drager. De Commissie verwijst naar
de arresten 155/73 (Sacchi, Jurispr.
1974, blz. 409) en 78/80 (Deutsche
Grammophon, Jurispr. 1971, blz. 487).

Dat beginsel kan daarentegen niet wor
den toegepast op auteursrechten waar de
materiële drager ontbreekt. Daarbij gaat
het in hoofdzaak om vertoningsrechten.
Bij ontbreken van een materiële drager
kan het criterium van de verhandeling
niet dienen om de omvang van het al
leenrecht te bepalen.

Het kenmerkende van die auteursrechten
is dat zij niet worden uitgeput door een
eerste vertoning. De verschillende vor
men van vertoning staan los van elkaar,
en elke vertoning geeft aanleiding tot
auteursrecht en dus tot een vergoeding.

De Commissie merkt op dat het vertoningsrecht in het algemeen is voorbehou
den aan de auteur en slechts met zijn
toestemming kan worden uitgeoefend.
Bij ontbreken van toestemming kan de
auteur de vertoning verbieden. Volgens
de Commissie moet het vereiste van de
toestemming de auteur in staat stellen te
onderhandelen over een billijke vergoe
ding.

Daar er rechter bij het gebruik van die
onstoffelijke
rechten van de auteur
sprake is van dienstverrichtingen — en
niet van goederenverkeer —, rijst de
vraag of de uitzondering van artikel 36
erop van toepassing is. De doctrine is na
genoeg eenstemmig van oordeel dat de
in artikel 36 bedoelde waarborg voor het
bestaan van industriële en commerciële
eigendomsrechten ook voor auteursrech
ten heeft te gelden.
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De Commissie sluit zich bij dat stand
punt aan. Weliswaar verwijzen de ver
dragsbepalingen inzake het vrij verrich
ten van diensten niet uitdrukkelijk naai
de bescherming van de intellectuele
eigendom, maar die omissie mag niet al
dus worden uitgelegd, dat de auteurs van
het Verdrag aan die rechten de bescher
ming zouden hebben willen onthouden
die zij bij artikel 36 aan de industriële en
commerciële eigendom hebben verleend.
Artikel 36 is immers, wat de waarborg
voor het bestaan van die rechten betreft,
de uitdrukking van een algemeen begin
sel dat zich niet beperkt tot titel I,
hoofdstuk 2, betreffende het vrije ver
keer van goederen; het moet eveneens
toepasselijk zijn op het vrij verrichten
van diensten, voor zover intellectuele
eigendomsrechten aanleiding kunnen ge
ven tot een dienstverrichting.

Volgens de Commissie is de prejudiciële
vraag slechts relevant indien de distribu
tie via kabeltelevisie van een film die van
een zender wordt ontvangen en tegelij
kertijd aan de abonnees wordt doorgege
ven, een uitzending vormt waarvoor de
toestemming van de rechthebbende no
dig is.

Zij geeft een overzicht van de nationale
wettelijke regelingen terzake.

België en Luxemburg hebben geen eigen
wetgeving. Die landen passen zowel op
hun onderdanen als op vreemdelingen de
Berner Conventie toe.

In Duitsland benadert de rechtspraak het
probleem van de kabeltelevisie vanuit het
oogpunt van de televisiekijker. Boven
dien beklemtoont zij het feit dat kabelte
levisie een normale ontvangst mogelijk
maakt in gebieden waar die anders
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wegens de bestaande bebouwing onmo
gelijk zou zijn.

In bet Verenigd Koninkrijk en Ierland is
de kabeltelevisiemaatscbappij bij de wet
gemachtigd, de overbrenging van uitzen
dingen van de nationale zendorganismen
te verzorgen zonder enige vergoeding te
moeten betalen. Wat de heruitzending
van uitzendingen van buitenlandse omroeporganismen betreft, kan het Perfor
ming Rights Tribunal een dergelijke her
uitzending van vergoeding vrijstellen of
aan de rechthebbende een passende ver
goeding toekennen.

In Frankrijk bevat artikel 27 van de wet
van 11 maart 1957 slechts een algemene
bepaling houdende regeling van het recht
om uit te zenden, waarbij geen onder
scheid wordt gemaakt tussen uitzending
en heruitzending. De uitlegging van die
bepaling is betwist.

