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1. I disse forenede sager skal Domstolen tage
stilling til, om Kommissionen ved en beslut
ning truffet på grundlag af EF-traktatens
artikel 86 kan pålægge virksomheder at give
licens til deres ophavsretligt beskyttede værker. Dette betyder, at Domstolen skal tage
stilling til, om det er muligt på grundlag af
traktatens konkurrenceregler under særlige
omstændigheder at gøre indgreb i ophavsrettens særlige genstand. Sagerne rejser på ny
det grundlæggende spørgsmål om afvejningen af to indbyrdes modstridende hensyn,
nemlig på den ene side hensynet til beskyttelse af de industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder, der har deres grundlag i
national ret, og på den anden side hensynet
til en ufordrejet konkurrence, som det er en
af Fællesskabets opgaver at varetage.

2. Kommissionen pålagde ved en beslutning
truffet den 21. december 1988 tre virksomheder
at
give
licens
til
deres
tv-programoversigter 1. Denne beslutning
blev opretholdt ved domme afsagt den 10.
juli 1991 af Retten i Første Instans 2. Disse
domme er ved de foreliggende sager appelleret til Domstolen.

1 — Kommissionens beslutning 89/205/EØF om en procedure i
henhold til EØF-traktatens artikel 86 (IV/31.851 —Magill
TV Guide/ITP, BBC og RTE, EFT 1989 L 78, s. 43).
2 — Sag T-69/89, RTE mod Kommissionen, Sml. II, s. 485, og sag
T-76/89, ITP mod Kommissionen, Sml. II, s. 575.
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A — Sagernes baggrund

3. Programoversigter er lister over kommende tv-udsendelser, der indeholder oplysninger om titel, kanal, dato og tidspunkt for
udsendelserne. De udarbejdes af fjernsynsspredningsorganisationerne
i
forbindelse
med og til brug for deres programlægning.
Programoversigter er ophavsretligt beskyttede som litterære værker og kompilationer i
henhold til United Kingdom Copyright Aet
1956 og i henhold til Irish Copyright Aet
1963.

4. På tidspunktet for Kommissionens beslutning blev der i Irland og Nordirland markedsført tre ugentlige tv-programblade —
»TV-Times«,
»Radio Times« og »RTE
Guide« — der hver især indeholdt programoversigterne for to ud af seks tv-kanaler, som
kunne modtages af de fleste husstande i
Irland og af 30-40% af husstandene i Nordirland. Foruden selve programoversigterne
indeholdt tv-programbladene typisk programsammendrag — dvs. oplysninger om
indholdet af programmerne og om medvirkende — kommentarer, baggrundsartikler
etc.

5. TV Times indeholdt de ugentlige programoversigter for kanalerne ITV og Channel Four, der blev udsendt af tv-selskaber,
som af Independent Broadcasting Authority

RTE O G ITP M O D

(herefter benævnt »IBA«) 3 havde fået koncession på udsendelse af uafhængige fjernsynsprogrammer. Bladet blev udgivet af
Independent Television Publications Ltd,
London (herefter benævnt »ITP«), som
havde fået overdraget ophavsretten til programoversigterne af programproducenterne
på de to kanaler. Radio Times indeholdt de
ugentlige programoversigter for kanalerne
BBCl og BBC2 og blev udgivet af det helejede datterselskab BBC Enterprises Ltd, der
af moderselskabet BBC havde fået overdraget ophavsretten til selskabets ugentlige programoversigter. I Det Forenede Kongerige
havde BBC og IBA et duopol på levering af
landsdækkende fjernsyn. RTE Guide indeholdt de ugentlige programoversigter for
kanalerne RTE 1og RTE2 og blev udgivet af
Radio Telefis Eireann (herefter benævnt
»RTE«), der har et lovbeskyttet monopol på
radio- og fjernsynsspredning i Irland.

6. Der fandtes ikke på markedet i Irland og
Nordirland, således som det er tilfældet i
Fællesskabets øvrige medlemsstater, et
tv-programblad, der indeholdt samtlige
ugentlige programoversigter for de kanaler,
som alle eller hovedparten af tv-seerne kunne

3 — ΙΒΛ er et offentligt selskab, som blev stiftet til at forestå uafhængig fjernsyns- og radiospredning som en offentlig service
i Det Forenede Kongerige, Øen Man og Kanaløerne som
supplement til BBC's udsendelser. ΙΒΛ tildeler kontrakter til
private virksomlieder om udsendelse af programmer på
tv-kanalen ITV. Channel Four udsendes af et datterselskab af
ΙΒΛ.

KOMMISSIONEN

modtage — herefter betegnet som et »generelt ugentligt tv-programblad«. Årsagen hertil var de tre selskabers licenspraksis: Aviser
(dagblade og ugeaviser) og i visse tilfælde
tidsskrifter kunne vederlagsfrit anmode om
at få tilsendt de ugentlige programoversigter
sammen med eventuelle programsammendrag. I hvert tilfælde medfulgte en licens,
som fastlagde betingelserne for gengivelse af
oplysningerne: Aviserne kunne offentliggøre
programmerne for den pågældende dag eller,
såfremt den følgende dag var en helligdag,
programmerne for to dage, hvorved der
gjaldt visse betingelser med hensyn til offentliggørelsesformat. Det var ligeledes tilladt at
offentliggøre »højdepunkter« for ugens
tv-programmer.

7. Det irske forlag Magill TV Guide Ltd
(herefter benævnt »Magill«) påbegyndte i
1985 udgivelsen af et ugeblad i Irland og
Nordirland med oplysninger om kommende
fjernsynsprogrammer. I begyndelsen indeholdt bladet alene oplysninger om weekendprogrammerne for RTE, BBC, ITV og
Channel Four og om højdepunkterne fra
ugens programmer. Da der i maj 1986
udkom en udgave af Magill TV Guide, som
indeholdt samtlige ugens programmer for
alle tv-kanaler, der kan modtages i området,
nedlagde en irsk domstol på begæring af
RTE, BBC og ITV et foreløbigt forbud for
Magill mod at offentliggøre selskabernes
ugentlige programoversigter, idet der henvistes til, at en sådan offentliggørelse krænkede
selskabernes ophavsret. Denne afgørelse blev
I-749
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bekræftet ved en dom afsagt af High Court
den 26. juli 1989 4.

8. Magill havde allerede inden udgivelse af
den generelle udgave af Magill TV Guide
indgivet en klage til Kommissionen i medfør
af artikel 3 i Rådets forordning nr. 17 om
anvendelse af bestemmelserne i traktatens
artikel 85 og 86 5 . I artikel 1 i sin beslutning
af 21. december 1988 fastslog Kommissionen, at »den politik og praksis, der udøves af
henholdsvis ITP, BBC og RTE med hensyn
til deres egne ugentlige forhåndsoversigter
over programmer, som kan modtages i Irland
og Nordirland, udgør en overtrædelse af artikel 86 i det omfang, denne politik og praksis
er til hinder for udgivelse og salg af generelle
ugentlige tv-programblade i Irland og Nordirland«.

4 — High Court fastslår i sin dom, at programoversigter er
ophavsretligt beskyttet som litterære værker og kompilationer i henhold til irsk ret. De relevante passager af dommen er
citeret i præmis 10 i RTE-dommen og i præmis 7 i ITPdommen. Da High Court henviser til ugentlige programoversigter som offentliggjort i RTE Guide henholdsvis i TV
Times, kunne det for en umiddelbar betragtning give anledning til tvivl, om High Court i sin dom reelt tager stilling til
ophavsretsbeskyttelsen for det samlede materiale, som af
RTE og ΓΤΡ blev tilsendt efter anmodning, dvs. foruden
selve programoversigterne også programsammendrag mv.
Magill publicerede imidlertid kun selve programoversigterne
og har oplyst, at det selv udførte det nødvendige litterære og
videnskabelige arbejde og evt. kommenterede programmerne. Det kan derfor lægges til grund, at High Court i sin
dom fastslår, at selve programoversigterne, dvs. listerne med
oplysninger om titel, kanal, dato og tidspunkt, er ophavsretligt beskyttet efter irsk ret.
5 — Forordning nr. 17 af 6.2.1962, første forordning om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85 og 86, EFT
1959-1962, s. 81.
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Som følge heraf pålagde Kommissionen i
artikel 2 i sin beslutning ITP, BBC og RTE at
bringe overtrædelsen af artikel 86 til ophør
ved

»efter anmodning og på et ikke diskriminerende grundlag at levere hinanden og andre
interesserede parter deres egne ugentlige forhåndsoversigter over programmer og tillade,
at sådanne parter gengiver disse oversigter.
Dette krav gælder ikke oplysninger i tilknytning til selve programoversigterne ... Vælger
de at levere og tillade offentliggørelse af
oversigterne på grundlag af licenser, skal
eventuelle licensafgifter ... være rimelige. ITP,
BBC og RTE kan tillige i eventuelle licenser,
som meddeles andre interesserede parter,
fastsætte sådanne betingelser, som skønnes
nødvendige til at sikre en alsidig dækning af
høj kvalitet af alle deres programmer, herunder programmer af specifik interesse for et
mindretal og/eller regional interesse, og programmer af kulturel, historisk og informativ
betydning«.

9. ITP, BBC og RTE anlagde annullationssøgsmål mod Kommissionens beslutning ved
Domstolen. Ved kendelser af 11. maj 1989
traf Domstolens præsident bestemmelse om
udsættelse af gennemførelsen af Kommissionens beslutning for så vidt denne pålægger
selskaberne at give licens til gengivelse af
deres programoversigter 6.

6 — Forenede sager 76/89 R, 77/89 R og 91/89 R, RTE mod
Kommissionen, Sml. s. 1141, præmis 20.
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Sagerne blev ved kendelse af 15. november
1989 henvist til Retten i Første Instans, der
ved domme af 10. juli 1991 frifandt Kommissionen. RTE og ITP, men ikke BBC 7, har
appelleret de afsagte domme til Domstolen.

og TV Tunes udkommer derfor nu som
generelle, ugentlige tv-programblade.

Β — Indledende bemærkninger

Domstolen tillod ved kendelser af 6. juli
1989 Magill at intervenere til støtte for Kommissionens påstande og ved kendelser af 25.
marts 1992 Intellectual Property Owners
Inc. (herefter benævnt »IPO«) at intervenere
til støtte for appellanternes påstande. Sagerne
blev ved kendelse af 21. april 1993 forenet
med henblik på den mundtlige forhandling.

10. Det bemærkes for fuldstændighedens
skyld, at der den 1. marts 1991 trådte nye
regler i kraft i Det Forenede Kongerige 8,
hvorefter
fjernsynsspredningsorganisationer
er forpligtet til at give licens til reproduktion
af deres programoversigter. BBC og ITP har
påbegyndt markedsføring af hver deres generelle, ugentlige tv-programblad. Den irske
lovgivning er ikke ændret. RTE har imidlertid opnået en licens fra BBC og ITP med
henblik på at markedsføre et generelt, ugentligt tv-programblad og har givet licens til selskabets egne programoversigter 9. De tre
tv-programblade RTE Guide, Radio Times

7 — Se sag

T-70/89, B B C m o d K o m m i s s i o n e n , Sml. 1991 I I ,

s. 535.
8 — Section 176 i United Kingdom Broadcasting Act 1990.
9 — RTE har oplyst, nt det gav meddelelse om denne nve licenspolitik i en offentlig meddelelse, men at alene BBC og ITP
har sogt og opnået licens.

11. Ophavsretten er af fundamental betydning både for den enkelte rettighedshaver og
for samfundet. Medlemsstaterne har påtaget
sig internationale forpligtelser til at give
ophavsmændene en tilstrækkelig beskyttelse
for at sikre en hensigtsmæssig ramme folderes skabende indsats og har i deres ophavsretslovgivninger tildelt indehavere af ophavsrettigheder eneret til at udnytte det beskyttede værk. Ophavslovene giver med andre
ord indehaverne ret til at begrænse konkurrencen.

12. Men ophavslovene tildeler ikke ophavsmændene en ubegrænset eneret. Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker, som senest revideret ved Parisakten af 24. juli 1971, forudser og accepterer
visse begrænsninger af eneretten, og medlemsstaternes ophavslove indeholder da også
sådanne begrænsninger. Der kan være tale
om bestemmelser, der giver en begrænset ret
til fri udnyttelse af det beskyttede værk, eileider kan være tale om såkaldte tvangslicensregler, der giver ret til mod et vederlag at
gøre en bestemt brug af værket. Tvangslicenser på ophavsrettens område er typisk karakI-751
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teriseret ved, at tilladelsen til at gøre en
bestemt brug af det beskyttede værk følger af
generelle lovbestemmelser, evt. med mulighed for at indbringe vederlagsspørgsmålet
for en offentlig myndighed. Der er almindeligvis ikke som på patentrettens område tale
om, at tilladelsen til i almenhedens interesse
at gøre en nærmere bestemt brug af det
beskyttede værk gives af en domstol eller en
offentlig myndighed, som da fastsætter de
nærmere vilkår.

loven hjemler en eneret, må denne som
udgangspunkt respekteres af konkurrenceretten 11.

14. At der i de nationale lovgivninger er sket
en afvejning af ophavsmændenes interesser
over for de konkurrencebegrænsninger, som
en beskyttelse heraf fører til på det nationale
område, er ikke nødvendigvis ensbetydende
med, at der ikke kan ske yderligere begrænsninger i ophavsmændenes eneret på grundlag
af traktatens konkurrenceregler, hvis formal
er at sikre en ufordrejet konkurrence på et

13. Der er således i medlemsstaternes
ophavslove foretaget den nødvendige afvejning af de forskellige hensyn, samfundet må
varetage — herunder på den ene side hensynet til beskyttelsen af ophavsmændenes interesser og på den anden side hensynet til en
ufordrejet konkurrence 10. Det er en naturlig
konsekvens heraf, at konkurrenceretlige
tvangslicenser, dvs. licenser, som konkurrencemyndighederne på grundlag af konkurrencereglerne pålægger virksomhederne at
udstede, stort set er ukendte i medlemsstaterne på ophavsrettens område. Når ophavs-

10 — Det må ikke overses, at ophavsretten i et vist omfang
— ligesom de øvrige immaterialrettigheder — også bidrager
til at fremme konkurrencen. Dette er bl.a. fremhævet af
Kommissionen i dens konklusioner i forbindelse med vedtagelsen af dens forslag til Rådets direktiv om retlig beskyttelse af edb-programmer, EFT 1989 C 91, s. 16, hvor den
fremhævede, at ophavsretten tilskynder til investering af
intellektuelle og økonomiske ressourcer og dermed bidrager
til at fremme den tekniske udvikling i samfundets interesse.
Sammenlign for så vidt angår varemærker Domstolens dom
af 17.10.1990, sag C-10/89, H A G GF, Sml. I, s. 3711, præmis 13.
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11 — Retstilstanden i medlemsstaterne er så vidt ses således, at
konkurrencemyndighederne ikke har mulighed for at meddele tvangslicenser til ophavsrettigheder efter fransk, irsk,
italiensk og portugisisk ret, mens der ikke er taget stilling til
spørgsmålet efter tysk, belgisk, nederlandsk, luxembourgsk
og dansk ret. De spanske konkurrencemyndigheder har
udnyttet konkurrencebestemmelserne til at indføre en generel pligt for de tv-spredningsvirksomheder, som har eneret
til transmission af visse sportsbegivenheder, til at give licens
til retransmission heraf. Som nævnt ovenfor, er retstilstanden i Det Forenede Kongerige efter vedtagelsen af Broadcasting Act 1990, der ændrer Copyright, Designs and Patents
Act 1988, således, at en ophavsrettighed ud fra konkurrenceretlige hensyn og efter en procedure, som involverer de
britiske konkurrencemyndigheder, af den kompetente minister på området kan forsynes med en såkaldt klausul om
licensberedskab, der bevirker, at indehaveren ikke kan
nægte at give licens til interesserede parter, der opfylder evt.
fastsatte betingelser. Konkurrencehensyn ses ikke herudover at spille nogen rolle for de tvangslicenser, som følger af
ophavslovgivningerne.
Det kan tu sammenligning nævnes, at det på patentrettens
område så vidt ses er således, at det i visse medlemsstater,
f.eks. Spanien, Belgien og Tyskland, i princippet synes
muligt for konkurrencemyndighederne at meddele tvangslicenser, uden at der dog foreligger retspraksis herom, mens
en sådan mulighed er udelukket i andre medlemsstater f.eks.
Frankrig, Irland, Italien og Portugal. Kun i Det Forenede
Kongenge er konkurrencemyndighederne tillagt en udtrykkelig rolle, nemlig i forbindelse med de omtalte
licensberedskabs-klausuler, idet den endelige beslutning
herom dog tages af patentmyndighederne. I visse andre
medlemsstater, f.eks. lyskland, Irland og Nederlandene, har
pantentmyndighederne mulighed for at tage konkurrencehensyn i betragtning ved meddelelsen af tvangslicenser,
mens dette er udelukket i andre medlemsstater, f.eks.
Frankrig og Portugal.
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enhedsmarked. Men det således beskrevne
grundlæggende forhold mellem ophavsretten
og konkurrenceretten viser, at det er naturligt at udvise tilbageholdenhed, når der
opstår spørgsmål om på grundlag af de fællesskabsretlige konkurrenceregler at foretage
indgreb i ophavsretlige beføjelser.

15. Det forekommer mig, at Kommissionens
beslutning og Rettens domme tilvejebringer
et konkret rimeligt resultat. Gode grunde
taler for, at det ikke bør være muligt for
fjernsynsspredningsorganisationer via deres
ophavsrettigheder til programoversigter at
hindre udgivelsen af generelle ugentlige
tv-programblade. De ophavsretlige interesser, som herved beskyttes, kan efter min
mening ikke anses for tungtvejende, og de
irske og britiske forbrugere har en indlysende interesse i at få adgang til et produkt,
som er velkendt i de øvrige medlemsstater,
og som frembyder en række fordele i forhold
til de eksisterende produkter.

16. Dette er imidlertid ikke ensbetydende
med, at dette konkret rimelige resultat kan
opnås ved hjælp af beslutninger truffet af
Kommissionen på grundlag af traktatens
artikel 86. Det er muligt, at resultatet kun
kan opnås gennem regler udstedt af de nationale lovgivende myndigheder, som det er
sket i Det Forenede Kongerige, eller gennem
regler udstedt af fællesskabslovgiver.

C — Afgrænsning af appelsagernes genstand

17. RTE, ITP og IPO har nedlagt påstand
om ophævelse af Rettens domme og om
annullation af Kommissionens beslutning.
Kommissionen har nedlagt påstand om stadfæstelse af Rettens domme og subsidiært om
stadfæstelse af Rettens domme, men ændring
heraf for så vidt angår grundene 12.

18. RTE, ITP og IPO gør alle gældende, at
Retten har anvendt begrebet misbrug af en
dominerende stilling i traktatens artikel 86
forkert. RTE gør endvidere gældende, at
Retten med urette ikke har taget hensyn til
Bernerkonventionen, og at Retten har
anvendt begrebet påvirkning af samhandelen
mellem medlemsstaterne forkert. ITP gør
endvidere gældende, at Retten har tilsidesat
artikel 3 i forordning nr. 17 ved at anerkende,
at Kommissionen har beføjelse til at pålægge
en indehaver af immaterialrettigheder en
pligt til at udstede licenser, og at Retten har
tilsidesat traktatens artikel 190 ved at fastslå,
at begrundelsen for beslutningen var i overensstemmelse med princippet om ret til kontradiktion.

19. Endelig gør IPO gældende, at Retten har
foretaget en forkert definition af det relevante produktmarked og har anvendt begrebet dominerende stilling forkert. I deres
replikker gør RTE og ITP gældende, at selv

12 — Kommissionen henviser herved til Domstolens dom af
9.6.1992, sag C-30/91 P, Lestelle mod Kommissionen, Sml.
I, s. 3755.
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om de ikke udtrykkeligt har appelleret Ret
tens domme på disse to punkter, er dette
ikke ensbetydende med, at de har frafaldet
deres synspunkter herom. Det gøres gældende, at Domstolen, hvis den måtte finde, at
der foreligger et misbrug og på dette grundlag vil tage stilling til sagens realitet i medfør
af statuttens artikel 54, stk. 1, også må tage
stilling til disse anbringender.

20. Kommissionen gør gældende, og der må
gives den medhold i, at RTE og ITP ikke i
deres replikker kan fremkomme med nye
retlige anbringender, som ikke er gjort gældende i appelskrifterne, jf. Domstolens procesreglement artikel 118, sammenholdt med
artikel 42, stk. 2. Forhold, som ikke er
udtrykkeligt appelleret, må lægges til grund
af Domstolen, også selv om denne træffer
endelig afgørelse i sagen i henhold til statuttens artikel 54, stk. 1.

21. Under henvisning til, at RTE og ITP
ikke har appelleret Rettens domme på de
nævnte to punkter, gør Kommissionen gældende, at appelsagerne ikke vedrører disse
forhold, og at IPO derfor heller ikke kan
gøre de pågældende anbringender gældende.

22. En intervenient kan alene intervenere til
støtte for en af parternes påstande, jf. statuttens artikel 37, stk. 3. Det er også klart, at en
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intervenient under en appelsag alene kan
fremsætte anbringender, som holder sig
inden for sagsgenstanden, som den har foreligget for Retten, jf. statuttens artikel 51.
IPO har opfyldt begge disse betingelser, idet
det til støtte for RTE's og ITP's påstand om
annullation af Rettens domme gør anbringender gældende, som var genstand for Rettens domme. Spørgsmålet er herefter, om
IPO er afskåret fra at gøre de pågældende
anbringender gældende, alene fordi de ikke
er gjort gældende af appellanterne.

23. Artikel 93, stk. 4, i Domstolens procesreglement bestemmer, at en intervenient indtræder i sagen, således som den foreligger
ved hans intervention. Denne bestemmelse
skal ikke fortolkes således, at en intervenient,
som intervenerer i første instans, er afskåret
fra at gøre anbringender gældende, som ikke
er gjort gældende af den part, der interveneres til støtte for. Domstolen har fastslået, at
en sådan fortolkning ville fratage interventionsproceduren ethvert indhold, jf. domme af
23. februar 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg 13 og af 22. marts
1961, SNUPAT 14.

24. Ifølge procesreglementets artikel 118 finder artikel 93 med forbehold af anden
bestemmelse også anvendelse på forhandlingerne for Domstolen i sager, der angår appel
af en afgørelse fra Retten. Da der ikke i

13 — Sag 30/59, Sml. 1954-1964, s. 211, org. ref.: Rec. s. 3, se
s. 37.

14 — Forenede sager 42/59 og 49/59, Sml. 1954-1964, s. 247, org.
ref.: Rec. s. 103.

RTE OG ΓΓΡ M O D KOMMISSIONEN

Domstolens procesreglement er fastsat en
udtrykkelig bestemmelse om det modsatte,
må dette efter min mening betyde, at artikel
93 også i forbindelse med en appelsag skal
fortolkes således, at en intervenient kan gøre
anbringender gældende, som ikke er gjort
gældende af appellanterne.

D — Hvorvidt Retten har anvendt begrebet
misbrug af en dominerende stilling forkert

25. Kommissionen konstaterer i sin beslutning, at ITP's og RTE's nægtelse af at give
licenser udgør et misbrug af selskabernes
dominerende stillinger. Denne konstatering
blev fundet rigtig af Retten i Første Instans.
Retten har i sine domme taget udgangspunkt
i Domstolens praksis vedrørende forholdet
mellem traktatens regler om de frie varebevægelser og de i national ret hjemlede immaterialrettigheder, og begreberne ophavsrettens særlige genstand og ophavsrettens
afgørende funktion er herved blevet væsentlige elementer i Rettens begrundelse.

26. Som det vil fremgå af det følgende, er
denne fremgangsmåde grundlæggende rigtig.
Det er imidlertid et spørgsmål, om det af
Retten benyttede begrebsapparat i alle henseender er fastlagt og anvendt på hensigtsmæssig måde. De indlæg, der er afgivet i de foreliggende appelsager, viser, at det anvendte

begrebsapparat har skabt problemer, og Rettens domme er navnlig på dette punkt blevet
kritiseret i litteraturen 15. Jeg vil i de følgende
tre afsnit beskæftige mig med begrebet den
særlige genstand og i forbindelse med min
gennemgang af Rettens domme i underafsnit
d) tage stilling til betydningen af begrebet
den afgørende funktion.

a) Om begrebet den særlige genstand er relevant ved en stillingtagen til traktatens artikel
86

27. Domstolen har i en række domme vedrørende traktatens artikel 30 og 36 taget stilling til en afvejning af på den ene side hensynet til de frie varebevægelser og på den
anden side hensynet til beskyttelse af immaterialrettighederne. Domstolen gennemfører
denne afvejning inden for rammerne af en
konstatering af, at artikel 36 kun tillader, at
det grundlæggende princip om de frie varebevægelser inden for det fælles marked fraviges i det omfang, dette er begrundet i hensynet til beskyttelsen af de rettigheder, der

15 — Se bl.a. Georges Bonet, Revue trimestrielle de droit européen 1993, s. 525-533; Thierry Desurmont, Revue Internationale du droit d'Auteur, 151, januar 1992, s. 216-272; Ian
S. Forrester, European Competition Law Review 1992, s. 520; André Françon, Revue trimestrielle de droit commercial
et de droit économique 1992, s. 372-376; Marie-Angele Hermitte, Journal du droit international 1992, s. 471-477;
Ronald E. Myrick, European Intellectual Property Review
1992, s. 29S-304; Jonathan Smith, European Competition
Law Review, s. 135-138; Romano Subiotto, European
Competition Law Review, 1992, s. 234-244; Tilomas C.
Vinje, European Intellectual Property Review 1992, s. 397402; Miehel Waelbroeck, Annual Proceedings of the Fordham Corporate Law Institute 1992, s. 134-137 (B. Hawk ed.
1992).
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udgør den særlige genstand for den pågældende immaterialrettighed 16.

28. Anvendelsen af begrebet den særlige
genstand er udtryk for den tankegang, at der
for hver enkelt immaterialrettighed kan fastlægges en række kernebeføjelser, som i henhold til national ret tilkommer indehaveren
af denne rettighed, og hvis udøvelse ikke
berøres af traktatens regler.

29. Spørgsmålet er, om en afvejning i henhold til traktatens artikel 86 af på den ene
side hensynet til den ufordrejede konkurrence og på den anden side hensynet til
beskyttelsen af immaterialrettighederne på
samme måde må tage sit udgangspunkt i en
fastlæggelse af, hvad der udgør den særlige
genstand for den pågældende immaterialrettighed.

30. Retten i Første Instans har i sine domme
besvaret dette spørgsmål bekræftende, idet
den udtaler, »at kun sådanne begrænsninger
af den frie konkurrence eller af den frie
bevægelighed for varer og tjenesteydelser,
som er uadskilleligt forbundet med beskyttelsen af den intellektuelle ejendomsrets
egentlige indhold, er tilladt i henhold til fæl-

16 — Se f.eks. Domstolens dom af 8.6.1971, sag 78/70, Deutsche
Grammophon, Smi. s. 125, der vedrørte en med ophavsretten beslægtet ret, af 31.10.1974, sag 15/74, Centrafarm mod
Sterling Drug, Sml. s. 1147, der vedrørte patenter, og af
31.10.1974, sag 16/74, Centrafarm mod Winthrop, Sml.
s. 1183, der vedrørte varemærker.
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lesskabsretten« (præmis 69 i RTE-dommen;
præmis 54 i ITP-dommen) 17.

31. Dette resultat er på baggrund af Domstolens praksis rigtigt.

I sin dom af 13. juli 1966, Consten og Grundig 18, tog Domstolen stilling til foreneligheden med traktatens artikel 85, der forbyder
konkurrencebegrænsende aftaler, af en
udøvelse af nationale varemærkerettigheder.
Domstolen tog udgangspunkt i traktatens
artikel 222, der bestemmer: »De ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne berøres
ikke af denne traktat«, og anlagde herefter en
sondring mellem varemærkerettigheders
eksistens, som ikke berøres af artikel 85, og
deres udøvelse, som begrænses, for så vidt
dette er nødvendigt for håndhævelse af forbuddet i artikel 85. Samme tankegang kom
med lidt andre ord til udtryk i Domstolens

17 — Rettens argumentation på dette punkt er dog ikke ganske
overbevisende. Retten udleder det nævnte resultat af »artikel 36, således som bestemmelsen er fortolket af Domstolen
på baggrund af de mål, som forfølges med artikel 85 og 86
og med bestemmelserne om fri bevægelighed for varer og
tjenesteydelser«. Det er rigtigt, at Domstolen har fastslået,
at artikel 30 og 36 skal fortolkes »på baggrund af den i
EØF-traktatens artikel 2 og 3 givne afgrænsning af Fællesskabets mål og virksomhed«, jf. Domstolens dom af
9.2.1982, sag 270/80, Polydor, Sml. s. 329, præmis 16, og at
»traktatens artikel 2 og 3 vedrører oprettelsen af et marked,
hvor varerne kan bevæge sig frit under frie konkurrencevilkår ... hvilket indebærer, at også konkurrencehensynet, jf.
traktatens artikel 3, litra f), skal tages i betragtning« ved fortolkning af disse bestemmelser, jf. dom af 19.3.1991, sag
C-202/88, Frankrig mod Kommissionen, Sml. I, s. 1223,
præmis 41. At der ved fortolkning af artikel 36 skal tages
hensyn dl traktatens mål om frie konkurrencevilkår, fører
efter min mening ikke til den omvendte konklusion, at
begrebet den særlige genstand nødvendigvis er relevant for
en stillingtagen til artikel 86.
18 — Forenede sager 56/64 og 58/64, Sml. 1965-1968, s. 245.

RTE O G ITP M O D KOMMISSIONEN

dom af 29. februar 1968, Parke, Davis, der
vedrørte både artikel 85 og 86 19.

navnlig Domstolens dom af 5. oktober 1988,
Volvo mod Veng, der vedrørte traktatens
artikel 86 23.

Sondringen mellem immaterialrettigheders
eksistens og deres udøvelse er gentaget i en
række domme såvel vedrørende konkurrencereglerne som vedrørende reglerne om de
frie varebevægelser 20. Det vil af de sidstnævnte ses, at begrebet den særlige genstand
er udviklet med henblik på at gennemføre
denne sondring 21. En udøvelse af beføjelser,
der hører under den særlige genstand for en
immaterialrettighed, vil angå dennes eksistens. Sondringen mellem eksistens og
udøvelse og anvendelsen af begrebet den særlige genstand er med andre ord grundlæggende udtryk for den samme tankegang.
Efter min mening har sondringen mellem
eksistens og udøvelse derfor ikke selvstændig
betydning for løsning af konkrete afgrænsningsspørgsmål. I senere domme vedrørende
de frie varebevægelser har Domstolen ikke
fundet det nødvendigt at henvise specifikt til
denne sondring 22.

32. Der må således ved en stillingtagen til de
foreliggende sager tages udgangspunkt i en
fastlæggelse af ophavsrettens særlige genstand, hvilket begreb i Domstolens praksis
anvendes synonymt med begreberne ophavsrettens egentlige indhold og ophavsretsindehaverens væsentligste særrettigheder 24.

Også i senere domme vedrørende konkurrencereglerne har Domstolen udtrykkeligt
taget udgangspunkt i fastlæggelsen af de
beføjelser, som udgør den særlige genstand
for den pågældende immaterialrettighed, se

19 — Sag 24/67, Sml. 1965-1968, s. 457.
20 — Se i denne forbindelse Domstolens dom af 18.2.1971, sag
40/70, Sirena, Sml. 1971, s. 7, præmis 5.
21 — Se navnlig ovennævnte dom af 8.6.1971, sap 78/70, Deutsche Grammophon, fodnote 16, præmis 11, af 23.5.1978, sag
102/77, Hoffmann-La Roche mod Centrafarm, Sml. s. 1139,
præmis 6, og af 22.1.1981, sag 58/80, Dansk Supermarked,
Sml. s. 181, præmis 11.
22 — Se navnlig Domstolens dom af 17.10.1990, jf. fodnote 10, og
sammenhold med generaladvokat Jacobs' forslag til afgorelse i sagen, punkt 11.

b) Om ophavsrettens særlige genstand

33. Retten har ved sin fastlæggelse af
ophavsrettens særlige genstand navnlig henvist til Domstolens dom af 17. maj 1988,
Warner Brothers, hvori Domstolen konstaterede, at litterære og kunstneriske værker kan
udnyttes kommercielt enten ved offentlige
fremførelser eller ved at fremstille eksemplarer med fysiske bærere og bringe de således
fremstillede reproduktioner i omsætning, og

23 — Sag 238/87, Sml. s. 6211, præmis 8. Sammenlign også Domstolens dom af 5.10.1988, sag 53/87, CICRA m.fl. mod
Renault, Sml. s. 6039, præmis 11 og 15. Se vedrorende artikel 85 Domstolens dom af 25.2.1986, sag 193/83, Windsurfing International mod Kommissionen, Sml. s. 611, præmis
45.
24 — Det er ikke hensigtsmæssigt, at der pa denne måde anvendes
en forskellig terminologi. Dette ses ikke mindst af den
begrebsforvirring, der, som det vil blive omtalt nedenfor, er
kommet til udtryk i de foreliggende sager. ITP har efter min
mening med rette kritiseret Rettens dom, for sa vidt der i
præmis 54 henvises til den intellektuelle ejendomsrets egentlige indhold (»la substance même«), i præmis 55 henvises
til ophavsrettens særlige genstand ( » l ' o b j e t spécifique«),
samtidig med at der citeres fra dommen i Warner Brotherssagen, der anvender formuleringen ophavsmandens væsentligste særrettigheder (»les deux prérogatives essentielles«),
og endeligt i præmis 59 atter henvises til ophavsrettens
egentlige indhold (henholdsvis præmis 69, 70 og 74 i RTEdommen).
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herefter fastslog: »Ophavsmandens væsentligste særrettigheder, nemlig eneretten til at
fremføre værket og eneretten til at fremstille
eksemplarer af det, anfægtes ikke af reglerne
i traktaten« 25 (præmis 70 i RTE-dommen;
præmis 55 i ITP-dommen).

34. Der er i sagen enighed om, at eneretten
til at fremstille eksemplarer af det beskyttede
værk — eller som også udtrykt af Retten
eneretten til at reproducere værket — udgør
en del af ophavsrettens særlige genstand.

35. RTE, ITP og IPO har kritiseret Rettens
domme for så vidt det heri anføres, at
ophavsrettens »væsentlige formål ... er at
sikre ophavsmanden [den ideelle] 26 beskyttelse af værket og at belønne hans kreative
indsats« (præmis 71 i RTE-dommen; præmis
56 i ITP-dommen). Det gøres gældende, at
Retten herved har ændret definitionen af
ophavsrettens særlige genstand og har
»glemt« eneretten til at fremstille eksemplarer og den hermed forbundne ret til den første kommercielle udnyttelse af værket.

36. Denne kritik af Rettens domme er ikke
berettiget. Som anført af Kommissionen,
er begrebet det væsentlige formål, der på
dansk også ses oversat med den afgørende
funktion 27, et begreb forskelligt fra begrebet
den særlige genstand. De to begreber har

25 — Sag 158/86, Sml. s. 2605, præmis 13. Se også Domstolens
dom af 24.1.1989, sag 341/87, EMI Electrola, Sml. s. 79,
præmis 7.
26 — De engelske udgaver af Rettens domme anvender udtrykket
»protect the moral rights in the work«, og i de franske oversættelser henvises der til »la protection morale de l'oeuvre«
(mine fremhævelser). Det er derfor mere korrekt på dansk
at anvende udtrykket »den ideelle beskyttelse af værket«.
27 — »La fonction essentielle« er i Rettens domme oversat til
dansk med »væsentlige formål«. Medmindre der er tale om
direkte citater, vil jeg i det følgende anvende betegnelsen
afgørende funktion, som ¡eg har anvendt i mit forslag til
afgørelse af 9.2.1994 (sag C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik og Danziger, Sml. 1994 I, s. 2789).
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forskellige formål. Domstolen har i sin
praksis vedrørende traktatens artikel 30 og
36 anvendt de to begreber samtidig og
fastslået, at der ved fastlæggelsen af den
nøjagtige rækkevidde af de rettigheder, som
tilkommer indehaveren af en immaterialrettighed, dvs. ved afgrænsningen af den
særlige genstand, må tages hensyn til
rettighedens afgørende funktion 28.

37. Der er derfor ingen modstrid mellem at
fastslå, at ophavsrettens særlige genstand
omfatter eneretten til fremstilling af eksemplarer og den hermed forbundne ret til den
første kommercielle udnyttelse af værket, og
at fastslå, at ophavsrettens afgørende funktion er at sikre indehaveren den ideelle
beskyttelse af værket og at belønne hans kreative indsats.

c) Om traktatens artikel 86 kan finde anvendelse ved en udøvelse af beføjelser, der hører
under ophavsrettens særlige genstand

38. Det er klart, at en eneret til at fremstille
eksemplarer af det beskyttede værk modsvares af en ret til at nægte at give licens. Retten
til at nægte at give licens er således omfattet
af ophavsrettens særlige genstand. Dette
bekræftes af Domstolens dom af 5. oktober
1988, Volvo mod Veng 29, der vedrørte mønsterbeskyttede produkter. Domstolen fastslog i denne dom, at:

28 — Se navnlig Domstolens dom af 17.10.1990, H A G GF, jf.
fodnote 10, præmis 14.
29 — Jf. fodnote 23.

RTE OG ITP MOD KOMMISSIONEN

»En forpligtelse for indehaveren af et beskyttet mønster til — selv mod betaling af en
rimelig licensafgift — at give andre licens til
levering af produkter, der er omfattet af
mønsterretten, ville indebære, at eneretten
mistede sit egentlige indhold«, og »at nægtelse af at give en sådan licens ikke i sig selv
kan udgøre et misbrug af en dominerende
stilling« (præmis 8, min fremhævelse).

39. Det er da også i de foreliggende sager
ubestridt, at udøvelsen af eneretten til at
fremstille eksemplarer gennem en nægtelse af
at give licens ikke i sig selv udgør et misbrug
af en dominerende stilling. Kommissionen
fremhæver, at den er enig heri.

40. Det centrale og principielle tvistepunkt i
sagerne er, om og i bekræftende fald under
hvilke betingelser en licensnægtelse — dvs.
udøvelsen af en beføjelse omfattet af ophavsrettens særlige genstand — på trods af dette
udgangspunkt kan udgøre et misbrug af en
dominerende stilling. Spørgsmålet er, om der
kan foreligge sådanne særlige omstændigheder i forbindelse med en licensnægtelse, at
denne ikke længere kan betragtes som en
licensnægtelse i sig selv. Hvis artikel 86 kan
finde anvendelse, hvor den dominerende
virksomhed ikke bar foretaget sig andet og
mere end at nægte at give licens, men hvor
der i forbindelse med licensnægtelsen har
foreligget særlige omstændigheder, vil der
være tale om, at overtrædelsen af artikel 86
kun kan bringes til ophør ved at give licens.
Et pålæg om at give licens betyder, som fastslået af Domstolen i sagen Volvo mod Veng,
at der gøres indgreb i beføjelser under den

særlige genstand. Ophavsretsindehaveren kan
ikke længere forbeholde sig eneretten til at
fremstille eksemplarer af det beskyttede
værk, men må lade sig nøje med at opkræve
licensafgifter.

41. RTE og ITP gør, støttet af IPO, gældende, at de ikke bar foretaget sig andet og
mere end at nægte at give licens, og at en
sådan udøvelse af beføjelser, der er omfattet
af ophavsrettens særlige genstand, aldrig kan
berøres af artikel 86.

42. Kommissionen gør gældende, at en
udøvelse af beføjelser, der er omfattet af
ophavsrettens særlige genstand, kan være i
strid med artikel 86, når udøvelsen sker
under særlige omstændigheder. Kommissionen understreger, at ophavsrettens særlige
genstand ikke er immun, og at den ikke bør
være afskåret fra at gribe ind over for et misbrug af en dominerende stilling, blot fordi
midlet for dette misbrug er en immaterialrettighed.

43. Kommissionen henviser navnlig til, at
nok er det naturligt at tage udgangspunkt i
Domstolens praksis vedrørende traktatens
artikel 30 og 36, men at denne praksis ikke er
afgørende for en stillingtagen til artikel 86,
idet det er vigtigt at holde sig for øje, at de to
artikler har forskellig funktion og formål.
Selv om den nationale lovgivning, som hjemler de pågældende ¡mmaterialrettigheder, er
forenelig med artikel 36, udelukker dette
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ikke, at artikel 86 kan finde anvendelse på en
udøvelse af disse rettigheder. Artikel 30 og
36 retter sig til medlemsstaterne og åbner
mulighed for en bedømmelse af, om de nationale bestemmelser begrænser varebevægelserne. Artikel 86 retter sig til dominerende
virksomheder, som i deres kommercielle
adfærd skal opfylde en højere standard end
andre virksomheder. De undersøgelser, der
skal foretages, og de kriterier, der skal anvendes, er derfor ikke de samme i relation til
artikel 30 og 36 og til artikel 86. En undersøgelse i henhold til artikel 30 og 36 er generel
og gælder ethvert tilfælde, der er undergivet
de pågældende regler, mens en vurdering på
grundlag af artikel 86 kun vedrører et
bestemt tilfælde, hvorved der tages hensyn til
alle de særlige omstændigheder, der er knyttet hertil.

44. Domstolens praksis viser som nævnt i
underafsnit a), at der gælder det samme
udgangspunkt for en stillingtagen til udøvelsen af immaterialrettigheder i henhold til
traktatens artikel 30 og 36 og i henhold til
traktatens artikel 86, nemlig, at der kan fastlægges en række kernebeføjelser, som i henhold til national ret tilkommer indehaveren
af en given immaterialrettighed, og hvis
udøvelse ikke berøres af traktatens regler om
de frie varebevægelser og den ufordrejede
konkurrence. Spørgsmålet er, om dette
udgangspunkt må præciseres således, at en
udøvelse, der sker under særlige omstændigheder, kan være i strid med traktatens regler.

det naturligt, at det umiddelbart giver anledning til problemer at acceptere, at der med
hjemmel i artikel 86 skulle kunne gøres indgreb i beføjelser, som er omfattet af den særlige genstand.

46. Denne reaktion synes imidlertid først og
fremmest at have sin baggrund i en unøjagtig
opfattelse af den anvendelse, som Domstolen
gør af begrebet den særlige genstand i sin
praksis vedrørende artikel 30 og 36. Det er
ikke således, at en af Domstolen fastlagt definition af den særlige genstand er af absolut
karakter i den forstand, at enhver udøvelse af
beføjelser omfattet af den særlige genstand
herefter er immun i forhold til artikel 30.
Domstolens praksis viser for det første, at
der kan opstå spørgsmål om, hvorvidt visse
beføjelser — nye på den måde, at de ikke
med sikkerhed er omfattet af den af Domstolen fastlagte definition af den særlige genstand — bør eller ikke bør anses for omfattet
heraf 30. Domstolens praksis viser for det
andet også — og det er det væsentlige i den
foreliggende sammenhæng — at der kan
opstå spørgsmål om, hvorvidt en beføjelse,
der principielt er omfattet af den særlige genstand, er udøvet under sådanne særlige
omstændigheder, at udøvelsen skaber en uacceptabel hindring for de frie varebevægelser
og derfor ikke kan anses for omfattet af
immaterialrettens særlige genstand.