In Nederland bepaalt artikel 12, lid 4,
van de Auteurswet dat de openbaarma
king, al of niet per draad, van een door
radio- of televisieuitzending openbaar
gemaakt werk niet als
afzonderlijke
openbaarmaking
wordt
beschouwd,
wanneer zij tegelijk met de uitzending
geschiedt door het organisme dat de
uitzending verricht.

Italië en Denemarken kennen geen eigen
oplossingen voor het gestelde probleem.

In de Verenigde Staten zijn heiuitzen
dingen via een kabelsysteem het voor
werp van een soort gedwongen licentie,
waarvoor echter wel een vergoeding ver
schuldigd is.

Deze beschrijving van de rechtstoestand
in de verschillende Lid-Staten toont vol
gens de Commissie aan, dat de vraag hoe
kabeltelevisie met het oog op het
auteursrecht moet worden
gekwalifi
ceerd, openblijft. De Britse en Ierse wet
telijke regelingen erkennen in beginsel
niet de bevoegdheid van de houder van
het uitzendrecht om de heruitzending
per kabel te verbieden. De Amerikaanse
wetgeving heeft een zelfde oplossing ge
kozen, doch met een gewaarborgde ver
goeding. De besprekingen in het kader
van de Unie van Bern, die tot nu toe nog
geen zeer duidelijk resultaat hebben op
geleverd, worden voortgezet. Zij kunnen
worden samengevat als volgt: wat de gelijktijdige heruitzending van initiële uitzendingen betreft, is afgesproken dat het
aan elke wetgever staat om de in artikel
11 bis, eerste alinea, sub 2, van de Berner
Conventie gebezigde begrippen ander
organisme, publiek en openbare medede
ling naar eigen goedvinden uit te leggen.
Wat de heruitzending van nationale programma's betreft, is opgemerkt dat, inge
val het omroeporganisme wettelijk ver
plicht is zijn programma's te leveren aan
alle onderdanen van het betrokken land,
de kabeldistributie onafscheidelijk ver
bonden is met de omroephandeling, zelfs
indien de draadverbinding door een an
der organisme tot stand zou worden ge
bracht. De heruitzending per draad van
buitenlandse programma's moet echter
worden bestempeld als een openbare me
dedeling in de zin van artikel 11 bis van
de Berner Conventie.

Fieruitzending per draad wordt dus ver
schillend beoordeeld naar gelang het
gaat om een nationaal of om een uit het
buitenland ontvangen programma. Voor
zover het programma's uit een andere
Lid-Staat betreft — hetgeen in casu het
geval is —, vraagt dit onderscheid om
nadere opmerkingen vanuit het oogpunt
van het gemeenschapsrecht. Weliswaar is
dat onderscheid begrijpelijk binnen de
895
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Unie van Bern, maar het kan niet wor
den aanvaard in het gemeenschapsrechte
lijke vlak. Daar wordt immers verlangd
dat de beperkingen op het vrije verkeer
van goederen — of eventueel op het vrij
verrichten van diensten — zonder onder
scheid toepasselijk zijn op de binnen een
Lid-Staat en de vanuit een andere LidStaat verrichte diensten. De uitzondering
op grond van het auteursrecht moet al
gemeen worden toegepast, want anders
zou zij, zoals artikel 36 EEG-Verdrag
het formuleert, „een middel tot willekeu
rige discriminatie" of „een verkapte
beperking van de handel tussen Lid-Staten" vormen. In een overeenkomstige si
tuatie aangaande het merkrecht — in
zaak 119/75, Terrapin, Jurispr. 1976,
blz. 1039 — heeft het Hof erop gewezen
dat de Lid-Staten verplicht zijn om bij de
toepassing van een wettelijke regeling
waarbij een alleenrecht wordt toegekend,
geen onderscheid te maken tussen de
binnen de Lid-Staat en de bij invoer gel
dende criteria.