47. Domstolens praksis vedrørende artikel
30 og 36 viser således, at det er muligt og kan
45. Da begrebet den særlige genstand netop
har til formål at definere de beføjelser, der
skal forblive uberørte af traktatens regler, er
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30 — Se f.eks. Domstolens dom af 17.5.1988, Warner Brothers,
fodnote 25.
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være nødvendigt at præcisere, hvorvidt en
beføjelse er omfattet af den særlige genstand,
også når den udøves under nærmere
bestemte omstændigheder. Domstolen har i
flere sager vist, at det kan være nødvendigt at
vurdere, om en adfærd — en udøvelse af en
beføjelse omfattet af den særlige genstand —
må nægtes beskyttelse, fordi den må anses
for en urimelig udøvelse af en beføjelse, idet
den kan føre til kunstige opdelinger af fællesmarkedet.

48. Domstolen har i enkelte tilfælde givet
sine domme en sådan udformning, at denne
præcisering fremstår som en egentlig undtagelse fra — som et indgreb i — en beføjelse
omfattet af den særlige genstand for den
pågældende immaterialrettighed. Men Domstolen behandler almindeligvis sådanne situationer som et spørgsmål om nærmere at præcisere, hvorvidt en beføjelse er omfattet af
den særlige genstand, også når den udøves
under nærmere bestemte omstændigheder.

49. Et eksempel på en dom, der er udformet
på den førstnævnte måde, er dom af 23. maj
1978, Hoffmann-La Roche mod Centrafarm 31, hvori Domstolen fastslog, at varemærkets afgørende funktion er at indestå for
varens oprindelse over for forbrugeren, og at
en ret til at modsætte sig enhver anvendelse
af et varemærke, som kan forvanske oprindelsesgarantien, i forlængelse heraf hører til
dettes særlige genstand (præmis 7). Domstolen fortsatte med at fastslå, at det derfor i
henhold til artikel 36, første punktum, er

31 — Jf. fodnote 21.

begrundet at tildele indehaveren en ret til at
modsætte sig, at en importør af en mærkevare efter en ompakning af denne og uden
indehaverens tilladelse anbringer mærket på
den nye emballage (præmis 8). En sådan
udøvelse af beføjelser omfattet af den særlige
genstand kan imidlertid udgøre en skjult
begrænsning af samhandelen i strid med artikel 36, andet punktum, hvis det godtgøres, at
indehaverens benyttelse af varemærkeretten,
sammenholdt med det salgssystem, denne
anvender, som f.eks. hvor samme vare bringes på markedet i forskellige emballager i
forskellige medlemsstater, bidrager til en
kunstig opdeling af markederne mellem
medlemsstaterne (præmis 9 og 10). Under
sådanne omstændigheder og på betingelse af,
at varemærkets afgørende funktion som
garanti for varens oprindelse ikke er bragt i
fare, idet ompakningen ikke har berørt
varens originale tilstand, vil det være uforeneligt med artikel 36, at indehaveren udøver
sin ret til at modsætte sig import af ompakkede varer (præmis 10, 11 og 12) 32.

50. Domstolen har klart udtrykt begrundelsen for, at det, når der foreligger særlige
omstændigheder, kan være nødvendigt at
præcisere omfanget af den særlige genstand
for en immaterialrettighed i sin dom af 14.
september 1982, Keurkoop mod Nancy
Kean Gifts 33. Domstolen tog i denne dom
udgangspunkt i en konstatering af, »at den
ved artikel 36 indførte beskyttelse af den
industrielle og kommercielle ejendomsret
ville miste sin betydning, hvis en anden per-

32 — Se tilsvarende Domstolens dom af 10.10.1978, sag 3/78,
Centrafarm mod American Home Products, Sml. s. 1823.
33 — Sag 144/81, Sml. s. 2853. Vedrorendc andre domme, hvor
dette har varet det afgorende spørgsmål, se de domme, der
er omtalt nedenfor i underafsnit d), cc).
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son end den, der er indehaver af mønsterretten i en medlemsstat, kunne få tilladelse til
der at forhandle en vare med samme udseende som det beskyttede mønster« (præmis
22). Under henvisning til, at hindringer for
de frie varebevægelser skal være begrundede
i hensynet til beskyttelse af immaterialrettighederne og navnlig ikke må udgøre en skjult
begrænsning af samhandelen, jf. artikel 36,
andet punktum, udtalte Domstolen herefter:

»Artikel 36 har således til formål at understrege, at hensynet til de frie varebevægelser
og kravet om overholdelse af de industrielle
og kommercielle ejendomsrettigheder forliges således, at beskyttelse ydes den retmæssige udøvelse af de i national lovgivning
hjemlede rettigheder, der indebærer sådanne
indførselsforbud, som er 'begrundede' i henhold til denne artikel, mens beskyttelse må
nægtes enhver sådan urimelig udøvelse af de
nævnte rettigheder, som kan opretholde eller
bevirke kunstige opdelinger inden for fællesmarkedet 34. Udøvelsen af de industrielle og
kommercielle ejendomsrettigheder, der følger
af den nationale lovgivning, må derfor
begrænses i det omfang, det er nødvendigt af
hensyn til denne forligelse.« (Præmis 24, min
fremhævelse).

På denne baggrund og under henvisning til
sin faste praksis præciserede Domstolen sit
udgangspunkt således, at indehaveren af en

34 — Retten henviser i sine domme til Domstolens dom i sagen
Keurkoop mod Nancy Kean Gifts. I sine indirekte citater af
denne præmis tilføjer Retten imidlertid på dette sted — og
så vidt ses for egen regning — »eller skade konkurrencen
inden for fællesmarkedet« (præmis 67 i RTE-dommen; præmis 52 i ITP-dommcn).
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immaterialrettighed ikke kan gøre sine rettigheder i henhold til en medlemsstats lovgivning gældende for at modsætte sig indførsel
eller markedsføring af en vare, der lovligt er
bragt på markedet i en anden medlemsstat af
indehaveren selv, med hans samtykke eller af
en person, der står i et retligt eller økonomisk afhængighedsforhold til indehaveren af
eneretten (konsumptionsprincippet) 35.

51. Når Domstolens praksis vedrørende artikel 30 og 36 viser, at den af Domstolen fastlagte definition af den særlige genstand ikke
er af absolut karakter i den forstand, at
enhver udøvelse af beføjelser omfattet af den
særlige genstand er immun i forhold til artikel 30, er det nærliggende at antage, at også
artikel 86 kan berøre beføjelser, der i princip-

35 — Som det fremgår af de to eksempler, tager Domstolen i
domme af dette indhold udgangspunkt i traktatens artikel
36, andet punktum, hvorefter i øvrigt begrundede hindringer for samhandelen ikke må udgøre et middel til vilkårlig
forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne. Dette kan være baggrunden
for, at Domstolens praksis sommetider — men efter min
mening ikke altid hensigtsmæssigt — sammenfattes således,
at udøvelsen af en beføjelse under den særlige genstand kan
være uforenelig med traktatens artikel 30 og 36, hvis beføjelsen misbruges. Se f.eks. forslag til afgørelse fremsat af
generaladvokat Mischo den 21.6.1988 i sagen CICRA m.fl.
mod Renault [fodnote 23, punkt 20, litra c)], der under henvisning til Domstolens dom i sagen Keurkoop mod Nancy
Kean Gifts udtalte: »Når mønsterhaveren 'misbruger' sin
ret til at modsætte sig import (dvs. en ret, der i sig selv følger af enerettens særlige indhold), kan han ikke være omfattet af undtagelsen fra princippet om frie varebevægelser, jf.
artikel 36.« Se også forslag til afgørelse fremsat af generaladvokat Tesauro den 9.6.1993 (dom af 30.11.1993, sag
C-317/91, Deutsche Renault, Sml. I, s. 6227, punkt 8), hvori
det anføres: »Det fremgår nemlig af retspraksis, at artikel 30
og 36 udelukkende er til hinder for, at de pågældende rettigheder udøves på en måde, der klart er udtryk for et misbrug«, og hvor der henvises til konsumptionsprincippet
som det vigtigste eksempel på denne praksis. Domstolen
fastslog i sin dom i denne sag, at »formålet med artikel 36,
andet punktum, er at hindre, at restriktioner vedrørende
handelen, som er begrundet i de i første punktum anførte
hensyn, misbruges til andre formål og benyttes til forskelsbehandling af varer fra andre medlemsstater eller til en indirekte beskyttelse af nationale produkter« (præmis 19, min
fremhævelse).
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pet er omfattet af den særlige genstand, når
disse beføjelser udøves under særlige
omstændigheder 36.

52. Som påpeget af Kommissionen, er det i
denne forbindelse vigtigt, at der gælder den
forskel mellem artikel 30's og artikel 86's
anvendelsesområde, at mens artikel 30 berører alle virksomheder 37, finder artikel 86 kun
anvendelse på dominerende virksomheder.
Det er utvivlsomt således, at dominerende
virksomheder i deres kommercielle adfærd
skal opfylde en højere standard end andre
virksomheder 38. Mange former for kommerciel adfærd vil nemlig kun påvirke det fælles
markeds rette funktion, såfremt de udvises af

36 — Det kunne overvejes, om det kan tillægges betydning, at
artikel 86 ikke indeholder en bestemmelse svarende til artikel 36, andet punktum. Tankegangen kunne vaire, at den
manglende modifikation af det udgangspunkt, som er fastsat i traktatens artikel 222, betyder, at befojelser under den
særlige genstand i modsætning til, hvad der gadder i henhold til artikel 30 og 36, er absolut immune, når det drejer
sig om en anvendelse af artikel 86. Jeg mener, synspunktet
må afvises under henvisning til, at artikel 86 i sig selv er en
regel om misbrug af befojelscr. Dette finder, som det vil
fremgå nedenfor, stotte i Domstolens praksis.
37 — Det er klart, at traktatens artikel 30 og 36 retter sig til medlemsstaterne og stiller krav til indholdet af deres love. Men
i realiteten vil domme af ovennævnte indhold tage sigte på
at forbyde virksomheders misbrug af de rettigheder, sont de
har i henhold til nationale love, der i ovrigt anses for forenelige med traktatens artikel 30 og 36. De nationale love
bliver uforenelige med traktatens artikel 30 og 36 for sa vidt
de giver hjcmmel til, at befojelscr, der i princippet er omfattet af den særlige genstand, kan udoves under de pågældende særlige omstændigheder.
38 — Se Domstolens dom af 9.11.1983, sag 322/81, Michelin, Sml.
s. 3461, hvori Domstolen udtalte: »At det fastslås, at der
foreligger en dominerende stilling, er siledes ikke i sig selv
ensbetydende med en kritik af vedkommende virksomhed,
men betyder blot, at denne uafhængigt af årsagerne til
denne stilling, den har, er særlig forpligtet til ikke ved sin
adfærd at skade en effektiv og ufordrcjet konkurrence på
fællesmarkedet.- (Præmis 57).

virksomheder, der er dominerende 39. En
række omstændigheder vil med andre ord
kun være af betydning, såfremt udøvelsen
foretages af en dominerende virksomhed.
Dette indebærer, at en nærmere bestemt
udøvelse af beføjelser, der i princippet er
omfattet af den særlige genstand, kan være
uforenelig med artikel 86, selv om samme
adfærd kan accepteres i henhold til artikel 30
og 36.

53. Af samme grund er det mest hensigtsmæssigt, at de begrænsninger, der med hjemmel i artikel 86 foretages i virksomhedernes
udøvelse af deres beføjelser efter de nationale
immaterialretslove, behandles som undtagelser fra — indgreb i — den pågældende
immaterialrettigheds særlige genstand, og
ikke som ved en stillingtagen til artikel 30 og
36 fremstår som præciseringer af omfanget af
den særlige genstand. Det bør fastholdes, at
begrebet den særlige genstand principielt har
samme indhold og funktion i forhold til
traktatens regler om de frie varebevægelser
og om den ufordrejede konkurrence. Ikkedominerende virksomheder vil fortsat lovligt
efter traktaten kunne udøve de pågældende
beføjelser, idet disse er omfattet af den
pågældende immaterialrettigheds
særlige
genstand, og idet de pågældende særlige

39 — Som påpeget af Kommissionen, kan en almindeligt forekommende adfærd, som ikke er betinget af, at den pågældende virksomhed indtager en dominerende stilling, ikke
desto mindre udgore et misbrug af denne stilling, se Domstolens dom af 13.2.1979, sag 85/76, Hoffmann-La Roche
mod Kommissionen, Sml. s. 461, og Rettens dom af
10.7.1990, sag T-51/89, Tetra Pak, Sml. II, s. 309, hvortil
Kommissionen har henvist. Se også Domstolens dom af
21.2.1973, sag 6/72, Continental Can. Sml. s. 215.
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omstændigheder kun får betydning for det
fælles markeds rette funktion, hvis udøvelsen
foretages af en dominerende virksomhed 40.

54. At der med hjemmel i artikel 86 kan
gøres indgreb i den særlige genstand for en
immaterialrettighed, bekræftes af Domstolens praksis.

55. Retten har i sine domme henvist til
Domstolens domme af 5. oktober 1988 i
sagerne Volvo mod Veng og CICRA m.fl.
mod Renault 41 (præmis 72 i RTE-dommen;
præmis 57 i ITP-dommen). Det har givet
anledning til lange drøftelser i de for Domstolen afgivne indlæg, om disse domme kan
tages til indtægt for det nævnte resultat.

56. Efter at have fastslået, at en nægtelse af
at give licens ikke i sig selv kan udgøre et
misbrug af en dominerende stilling, fortsatte

40 — Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, når Retten i sine
domme konkluderer, »at sagsøgerens kritiserede adfærd ud
fra de kriterier, som er fastslået i den retspraksis, parterne
har henvist til, ikke kan anses for omfattet af ophavsrettens
egentlige indhold« (præmis 74 i RTE-dommen; præmis 59 i
ITP-dommen, min fremhævelse). Ophavsrettens særlige
genstand omfatter ubetinget en ret til at nægte at give licens,
og pålæggelsen af en tvangslicens med hjemmel i artikel 86
betyder, at der gøres indgreb i den seerlige genstand.
41 — Jf. fodnote 23.
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Domstolen i sin dom i sagen Volvo mod
Veng som følger:

»Det skal dog bemærkes, at indehaverens
udøvelse af eneretten til et mønster for karrosseridele til automobiler kan være omfattet
af forbuddet i artikel 86, hvis den fører til, at
en virksomhed, der indtager en dominerende
stilling, handler på en måde, der er udtryk
for misbrug, f.eks. hvis den vilkårligt nægter
at levere reservedele til uafhængige reparationsværksteder, fastsætter urimeligt høje reservedelspriser eller beslutter ikke længere at
fremstille reservedele til en bestemt bilmodel,
selv om der stadig findes et stort antal biler
af denne model ...« (Præmis 9, min fremhævelse) 42.

57. I de to førstnævnte eksempler har den
dominerende virksomhed foruden licensnægtelsen foretaget yderligere handlinger, som
ikke berører mønsterretten, og som i sig selv
er udtryk for misbrug, se nedenfor i underafsnit f) om Domstolens praksis vedrørende
leveringsnægtelser og se artikel 86, litra a),
om påtvingeise af urimelige priser. Karakteristisk for disse situationer er, således som det
navnlig er gjort gældende af ITP, at mønsterretsindehaveren kan bringe overtrædelsen af
artikel 86 til ophør uden at give licens til
hans mønsterret, idet han kan henholdsvis
genoptage sine leveringer til dem, som vilkårligt er nægtet levering, og nedsætte sine priser. En anvendelse af artikel 86 i disse situa-

42 — Se tilsvarende præmis 16 i CICRA mod Renault-dommen.
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tioner betyder derfor ikke, at der gøres indgreb i mønsterrenens særlige genstand 43.

58. I den tredje situation har den dominerende virksomhed ligeledes foretaget sig
mere end blot at nægte licens, men dette
mere, nemlig undladelsen af selv at fremstille
det beskyttede værk, er i sig selv en beføjelse,
som er omfattet af den særlige genstand for
mønsterretten. Eneretten til at fremstille
eksemplarer indebærer således ikke blot en
beføjelse til at nægte at give licens, men også
en beføjelse til frit at bestemme om, hvor,
hvornår og hvordan det beskyttede værk skal
udnyttes, herunder med det formål at opnå
størst muligt udbytte heraf 44. Uanset at
mønsterretsindehaveren kan vælge at bringe
overtrædelsen af artikel 86 til ophør enten
ved at genoptage produktionen eller ved at
give licens, viser det tredje eksempel i sagen
Volvo mod Veng, at Domstolen har accepteret, at der med hjemmel i artikel 86 kan gøres
indgreb i beføjelser, der er omfattet af den
særlige genstand for en immaterialrettighed.

eller udøver en diskriminerende licenspolitik.
Domstolen har, som anført af Kommissionen, i sin dom af 9. april 1987, Basset 45, og
af 13. juli 1989, Tournier 46, udtrykkeligt
fastslået, at ophavsretsselskabers opkrævning
af urimelige afgifter i forbindelse med offentlige fremførelser af indspillede musikalske
værker kan udgøre misbrug af en dominerende stilling. Kommissionen gør gældende,
at dette viser, at der efter artikel 86 kan gøres
indgreb i beføjelser omfattet af den særlige
genstand.

60. RTE og ITP gør heroverfor gældende, at
den dominerende virksomhed i disse situationer har foretaget sig andet og mere end at
udøve beføjelser omfattet af den særlige genstand, og at en anvendelse af artikel 86 derfor
ikke berører ophavsrettens særlige genstand.
Det er vanskeligt at se, hvordan dette andet
og mere er forskelligt fra situationen, hvor en
udøvelse af beføjelser omfattet af den særlige
genstand er sket under særlige omstændigheder. Der foreligger i hvert fald ikke i de
nævnte situationer en selvstændig misbrugsadfærd, som er uafhængig af udøvelsen af
den pågældende immaterialrettighed, således
som det var tilfældet i de to første eksempler
i sagen Volvo mod Veng.

59. Der er i sagerne enighed om, at artikel 86
kan finde anvendelse, hvor en dominerende
virksomhed opkræver urimelige licensafgifter

43 — Kommissionen gor gældende, at det andet eksempel viser, at
der kan gores indgreb i den særlige genstand. Kommissionen sidestiller herved fastsættelsen af urimeligt høje priser
for de produkter, som fremstilles pa grundlag af en monsterret, med opkrævning af urimeligt hoje liecnsaígifier. Jeg
er ikke enig i, at disse to situationer kan sidestilles. I forstnævnte tilfælde vil overtrædelsen af artikel 86 være uafhængig af, at der er tale om monsterbeskyttede produkter. Kun
i det andet tilfælde vil en anvendelse af artikel 86 betyde, at
der gores indgreb i den særlige genstand; se herom nedenfor.
44 — Se i denne forbindelse Domstolens dom af 9.7.1985, sag
19/84, Pharmon mod Hoechst, Sml. s. 2281, præmis 25.

61. Efter min mening er urimelige licensafgifter og diskriminatorisk licenspolitik i realiteten, som anført af Kommissionen, eksempler på, at der med hjemmel i artikel 86 kan

45 — Sag 402/85, Sml. s. 1747.
46 — Sag 395/87, Sml. s. 2521.
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gøres indgreb i beføjelser omfattet af den
særlige genstand, når disse udøves under særlige omstændigheder. Den dominerende virksomhed har ikke foretaget sig andet og mere
end at udøve beføjelser omfattet af den særlige genstand, nemlig opkrævet licensafgifter 47 og nægtet at give licens. Men udøvelsen
af disse beføjelser er sket under særlige
omstændigheder, idet virksomheden har
opkrævet afgifter, der er betydeligt højere
end i andre medlemsstater, eller har nægtet
licens samtidig med, at licens faktisk gives
andre. En anvendelse af artikel 86 i de to
situationer vil betyde, at der gøres indgreb i
beføjelser omfattet af den særlige genstand,
idet indehaverens mulighed for frit at fastsætte sit vederlag begrænses, og idet indehaveren pålægges at give licens til dem, over for
hvem der er diskrimineret. Der er ikke
anledning til at definere opkrævning af urimelige licensafgifter eller diskriminerende
licenspolitik som adfærd, der generelt falder
uden for den særlige genstand for ophavsretten, og som derfor potentielt vil kunne være i
strid med artikel 30 og 36, idet adfærd af
denne type ikke vil påvirke det fælles markeds rette funktion, for så vidt den foretages
af virksomheder, som ikke er dominerende,

og som i øvrigt opererer under sædvanlige
markedsvilkår, jf. artikel 85 48.

62. Det følger af ovenstående, at Domstolen
ved en stillingtagen til artikel 86 såvel som
ved en stillingtagen til artikel 30 og 36
løbende må præcisere, hvorvidt beføjelser,
der i princippet er omfattet af den særlige
genstand, er udøvet under sådanne særlige
omstændigheder, at dette skaber uacceptable
hindringer for den ufordrej ede konkurrence
eller for de frie varebevægelser.

63. Det vigtige spørgsmål i de foreliggende
sager er naturligvis, hvornår der foreligger
sådanne særlige omstændigheder. Jeg vil tage
stilling hertil i forbindelse med min gennemgang af Rettens domme.

47 — Se i denne forbindelse Domstolens dom af 18.3.1980, sag
62/79, Coditei, Sml. s. 881, præmis 14, og af 6.10.1982, sag
262/81, Coditei, Sml. s. 3381, præmis 12, hvori Domstolen
fastslog, at muligheden for indehaveren af ophavsretten til
en film til at kræve honorar for offentlige fremførelser er en
del af den afgørende funktion (i dommene oversat med
hovedfunktionen) for ophavsretten til denne type litterære
og kunstneriske værker. Anvendelsen af begrebet den afgørende funktion i denne sammenhæng er efter min mening
ikke korrekt. Der er tale om at afgrænse, hvilke beføjelser
der retmæssigt tilkommer indehaveren af en ophavsret, dvs.
en definition af ophavsrettens særlige genstand. Ophavsrettens afgørende funktion er at belønne indehaverens kreative
indsats. Om definitionen og anvendelsen af dette begreb, se
nedenfor i underafsnit d).
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48 — Se i denne forbindelse præmis 14 i Tournier-dommen, hvori
Domstolen fastslog: »Spørgsmålet om, hvorvidt den afgift,
SACEM egenhændigt har fastsat, er udtryk for misbrug
eller forskelsbehandling, skal vurderes i relation til konkurrencereglerne i artikel 85 og 86. Afgiftens størrelse er uden
betydning ved afgørelsen af, om de pågældende nationale
bestemmelser er forenelige med traktatens artikel 30 og 59.«
Sammenlign også præmis 18 og 19 i Basset-dommen. Se
endelig som yderligere støtte for det nævnte resultat Domstolens dom af 23.5.1978, jf. fodnote 21, præmis 16, og
Domstolens praksis vedrørende artikel 85, navnlig dom af
13.7.1966, Consten og Grundig, jf. fodnote 18, se især
s. 258, hvori Domstolen fastslog: »Artikel 36, som indskrænker rækkevidden af de i traktatens afsnit I, kapitel 2,
indeholdte bestemmelser om liberalisering af vareudvekslingen, kan ikke indskrænke anvendelsesområdet for artikel
85«, samt tidligere nævnte dom af 29.2.1968, Parke, Davis,
jf. fodnote 19, og af 6.10.1982, Coditel, jf. fodnote 47, præmis 19 og 20.
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d) Om Rettens begrundelse for, at der kan
gøres indgreb i ophavsrettens særlige genstand og om ophavsrettens afgørende funktion

65. Retten når herved det principielt rigtige
resultat. Men Rettens formulering af begrundelsen herfor giver på flere punkter problemer.

aa) Om adfærd, der forfølger et mål, der er
klart i strid med formålet med artikel 86
64. Retten har udtrykt sig således om muligheden for at gøre indgreb i ophavsrettens
særlige genstand:

»Selv om det er klart, at udøvelsen af eneretten til at reproducere det beskyttede værk
ikke i sig selv udgør et misbrug, stiller sagen
sig anderledes, såfremt det i betragtning af de
særlige omstændigheder i det enkelte tilfælde
viser sig, at betingelserne for og de nærmere
regler for udøvelsen af eneretten til at reproducere det beskyttede værk i realiteten forfølger et mål, der klart er i strid med formålet med artikel 86. I så fald udøves
ophavsretten nemlig ikke længere i overensstemmelse med dens væsentlige formål, jf.
traktatens artikel 36, som er at sikre ophavsmanden [den ideelle] beskyttelse af værket
og at belønne hans kreative indsats under
hensyntagen til de mål, som navnlig forfølges
med artikel 86 ... I et sådant tilfælde medfører fællesskabsrettens forrang, navnlig for så
vidt angår så grundlæggende principper som
principperne om frie varebevægelser og fri
konkurrence, at nationale regler om intellektuel ejendomsret, der strider mod disse principper, må vige.« (Præmis 71 i RTEdommen; præmis 56 i ITP-dommen).

66. Retten henviser til, at udøvelsen af eneretten til at fremstille eksemplarer udgør et
misbrug, såfremt det i betragtning af de særlige omstændigheder i det enkelte tilfælde
viser sig, at betingelserne og de nærmere regler herfor i realiteten forfølger et mål, der er
klart i strid med formålet med artikel 86.

67. Det er efter min mening med urette, når
Retten synes at lægge til grund, at en
udøvelse af ophavsretten vil udgøre et misbrug af en dominerende stilling, i det omfang
det må konstateres, at udøvelsen forfølger et
klart konkurrencebegrænsende mål. Formålet med ophavsretten er netop, som navnlig
påpeget af ITP, at give indehaveren mulighed
for at begrænse konkurrencen, og denne
mulighed må også tilkomme en dominerende
virksomhed. Rettens udgangspunkt synes at
være, at de formål, der forfølges med artikel
86, har større vægt end de formål, som
ophavsretten forfølger. Det er, som jeg forstår Domstolens praksis, det modsatte
udgangspunkt, der skal lægges til grund.
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68. Dette betyder naturligvis ikke, at spørgsmålet om, hvilke mål der forfølges med den
pågældende adfærd, ikke er relevant ved en
anvendelse af artikel 86. Det er således ikke
tilstrækkeligt at tage stilling til, om der foreligger en konkurrencebegrænsende adfærd i
artikel 86's forstand, idet en beføjelse omfattet af den særlige genstand er udøvet under
særlige omstændigheder. Det må i givet fald
tillige undersøges, om der er en konkret
acceptabel begrundelse for at udøve beføjelsen under de pågældende omstændigheder,
eller om denne udøvelse alene forfølger mål,
der er klart i strid med artikel 86, jf. herom
nedenfor i underafsnit i).

bb) Om definitionen af ophavsrettens afgørende funktion

69. Retten henviser til, at ophavsrettens
afgørende funktion er at sikre ophavsmanden
den ideelle beskyttelse af værket og at
belønne hans kreative indsats under henvisning til de mål, som navnlig forfølges med
artikel 86.

70. Retten synes herved at indfortolke de
mål, der forfølges med artikel 86, i en definition af ophavsrettens afgørende funktion.
Dette kan ikke være korrekt. Begrebet den
afgørende funktion er et fællesskabsretligt
begreb, men det har sit grundlag i de nationale ophavslove. Det er udtryk for Domstolens opfattelse af, hvad der er de afgørende
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formål, de nationale ophavslove forfølger, og
anvendes som nedenfor anført bl.a. til at tage
stilling til, hvornår der med hjemmel i artikel
86 kan gøres indgreb i beføjelser omfattet af
ophavsrettens særlige genstand. Det giver
derfor ikke mening at lade konkurrencereglernes formål indgå i fastlæggelsen af ophavsrettens afgørende funktion.

71. Retten har derimod ret i, at ophavsrettens afgørende funktion er at sikre ophavsmanden ideel beskyttelse af værket og at
belønne hans kreative indsats. Hvad angår
belønningen for den kreative indsats finder
dette, som anført af Retten, støtte i Domstolens praksis 49.

72. ITP har gjort gældende, at en definition
af ophavsrettens afgørende funktion, hvorefter denne omfatter beskyttelse af ideelle rettigheder, indebærer, at de, der har fået overdraget rettighederne af ophavsmanden,
såsom ITP, ikke kan udnytte sådanne rettigheder, der er uoverdragelige, og dermed ikke
kan udøve eneretten til at fremstille eksemplarer. Under den mundtlige forhandling har
ITP dog præciseret sit synspunkt således, at
det kan acceptere, at ophavsretten har til
formål at beskytte ideelle interesser, blot man
ikke glemmer de økonomiske og kommer-

49 — Præmis 71 i RTE-dommen; præmis 56 i ITP-dommen. Retten har navnlig henvist til Domstolens praksis vedrørende
patenter, men der er ingen anledning til på dette punkt at
opfatte ophavsretten forskelligt. Se også de i fodnote 47
omtalte domme.
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cielle interesser, der er forbundet med
ophavsretten, og som er de eneste, der interesserer en erhverver som ITP.

73. Det er uomtvisteligt, at ophavsretten
omfatter økonomiske og kommercielle rettigheder. Det er selvsagt ikke uforeneligt hermed at konstatere, at ophavsretten tillige
omfatter ideelle rettigheder, og at beskyttelsen af disse interesser er en så vigtig bestanddel af ophavsretten, at hensynet hertil nødvendigvis må indgå i definitionen af
ophavsrettens afgørende
funktion.
En
beskyttelse af ideelle interesser er hjemlet i
de nationale lovgivninger, om end indholdet
af beskyttelsen kan variere landene imellem.
Der vil dog typisk være tale om en beskyttelse af ophavsmandens krav på at blive
navngivet ved værksudnyttelsen og en
beskyttelse af ophavsmandens ret til at modsætte sig krænkende ændringer af hans værk.
Det vil normalt være således, at denne del af
ophavsretten er uoverdragelig 50. Dette særkende ved ophavsretten påvirker ikke ITP's
mulighed for at udøve de økonomiske og
kommercielle rettigheder, som selskabet har
fået overdraget 51.

74. For så vidt Retten ikke ved sin definition
af begrebet den afgørende funktion har

50 — Se artikel 6a, stk. 1, i Bernerkonventionen, der definerer
indholdet af den ideelle beskyttelse som følger: »Uafhængig
af sine økonomiske rettigheder og selv efter overdragelse af
disse bevarer ophavsmanden retten til at hævde paterniteten
til sit værk og til at modsætte sig enhver forvanskning,
beskæring eller anden xndring af dette eller enhver anden
brug af værket, som vil kunne skade hans ære eller anseelse.« Se også om »droit moral« Kommissionens gronbog om
ophavsret og den teknologiske udfordring, KOM(88) 172
endelig udg. af 21.2.1989, punkt 5.6.27.
51 — Se herved Domstolens dom af 20.1.1981, forenede sager
55/80 og 57/80, Musik-Vertrieb Membran mod GEMA,
Sml. s. 147, præmis 12.

ændret definitionen af den særlige genstand,
jf. ovenfor i underafsnit b), synes selve definitionen af ophavsrettens afgørende funktion
i øvrigt ikke bestridt i sagen.

75. Derimod kritiserer ITP, RTE og IPO
den anvendelse, som Retten har gjort af
begrebet den afgørende funktion. Det gøres
gældende, at Retten gennem sin anvendelse
af dette begreb har reduceret ophavsretsindehaverens rettigheder til en ret til at udnytte
det beskyttede værk gennem licenser.

cc) Om anvendelsen af begrebet den afgørende funktion

76. Retten henviser til, at i et tilfælde, hvor
ophavsretten ikke længere udøves i overensstemmelse med dens afgørende
funktion,
medfører fællesskabsrettens forrang, at nationale regler om intellektuel ejendomsret, der
strider mod principperne om frie varebevægelser og fri konkurrence, må vige.

77. Dette resultat er i princippet rigtigt. Men
der er behov for at præcisere, på hvilken
måde begrebet den afgørende funktion er
relevant for en stillingtagen til artikel 86.
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78. Jeg har ovenfor ment at kunne lægge til
grund, at artikel 86 såvel som artikel 30 og 36
kan finde anvendelse, når beføjelser under
den særlige genstand udøves under særlige
omstændigheder. Det vigtige spørgsmål er
som nævnt, hvordan Domstolen finder frem
til, om der foreligger sådanne særlige
omstændigheder. Det er i denne sammenhæng, begrebet den afgørende funktion er
relevant.

79. Fastlæggelsen af, hvilke beføjelser der
henhører under den særlige genstand, beror
på en afvejning af på den ene side hensynet
til beskyttelsen af den pågældende immaterialrettighed og på den anden side hensynet til
de frie varebevægelser eller den ufordrejede
konkurrence. Hvorvidt der foreligger særlige
omstændigheder, som betyder, at en udøvelse
af beføjelser, der i princippet er omfattet af
den særlige genstand, ikke desto mindre må
anses for uforenelig med traktatens regler,
beror på en fornyet afvejning af disse hensyn. Begrebet den afgørende funktion er et
hjælpebegreb, som sætter Domstolen i stand
til at foretage disse afvejninger. En definition
af rettighedens afgørende funktion har til
formål at fastlægge de hensyn, som skal afvejes over for modstående hensyn til de frie
varebevægelser eller den frie konkurrence.

80. At der er tale om en afvejning betyder
ikke, at begge hensyn skal tilgodeses ligeligt.
Afvejningen vil altid være i immaterialrettighedernes favør. Det er traktatens udtrykkelige udgangspunkt, at immaterialrettighederne kan udøves, også selv om dette fører til
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handelshindringer
eller
konkurrencebegrænsninger. Er en udøvelse af en given
immaterialrettighed derfor nødvendig for, at
denne kan opfylde sin afgørende funktion,
berøres udøvelsen ikke af traktatens regler.
Kun hvor en udøvelse ikke er nødvendig for
at opfylde den afgørende funktion, må hensynet til indehaverens interesse i at foretage
denne udøvelse vige for hensynet til de frie
varebevægelser eller hensynet til den frie
konkurrence.

81. Imidlertid er spørgsmålet om, hvad der
er nødvendigt, for at immaterialrettens afgørende funktion opfyldes, ikke et absolut,
men et relativt begreb.

82. Det er ikke således, som RTE, ITP og
IPO synes at frygte, at et indgreb i beføjelsen
til at nægte licens er berettiget, allerede fordi
det kan konstateres, at ophavsretsindehaveren vil kunne opkræve licensafgifter og på
denne måde opnå en belønning for sin kreative indsats.

Tværtimod er udgangspunktet for Domstolens afvejning netop, at beføjelser, som er
omfattet af den særlige genstand, anses for
nødvendige for, at den pågældende immaterialrettighed kan opfylde sin afgørende funktion. Eneretten til at fremstille eksemplarer
og dermed retten til at nægte licens er som
udgangspunkt nødvendig for at sikre

RTE OG ITP MOD KOMMISSIONEN

ophavsretsindehaveren
en
tilstrækkelig
belønning for hans kreative indsats.

have mulighed for at sikre sig en beskyttelse
af ideelle interesser gennem fastsættelse af
vilkår herom i licenskontrakten 52.

83. Tilstedeværelsen af nærmere bestemte
omstændigheder kan imidlertid betyde, at
hensynet til ophavsretsindehaveren vejer
mindre tungt eller hensynet til konkurrencen
mere tungt end sædvanligt. I en sådan situation er det muligt, at en afvejning under artikel 86 må føre til, at muligheden for at
opkræve licensafgifter anses for tilstrækkelig
for at sikre indehaveren belønning for hans
kreative indsats, idet beføjelsen til at nægte
licens ikke under disse omstændigheder kan
anses for nødvendig for at opfylde den afgørende funktion.

85. At begrebet den afgørende funktion må
tillægges den beskrevne betydning, har støtte
i Domstolens praksis vedrørende artikel 30
og 36 53.

84. Det vil samtidig ses, at begrebet den
afgørende funktion sætter en absolut grænse
for, hvilke indgreb der med hjemmel i artikel
86 kan gøres i beføjelser under den særlige
genstand. Der kan ikke gøres sådanne indgreb, som vil betyde, at ophavsmanden ikke
kan opnå en belønning for den kreative indsats eller ikke kan sikres den beskyttelse af
ideelle interesser, som måtte være hjemlet i
national ret.

Denne grænse vil ikke blive overskredet ved
et pålæg om at give licens, da der vil kunne
opkræves licensafgifter, og da ophavsmanden
ikke kan være afskåret fra at gribe ind over
for licenstagers uretmæssige eller krænkende
brug af det beskyttede værk og i øvrigt må

Domstolen fastlægger, hvilke beføjelser der
er omfattet af den særlige genstand ud fra en
vurdering af, hvad der er nødvendigt for at
opfylde den afgørende funktion for den
pågældende immaterialrettighed 54.

Tilstedeværelsen
af nærmere
bestemte
omstændigheder kan imidlertid betyde, at

52 — Det bemærkes i denne forbindelse, at beskyttelsen af den
særlige ideelle relation mellem ophavsmanden og hans værk
ma omfatte en ret for indehaveren til helt at modsætte sig
offentliggarelse af hans værk. Det forhold, at den afgorendc
funktion angives at omfatte beskyttelsen af ideelle interesser, betyder derfor, at der ikke med hjemmel i artikel 86 vil
kunne gives en virksomhed pålæg om at give licens i de
situationer, hvor ophavsmanden ikke onsker værket offentliggjort. Problemstillingen er ikke relevant i de foreliggende
sager, eftersom RTE og ITP selv foretager en sådan offentliggørelse og tillige har givet en lang række licenser med
henblik pa delvis offentliggorelse af værket.
53 — Det vil dog ses, at Domstolen i visse domme alene henviser
til de hensyn, som udgor den pågældende ¡mmaterialreltigheds afgorende funktion, uden udtrykkeligt at anvende
dette begreb.
54 — Se f.eks. Domstolens dom af 17.10.1990, HAG GF, jf. fodnote 10, præmis 14, af 17.5.1988, Warner Brothers, jf. fodnote 25, præmis 15, af 9.7.1985, Pharmon mod Hoechst, jf.
fodnote 44, præmis 26, af 3.12.1981, sag 1/81, Pfizer, Snil.
s. 2913, præmis 7, 8 og 9, af 14.7.1981, sag 187/80, Merck
mod Stephar, Sml. s. 2063, præmis 10, af 10.10.1978, Centrafarm mod American Home Products, jf. fodnote 32,
præmis 11, og af 23.5.1978, Hoffmann-La Roche, jf. fodnote 21, præmis 7. Sidstnævnte dom er mere udforligt
omtalt ovenfor i punkt 49.
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hensynet til indehaveren vejer mindre tungt
og/eller hensynet til de frie varebevægelser
mere tungt end sædvanligt, og at afvejningen
derfor må føre til, at en udøvelse under disse
omstændigheder anses for uforenelig med
traktatens regler. Som beskrevet ovenfor i
underafsnit c), vil denne adfærd ved en stillingtagen til artikel 30 og 36 almindeligvis
blive defineret som en adfærd, der ikke er
omfattet af den særlige genstand 55. Domme
af dette indhold er udtryk for, at Domstolen
har fundet, at en udøvelse af beføjelser, der i
princippet er omfattet af den særlige genstand, ikke under de pågældende omstændigheder var nødvendig for, at immaterialrettigheden kunne opfylde sin afgørende funktion.

Domstolen må dog også i en række tilfælde
konstatere, at en udøvelse af beføjelser
omfattet af den særlige genstand også under
nærmere bestemte omstændigheder må anses
for nødvendig for at opfylde den afgørende
funktion for den pågældende immaterialrettighed 56.

udelukket med hjemmel i artikel 86 at gøre
indgreb i en beføjelse, som efter Domstolens
praksis er omfattet af ophavsrettens særlige
genstand, og i denne forbindelse at redegøre
for betydningen af begrebet ophavsrettens
afgørende funktion.

Der er en indbygget fare herved, nemlig den,
at der måtte være frembragt den opfattelse, at
begrebet den særlige genstand er blevet så
relativiseret, at begrebet ikke har reel betydning. En sådan opfattelse ville være fejlagtig.
Det én gang fastlagte indhold af ophavsrettens særlige genstand er altid udgangspunktet
for Domstolens overvejelser, og det ligger
fast, at der skal kunne påvises kvalificerede
og tungtvejende grunde for, at beføjelser
omfattet af ophavsrettens særlige genstand
kan være udøvet i strid med traktatens regler.

86. Det har i det foregående været nødvendigt at godtgøre, at det ikke principielt er

55 — Se f.eks. præmis 15 i H A G GF-dommen, præmis 23 i
Pharmon-dommen, præmis 10 og 11 i Pfizer-dommen, præmis 11 og 13 i Merck-dommen, præmis 19-23 i American
Home Products-dommen, præmis 9 i Hoffmann-La Rochedommen, samt Domstolens dom af 3.3.1988, sag 434/85,
Allen & Hanburys mod Generics, Sml. s. 1245, præmis
14-23, af 20.1.1981, Musik-Vertrieb Membran mod GEMA,
jf. fodnote 51, præmis 14-18, og af 20.6.1976, sag 119/75,
Terrapin mod Terranova, Sml. s. 1039, præmis 6.
56 — Se f.eks. præmis 16 i H A G GF-dommen, præmis 18 i Warner Brothers-dommen, præmis 25 og 26 i Pharmondommen, præmis 12-18 i American Home Productsdommen, præmis 10, 11 og 12 i Hoffmann-La Rochedommen og præmis 7 i Terrapin-dommen.
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87. Hvad navnlig angår beføjelsen til at
nægte licens vil det ses, at et pålæg om at give
licens udgør et alvorligt indgreb i en ophavsrettighed, idet rettigheden begrænses til kun
at være en økonomisk vederlagsret. Der skal
derfor særligt tungtvejende og kvalificerede
konkurrencehensyn til, før beføjelsen til at
nægte licens må anses for udøvet under
omstændigheder, der betyder, at udøvelsen
ikke kan anses for nødvendig for, at ophavsretten kan opfylde sin afgørende funktion.

RTE

OG

ITP M O D

88. Der skal i de følgende afsnit tages stilling
til, om de omstændigheder, som Retten i sine
domme har fremhævet som særlige omstændigheder, der kan begrunde en anvendelse af
artikel 86, opfylder denne betingelse.

e) Om fremkomsten af et nyt produkt, for
hvilket der er en væsentlig potentiel efterspørgsel fra forbrugernes side

89. Retten har i sine domme lagt vægt på, at
RTE og ITP ved »at forbeholde sig eneretten
til at offentliggøre de ugentlige programoversigter forhindrede, at der fremkom et nyt
produkt på markedet, nemlig et generelt
tv-blad, som kunne konkurrere med selskabets eget blad«, og for hvilket »der er en
potentiel efterspørgsel... fra forbrugernes
side« (præmis 73 i RTE-dommen; præmis 58
i ITP-dommen).

90. Det har været klart afgørende for anvendelsen af artikel 86 i de foreliggende sager, at
RTE og ITP ved deres adfærd hindrede
fremkomsten af et nyt produkt. Ingen vil
betvivle, at RTE og ITP var berettigede til at
udøve deres ophavsret med henblik på at forhindre udgivelse af tv-programblade, der svarede til deres respektive tv-programblade.
Kommissionen præciserede i sin beslutning,
at der forelå en overtrædelse af artikel 86, i

KOMMISSIONEN

det omfang selskabernes politik og praksis
var til hinder for udgivelse af et generelt
tv-programblad, og dens beslutning må derfor fortolkes således, at pålægget til selskaberne om at give licens til deres programoversigter alene gælder, for så vidt
oversigterne skal anvendes til fremstilling af
generelle ugentlige tv-programblade 57.