De Commissie leidt daaruit af dat het
Hof van Beroep te Brussel — op grond
van de hem door de Berner Conventie
gelaten keuzemogelijkheden — geen on
derscheid zal mogen maken tussen de
overbrenging per kabel van de program
ma's van de nationale televisieorganismen (die de Belgische kabeltelevisiemaat
schappijen integraal moeten doorgeven 1)
en de overbrenging per kabel van pro
gramma's afkomstig van de televisieorga
nismen van een andere Lid-Staat. Zou
het Hof van Beroep van oordeel zijn dat
de overbrenging per kabel van de pro
gramma's van de Belgische televisie geen
nieuwe uitzending is die aanleiding geeft
tot auteursrecht, dan mag het de over
brenging van uit een andere Lid-Staat af
komstige televisieprogramma's niet an
ders kwalificeren.

1 — Artikel 20 van het koninklijk besluit van 24 december
1966, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1967.
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De,Commissie geeft toe dat het Hof van
Beroep te Brussel heeft geoordeeld dat
het recht van Ciné Vog, aangezien het
voortvloeit uit een „wettelijk statuut dat
het een bescherming erga omnes ver
leent", buiten „de in de tekst van het
Verdrag bedoelde overeenkomsten of af
spraken" valt. Gelet evenwel op 's Hofs
rechtspraak — met name het arrest in
zaak 40/70 (Sirena, Jurispr. 1971, blz.
69) waarin het Hof duidelijk heeft ge
steld dat onderscheid moet worden ge
maakt tussen het bestaan van alleenrech
ten, door een nationale wetgeving toege
kend als wettelijk instituut, en de uitoe
fening van die rechten langs contractuele
weg, onder meer door licentie-overeen
komsten —· kan men de situatie ook an
ders beschouwen.

De bestanddelen van de overeenkomst
van 8 juli 1969 tonen immers aan dat La
Boétie in werkelijkheid zijn auteursrecht
niet aan Ciné Vog heeft overgedragen.
De producent heeft Ciné Vog volmacht
verleend om de betrokken film te exploi
teren in België en het Groothertogdom
Luxemburg. Die machtiging geldt slechts
voor een bepaald grondgebied, is beperkt
in de tijd en geeft aanleiding tot betalin
gen naar gelang van de recettes van de
bioscoopvertoningen. Die overeenkomst
voldoet dus aan alle voorwaarden van
een licentie-overeenkomst. Deze beoorde
ling gaat ook op, wanneer men Ciné
Vog beschouwt als houder van het vertoningsrecht in België.

Zo gezien is het niet uitgesloten dat de
verdragsbepalingen inzake de mededin
ging, waaronder artikel 85, toepasselijk
zijn.

Voor de oplossing van het gestelde pro
bleem is het bovendien van belang de
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contractuele betrekking te onderzoeken
tussen de oorspronkelijke rechthebbende
(La Boétie) en het Duitse zendorga
nisme. Men moet weten of de aan de
Duitse televisie verleende toestemming
tot uitzending van de film, zich ook uit
strekte tot de heruitzending van het pro
gramma per kabel. Ingeval de oorspron
kelijke rechthebbende zijn toestemming
tot heruitzending per kabel zou hebben
gegeven, zou Ciné Vog zich niet meer
op haar vertoningsrecht kunnen beroe
pen.

Tenslotte onderzoekt de Commissie de
mogelijkheid van een communautaire op
lossing, gelet op de eigenaardigheden,
rechtens en feitelijk, van kabeltelevisie.

Zij is van oordeel dat het erom gaat te
bepalen hoe het beginsel van het vrij ver
richten van diensten kan worden ver
zoend met de bescherming van het speci
fieke
voorwerp
van
het
betrokken
auteursrecht. Daartoe moet rekening
worden gehouden met het feit dat kabel
televisie een vrij nieuwe teckniek is,
waarmee de wettelijke regelingen inzake
het auteursrecht van de verschillende
Lid-Statcn —• behalve het Verenigd Ko
ninkrijk en Ierland •—• geen rekening
hebben kunnen houden, omdat zij date
ren van voor de opkomst van deze
nieuwe techniek. Dit geldt ook voor de
Berner Conventie. De discussies, zowel
in de Lid-Staten als binnen de Unie van
Bern, tonen aan dat de betrokken pro
blemen nog lang niet definitief zijn opge
lost.

In het praktische vlak moet worden op
gemerkt dat de betrokken kabeltelevisie
maatschappijen ook niet in staat zijn, in
alle gevallen de toestemming van de hou
ders van het auteursrecht te verkrijgen.
De gelijktijdig per kabel heruitgczonden
programma's van de
televisiezenders

worden immers slechts kort voor de uit
zending zelf bekendgemaakt. Het is
de kabeltelevisiemaatschappijen derhalve
doorgaans onmogelijk, de houders van
de vertoningsrechten om toestemming te
vragen. Dat betekent dat het vereiste van
toestemming — of instemming — van de
houder van het auteursrecht voor heruit
zending per kabel van een filmuitzending, de uitoefening van die activiteit in
vele gevallen onmogelijk maakt, zolang
de Lid-Staten in hun nationaal recht
geen stelsel van gedwongen licenties heb
ben ingevoerd of zolang er geen auteurs
rechtenverenigingen voor de exploitatie
van filmvertoningsrechten bestaan.

Op grond van een en ander vraagt de
Commissie zich af, of die stand van de
nationale auteursrechten in het commu
nautaire vlak zo maar moet worden
aanvaard. Volgens haar staat het in de
eerste plaats aan de nationale wetgevers
om voor dit probleem oplossingen aan te
reiken. Het is echter ook denkbaar dat
de Gemeenschap overgaat tot harmonisa
tie van de nationale wettelijke regelingen
terzake. Die mogelijkheden ontnemen
het Hof van Justitie echter niet de be
voegdheid, bij wege van uitlegging van
de betrokken bepalingen van het ge
meenschapsrecht vast te stellen of de
door het betrokken vertoningsrecht ge
vormde belemmering van het vrij verrich
ten van diensten binnen de Gemeen
schap, gerechtvaardigd is wegens het
specifieke voorwerp van dat recht. Het
antwoord kan niet op grond van de wet
geving van een bepaalde Lid-Staat alleen
worden gevonden. Deze vraag verlangt
een antwoord van algemene aard, geba
seerd op de bestaande nationale rechts
stelsels en rekening houdend met de ver
eisten van het gemeenschapsrecht.

De Commissie is van mening dat voor de
bescherming van het specifieke voorwerp
van het betrokken vertoningsrecht •— be
treffende de gelijktijdige heruitzending
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per kabel van een initiële uitzending —
niet is vereist 'dat de houder van dat
recht kan verlangen dat zijn toestemming
wordt verkregen, met de consequentie
dat hij desgevallend de heruitzending
zou kunnen verbieden. Daar de recht
hebbende met de initiële uitzending heeft
ingestemd, mag men aannemen dat aan
zijn rechtmatige belangen is voldaan in
dien het nationale recht zijn recht erkent
op een billijke vergoeding vanwege de
kabeltelevisiemaatschappij die de gelijk
tijdige heruitzending heeft verricht.

Concluderend is de Commissie van oor
deel dat het Hof in antwoord op de
tweede vraag van het Hof van Beroep te
Brussel moet vaststellen dat degene die in
België de vertoningsrechten van een ci
nematografische film had verworven —
Ciné Vog —, niet het recht had om de
vertoning via kabeltelevisie van die film
in die Lid-Staat te doen verbieden, maar
dat het Belgische recht daarentegen aan
de houder van het betrokken recht de
bevoegdheid kan toekennen om voor de
vertoning van de film door heruitzending
per kabel, aanspraak te maken op een
billijke vergoeding.

Ingeval het Hof die conclusie niet zou
delen en van oordeel zou zijn dat het ge
meenschapsrecht zich niet ertegen verzet,
dat het nationale recht van een Lid-Staat
aan de houder van een vertoningsrecht
van een film het recht toekent om de ge
lijktijdige heruitzending per kabel te ver
bieden, geeft de Commissie het Hof in
overweging, in het antwoord te doen uit
komen dat de nationale rechtsregel zon
der onderscheid moet worden toegepast
op alle heruitzendingen per kabel, zowel
van de uitzendingen van de nationale te
levisiezenders als van de uitzendingen af
komstig uit een andere Lid-Staat, en
voorts dat, zo de oorspronkelijke recht
hebbende heeft ingestemd met de initiële
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uitzending alsook met de heruitzending
per kabel in een andere Lid-Staat, de
houder van het vertoningsrecht in die
staat die hei-uitzending niet meer kan
verbieden.