91. Hensynet til forbrugernes interesse i, at
der fremkommer et nyt produkt, er utvivlsomt relevant ved en stillingtagen til, om der
foreligger
en
konkurrencebegrænsende
adfærd i artikel 86's forstand. Som påpeget af
Kommissionen, bestemmer artikel 86, litra
b), at et misbrug af en dominerende stilling
især kan bestå i »begrænsning af produktion,
afsætning eller teknisk udvikling til skade for
forbrugerne« 58.

92. Der kan således for en umiddelbar
betragtning være god grund til at finde, at
der foreligger en særlig omstændighed, som
er egnet til at kvalificere udøvelsen af beføjelser omfattet af den særlige genstand som et
misbrug, når udøvelsen sker med henblik på
at forhindre fremkomsten af et nyt produkt.
En nærmere overvejelse viser imidlertid, at et

57 — Kommissionen lagde i sin beslutning vargt på at vise, at situationen i andre medlemsstater og erfaringen — om end
begrænset — med udgivelsen af Magill TV Guide dokumenterede, at der var en væsentlig potentiel eftersporgsel på
markedet for generelle tv-programblade. Under sagerne for
Retten bestred sagsogerne, at Kommissionen havde fort
bevis herfor (præmis 37 i RTE-dommen; præmis 22 i ITPdommen). Der er efter min mening tilstrækkelig dokumentation for den potentielle eftersporgsel i de af Kommissionen anforte forhold.
58 — Kommissionen har i denne forbindelse henvist til Rettens
dom af 10.7.1990, Tetra Pak, jf. fodnote 39.
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sådant resultat kun er rigtigt, hvis der sker en
kvalificering af begrebet et nyt produkt.

94. Kommissionen afviser, at det er relevant
ved kvalificeringen af produktet som nyt, at
det pågældende produkt vil konkurrere med
ophavsretsindehaverens egne produkter 60.

95. Kommissionens opfattelse forekommer
mig ikke holdbar.

93. Den første betingelse for, at der kan være
tale om et nyt produkt, er naturligvis, at
produktet ikke findes på det pågældende
marked 59. Men dette kan ikke i sig selv
være tilstrækkeligt til at pålægge en
ophavsretsindehaver at give licens, jf. nedenfor om produkter, som indehaveren har
mulighed for selv at fremstille, men aktuelt
har valgt ikke at fremstille. Det må på baggrund af omstændighederne i de foreliggende
sager overvejes, om det er tilstrækkeligt til at
anse et produkt for nyt, at der tillige er tale
om et produkt, som ophavsretsindehaveren
ikke selv er i stand til at fremstille, f.eks.
fordi fremstillingen forudsætter licens til at
benytte andres ophavsretsbeskyttede værker.
Eller om det relevante kriterium i stedet er,
hvorvidt det pågældende produkt konkurrerer med ophavsretsindehaverens produkt.

59 — Såfremt selskaberne havde valgt i fællesskab at fremstille et
generelt tv-programblad, men i øvrigt nægtede udenforstående denne mulighed, ville det under alle omstændigheder
være udelukket at begrunde et indgreb i den særlige genstand med, at selskabernes adfærd forhindrede fremkomsten af et nyt produkt. Men en sådan adfærd ville muligvis
være udtryk for en diskriminatorisk licenspolitik og af
denne grund uforenelig med artikel 86. Dette er i hvert fald
Kommissionens opfattelse, idet denne i punkt 27 i sin
beslutning udtaler: »At lade et påbud gælde for levering af
disse programoversigter alene mellem ITP, BBC og RTE
indbyrdes ville være ensbetydende med at øve forskelsbehandling på en måde, der er uforenelig med artikel 86, af
andre interesserede parter, som måtte ønske at producere et
alsidigt ugentligt programblad.« ITP og RTE har ikke
anfægtet Kommissionens beslutning på dette punkt, og der
er følgelig ikke anledning til at tage stilling til, om Kommissionens opfattelse er korrekt. Den britiske lovgivning ses
ændret således, at der skal gives licens til alle interesserede
arter, og RTE har på samme måde valgt generelt at tilbyde
picens
til selskabets programoversigter.
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96. Det er efter min mening nærliggende at
finde, at der foreligger et misbrug af en
dominerende stilling, hvis indehaveren af en
ophavsret ved hjælp heraf forhindrer fremkomsten af et produkt, som ikke konkurrerer
med indehaverens produkt, idet produktet
opfylder andre behov hos forbrugerne end
de behov, som tilgodeses ved hjælp af indehaverens produkt.

97. Det modsatte må efter min mening
gælde, hvis ophavsretten anvendes til at forhindre fremkomsten af et produkt, som
fremstilles ved hjælp af det ophavsretligt
beskyttede værk, og som konkurrerer med
de produkter, som indehaveren selv fremstiller. Selv om der er tale om et nyt og bedre
produkt, bør hensynet til forbrugerne ikke i

60 — Kommissionen anfører, at den holdning, som den indtager i
nærværende sag, er i overensstemmelse med dens tidligere
praksis. Således indstillede Kommissionen i 1984 den procedure, som den havde indledt i relation til IBM, efter at selskabet havde forpligtet sig til at give sine konkurrenter
oplysninger om brugen af IBM's computere af typen
System/370 — et løfte, som blev fornyet og udvidet i
december 1988. Uden de pågældende oplysninger kunne de
konkurrerende selskaber holdes uden for markedet for produkter, som konkurrerede med IBM's produkter {Fjortende
Beretning om Konkurrencepolitikken,
1984, s. 79). Ifølge
ΓΤΡ drejede IBM-sagen sig imidlertid udelukkende om
levering af oplysninger, uden at immaterialrettigheder blev
påvirket heraf.
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denne situation kunne begrunde et indgreb i
den særlige genstand for ophavsretten. Når
der er tale om et produkt, der i det væsentlige tilgodeser samme behov hos forbrugerne
som det beskyttede produkt, vejer hensynet
til ophavsretsindehaveren tungt. Selv om
markedet begrænses til skade for forbrugerne, må beføjelsen til at nægte licens i
denne situation anses for nødvendig for at
sikre ophavsmanden belønning for hans kreative indsats.

98. RTE og ITP har ikke mulighed for selv
at
fremstille
et
generelt
ugentligt
tv-programblad. Men et generelt ugentligt
tv-programblad vil utvivlsomt, som også
anført af Kommissionen, konkurrere med
deres respektive ugentlige tv-programblade.
Et generelt ugentligt tv-programblad vil både
være billigere og mere overskueligt, men det
vil grundlæggende opfylde samme behov hos
forbrugerne som det behov, der kan opfyldes
gennem indkøb af ugentlige tv-programblade
for de enkelte tv-spredningsorganisationer.
Under disse omstændigheder bør hensynet
til forbrugerne vige for hensynet til ophavsretsindehaveren. Der foreligger ikke et nyt
produkt i den betydning, som kan være relevant for en anvendelse af artikel 86, og dermed ikke en særlig omstændighed, som kan
begrunde et indgreb i den særlige genstand.

99. Det er i øvrigt efter min mening med
urette, at Retten sammenligner den foreliggende situation med den situation, Domstolen beskrev som det tredje eksempel på en

misbrugsadfærd i sine domme i sagerne
Volvo mod Veng og CICRA mod Renault.
Retten anførte følgende i sine domme:

»Desuden forhindrede den adfærd, som sagsøgeren kritiseres for, fuldstændigt, at der
fremkom en bestemt type produkter på markedet, nemlig generelle tv-blade. For så vidt
som den kritiserede adfærd nærmere var
kendetegnet ved, at der ikke blev taget hensyn til forbrugernes behov, havde den følgelig også visse lighedspunkter med den situation, at en bilproducent beslutter ikke at
fremstille reservedele til bestemte bilmodeller, selv om der stadig er en efterspørgsel på
markedet ...« (Præmis 74 i RTE-dommen;
præmis 59 i ITP-dommen).

100. Dette eksempel vedrører produkter,
som ophavsretsindehaveren har mulighed for
selv at fremstille på grundlag af ophavsretten,
men aktuelt har valgt ikke at fremstille.
Eksemplet viser, at det kan udgøre et misbrug af en dominerende stilling, såfremt
indehaveren af en mønsterret på samme tid
nægter at give licens og undlader selv at
fremstille de mønsterretsbeskyttede produkter. Begge disse beføjelser hører som anført
ovenfor under den særlige genstand for mønsterretten.

101. Men eksemplet kan næppe tages til indtægt for den opfattelse, at det i sig selv er et
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misbrug af en dominerende stilling, hvis
indehaveren af en ophavsret på samme tid
undlader selv at fremstille et produkt og
nægter andre licens til sådanne produkter.
Det kan ikke være således, at en dominerende virksomhed generelt har pligt til enten
at fremstille eller at give licens til dets
ophavsretligt beskyttede produkter. En sådan
pligt må forudsætte tilstedeværelsen af særlige omstændigheder, der supplerer den
omstændighed, at forbrugerne ikke får
adgang til produktet 61.

102. Eksemplet er således forskelligt fra og
derfor uden afgørende betydning for de foreliggende sager, da RTE og ITP hver især har
forsynet forbrugerne med de produkter, som
de havde mulighed for at fremstille på
grundlag af deres ophavsrettigheder, nemlig
ugentlige tv-programblade for deres respektive tv-kanaler.

f) Om udnyttelsen af en dominerende stilling
på ét marked til at forbeholde sig et afledt
marked

Det forekommer mig klart, at Domstolen tillagde det afgørende betydning, at der foreligger en særlig afhængighed af produktet hos
forbrugerne, når en bilproducent undlader at
fremstille reservedele til en bestemt bilmodel,
selv om der stadig findes et stort antal biler
af denne model, og når den manglende
adgang til reservedele derfor kan betyde, at
forbrugerne er nødt til at anskaffe sig en helt
ny bil. Producenten har selv skabt behovet
for reservedele og misbruger derved sin
mønsterret, hvis han ved hjælp af denne hindrer, at behovet for reservedele dækkes.

61 — Hensynet til forbrugernes interesse i at få adgang til produktet må med andre ord som udgangspunkt varetages af
de nationale immaterialretslovgivninger, hvor der kan være
hjemmel til at meddele tvangslicenser i almenhedens interesse, når indehaveren ikke selv udnytter det beskyttede
værk i rimeligt omfang; se om sådanne regler på patentrettens område Domstolens dom af 18.2.1992, sag C-30/90,
Kommissionen mod Det Forenede Kongerige, Sml. I,
s. 829, og af 27.10.1992, sag C-191/90, Generics, Sml. I,
s. 5335.
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103. Retten har i sine domme lagt vægt
på, at »sagsøgeren udnyttede ... sin ophavsret
til sine programoversigter, som blev fremstillet
i
forbindelse
med
selskabets
tv-spredningsvirksomhed [i ITP-dommen:
som selskabet havde fået overdraget fra
tv-selskaberne, og som blev fremstillet i forbindelse med tv-spredningsvirksomheden] til
at sikre sig et monopol på det afledte marked
for ugentlige tv-programblade« (præmis 73 i
RTE-dommen; præmis 58 i ITP-dommen).

104. De citerede præmisser må forstås
således, at markedet for programoversigter
opfattes som hovedmarkedet, og markedet
for tv-programblade som det afledte marked.
Præmisserne må sammenholdes med Kommissionens beslutning, hvori det anføres, at
ITP og RTE hver især har en dominerende
stilling på ét marked, nemlig markedet for
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deres egne programoversigter, og udnytter
denne stilling til at forbeholde sig et afledt
marked, nemlig markedet for ugentlige
tv-programblade, hvor der ellers kunne finde
konkurrence sted, navnlig med hensvn til
generelle ugentlige tv-programblade.

105. Under henvisning til det første eksempel på en misbrugsadfærd, som Domstolen
gav i sine domme i sagerne Volvo mod Veng
og CICRA mod Renault, har Retten endvidere anført:

»I det foreliggende tilfælde var formålet med
og virkningen af sagsøgerens eneret til gengivelse af sine programoversigter at udelukke
enhver potentiel konkurrence på det afledte
marked for oplysninger om ugens programmer ... med henblik på at opretholde det
monopol, som sagsøgeren havde på markedet
i kraft af udgivelsen af bladet RTE Guide [i
ITP-dommen: TV Times]. For andre virksomheder, der ønsker at udgive et tv-blad,
kan sagsøgerens nægtelse af ·— efter anmodning og på en ikke diskriminerende måde —
at give andre tilladelse til at offentliggøre
selskabets programoversigter derfor, som
det med rette er anført af Kommissionen,
sidestilles med en bilproducents vilkårlige
nægtelse af at levere reservedele — der er
fremstillet i forbindelse med hans hovedvirksomhed, nemlig bilproduktion — til et uafhængigt reparationsværksted, som udøver sin
virksomhed på det afledte marked for vedligeholdelse og reparation af biler.« (Præmis
74 i RTE-dommen; præmis 59 i ITPdommen).

106. Det er rigtigt, at det forhold, at en virksomhed udnytter sin dominerende stilling på
ét marked til at forbeholde sig et afledt marked, kan udgøre en konkurrencebegrænsende adfærd, som er i strid med artikel 86,
se f.eks. Domstolens dom af 6. marts 1974,
Commercial Solvents 62. Spørgsmålet er
imidlertid, om sådanne betragtninger er relevante, når det drejer sig om en udøvelse af
immaterialrettigheder.

107. RTE, ITP og IPO gør i det væsentlige
gældende, at det er udtryk for en sædvanlig
udøvelse af ophavsretten at benytte denne til
at udelukke konkurrence på et afledt marked. En ophavsretsindehaver vil ofte opnå
belønningen for sin kreative indsats gennem
fremstilling og salg af produkter, som inkorporerer det produkt, som er skabt på grundlag af ophavsretten, dvs. på et afledt marked.
ITP tilføjer, at selskabet netop kun har foretaget en kommerciel udnyttelse af ophavsretten til dets programoversigter på markedet
for tv-programblade.

108. Kommissionen gør gældende, at det
forhold, at ophavsretten udøves med henblik
på at fjerne enhver konkurrence på et afledt
marked, udgør en særlig omstændighed, som
kan begrunde en anvendelse af artikel 86.
Kommissionen har til støtte for sin opfattelse
henvist til Domstolens dom af 13. november
1975, General Motors Continental 63, af

62 — Forenede sager 6/73 og 7/73, Sm!. s. 223, præmis 25.
63 — Sag 26/75, Sml. s. 1367.
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31. maj 1979, Hugin 4,af 3. oktober 1985,
6
Telemarketing 5og af 11. november 1986,
66
British Leyland , der vedrørte dominerende
virksomheders adfærd i forbindelse med
levering af ydelser eller produkter, som kun
disse virksomheder var i stand til at levere,
og som var nødvendige for at udøve virksomhed på et afledt marked.

109. Kommissionen har endvidere anført, at
det af Retten anvendte eksempel fra Domstolens domme i sagerne Volvo mod Veng og
CICRA mod Renault er relevant for en stillingtagen til de foreliggende sager. Ifølge
Kommissionen svarer Magill's situation
nemlig til situationen for et uafhængigt reparationsværksted derved, at begge er afhængige af levering af produkter fra et tidligere
omsætningsled (hhv. programoversigter og
karosseridele) med henblik på at udøve virksomhed på et afledt marked (hhv. markedet
for tv-programblade og markedet for reparation af Volvo- og Renault-biler), hvor
de konkurrerer med deres leverandør
(hhv. RTE's og ITP's egne ugentlige
tv-programblade og Volvo's og Renault's
autoriserede værksteder).
Kommissionen
medgiver dog, at der ikke er tale om en fuldstændig analogi, idet Magill's situation er forskellig derved, at Magill ikke kunne nøjes
med levering af et produkt for at udøve sin
virksomhed, men var nødt til at opnå en
licens med henblik på selv at fremstille
eksemplarer af det beskyttede værk.

64 — Sag 22/78, Sml. s. 1869.
65 — Sag 311/84, Sml. s. 3261.
66 — Sag 226/84, Sml. s. 3263.
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110. Denne forskel er netop afgørende. Der
må, som anført af RTE og ITP, sondres mellem en nægtelse af at levere et produkt til
kunder, som ønsker at anvende dette produkt på et afledt marked, og en nægtelse af at
give licens til en konkurrent, som ønsker at
fremstille og sælge produkter, som inkorporerer det beskyttede værk. I det første tilfælde er en eventuel overtrædelse af artikel
86 nemlig uafhængig af, om der er tale om
produkter, der er beskyttet af en immaterialrettighed. Rettens analogislutning er derfor
forkert, ligesom de af Kommissionen
påberåbte domme ikke er relevante for en
stillingtagen til de foreliggende sager.

111. Derimod må det, som påpeget af ITP,
og i modsætning til, hvad Retten har anført i
sine domme (præmis 74 i RTE-dommen;
præmis 59 i ITP-dommen), være rigtigt at
slutte analogt fra de situationer, som var genstand for tvisterne i sagerne Volvo mod Veng
og CICRA mod Renault, nemlig at Volvo og
Renault var berettigede til at nægte licens til
markedsføring af reservedele, der var tilvirket uden Volvo's og Renault's godkendelse.
Det bemærkes, at Domstolen ikke herved
fandt anledning til at sondre mellem licenser
med henblik på at konkurrere på markedet
for salg af reservedele og licenser med henblik på at konkurrere på markedet for reparation af Volvo- og Renault-biler.

112. Der er således ikke grundlag for at
behandle en ophavsretsindehavers udøvelse
af sin ophavsret med henblik på at forhindre
konkurrenters anvendelse af det beskyttede
værk forskelligt, alt efter på hvilket marked

RTE O G ITP M O D KOMMISSIONEN

denne anvendelse sker. Som påpeget af ITP,
må muligheden for at udnytte ophavsretten
på et såkaldt afledt marked anses for nødvendig for at opnå en tilstrækkelig belønning for
den kreative indsats.

g) Om der foreligger en diskriminerende
licenspolitik eller en licensgivning på urimelige vilkår

113. Retten har i sine domme lagt vægt på,
at »sagsøgeren i øvrigt uden beregning gav
tilladelse til offentliggørelse af sine daglige
programoversigter og højdepunkter fra de
ugentlige programmer i pressen i Irland og
Det Forenede Kongerige. Desuden gav selskabet også tilladelse til offentliggørelse af de
ugentlige programoversigter i de andre medlemsstater uden at kræve licensafgifter« (præmis 73 i RTE-dommen; præmis 58 i ÍTPdommen).

114. Kommissionen har gjort gældende, at
det første af de af Retten fremhævede forhold med rette er taget i betragtning ved en
stillingtagen til sagen. Kommissionen har
dog ikke nærmere præciseret, på hvilken
måde dette forhold er relevant. Opfattelsen
er formentlig den, at selskabernes adfærd er
udtryk for en diskriminerende licenspolitik,
idet der gives licens til visse kategorier af forlag, nemlig sådanne, der ønsker at offentliggøre daglige programoversigter eller højdepunkter for ugens programmer, men ikke til

andre kategorier af forlag, nemlig sådanne,
der ønsker at offentliggøre ugentlige programoversigter 67.

115. En sådan opfattelse må dog afvises.
Diskrimination forudsætter, at der foreligger
sammenlignelige situationer. Dette er ikke
tilfældet. Tværtimod giver RTE og ITP
netop licenser til enhver, som måtte ønske
dette, og på samme vilkår for alle. At selskaberne ønsker selv at forbeholde sig en
bestemt udnyttelse af det beskyttede værk
kan ikke være udtryk for diskrimination.

116. Hvad endvidere angår det af Retten
nævnte forhold, at der blev givet tilladelse til
at offentliggøre programoversigterne på daglig basis, kan der være anledning til at nævne,
at Magill under den mundtlige forhandling
har gjort gældende, at de foreliggende sager
ikke drejer sig om licensnægtelser og dermed
ikke indebærer pålæggelsen af tvangslicenser.
Magill henviser til, at ITP og RTE har givet
en lang række licenser, og gør på denne baggrund gældende, at sagerne drejer sig om
licensgivning på urimelige vilkår, nemlig på

67 — Se herved præmis 57 ι RTE dommen og præmis 40 i ITPdommen.
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vilkår, der forhindrer offentliggørelse af programoversigterne på en ugentlig basis 68.

Magill søger i forlængelse heraf at vise, at
mens beføjelsen til at nægte at give licens
muligvis hører under den særlige genstand
for ophavsretten, kan det samme ikke være
tilfældet for så vidt angår beføjelsen til at
fastsætte licensvilkår. Denne opfattelse er,
som det er vist ovenfor i underafsnit c), ikke
korrekt. Retten til at give licenser omfatter
også retten til at gøre dette på bestemte vilkår. Noget andet er, at det kan udgøre en
særlig omstændighed, der kan begrunde indgreb i ophavsrettens særlige genstand, at
licens gives på urimelige vilkår. Der er ikke i
de foreliggende sager tale om, at der foreligger andre omtvistede vilkår end, at de
licenser, som gives, ikke omfatter retten til
at offentliggøre programoversigterne på ugebasis. Dette vilkår kan, når henses til, at
selskaberne
selv
udgiver
ugentlige
tv-programblade, hverken anses for diskriminerende eller urimeligt. Anbringendet
bibringer således ikke noget nyt. At selskaberne ønsker at forbeholde sig gengivelse af
programoversigterne på ugebasis bliver efter
min mening hverken mere eller mindre kritisabelt, fordi det kan konstateres, at selskaberne tillader andre at gøre en anden og nærmere bestemt begrænset brug heraf.