III

·— Mondelinge

behandeling

Ter terechtzittingen van 13 en 14 no
vember 1979 zijn mondelinge opmerkin
gen gemaakt door Coditei en Intermixt,
te dezen vertegenwoordigd door G. Kir
schen, A. Braun en M. Waelbroeck, ad
vocaten te Brussel; Ciné Vog en de
Chambre syndicale belge de la Cinema
tographic, te dezen vertegenwoordigd
door P. Demoulin, advocaat te Brussel;
La Boétie en de Chambre syndicale des
Producteurs et Exportateurs de Films
français,
te dezen
vertegenwoordigd
door J. Botson, advocaat te Brussel; de
Union Professionnelle de Radio et Télé
distribution, te dezen vertegenwoordigd
door A. de Caluwe, advocaat te Brussel;
Inter-Régies, te dezen vertegenwoordigd
door J. Dijck, advocaat te Antwerpen; de
regering van de Bondsrepubliek Duits
land, te dezen vertegenwoordigd door
M. Seidel als gemachtigde; de regering
van het Verenigd Koninkrijk, te dezen
vertegenwoordigd door R. Jacob, barris
ter van Gray's Inn, geïnstrueerd door
A. D. Preston van het Treasury Solici
tor's Department als gemachtigde; en de
Commissie van de Europese Gemeen
schappen, te dezen vertegenwoordigd
door M.-J. Jonczy en E. Zimmermann
als gemachtigden.

Ter terechtzitting heeft Coditei opge
merkt dat wanneer een buitenlandse zen
der niet kan worden gerelayeerd, in Bel
gië ontvangen en verder doorgezonden,
zij gedwongen is gebruik te maken van
draadloze verbindingen. Deze worden
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door de Regie van telegrafie en telefonie
toegestaan en vergemakkelijkt. De kabel
televisiemaatschappijen zijn van mening
dat zij in dat geval heruitzenden, en be
talen auteursrechten. Zulks was echter
niet het geval bij de uitzending die de
aanleiding is geweest voor het geding.
In Europa zijn er twee grote kleurenontvangstsystemen, te weten PAL en SE
CAM. De televisietoestellen in België
zijn ontworpen voor het PAL-systeem.

Wanneer de kabeltelevisie signalen ont
vangt van volgens het Franse SECAMprocédé uitgezonden kleurenbeelden, zet
zij die om in signalen die met een PALtoestel kunnen worden ontvangen. Op
dat ogenblik wordt het signaal niet in de
eigenlijke zin gedecodeerd in beelden en
geluid, maar verandert het van aard.
De advocaat-generaal heeft ter terecht
zitting van 13 december 1979 conclusie
genomen.

In rechte

1

Bij arrest van 30 maart 1979, ingekomen ten Hove op 17 april daaropvol
gende, heeft het Hof van Beroep te Brussel krachtens artikel 177 EEG-Verdrag twee vragen gesteld over de uitlegging van artikel 59 en van de andere
bepalingen van het Verdrag inzake het vrij verrichten van diensten.

2

Deze vragen zijn opgeworpen naar aanleiding van een vordering wegens in
breuk op het auteursrecht, ingesteld door een Belgische filmdistributiemaatschappij, de SA Ciné Vog Films, geïntimeerde voor het Hof van Beroep.
Deze vordering is gericht· tegen drie Belgische kabeltelevisiemaatschappijen
— hierna tezamen de Coditelmaatschappijen genoemd — en strekt tot ver
goeding van de schade die Ciné Vog zou hebben geleden door de ontvangst
in België van een Duitse televisie-uitzending van de film „Le Boucher",
waarvoor Ciné Vog van Les Films La Boétie het alleenverdelingsrecht voor
België heeft verworven.

3

Blijkens het dossier verzorgen de Coditel-maatschappijen met toestemming
van de Belgische administratie een kabeltelevisiedienst, waarvan het net een
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deel van het Belgisch grondgebied bestrijkt. De televisietoestellen van de
abonnees van die dienst zijn per draad verbonden met een centrale antenne
met bijzondere technische kenmerken, waardoor de ontvangst van Belgische
en bepaalde buitenlandse uitzendingen die de abonnee niet steeds met een
individuele antenne kan ontvangen, mogelijk wordt en bovendien de ont
vangstkwaliteit van beeld en geluid wordt verbeterd.

4

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel, waarvoor de vordering was inge
steld, heeft ze ongegrond verklaard voor zover zij was gericht tegen Les
Films La Boétie, doch de Coditel-maatschappijen veroordeeld tot betaling
van schadevergoeding aan Ciné Vog. De Coditel-maatschappijen zijn van dit
vonnis in beroep gekomen; dit beroep is niet-ontvankelijk verklaard voor zo
ver het was gericht tegen de vennootschap Les Films La Boétie, die thans dus
buiten het geding is gesteld.

5

De voor de oplossing van het geschil relevante feiten zijn door het Hof van
Beroep samengevat als volgt. Bij overeenkomst van 8 juli 1969 heeft Les
Films La Boétie, als houder van alle exploitatierechten voor de film „Le Bou
cher", Ciné Vog de „exclusieve volmacht" verleend om die film gedurende
zeven jaar in België te distribueren. De film werd in de Belgische bioscopen
vertoond vanaf 15 mei 1970. Op 5 januari 1971 zond het eerste net van de
Duitse televisie een Duitse versie ervan uit; deze uitzending kon in België
worden ontvangen. Ciné Vog was van mening dat de uitzending afbreuk had
gedaan aan de commerciële mogelijkheden van de film in België. Zij verweet
dit zowel aan Les Films La Boétie, die het haar (Ciné Vog) toegekende ex
clusieve recht niet zou hebben geëerbiedigd, als aan de Coditel-maatschap
pijen, die de betrokken uitzending via hun kabeltelevisienetten hadden door
gegeven.

6

Het Hof van Beroep heeft de handelwijze van de kabeltelevisiemaatschap
pijen eerst onderzocht vanuit het oogpunt van inbreuk op het auteursrecht.
Het overwoog dat die maatschappijen, in de zin van de terzake geldende
bepalingen een „openbare mededeling" van die film hadden gedaan, en bij
gevolg ingevolge de wetgeving inzake het auteursrecht, en onder voorbehoud
van de werking van het gemeenschapsrecht, voor het doorgeven van de film
via hun netten de toestemming van Ciné Vog hadden moeten verkrijgen. Uit
deze overwegingen blijkt dat, in de redenering van het Hof van Beroep, de
door de houder van het auteursrecht gegeven toestemming om de film op de
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Duitse televisie te vertonen, zich niet uitstrekte tot het doorgeven van die
film via kabeltelevisienetten buiten het Duitse grondgebied, althans via netten
in België.

7

Wat de werking van het gemeenschapsrecht betreft, onderzocht het Hof van
Beroep vervolgens het argument van de Coditel-maatschappijen, als zou een
eventueel verbod tot het doorgeven van films waarvan het auteursrecht dooi
de producent voor het gehele Belgische grondgebied aan een filmdistributeur
is gecedeerd, in strijd zijn met de bepalingen van het EEG-Verdrag, met
name artikel 85 en de artikelen 59 en 60. Na het argument ontleend aan
artikel 85, te hebben verworpen, vroeg het Hof van Beroep zich af, of de
door Ciné Vog tegen de kabeltelevisiemaatschappijen ingestelde vordering,
„voor zover zij voor een zender in een nabuurstaat van België — land
waarin degenen zijn gevestigd te wier behoeve de dienst wordt verricht — de
mogelijkheid beperkt om deze dienst vrij te verrichten", in strijd was met
artikel 59 EEG-Verdrag. Volgens appellanten moet artikel 59 aldus worden
begrepen, dat het de beperkingen op het vrij verrichten van diensten en niet
enkel die op de vrije werkzaamheid van de dienstverrichters verbiedt, en dat
het betrekking heeft op alle gevallen waarin de dienstverrichting de over
schrijding van de intracommunautaire grenzen met zich meebrengt, in een
vroeger stadium met zich meebracht of in een later stadium met zich zal
meebrengen.

8

Van oordeel dat dit middel de uitlegging van het Verdrag raakt, heeft het
Hof van Beroep de volgende twee vragen naar het Hof van Justitie venve
zen:

„ 1 . Zijn de in artikel 59 EEG-Verdrag verboden beperkingen alleen die,
welke zich verzetten tegen het verrichten van diensten tussen onderda
nen gevestigd in verschillende Lid-Staten, of omvatten zij ook de beper
kingen op het verrichten van diensten tussen onderdanen gevestigd in
een zelfde Lid-Staat, maar die een dienstverrichting betreffen waarvan
de substantie uit een andere Lid-Staat afkomstig is?