68 — I sin beslutning giver Kommissionen formentlig udtryk for
samme tankegang, idet det anføres, »at den praksis og politik, som ITP, BBC og RTE hver især fører, og som går ud
på, at de forsyner udgiverne med deres ugentlige forhåndsoversigter, men med hjemmel i licensbetingelserne begrænser gengivelsen af disse oversigter til en eller højst to dages
oversigter ad gangen, eller at de nægter at give licens, er urimeligt restriktiv«.
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117. Hvad angår det andet af de af Retten
fremhævede forhold — at der blev givet tilladelse til offentliggørelse af programoversigterne på ugebasis i andre medlemsstater — er
der grund til at nævne, at det fremgår af
Kommissionens beslutning, at ITP, men ikke
RTE 69, uden for Irland og Det Forenede
Kongerige, nemlig bl.a. i Belgien, Holland og
Frankrig, har undladt at forhindre offentliggørelse af dets ugentlige programoversigter i
tv-programblade med den begrundelse, at det
ikke havde nogen interesse i at retsforfølge
udenlandsksprogede publikationer, selv om
disse antageligt indeholdt materiale som
afhængigt af den lokale lovgivning kunne
betragtes som en krænkelse af selskabets
ophavsret. En sådan begrundet undladelse af
at gribe ind over for krænkelser af ophavsretten kan ikke sidestilles med tilladelser til
offentliggørelse, og dette forhold er derfor
ikke udtryk for en diskriminerende licenspolitik. Forholdet ses heller ikke på andre
måder at kunne tillægges betydning for en
stillingtagen til de foreliggende sager.

h) Om programoversigter er beskyttelsesværdige værker

118. Retten indleder sin stillingtagen til, om
der foreligger misbrug, med at fastslå, at »så
længe der ikke er tilvejebragt ensartethed
inden for Fællesskabet eller sket en harmonisering af de nationale regler, henhører fast-

69 — RTE har påpeget, at Rettens dom indeholder en faktisk fejl
på dette punkt, men har tilføjet, at denne næppe har haft
afgørende betydning for Rettens begrundelse af sit resultat.

RTE O G ITP M O D

sætteisen af betingelserne for og de nærmere
regler om ophavsretsbeskyttelse under national ret« (præmis 66 i RTE-dommen; præmis
51 i ITP-dommen) 70. Endvidere afslutter
Retten sin stillingtagen til dette punkt med at
konkludere, at den kritiserede adfærd ikke er
forenelig med traktatens regler, »selv om
programoversigterne på det relevante tidspunkt var beskyttet af ophavsret i henhold til
national ret, som fortsat fastlægger de nærmere regler for en sådan beskyttelse« (præmis 75 i RTE-dommen; præmis 60 i ITPdommen).

119. Under sagen for Retten gjorde Kommissionen gældende, »at det generelt sagt er
uforeneligt med fællesskabsretten, at national
ret giver mulighed for ophavsret til programoversigter« (præmis 44 i RTE-dommen; præmis 27 i ITP-dommen). Kommissionen henviste til, at »programoversigter i sig selv
hverken er hemmelige, udtryk for en nyskabelse eller forbundet med forskning. De er
tværtimod rent faktiske oplysninger, hvorfor
de ikke kan være beskyttet af ophavsret«
(præmis 46 i RTE-dommen; præmis 29 i
ITP-dommen). Kommissionen erkendte, at
programoversigter er beskyttet i henhold til
national ret, men gjorde på grundlag af de
anførte forhold gældende, at sagsøgernes
»politik og praksis ikke desto mindre ikke er
omfattet af ophavsretsbeskyttelsen, således
som den anerkendes i fællesskabsretten«

70 — Retten henviser herved til Domstolens dom af 14.9.1982,
Keurkoop mod Nancy Kean Gifts, jf. fodnote 33, praľniis
18, af 5.10.1988, CICRA m.fl. mod Renault, jf. fodnote 23,
præmis 10, og af 5.10.1988, Volvo mod Veng, jf. fodnote 23,
præmis 7. Se også Domstolens dom af 30.6.1988. sag 35/87,
Thclford mod Fiamma, Smi. s. 3585, pr.-cmis 12, og af
30.11.1993, Deutsche Renault, jf. fodnote 35, pr.xnus 20
og 31.

KOMMISSIONEN

(præmis 43 i RTE-dommen; præmis 26 i
ITP-dommen), men derimod udgør et misbrug af en dominerende stilling (præmis 47 i
RTE-dommen; præmis 30 i ITP-dommen).

120. Kommissionen har under sagen for
Domstolen anført, at det tilkommer de nationale myndigheder og domstole at fastlægge,
hvilke værker der omfattes af den ophavsretlige beskyttelse. Kommissionen har dog samtidig anført, at Retten med rette har taget den
usædvanlige karakter af den nationale rettighed i betragtning ved sin stillingtagen til
sagen 71.

121. RTE, ITP og IPO gør gældende, at
Kommissionens opfattelse såvel som Rettens
domme er udtryk for en manglende respekt
for princippet om, at omfanget af den
ophavsretlige beskyttelse fastlægges i national ret. Det gøres gældende, at de trufne
afgørelser reelt tager sigte på at censurere
den ophavsretlige beskyttelse af programoversigter under irsk og britisk ret.

122. Det følger af min gennemgang ovenfor,
at jeg ikke i øvrigt mener, at de foreliggende
licensnægtelser er udøvet under sådanne særlige omstændigheder, at dette kan begrunde

71 — Kommissionen har endvidere anlagt en sondring mellem lit—
terære og kunstneriske værker i egentlig forstand og funktionelle og nyttebestemte værker. Sondringen ses dog forst
og fremmest anvendt med henblik pa at illustrere de videregående konsekvenser af Domstolens dom, jf. nedenfor i
underafsnit j).
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en anvendelse af artikel 86. Det forekommer
mig derfor nærliggende at give selskaberne
ret i, at den egentlige begrundelse for at lade
artikel 86 finde anvendelse i de foreliggende
situationer i givet fald må være, at programoversigter ikke findes beskyttelsesværdige.

123. Som antydet indledningsvis, kan det
med rimelighed gøres gældende, at den indsats, der er forbundet med udarbejdelsen af
programoversigter, næppe er så beskyttelsesværdig, at der er grund til at acceptere, at
ophavsmanden kan hindre fremkomsten af
generelle ugentlige tv-programblade. Udarbejdelse af programoversigter kræver ingen
tilskyndelse, eftersom oversigterne ikke
består af andet og mere end en nedfældeise
på papir af en række oplysninger, som under
alle omstændigheder må tilvejebringes og
sammenstilles med henblik på at udøve
tv-spredningsvirksomhed.
Tages
denne
omstændighed i betragtning, har jeg ingen
vanskeligheder ved at mene, at de foreliggende licensnægtelser er udtryk for en urimelig udøvelse af ophavsret. Men spørgsmålet er, om Domstolen har mulighed for at
lægge vægt på karakteren af det ophavsretsbeskyttede værk.

124. Domstolen har hidtil ubetinget fastholdt, at det tilkommer de nationale lovgivende myndigheder at fastlægge, hvilke
produkter den immaterialretlige beskyttelse
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kan omfatte 72. National ret er i så henseende
alene undergivet de begrænsninger, som følger af traktatens artikel 36, andet punktum,
hvorefter hindringer for samhandelen ikke
må udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne. Disse
begrænsninger må fortolkes snævert, og der
er intet, som tyder på, at de skulle være overskredet i de foreliggende sager 73.

125. Domstolen bør også i de foreliggende
sager fastholde dette princip, som efter min
mening er udtryk for en grundlæggende rigtig kompetencefordeling mellem national ret
og fællesskabsret. Er der et fællesskabsretligt
behov for at begrænse den ophavsretlige
beskyttelse af nærmere bestemte produkter,

72 — Jf. de ovenfor i fodnote 70 nævnte domme. Se endvidere
forslag til afgørelse fremsat af generaladvokat Mischo den
21.6.1988 i sagen CICRA m.fl. mod Renault (fodnote 23,
punkt 21-32), hvori han opfordrede Domstolen til at undersøge, om en i national ret hjemlet beskyttelse af bestemte
produkter var »i overensstemmelse med de industrielle og
kommercielle ejendomsrettigheders funktion, således som
denne er fasdagt i Domstolens praksis, nemlig at 'belønne
opfinderen for hans kreative indsats'« (punkt 32). Domstolen fastholdt i sin dom, at spørgsmålet om, hvilke produkter
beskyttelsen kan omfatte, henhører under national ret (præmis 10).
73 — Sammenlign med Domstolens dom af 30.11.1993, Deutsche
Renault, jf. fodnote 35, hvori Domstolen som et eksempel
på en mulig overskridelse af de begrænsninger, der følger af
artikel 36, andet punktum, henviste til situationen, hvor »en
producent i en anden medlemsstat ikke under de samme
betingelser [kan] nyde godt af varemærkebeskyttelsen efter
tysk ret, uanset om varemærket er registreret eller ej, eller
[hvor] denne beskyttelse [er] forskellig alt efter, om produkterne, der bærer det pågældende mærke, er af national
eller udenlandsk oprindelse« (præmis 27). Se også præmis
33. Generaladvokat Tesauro havde i sit forslag til afgørelse i
sagen af 9.6.1993, og efter min mening med rette anført, »...
at med den anvendelse, der er fastlagt i retspraksis, har den
pågældende begrænsning — som på en måde udgør en
minimumsbeskyttelsesregel — kun reel betydning i ekstreme tilfælde (der næsten udelukkende har teoretisk interesse) ...« (punkt 14).
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må dette ske ved regler udstedt af fællesskabslovgiver 74.

126. Det kunne overvejes, om det er muligt
at fastholde princippet samtidig med, at der
åbnes mulighed for at tage karakteren af det
beskyttede værk i betragtning ved en stillingtagen til, om der foreligger et misbrug af en
dominerende stilling. Jeg kan dog ikke
foreslå Domstolen en sådan balancegang,
heller ikke selv om den er fristende og forekommer konkret rimelig i de foreliggende
sager. En accept af, at ophavsretsindehavere i
deres kommercielle adfærd skal opfylde
forskellige standarder alt efter, hvor beskyttelsesværdige deres værker er, set fra et fællesskabsretligt synspunkt, vil under alle
omstændigheder betyde, at fællesskabsretten
anvendes til at censurere reglerne i de nationale immaterialretslovgivninger om, hvilke
produkter der kan opnå beskyttelse.

127. Det må derfor konkluderes, at heller
ikke programoversigternes lidet beskyttelsesværdige karakter er en omstændighed, som
kan begrunde et indgreb i udøvelsen af
ophavsretten hertil.

74 — Se Ī denne forbindelse Rådets direktiv 91/250/EOF af
14.5.1991 om retlig beskyttelse af edb-programmer, EFT
L 122. s. 12, og Rådets direktiv 93/98/EØF af 29.10.1993
om harmonisering af beskyttelsestiden for ophavsret og
visse beslægtede rettigheder, EPT L 290, s. 9.

i) Om licensnægtelserne er begrundede

128. Retten anfører i sine domme, at »sagsøgerens nægtelse af at give andre tilladelse til
at offentliggøre selskabets ugentlige programoversigter var ... vilkårlig, for så vidt
som den hverken var begrundet i særlige forhold for radio- og tv-spredningssektoren,
som ikke er berørt i nærværende sag, eller i
de krav, som særligt gør sig gældende for
udgivelse af tv-blade [i ITP-dommen: for så
vidt den ikke var begrundet i de krav, som
særligt gør sig gældende for udgivelse af
tv-blade]. Sagsøgeren havde således mulighed
for at tilpasse sig de betingelser, der gælder
for et marked for tv-blade med fri konkurrence, med henblik på at sikre den kommercielle levedygtighed for selskabets ugeblad
...« (præmis 73 i RTE-dommen; præmis 58 i
ITP-dommen).

129. Det følger af min gennemgang ovenfor,
at jeg ikke mener, der i disse sager foreligger
en konkurrencebegrænsende adfærd i artikel
86's forstand, idet licensnægtelserne ikke er
foretaget under særlige omstændigheder, der
er egnet til at kvalificere dem som misbrug af
en dominerende stilling. Der er følgelig ingen
anledning til at undersøge, om der foreligger
en acceptabel begrundelse for selskabernes
adfærd, jf. ovenfor i underafsnit d), aa). Det
er under disse omstændigheder med rette, at
RTE og ITP, som støttet af IPO, anfægter
Rettens domme under henvisning til, at de
ikke kan være forpligtet til at begrunde deres
nægtelser af at give licens. Måtte Domstolen
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imidlertid finde, at licensnægtelserne er foretaget under særlige omstændigheder, der er
egnet til at kvalificere dem som misbrug, må
det undersøges, om der er en objektiv
begrundelse for en sådan adfærd. Jeg har følgende bemærkninger hertil.

130. ITP gør gældende, at det ikke er blevet
opfordret til at begrunde sin udøvelse af
ophavsretten under henvisning til de særlige
forhold, der gør sig gældende for dets virksomhed, eftersom Kommissionens beslutning ikke henviste hertil.

131. Dette er ikke en holdbar indsigelse mod
Kommissionens beslutning. Det er sædvanligt i forbindelse med anvendelsen af artikel
86 først at vurdere, om der er tale om en
konkurrencebegrænsende adfærd, og dernæst
at tage stilling til, om virksomheden har
godtgjort, at der foreligger en konkret,
acceptabel begrundelse herfor 75. Det kan
derfor næppe kræves, at Kommissionen
udtrykkeligt opfordrer virksomheden til at
begrunde sin adfærd.

75 — Se f.eks. Domstolens dom af 3.10.1985, Télémarketing, fodnote 65, præmis 26, og af 13.7.1989, forenede sager 110/88,
241/88 og 242/88, François Lucazeau, Sml. s. 2811,
præmis 25.
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I øvrigt er ITP's anbringende forkert, idet
Kommissionen i sin beslutning netop udtalte
følgende:

»ITP, BBC og RTE hævder (hver især eller i
fællesskab), at deres nugældende politik og
praksis med hensyn til deres ugentlige forhåndsoversigter er begrundet i kravet om at
sikre en alsidig dækning af høj kvalitet af alle
deres programmer, herunder programmer af
interesse for et specifikt mindretal og/eller af
regional interesse, samt programmer af kulturel, historisk og/eller informativ betydning. Kommissionen er af den opfattelse, at
denne politik og praksis ikke er nødvendig
for at virkeliggøre disse mål, men at det kan
ske med mindre restriktive midler, om fornødent gennem krav herom til de udgivere, som
de giver licens til at offentliggøre deres programoversigter. Kommissionen noterer sig
imidlertid, at ingen af parterne har fundet det
nødvendigt at lægge nogen begrænsninger i
denne henseende for andre interesserede parters offentliggørelse af dagens (eller to dages)
programoversigter.«

132. RTE og ITP har ikke under sagen for
Domstolen gjort gældende, at Kommissionens opfattelse på dette punkt er forkert. De
har heller ikke fremført andre, objektivt konstaterbare hensyn, som i givet fald kunne
begrunde de foreliggende licensnægtelser.

133. Det kan derfor efter min opfattelse lægges til grund, at ITP og RTE, således som det
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er fastslået af Retten, nægtede at give licens
og dermed udelukkede enhver form for konkurrence på
markedet
for
generelle
tv-programblade med det ene formål at
opretholde deres monopol på markedet for
ugentlige tv-programblade (præmis 73 i
RTE-dommen; præmis 58 i ITP-dommen).
Måtte Domstolen med andre ord finde, at
licensnægtelserne i øvrigt er foretaget under
særlige omstændigheder, der er egnet til at
kvalificere dem som misbrug, vil de være
uforenelige med artikel 86.

j) Om de videregående
Domstolens dom

konsekvenser

af

134. Kommissionen gør gældende, at der må
sondres mellem litterære og kunstneriske
værker i egentlig forstand og funktionelle
eller nyttebestemte værker, der f.eks. relaterer sig til telekommunikation, edb, informationsteknologi og databaser. Mens de førstnævnte værker ikke skaber afhængighed hos
konkurrenter på afledte markeder, vil
ophavsretten til de sidstnævnte værker i
højere grad skabe økonomisk afhængighed
og dermed dominerende stillinger, der kan
lede til konkurrencebegrænsende adfærd.
Ifølge Kommissionen er sondringen af
betydning for en stillingtagen til de foreliggende sager, idet den viser nødvendigheden
af at fastholde et principielt udgangspunkt
om, at en licensnægtelse i lyset af de omstændigheder, hvorunder denne er foretaget, kan
udgøre et misbrug af en dominerende stilling. Mens Kommissionens beslutning om
pålæg om at give licens ikke vil få nævneværdig betydning for litterære og kunstneriske

værker i egentlig forstand, er den afgørende
for at opretbolde en effektiv konkurrence
navnlig inden for edb- og telekommunikationsindustrien 76.

135. RTE og ITP har anfægtet den af Kommissionen foretagne sondring under henvisning til, at spørgsmålet om, hvilke produkter
der nyder ophavsretlig beskyttelse, henhører
under national ret. Men Kommissionen
anvender så vidt ses ikke sondringen som
grundlag for et anbringende om, at funktionelle og nyttebestemte værker generelt er
mindre beskyttelsesværdige end litterære og
kunstneriske værker og derfor i højere grad
bør give anledning til en anvendelse af artikel
86, jf. ovenfor, underafsnit i). Kommissionen
anvender derimod sondringen med henblik
på at illustrere de vidtgående konsekvenser,
en annullation af Rettens domme efter dens
opfattelse vil have for konkurrencen på en
række vigtige områder, hvor der ifølge Kommissionen er en større risiko for, at den
ophavsretlige beskyttelse kan føre til eller
styrke dominerende stillinger.

76 — Kommissionen har i denne forbindelse henvist til sine konklusioner i forbindelse med vedtagelsen af Kommissionens
forslag til Rådets direktiv om retlig beskyttelse af edbprogrammer (EFT 1989 C 91, s. 16), hvor det anføres:
»Virksomheder med en dominerende markedsstilling må
endvidere ikke misbruge denne stilling i traktatens artikel
86's forstand. Under visse omstændigheder kan f.eks.
udovelsen af ophavsret med hensyn til aspekter af et program, som andre virksomheder er nodt til at bruge tor at
kunne lave kompatible programmer, udgøre et sådant misbrug. Dette kan også være tilfældet, hvis en dominerende
virksomhed prover at benytte sine enerettigheder angående
et produkt til at opnå en urimelig fordel i forhold til et eller
flere produkter, der ikke er omfattet af disse rettigheder.«
Som det fremgår af ovenstående, er disse eksempler efter
min mening kun rigtige, for sA vidt der er tale om programmer eller produkter, der ikke konkurrerer med det ophavsretligt beskyttede produkt.
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136. Hvad angår Kommissionens frygt for,
at de foreliggende sager kan danne præcedens på området for computersoftware, har
ITP gjort gældende, at den relevante løsning
i så henseende er lovgivning, og at Kommissionens bekymringer i øvrigt ikke synes at
gælde reproduktion af beskyttede værker,
men derimod oplysninger herom, hvilket
ikke berører ophavsretten.

137. ITP har på sin side gjort gældende, at
en stadfæstelse af Rettens domme vil få
meget indgribende virkninger for de i national ret hjemlede ophavsrettigheder. Ifølge
selskabet vil der i så fald foreligge misbrug af
en dominerende stilling i følgende tilfælde:
en novelleforfatter, som modsætter sig
offentliggørelse af en af hans noveller i en
antologi; en plakatkunstner, der modsætter
sig, at en beskyttet tegning anvendes på et
julekort; indehaveren af ophavsretten til tegneseriefiguren »Slapper Skræk«, som modsætter sig, at figuren trykkes på en T-shirt; en
skuespilforfatter, som modsætter sig, at et af
hans værker filmatiseres; ejere af søndagsaviser, som modsætter sig, at ITP samtidig med
aviserne gengiver disses væsentligste artikler i
TV-times; en ophavsmand til månekalendere,
tidevandstabeller, madopskrifter eller oversigter over romanske kirker i England, som
modsætter sig gengivelsen heraf. IPO har
opregnet tilsvarende eksempler.

138. Kommissionen har anført, at ITP's og
IPO's frygt for konsekvenserne af en stadfæI-786

stelse af Rettens domme er ubegrundet, fordi
det i høj grad er usandsynligt, at ophavsretsindehavere i de opregnede situationer vil
indtage dominerende stillinger, og deres
adfærd kan følgelig ikke være uforenelig med
artikel 86. Kommissionen har tilføjet, at artikel 86 i de fire år, der er forløbet siden Domstolens dom i sagen Volvo mod Veng, kun én
gang, nemlig i de foreliggende sager, har dannet grundlag for en formel beslutning med
henblik på at råde bod på et misbrug af
immaterialrettigheder.

139. Det er vanskeligt at få overblik over,
om parternes respektive betænkeligheder
med hensyn til de videregående konsekvenser af en dom i den ene eller den anden retning er berettigede. Og ikke mindst fordi der
er uenighed herom, vil det næppe være hensigtsmæssigt på det foreliggende grundlag at
forsøge at udtale sig om rigtigheden af de
anførte eksempler.

140. Men netop fordi det ikke er muligt at
overskue konsekvenserne af et sådant resultat, er det min opfattelse, at Domstolen ikke
ved sin afgørelse i sagerne bør udelukke
muligheden for, at en licensnægtelse, der er
foretaget under særlige omstændigheder, kan
være uforenelig med artikel 86. Kommissionen har efter min mening ret i, at »ophavsretten [ikke] kan have udtrykkelige regler for
ethvert tænkeligt tilfælde af misbrug i relation til bestemte produkter. Det er vigtigt, at
der på andre områder dannes en modvægt,
som f.eks. konkurrencereglerne, således at
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der kan skabes den rette balance mellem de
forskellige interesser, der haves af rettighedsindehaveren og de personer, der er afhængige
af denne«.

141. Konsekvenserne af at fastslå, at licensnægtelser kan være uforenelige med artikel
86, når de foretages under særlige omstændigheder, er derimod ikke uoverskuelige. Det
vil nemlig i så fald tilkomme Domstolen selv
ved afgørelsen af fremtidige sager at fastlægge stadig mere præcise retningslinjer for,
under hvilke særlige omstændigheder en
licensnægtelse kan udgøre et misbrug af en
dominerende stilling. Hertil kommer, at
Domstolen, hvis den følger mit forslag til
afgørelse, vil have fastslået, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder i de
foreliggende sager, og dette resultat vil være
udtryk for, at der gælder meget snævre betingelser for på denne måde at anvende artikel
86 på en udøvelse af beføjelser, som er
omfattet af den særlige genstand for en
immaterialrettighed.