2. Zo het eerste onderdeel van de eerste vraag bevestigend wordt beant
woord: is het in overeenstemming met de verdragsbepalingen inzake het
vrij verrichten van diensten dat de cessionaris van het recht om een cine
matografische film in een Lid-Staat te vertonen, zijn recht inroept om
aan verweerder het verbod te doen opleggen deze film via kabeltelevisie
te vertonen, wanneer de vertoonde film door verweerder in bedoelde
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Lid-Staat wordt ontvangen na uitzending door een derde — mèt toe
stemming van de oorspronkelijke gerechtigde — in een andere LidStaat?"

9

Naar de letter genomen, is de tweede vraag gesteld voor het geval dat het
eerste onderdeel van de eerste vraag bevestigend zou worden beantwoord;
het is echter duidelijk dat het Hof van Beroep de mogelijkheid voor ogen
heeft gehad dat de principiële toepasselijkheid van de artikelen 59 e.v. EEGVerdrag op de betrokken dienstverrichting zou worden bevestigd, aangezien
de tweede vraag slechts in dit geval begrijpelijk is.

10

Het Hof van Justitie zal eerst de tweede vraag onderzoeken. Mocht blijken
dat het antwoord hierop ontkennend dient te luiden, omdat de daarin be
schreven handelwijze niet in strijd is met de verdragsbepalingen inzake het
, vrij verrichten van diensten — gesteld al dat die van toepassing zouden zijn
—, dan zal de nationale rechter over alle nodige gegevens beschikken om de
bij hem aanhangige rechtsvraag in overeenstemming met het gemeenschaps
recht te kunnen oplossen.

11 De tweede vraag stelt het punt aan de orde, of de artikelen 59 en 60 EEGVerdrag zich verzetten tegen een tot het grondgebied van één Lid-Staat be
perkte cessie van een auteursrecht op een film, op grond dat een reeks van
dergelijke cessies zou kunnen leiden tot een compartimentering van de ge
meenschappelijke markt met het oog op de uitoefening van economische ac
tiviteiten op filmgebied.

12

De cinematografische film behoort tot de categorie letterkundige en kunst
werken die ter beschikking van het publiek worden gesteld bij wege van on
beperkt herhaalbare voorstellingen. Daardoor zijn de problemen die de eer
biediging van het auteursrecht in verband met de vereisten van het Verdrag
oproept, niet dezelfde als bij letterkundige en kunstwerken die het publiek
ter beschikking worden gesteld door het in omloop brengen van de materiële
drager van het werk, zoals het geval is bij boeken of grammofoonplaten.

1 3 In die omstandigheden hebben de houder van het auteursrecht op een film en
zijn rechtverkrijgenden er een rechtmatig belang bij, de royalty's verschul
digd wegens de toestemming tot het vertonen van de film, te berekenen vol
gens het werkelijke of waarschijnlijke aantal vertoningen en de uitzending
van de film via televisie slechts toe te staan na een bepaalde periode van
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bioscoopvertoningen. Uit het dossier blijkt dat in casu de tussen Les Films La
Boétie en Ciné Vog gesloten overeenkomst bepaalde dat het gecedeerde al
leenrecht het recht omvatte, de film „Le Boucher" in België openbaar te
doen vertonen door projectie in de bioscopen en door televisie-uitzending,
maar dat het recht om de film door de Belgische televisie te doen uitzenden,
slechts kon worden uitgeoefend 40 maanden nadat de film in België voor het
eerst was uitgebracht.

1 4 Het belang van deze vaststellingen is tweeërlei. Enerzijds stellen zij in het
licht dat de bevoegdheid van de houder van het auteursrecht en van zijn
rechtverkrijgenden om voor elke vertoning van een film royalty's te vorde
ren, behoort tot de wezenlijke functie van het auteursrecht op dit soort lite
raire en artistieke produkten.