142. Det skal endelig nævnes, at ITP har
gjort gældende, at en stadfæstelse af Rettens
domme vil give anledning til retlig usikkerhed, såvel hos indehaverne af ophavsrettigheder, som hos de nationale domstole, der ligeledes vil kunne anvende artikel 86, og som vil
kunne have vanskeligheder ved at afgøre, om
de betingelser for en anvendelse af artikel 86,
som følger af Rettens domme, er opfyldt.
Det må efter min mening afvises, at en retstilstand, som forudsætter, at der løbende skelen præcisering af de omstændigheder, hvorunder artikel 86 kan finde anvendelse på en

udøvelse af beføjelser, der i princippet er
omfattet under den særlige genstand, giver
anledning til retlig usikkerhed. Herved
adskiller denne anvendelse af artikel 86 sig
ikke fra enhver anden anvendelse af artikel
86 77. Nationale domstole vil i øvrigt have
mulighed for at stille Domstolen præjudicielle spørgsmål om de nærmere omstændigheder, hvorunder artikel 86 kan finde anvendelse.

143. Der er dog ikke hermed nødvendigvis
taget endelig stilling til spørgsmålet, om artikel 86 giver hjemmel til at pålægge virksomheder at give licens til deres ophavsretligt
beskyttede værker. Det er nemlig i sagen
gjort gældende, at et sådant resultat er uforeneligt med Bernerkonventionen til værn for
litterære og kunstneriske værker.

E — Hvorvidt Retten med urette har undladt at tage hensyn til Bernerkonventionen

144. RTE og ITP gjorde for Retten i Første
Instans gældende, at Bernerkonventionen må
anses for en del af fællesskabsretten, og at
Kommissionens beslutning er uforenelig med
konventionens artikel 9 om retten til at
reproducere det beskyttede værk.

77 — Se i denne forbindelse Rettens dom af 10.7.1990. Tetra Pak,
fodnote 39, prarmis 37, hvori Retten anforte: »En virksomhed kan herefter ikke under henvisning til en påstået uforudsigelighed med hensyn til anvendelsen af artikel 86 gore
gældende, at den ikke er omfattet af forbuddet i denne
bestemmelse.«
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145. Retten indleder sin stillingtagen til dette
anbringende med at bemærke, »at Fællesskabet — som på fællesskabsrettens nuværende
udviklingstrin ikke har fået overført kompetence på området for intellektuelle og kommercielle ejendomsrettigheder 78 — ikke er
part i Bernerkonventionen af 1886, som er
ratificeret af alle Fællesskabets medlemsstater« (præmis 102 i RTE-dommen; præmis 75
i ITP-dommen).

146. Retten tager herefter stilling til den
betydning, det har, at konventionen er bindende for medlemsstaterne. Retten tager
udgangspunkt i traktatens artikel 234, hvorefter »de rettigheder og forpligtelser, der følger af konventioner, som før denne traktats
ikrafttræden er indgået mellem på den ene
side en eller flere medlemsstater og på den
anden side et eller flere tredjelande, berøres
ikke af bestemmelserne i denne traktat«. Retten henviser til Domstolens fortolkning af
artikel 234, hvoraf fremgår, at bestemmelsen
udelukkende sigter til forpligtelser, som
medlemsstaterne har indgået over for tredjelande, hvilket indebærer, at konventioner
indgået før traktatens ikrafttræden ikke kan
påberåbes i forholdet mellem medlemssta-

78 — Der er ikke grund til i disse sager at undersøge spørgsmålet
om Fællesskabets kompetence på området for intellektuelle
og kommercielle ejendomsrettigheder, men der kan dog
være anledning til at nævne, at Kommissionen i sit forslag
til rådsbeslutning om medlemsstaternes tiltrædelse af Bernerkonventionen (EFT 1991 C 24, s. 5) fastslår følgende:
»De områder, der er omfattet af Bernerkonventionen (Parisakten) ... henhører under Fællesskabets kompetence; på
indeværende tidspunkt er det ikke muligt for Fællesskabet
som sådant at tiltræde konventionerne, medmindre disse
ændres således, at internationale organisationer som sådan
kan tiltræde konventionerne; henset til udviklingen på fællesskabsniveau, ville Fællesskabet som sådan kunne tiltræde
Bernerkonventionen ...« (Syvende betragtning).
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terne til støtte for begrænsninger i samhandelen i Fællesskabet 79.

147. Retten foretager herefter en sondring
mellem Bernerkonventionens artikel 9, stk. 1,
der fastslår ophavsmandens eneret til at
reproducere det beskyttede værk, og konventionens artikel 9, stk. 2, hvorefter de kontraherende parter har mulighed for at tillade
reproduktion af de beskyttede værker i visse
særlige tilfælde og under nærmere angivne
betingelser.

148. For så vidt angår artikel 9, stk. 1, henviser Retten til, at denne bestemmelse var blevet ratificeret af Det Forenede Kongerige og
Irland før deres tiltrædelse af Fællesskabet
den 1. januar 1973, og at det følger af Domstolens fortolkning af artikel 234, at bestemmelser, der er ratificeret inden tiltrædelsen af
Fællesskabet, i interne EF-forhold ikke kan
påvirke traktatens bestemmelser. Retten fastslår, at anbringendet om, at beslutningen er i
strid med artikel 9, stk. 1, allerede af denne
grund ikke kan tiltrædes.

For så vidt angår artikel 9, stk. 2, bemærker
Retten, at denne bestemmelse blev indsat i
Bernerkonventionen ved Paris-akten af 1971,

79 — Se herved Domstolens dom af 27.2.1962, sag 10/61, Kommissionen mod Italien, Sml. 1954-1964, s. 287, af
14.10.1980, sag 812/79, Attorney General mod Burgoa, Sml.
s. 2787, præmis 8, og af 11.3.1986, sag 121/85, Conegate,
Sml. s. 1007, præmis 25.
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som Det Forenede Kongerige først ratificerede den 2. januar 1990, og som ikke er ratificeret af Irland. Retten henviser for Det Forenede Kongeriges vedkommende til, at Parisakten altså blev ratificeret efter tiltrædelsen
af Fællesskabet, hvorfor artikel 9, stk. 2, ikke
kan påvirke en bestemmelse i traktaten, idet
medlemsstaterne ikke kan fjerne regler i
traktaten blot ved at indgå en international
aftale, men må følge traktatændringsproceduren i traktatens artikel 236.

Retten konkluderer herefter, at anbringendet
om tilsidesættelse af Bernerkonventionen
under ingen omstændigheder kan tiltrædes.

149. Det er efter min mening, som det vil
fremgå af det følgende, rigtigt, at Bernerkonventionen ikke kan være grundlag for en
annulation af Kommissionens beslutning.
Der er imidlertid anledning til på to punkter
at præcisere og uddybe Rettens begrundelse
herfor.

150. For det første er det med urette, at Retten i den foreliggende sammenhæng sondrer
mellem konventionens artikel 9, stk. 1 og
stk. 2. For det andet, og det er efter min
mening vigtigere, har Retten ikke taget stilling til den betydning, som Bernerkonventionen måtte have for fortolkningen af traktatens artikel 86.

151. Retten behandler Bernerkonventionens
artikel 9, stk. 1 og stk. 2, forskelligt, idet den
lægger til grund, at bestemmelsen i artikel 9,
stk. 1, var blevet bindende for Det Forenede
Kongerige og Irland inden disses medlemskab af Fællesskabet, mens det modsatte er
tilfældet for så vidt angår artikel 9, stk. 2.
Denne forudsætning er efter de oplysninger,
jeg har kunnet fremskaffe, forkert 80. Artikel
9, stk. 1 og 2, blev indsat i konventionen i
forbindelse med den revision af konventionen, der fandt sted i Stockholm i 1967. De to
bestemmelser trådte imidlertid ligesom de
øvrige materielle bestemmelser i Stockholmrevisionen ikke i kraft. De blev revideret ved
Paris-akten, og det er derfor i forbindelse
med ratifikationen af Paris-akten, at artikel 9
er blevet ratificeret af Det Forenede Kongerige. Dette indebærer, at såvel artikel 9,
stk. 1, som artikel 9, stk. 2, først er blevet
ratificeret af Det Forenede Kongerige efter
dette lands tiltrædelse af Fællesskabet, og at
de pågældende bestemmelser endnu ikke er
ratificeret af Irland.

152. Det vil imidlertid også ses, at denne
ændring af forudsætningen for Rettens stillingtagen ikke ændrer dets resultat, idet Rettens begrundelse for så vidt angår konventionens artikel 9, stk. 2, herefter vil gælde på
samme måde for artikel 9, stk. 1.

153. Retten har taget stilling til spørgsmålet
om, hvilken retstilstand der gælder, hvis der
må konstateres en egentlig modstrid mellem

80 — Se Guide to the Berne Convention (Geneve 1978), udgivet
af World International Property Organization.
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traktatens artikel 86 og Bernerkonventionens
regler. Dette er efter min mening en for snæver måde at anskue problemet på. Traktatens
regel om løsning af konflikter mellem folkeretligt bindende regler og traktatens egne
regler bliver først relevant, når det ligger fast,
at der er en konflikt mellem de to sæt regler.
Dette indebærer, at der først må tages stilling
til, om Bernerkonventionen har en sådan status, at den skal indgå som et element ved
Domstolens fortolkning af traktatens regler,
og i bekræftende fald om konventionens
bestemmelser kan anføres til støtte for en
bestemt fortolkning af traktaten.

Retten burde således have undersøgt, om der
ved fortolkningen af artikel 86 og gennemførelsesbestemmelserne hertil, navnlig artikel 3
i forordning nr. 17, skal tages hensyn til Bernerkonventionens bestemmelser med henblik
på så vidt muligt at undgå en konflikt mellem de to regelsæt.

155. Bernerkonventionens regler har til
formål at garantere ophavsmænd en minimumsbeskyttelse 82, og der er tale om en
konvention, som nyder bred international
opbakning 83.

156. Bernerkonventionen er tiltrådt af alle
medlemsstaterne, og kun Irland og Belgien
har endnu ikke tiltrådt Paris-akten af 1971.
Den 14. maj 1992 vedtog Rådet en resolution, hvorefter Fællesskabets medlemsstater
forpligter sig til, hvis de ikke allerede har
gjort det, at blive part i Paris-akten inden
den 1. januar 1995 og at sikre den faktiske
overholdelse af denne i deres interne retsorden 84. Det anføres endvidere i resolutionen,
at det vil være en fordel for indehaverne af

82 — De lande, som har ratificeret Bernerkonventionen, udgør en
union, jf. artikel 1. Ophavsmænd er i alle unionslande undtagen værkets oprindelsesstat, som defineret i artikel 5,
stk. 4, garanteret mindst den beskyttelse, som følger af Bernerkonventionen, og er herudover garanteret samme
beskyttelse som landets egne borgere, jf. artikel 5, stk. 1.
Bernerkonventionen garanterer ikke en minimumsbeskyttelse i værkets oprindelsesstat, når ophavsmanden tillige er
statsborger i dette land. Er ophavsmanden statsborger i et
andet unionsland, har han i oprindelsesstaten krav på
samme beskyttelse som nationale ophavsmænd, jf. artikel 5,
stk. 3. Men herudover kan unionslandene frit bestemme,
hvilken beskyttelse de vil indrømme værker med oprindelse
i deres eget land.

154. Det er efter min mening nærliggende at
fortolke artikel 86 i overensstemmelse med
Bernerkonventionen. Der er flere forhold,
der taler for at tillægge Bernerkonventionen
betydning ved fortolkningen af traktatens
regler 81.

83 — Se f.eks. første betragtning i Kommissionens forslag til
rådsbeslutning om medlemsstaternes tiltrædelse af Bernerkonventionen (EFT 1991 C 24, s. 5, og anden betragtning til
Rådets resolution af 14.5.1992 om forbedring af beskyttelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder (EFT C138,
s.1).

81 — Domstolens dom af 20.1.1981, Musik-Vertrieb Membran
mod GEMA) jf. fodnote 51, hvori parterne havde påberåbt
sig bestemmelser i Bernerkonventionen, kan ikke forstås
som en afvisning af denne opfattelse. Det bemærkes i øvrigt
i denne forbindelse, at Domstolen i flere tilfælde har fastslået, at traktatens regler skal fortolkes i lyset af den europæiske menneskerettighedskonvention; se bl.a. Domstolens
dom af 28.10.1975, sag 36/75, Rutili, Sml. s. 1219, og af
25.7.1991, sag C-353/89, Kommissionen mod Nederlandene, Sml. I, s. 4069.

84 — Rådets resolution om forbedring af beskyttelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder (EFT 1992 C 138, s. 1). Se i
denne forbindelse også Kommissionens forslag til rådsbeslutning om medlemsstaternes tiltrædelse af Bernerkonventionen (EFT 1991 C 24, s. 5), hvor det i femte betragtning
anføres: »Såfremt alle medlemsstaterne tiltræder Bernerkonventionen (Paris-akten) ... vil der foreligge et fælles harmoniseringsgrundlag, der kan være fundamentet i videreudbygningen af fællesskabssystemet inden for ophavsret og
hermed beslægtede rettigheder.« Se også artikel la i ændret
forslag hertil (EFT 1992 C 57, s. 13), hvorefter »Fællesskabet respekterer ved udøvelsen af sine beføjelser inden for
ophavsret og beslægtede rettigheder principperne og
bestemmelserne i Bernerkonventionen«, som revideret ved
Paris-akten.
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ophavsrettigheder i Fællesskabet, at de i så
mange tredjelande som muligt sikres den
minimumsbeskyttelse, som konventionen
yder, og Rådet opfordrer i denne forbindelse
Kommissionen til under forhandlinger af
aftaler med tredjelande at lægge særlig vægt
på, at de pågældende tredjelande ratificerer
eller tiltræder konventionen og også i praksis
overholder denne.

sager fremhæver det ønskelige i, at fællesskabsretten på ophavsrettens område er i
overensstemmelse med internationale standarder.

159. Der må på denne baggrund tages stilling til RTE's anbringende om, at artikel 2 i
Kommissionens beslutning er uforenelig med
artikel 86 og artikel 3 i forordning nr. 17,
således som disse bestemmelser må fortolkes i
lyset af Bernerkonventionen.
157. Der er, som påpeget af RTE, flere
eksempler på, at der i den afledte fællesskabsret henvises til Bernerkonventionen som
udtryk for en generel og almindeligt accepteret minimumsstandard, jf. Rådets direktiv
91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig
beskyttelse af edb-programmer 85, Rådets
direktiv 93/98/EØF af 29. oktober 1993 om
harmonisering af beskyttelsestiden
for
ophavsret og visse beslægtede rettigheder 86,
og endeligt Kommissionens forslag til Rådets
direktiv om retlig beskyttelse af databaser af
15. april 1992 87.

158. Det bemærkes endelig, at også Kommissionen i sine indlæg i de foreliggende

85 — EFT L 122, s. 42. Sc femogtyvende og niogtyvende betragtning samt artikel 1, stk. 1, og navnlig artikel 6, stk. 3, aer
har en ordlyd, som i alt væsentligt svarer til artikel 9, stk. 2,
i Bernerkonventionen.
86 — EFT L 290, s. 9. Sc forste, fjerde, femte, tolvte, fjortende,
femtende, syttende og toogtyvende betragtning samt artikel
1, stk. 1, og artikel 7, stk. 1.
87 — EFT 1992 C 156, s. 4. Se nittende, toogtyvende, og seksogtyvende betragtning samt artikel 2, stk. i og 2.

160. Kommissionen gør gældende, at Bernerkonventionen ikke forpligter unionslandene til at yde ophavsretsbeskyttelse til nyttebestemte
ikke-litterære
lister
over
programtitler og tidspunkter, og henviser
herved til artikel 2, stk. 8, i konventionen,
der bestemmer: »Beskyttelsen efter denne
konvention finder ikke anvendelse på dagsnyheder eller forskellige faktiske oplysninger
(miscellaneous facts), som har karakter af
rene informationer.« Kommissionen anfører,
at Bernerkonventionen ikke forbyder unionslandene at udstrække den ophavsretlige
beskyttelse til at omfatte andre værker end
litterære og kunstneriske værker, men Bernerkonventionen begrænser i så fald ikke
unionslandenes muligheder for at regulere
udøvelsen af ophavsretten til sådanne værker.

161. World Intellectual Property Organization (WIPO), som administrerer Bernerkonventionen, har udgivet en Guide to the Berne
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Convention . I kommentaren til artikel 2,
stk. 8, anføres bl.a.: »Undtagelsen bekræfter
blot det generelle princip om, at et værk for
at kunne opnå beskyttelse skal indeholde et
vist element af intellektuel frembringelse.
Domstolene må i hvert enkelt tilfælde tage
stilling til, om denne betingelse er opfyldt,
og afgøre, om teksten er en historie forbundet med en vis originalitet eller blot er en —
tør og upersonlig — gengivelse af nyheder
og forskellige faktiske oplysninger.«

High Court har fundet, at programoversigter
er resultatet af mange forudgående overvejelser og et stort arbejde samt teknisk kunnen
og dømmekraft og som følge heraf beskyttelsesværdige som litterære værker og kompilationer (præmis 10 i RTE-dommen; præmis 7
i ITP-dommen). Dette er udtryk for en
udtrykkelig afvisning af at anse programoversigter for »mere items of press information«.

Det er på denne baggrund nærliggende at
give RTE medhold i, at programoversigter er

88 — I forordet hertil anføres følgende: »Det er imidlertid ikke
hensigten med denne vejledning at give en autentisk fortolkning af bestemmelserne i konventionen, da dette ikke
ligger inden for den kompetence, der er tillagt WIPO's
International Bureau, hvis opgave er at administrere konventionen. Vejledningen sigter alene til at fremstille Bernerkonventionens indhold så enkelt og så klart som muligt og
give nogle forklaringer med hensyn til konventionens
karakter, formål og rækkevidde. De pågældende myndigheder — og de berørte personkredse — må selv danne sig en
mening.«
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garanteret den minimumsbeskyttelse, der følger af Bernerkonventionens bestemmelser.

162. RTE gør gældende, at en kompetence
for Kommissionen til på grundlag af artikel
86 og forordning nr. 17 at pålægge virksomheder at give licens er uforenelig med artikel
9, stk. 2, i Bernerkonventionen, der bestemmer:

»Det er forbeholdt unionslandenes lovgivning at tillade reproduktion af sådanne værker i visse særlige tilfælde, under forudsætning af, at en sådan reproduktion ikke på
skadelig måde påvirker den normale udnyttelse af værket og ikke på urimelig måde gør
indgreb i ophavsmandens legitime interesser.«

163. RTE gør gældende, at der af artikel 9,
stk. 2, kan udledes en betingelse om, at
tvangslicenser kun kan meddeles med hjemmel i en specifik lovgivning, der klart fastsætter, hvordan og hvornår der kan meddeles
tvangslicenser. Som eksempel på lovgivning,
der opfylder denne betingelse, henviser RTE
til den nu indførte britiske lovgivning, hvorefter radio- og fjernsynsspredningsorganisationer forpligtes til at give licens til deres
programoversigter, og til artikel 8, stk. 1, i
Kommissionens forslag til Rådets direktiv
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om retlig beskyttelse af databaser 89. Derimod opfylder traktatens artikel 86, ifølge
RTE, ikke denne betingelse, idet bestemmelsen ikke er tilstrækkelig klar til at give
ophavsretsindehavere en rimelig angivelse af,
hvornår de kan blive pålagt at give licens,
men derimod overlader det til Kommissionens skøn at præcisere og tilpasse en sådan
forpligtelse fra sag til sag.

164. Denne opfattelse er ikke holdbar.

165. I kommentaren til artikel 9 i Guide to
the Berne Convention anføres bl.a. følgende:
»Mærkelig nok blev denne ret [til reproduktion], som er selve kernen i ophavsretten,
først medtaget i konventionen som et af
mindstemålene så sent som i Stockholm
(1967). Selv om alle medlemslandene i princippet anerkendte den pågældende ret, var
problemet at finde en formulering, som var
tilstrækkelig generel til at dække alle rimelige
undtagelser, men ikke så generel, at retten
blev gjort illusorisk.« Og mere specifikt i
relation til artikel 9, stk. 2, anføres det:

89 — Artikel 8, stk. 1, bestemmer: »Uanset den i artikel 2, stk. 5,
hjemlede ret til at forbyde uautoriseret udtræk og genbrug
af indholdet af en database skal der — dersom de værker
eller det materiale, der er indeholdt i en database, der er
gjort tilgængelig for offentligheden, ikke selvstændigt kan
frembringes, indsamles eller tilvejebringes fra nogen anden
kilde — tildeles licens pa rimelig og ikke-diskrimincrende
vilkår pa retten til at udtrække og genbruge — det være sig
i sin helhed eller væsentlige dele heraf — værker eller materiale fra databasen til kommercielle formål.« Kommissionen
kritiserer dette eksempel under henvisning til, at det ikke
vedrorer ophavsretsbeskyttelse af databasen, men derimod
den særlige ret til beskyttelse mod illoyal udnyttelse, som
ikke er omfattet af Bernerkonventionen. IPO synes pa dette
punkt at være enig med Kommissionen. Jeg finder det ikke
nodvendigt at tage stilling til dette tvistepunkt.

»Bestemmelsen bemyndiger medlemslandene
til at begrænse denne eneret til reproduktion
og tillade, at værker reproduceres 'i visse
særlige tilfælde'. Den frihed, der er indrømmet medlemslandene, er imidlertid ikke
uindskrænket. Konventionen tilføjer to
betingelser ... som begge skal være opfyldt

166. Det synes ikke herved at være tillagt en
selvstændig og særlig betydning, at der i
bestemmelsen henvises til, at begrænsninger i
retten til reproduktion skal være »forbeholdt
unionslandenes lovgivning«. Det forekommer mig også vidtgående at fortolke en sådan
neutral formulering, hvis formål har været at
»dække alle rimelige undtagelser«, således, at
der skal være tale om lovgivning af en
bestemt type og en bestemt detaljeringsgrad.
Som påpeget af Kommissionen, er det næppe
sandsynligt, at alle de lande, som har ratificeret Paris-akten fra 1971, herved skulle have
tilsigtet at give afkald på kompetence til at
pålægge tvangslicenser med hjemmel i konkurrencereglerne.