Anderzijds blijkt eruit, dat de exploitatie van auteursrechten op films en de
daaraan verbonden royalty's niet los van de vooruitzichten op een toekom
stige televisie-uitzending van die films kan worden geregeld. De vraag of een
tot het grondgebied van één Lid-Staat beperkte cessie van het auteursrecht
een beperking kan vormen op het vrij verrichten van diensten, moet in dit
kader worden beoordeeld.

15

Weliswaar verbiedt artikel 59 EEG-Verdrag beperkingen op het vrij verrich
ten van diensten, maar het heeft daarbij niet de grenzen op het oog, gesteld
aan de uitoefening van bepaalde economische activiteiten die voortvloeien uit
de toepassing van de nationale wetgeving tot bescherming van de intellec
tuele eigendom, behalve wanneer die toepassing een middel tot willekeurige
discriminatie of een verkapte beperking van de economische betrekkingen
tussen de Lid-Staten vormt. Dat zou het geval zijn indien die toepassing de
partijen bij een cessie van een auteursrecht in staat zou stellen kunstmatige
barrières op te werpen vòor de economische betrekkingen tussen Lid-Staten.

16

Daaruit volgt dat, waar het auteursrecht de bevoegdheid omvat om voor elke
voorstelling royalty's te vorderen, de bepalingen van het EEG-Verdrag in
principe zich niet ertegen verzetten dat de partijen bij de cessie geografische
grenzen overeenkomen om de auteur en zijn rechtverkrijgenden in dit op
zicht te beschermen. Plet enkele feit dat die geografische grenzen met de
landsgrenzen kunnen samenvallen, betekent niet dat een andere oplossing
moet worden gekozen in een situatie waarin de organisatie van de televisie in
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de Lid-Staten goeddeels op wettelijke omroepmonopolies berust; een andere
begrenzing van het geografische toepassingsgebied van een cessie zou dan
vaak ondoenlijk zijn.

17

De exclusieve cessionaris van het recht om een film op het gehele grondge
bied van een Lid-Staat te vertonen, kan dus, zonder dat het gemeenschaps
recht zich daartegen verzet, zijn recht inroepen tegenover de kabeltelevisie
maatschappijen die die film via hun distributienet hebben doorgegeven na
hem te hebben ontvangen van een in een andere Lid-Staat gevestigde televi
siezender.

18

Mitsdien moet op de tweede vraag van het Hof van Beroep te Brussel wor
den geantwoord dat de verdragsbepalingen inzake het vrij verrichten van
diensten zich niet ertegen verzetten, dat degene die in een Lid-Staat de vertoningsrechten van een cinematografische film heeft verworven, met een be
roep op zijn recht de vertoning, via kabeltelevisie en zonder zijn toestem
ming, van die film in die Lid-Staat doet verbieden, indien de vertoonde film
wordt ontvangen en doorgegeven na door een derde in een andere Lid-Staat
met toestemming van de oorspronkelijke rechthebbende te zijn uitgezonden.

19

Uit het antwoord op de tweede vraag volgt dat het gemeenschapsrecht, ge
steld dat het zou gelden voor de activiteiten van kabeltelevisiemaatschap
pijen, die het onderwerp zijn van het geding voor de nationale rechter, geen
invloed heeft op de toepassing door die rechter van de bepalingen van de
wetgeving inzake het auteursrecht op een geval als het onderhavige. Mitsdien
behoeft de eerste vraag niet meer te worden beantwoord.

Kosten

20

De kosten door de Commissie, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland
en de regering van het Verenigd Koninkrijk wegens indiening hunner op
merkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking
komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als
een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke
instantie over de kosten heeft te beslissen.
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HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door het Hof van Beroep te Brussel bij arrest van
30 maart 1979 gestelde vragen,
verklaart voor recht:
De verdragsbepalingen inzake het vrij verrichten van diensten verzetten
zich niet ertegen, dat degene die in een Lid-Staat de vertoningsrechten
van een cinematografische film heeft verworven, met een beroep op zijn
recht de vertoning, via kabeltelevisie en zonder zijn toestemming, van die
film in die Lid-Staat doet verbieden, indien de vertoonde film wordt ont
vangen en doorgegeven na door een derde in een andere Lid-Staat met
toestemming van de oorspronkelijke rechthebbende te zijn uitgezonden.
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