Der kan efter min opfattelse næppe udledes
andet og mere af artikel 9, stk. 2, end at konventionen ikke er til hinder for, at eneretten
til reproduktion i særlige tilfælde begrænses,
og at det overlades Unionens medlemsstater i
deres lovgivning og under respekt af de i
bestemmelsen angivne betingelser at tage
stilling til, hvordan de vil udnytte denne
mulighed. Det kan ikke være i strid med
bestemmelsen at fastslå, at en generel konkurrenceretsbestemmelse udgør den fornødne lovgivningsmæssige hjemmel.
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167. Hvad endelig angår artikel 9, stk. 2's
betingelser om, at »en sådan reproduktion
ikke på skadelig måde påvirker den normale
udnyttelse af værket og ikke på urimelig
måde gør indgreb i ophavsmandens legitime
interesser«, forekommer det mig klart, at en
adgang for Kommissionen til med hjemmel i
traktatens konkurrenceregler at pålægge
virksomheder at give licens, når de meget
snævre betingelser, som jeg har beskrevet
ovenfor, er opfyldt, ikke generelt set vil
kunne være uforenelig hermed. Som påpeget
af Kommissionen, vil opfyldelsen af disse
betingelser i sidste ende være underlagt
Domstolens kontrol.

For så vidt angår den konkrete beslutning
om at pålægge RTE og ITP at give licens til
deres programoversigter, mener jeg, det
ovenfor anførte resultat, hvorefter denne
beslutning er uforenelig med traktatens artikel 86, finder yderligere støtte i Bernerkonventionens artikel 9, stk. 2, idet navnlig en
pligt til at give licens til fremstilling af produkter, som grundlæggende opfylder samme
behov hos forbrugerne som ophavsretsindehaverens produkt, og som derfor konkurrerer hermed, efter min mening vil »[påvirke]
den normale udnyttelse af værket«.

168. Domstolen kan på denne baggrund
konstatere, at Bernerkonventionen ikke nødvendiggør en fortolkning af traktatens artikel
86, der hindrer, at der med hjemmel i denne
bestemmelse under særlige omstændigheder
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meddeles virksomheder pålæg om at give
licens til deres ophavsretligt beskyttede værker.

169. For det tilfælde, at Domstolen måtte
være enig i, at det under særlige omstændigheder kan være uforeneligt med artikel 86 at
nægte at give licens, og i modsætning til det
af mig foreslåede resultat finder, at der i disse
sager foreligger sådanne særlige omstændigheder, skal jeg i det følgende tage stilling til
de øvrige anbringender, som er gjort gældende for Domstolen.

F — Hvorvidt der er sket tilsidesættelse af
artikel 3 i forordning nr. 17

170. Artikel 3, stk. 1, i forordning nr. 17
bestemmer: »Konstaterer
Kommissionen
efter begæring eller på eget initiativ, at der
foreligger en overtrædelse af bestemmelserne
i traktatens artikel 85 eller artikel 86, kan den
ved en beslutning pålægge de deltagende
virksomheder og sammenslutninger af virksomheder at bringe de konstaterede overtrædelser til ophør.«

171. ITP gør gældende, at Rettens dom er
forkert, for så vidt det heri fastslås, at Kommissionen med hjemmel i denne bestemmelse
kan pålægge virksomheder at give licens til

RTE O G ITP M O D KOMMISSIONEN

deres ophavsretligt beskyttede værker 90.
Visse af de fremsatte argumenter er sammenfaldende med de ovenfor behandlede argumenter vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt
det kan være uforeneligt med artikel 86 at
nægte at give licens, og vil derfor ikke blive
omtalt på dette sted. Jeg har ovenfor konstateret, at en nægtelse af at give licens under
særlige omstændigheder kan udgøre et misbrug af en dominerende stilling. Tilbage står,
som påpeget af Kommissionen, alene at
undersøge, hvorvidt den citerede bestemmelse giver Kommissionen en kompetence til
at pålægge den dominerende virksomhed at
give licens, eller om Kommissionen må
begrænse sig til at pålægge virksomheden at
bringe overtrædelsen af artikel 86 til ophør.
Jeg er på dette punkt i det hele enig i Rettens
begrundelse for sit resultat, og jeg vil derfor
begrænse mig til at henvise hertil, se præmis
70 og 71 i ITP-dommen.

opfattelse burde have taget i betragtning 91.
Jeg har vanskeligt ved at se, hvordan disse
forhold skulle kunne bevirke, at et påbud om
efter anmodning og på et ikke diskriminerende grundlag at give andre interesserede
parter tilladelse til at offentliggøre selskabets
ugentlige oversigter, eventuelt ved at meddele
dem en licens, hvortil der er knyttet visse
betingelser 92, overskrider grænserne for,
hvad der er rimeligt og nødvendigt for at
bringe en overtrædelse af artikel 86 til ophør,
som i givet fald ville bestå i, at virksomheden
har nægtet at give licens. Heller ikke på dette
punkt mener jeg derfor, at der er grundlag
for at kritisere Rettens dom;K se præmis 80
og 81 i ITP-dommen.

G — Hvorvidt Retten har defineret det relevante produktmarked og anvendt begrebet
dominerende stilling forkert

172. ITP gør endvidere gældende, at Rettens
dom er forkert, for så vidt det heri fastslås, at
artikel 2 i Kommissionens beslutning er i
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. ITP opregner i denne forbindelse
en række forhold, som Retten efter dens

90 — ITP har i sine skriftlige indlæg som overskrift til sin
behandling af dette anbringende anfört, at det vedrører
»magtfordrejning«. Dette er kritiseret af Kommissionen,
som gor gældende, at en eventuel kompctcnccovcrskridelse
ikke er ensbetydende med, at der foreligger magtfordrejning. Der må gives Kommissionen medhold heri.Sa vidt ses
gor ITP ikke gældende, at Kommissionen ved sin beslutning har forfulgt andre form.il end dem, der er angivet i
artikel S6, men alene at Kommissionen har brugt kompetcnecbestemmelsen i artikel 3 i forordning nr. 17 pa en
made, som bestemmelsen ifølge ITP ikke giver hjemmel til.

173. Retten har i sine domme og i overensstemmelse med Kommissionens beslutning
defineret de relevante produktmarkeder som
ugentlige
programoversigter
og
de
tv-programblade, hvori disse oversigter
offentliggøres. Retten henviser til, at der er
tale om særlige delmarkeder, som ikke kan

91 — ITP henviser til, at beslutningen ikke blot fjernede ITP's
eneret til reproduktion, men også selskabets ret til den forste kommercielle udnyttelse af værket, som er af særlig
betydning i tilfælde som det foreliggende, hvor produktet
kun bar en nytteværdi i ti dage, at der ikke er gensidighed
mellem ITP og de konkurrenter (bortset fra BBC og RTE),
som det pAlægges selskabet at meddele licenser, og at disse
konkurrenter — navnlig landsdækkende aviser — har en
langt større omsætning og et langt storre overskud end ITP.
92 — Som fremhævet af Kommissionen, gav beslutningen selskaberne mulighed for at opkræve licensafgifter og fastsætte
sådanne licensbetingelser, som skannedes nodvendige med
henblik pA at beskytte selskabernes legitime interesser.
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sidestilles med markedet for oplysninger om
tv-programmer i almindelighed, idet der er
en særlig efterspørgsel på de pågældende
produkter både fra erhvervsdrivende, som
ønsker at udgive et generelt, ugentligt
tv-programblad, og fra tv-seerne, som herved
sættes i stand til på forhånd at afgøre, hvilke
programmer de ønsker at se og i givet fald
planlægge deres fritidsaktiviteter for den
pågældende uge i overensstemmelse hermed
(præmis 61 og 62 i RTE-dommen; præmis 47
og 48 i ITP-dommen).

174. IPO gør gældende, at en definition af
det relevante produktmarked, som er baseret
på en opdeling heraf i forskellige delmarkeder og afledte markeder, er kunstig og uhensigtsmæssig, idet den ikke tager højde for
ophavsrettens natur og formål og den måde,
som ophavsretten kommercialiseres på.

175. Der er efter min mening ikke grundlag
for at kritisere Rettens definition af de relevante produktmarkeder, der er baseret på en
sædvanlig og korrekt udført analyse af de
pågældende produkters substituerbarhed.
Det er i øvrigt mit indtryk, at IPO's betænkeligheder i realiteten vedrører spørgsmålet
om, hvorvidt en ophavsretsindehaver er
berettiget til at forbeholde sig anvendelsen af
det ophavsretlige beskyttede værk på et
afledt marked. Dette spørgsmål angår imidlertid definitionen af, hvornår der foreligger
misbrug af en dominerende stilling, og må i
øvrigt, som jeg har redegjort for i underafsnit
f), besvares bekræftende.
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176. Spørgsmålet er herefter, om RTE og
ITP hver især indtager en dominerende stilling på de således definerede markeder.

177. Det er i sagen ubestridt, at en virksomhed ikke har en dominerende stilling, blot
fordi den er indehaver af en immaterialrettighed 93. Det er ligeledes ubestridt, at en
dominerede stilling må defineres som »en
økonomisk magtposition, som sætter en
virksomhed i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på det relevante marked, idet den kan anlægge en i
betydeligt omfang uafhængig adfærd over for
sine konkurrenter og kunder og i sidste
instans over for forbrugerne« 94.

178. IPO gør gældende, at Retten i sine
domme fejlagtigt har fastslået, at selskaberne
havde en dominerende stilling, allerede fordi
de var indehavere af de omhandlede ophavsrettigheder, og uden at der blev foretaget
nogen som helst undersøgelse af deres
økonomiske magt på markedet. IPO gør
endvidere gældende, at Kommissionen i sin
beslutning anvendte kriteriet økonomisk
magtposition forkert.

93 — Se dom af 8.6.1971, Deutsche Grammophon, fodnote 16,
præmis 16 og 17, af 18.2.1971, Sirena, fodnote 20, præmis
16, og af 25.6.1976, sag 51/75, EMI Records mod CBS United Kingdom, Sml. s. 811, præmis 36.
94 — Domstolens dom af 9.11.1983, Michelin, jf. fodnote 38,
præmis 30. Se også bl.a. Domstolens dom af 13.2.1979,
Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, fodnote 39, præmis 38, og af 3.10.1985, Télémarketing, fodnote 65, præmis
16.

RTE OG ITP MOD KOMMISSIONEN

179. Kommissionen begrunder i den omtvistede beslutning sin konstatering af, at RTE
og ITP har en dominerende stilling, på følgende måde:

omfang de kræver beskyttelse i henhold til
lovgivningen om ophavsret i Det Forenede
Kongerige og/eller Irland, eller de parter, til
hvem de måtte have overdraget deres påståede rettigheder, søger samme beskyttelse ...

»Radioog
fjernsynsspredningsorganisationerne har, uanset hvilke intellektuelle
ejendomsrettigheder de måtte have eller
påberåbe sig, et faktisk monopol på produktion og første udgivelse af deres ugentlige
programoversigter. Grunden hertil er, at
programoversigterne er et biprodukt af
programlægningsprocessen, som foretages af
programlæggerne selv og kun kendes af dem.
Desuden bliver programoversigterne kun
salgbare produkter, når selve programlægningen er afsluttet (idet der dog kan forekomme
ændringer i sidste øjeblik) kort tid forud for
udsendelsen. Følgelig er det ikke muligt for
andre interesserede parter selv at producere
pålidelige programoversigter til offentliggørelse i deres egne tv-programblade. De er i
stedet for nødt til at skaffe sig programoversigterne fra selve radio- og fjernsynsspredningsorganisationerne eller fra virksomheder,
som har fået overdraget rettighederne til programoversigterne, i dette tilfælde ITP, BBC
og RTE. Andre interesserede parter står derfor i et økonomisk afhængighedsforhold,
hvilket er karakteristisk for en dominerende
stilling.

Som følge heraf tillades ingen konkurrence
fra andre på disse markeder.« (Punkt 22,
mine fremhævelser).

De enkelte radio- og fjernsynsspredningsorganisationers faktiske monopol i relation til
deres egne programoversigter styrkes endvidere i retning af et legalt monopol, i det

180. Det er min opfattelse, at Kommissionen
foretager en korrekt fastlæggelse af selskabernes stilling på markedet. Afgørende må
være, at ugentlige tv-programblade kun kan
fremstilles ved hjælp af programoversigterne
for de tv-kanaler, som kan modtages på det
relevante marked, og at programoversigterne
kun kan leveres af fjernsynsspredningsorganisationerne, som foretager programlægningen for deres respektive rv-kanaler, og som
på denne måde har et faktisk monopol på
dette marked. Selskabernes ophavsrettigheder er ikke i sig selv afgørende, men bidrager
til at styrke de dominerende stillinger.

181. IPO kritiserer Kommissionens anvendelse af begrebet faktisk monopol. Det gøres
gældende, at et sådant monopol vil opstå, så
snart der foreligger et primært marked og et
sekundært marked, og en tredjemand træffer
en ensidig beslutning om at anvende produkter på det primære marked med henblik på at
udøve en økonomisk virksomhed på det
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sekundære marked. Herved knyttes den økonomiske afhængighed kunstigt til en tredjemands hensigt. Ifølge IPO er begrebet faktisk monopol en kunstig konstruktion fra
Kommissionens side, som skal begrunde, at
konkurrencereglerne anvendes med henblik
på at ændre ophavsrettens særlige genstand.

182. Denne opfattelse må efter min mening
afvises. Det er ikke således, at der foreligger
en dominerende stilling hver gang, der er tale
om et primært og et sekundært marked.
Afgørende må være, om den pågældende
virksomhed er den eneste mulige forsyningskilde for de produkter, som fremstilles på det
primære marked, og som er nødvendige for
at udøve virksomhed på det sekundære marked 95.

Det er også på dette punkt mit indtryk, at
IPO's betænkeligheder i realiteten vedrører
spørgsmålet om, hvorvidt en ophavsretsindehaver kan forbeholde sig anvendelsen af det
ophavsretlige beskyttede værk på et afledt
marked, eller om en sådan adfærd udgør et
misbrug af en dominerende stilling, jf. ovenfor og underafsnit f).

95 — Se herved Domstolens dom af 13.11.1975, General Motors
Continental, fodnote 63, præmis 9, af 31.5.1979, Hugin,
fodnote 64, præmis 9 og 10, af 3.10.1985, Télémarketing,
fodnote 65, præmis 16, 17 og 18, og af 11.11.1986, British
Leyland, fodnote 66, præmis 5 og 9.
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183. Retten
opretholdt
Kommissionens
beslutning på dette punkt med følgende
begrundelse:

»Hvad angår sagsøgerens stilling på det
omhandlede marked, er det Rettens opfattelse, at RTE som følge af sin ophavsret til
sine programoversigter [i ITP-dommen: ITP
som følge af ophavsretten til programoversigterne for ITV og Channel Four, som den
havde fået overdraget fra de tv-selskaber, der
leverede programmer til disse kanaler] havde
eneretten til at reproducere og sælge disse
oversigter. Selskabet kunne således på det for
sagen relevante tidspunkt sikre sig et monopol på offentliggørelse af sine ugentlige programoversigter i et specielt blad for selskabets [i ITP-dommen: for ITV's og Channel
Four's] egne programmer ... Det følger heraf,
at sagsøgeren på daværende tidspunkt klart
havde en dominerende stilling såvel på markedet for selskabets ugentlige programoversigter, som på markedet for de blade, hvori
oversigterne blev offentliggjort i Irland og
Nordirland. Andre erhvervsdrivende, såsom
Magill, som ønskede at udgive et generelt
tv-programblad, var nemlig økonomisk
afhængige af sagsøgeren, der således kunne
forhindre, at der opstod en effektiv konkurrence på markedet for oplysninger om selskabets ugentlige programmer ...« (Præmis
63 i RTE-dommen; præmis 49 i ITPdommen).

184. IPO's kritik af Rettens domme har en
vis berettigelse. Retten synes at lægge afgørende vægt på selskabernes ophavsrettighe-

RTE OG ITP MOD KOMMISSIONEN

der, hvilket som nævnt ikke er i overensstemmelse med Domstolens praksis. Men da
jeg i øvrigt er enig i Rettens resultat, og da
Retten også henviser til, at der foreligger en
økonomisk afhængighed, mener jeg ikke,
dette i sig selv er en tilstrækkelig grund til at
ophæve Rettens domme.

H — Hvorvidt Retten har anvendt begrebet
påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne forkert

185. RTE gør gældende, at selskabets licenspolitik ikke påvirkede samhandelen mellem
medlemsstaterne, og at de fællesskabsretlige
konkurrenceregler ikke har til formål at
afhjælpe rent interne forhold i en medlemsstat. Hvis det findes utilfredsstillende, at der
i Irland og Det Forenede Kongerige, i modsætning til i de øvrige medlemsstater, ikke
findes et generelt, ugentligt tv-programblad,
må problemet ifølge RTE løses af de pågældende medlemsstater, således som det nu elsket i Det Forenede Kongerige.

186. Retten fastslår i sin dom, at artikel 86's
betingelse om påvirkning af samhandelen

mellem medlemsstaterne er opfyldt.
begrunder dette således:

Den

»I nærværende sag finder Retten, at sagsøgerens adfærd ændrede konkurrencestrukturen
på markedet for tv-programblade i Irland og
Nordirland, hvilket påvirkede mulighederne
for samhandel mellem Irland og Det Forenede Kongerige.

Sagsøgerens afvisning af at give andre interesserede tilladelse til at offentliggøre selskabets ugentlige programoversigter havde en
afgørende indvirkning på konkurrencestrukturen på området for tv-blade i Irland og
Nordirland. Gennem sin politik med hensyn
til at meddele licenser, som forhindrede bl.a.
Magill i at udgive et generelt tv-blad til salg i
Irland og Nordirland, fjernede sagsøgeren
ikke blot en konkurrerende virksomhed fra
markedet for tv-programblade, men selskabet udelukkede også enhver potentiel konkurrence på det relevante marked, hvilket
medførte, at opdelingen mellem markederne
i henholdsvis Irland og Nordirland blev
opretholdt. Det kan derfor ikke bestrides, at
den omhandlede adfærd kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.« (Præmis
77 i RTE-dommen).

187. RTE bestrider Rettens udtalelse om, at
selskabets adfærd opretholdt opdelingen
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mellem markederne i henholdsvis Irland og
Nordirland. RTE henviser herved til, at det
aldrig har forhindret eksport eller import af
tv-programblade, og at det har fulgt én og
samme politik med hensyn til levering af
ugentlige programoversigter og meddelelse af
licenser uden hensyn til de pågældende virksomheders hjemsted.

188. Det følger af Domstolens praksis, at
betingelsen om påvirkning af samhandelen
mellem medlemsstaterne er opfyldt, »hvis det
på grund af samtlige objektive, retlige eller
faktiske forhold kan forudses med tilstrækkelig sandsynlighed, at aftalen direkte eller
indirekte, aktuelt eller potentielt kan øve
indflydelse på varehandelen mellem medlemslandene« og dermed hindre oprettelsen
af et enhedsmarked mellem medlemsstaterne 96. Dette vil ikke blot være tilfældet, hvis
en adfærd fører til opdeling af markederne 97,
men også, hvis det kan påvises, at en adfærd
påvirker konkurrencestrukturen på fælles-

96 — Domstolens dom af 30.6.1966) sag 56/65, Société Technique
Minière, Sml. 1965-1968, s. 211, navnlig s. 216. Dommen
vedrørte artikel 85, men der er ingen anledning til at fortolke betingelsen om samhandelspåvirkning i artikel 86 forskelligt herfra. Se også Domstolens dom af 9.11.1983,
Michelin, fodnote 38, præmis 104, og af 23.4.1991, sag
C-41/90, Höfner og Eiser, Sral. I, s. 1979, præmis 32, der
begge vedrørte artikel 86, og hvori Domstolen fastslog, at
betingelsen om samhandelspåvirkning ikke kun er opfyldt,
hvis den adfærd, der må karakteriseres som et misbrug, faktisk har påvirket handelen, idet det er tilstrækkeligt, at det
bevises, at den omhandlede adfærd kan have en sådan virkning.
97 — Se i denne forbindelse Domstolens dom af 10.12.1985, forenede sager 240/82, 241/82, 242/82, 261/82, 262/82, 268/82
og 269/82, Stichting Sigarettenindustrie, Smi. s. 3831, præmis 48.
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markedet, f.eks. fordi den fører til eliminering af en konkurrent 98.

189. Der må formentlig gives RTE medhold
i, at dets adfærd ikke førte til en opdeling af
de nationale markeder. Men det er utvivlsomt, at den pågældende adfærd påvirkede
konkurrence strukturen på fællesmarkedet,
idet den førte til eliminering af en konkurrent og udelukkede nye konkurrenter på det
pågældende marked 99. Dette er den centrale
konstatering i Rettens dom, som derfor ikke
kan kritiseres på dette punkt.

98 — Se Domstolens dom af 6.3.1974, Commercial Solvents, fodnote 62, præmis 33, hvori Domstolen fastslog, at en leveringsnægtelse, der kunne føre til eliminering af en konkurrent, der ligeledes var etableret inden for fællesmarkedet,
kunne påvirke konkurrencestrukturen inden for fællesmarkedet og dermed have en potentiel virkning for samhandelen mellem medlemsstaterne. I dom af 14.2.1978, sag 27/76,
United Brands, Sml. s. 207, præmis 201 og 202, fastslog
Domstolen tilsvarende, at »når indehaveren af en dominerende stilling, som er hjemmehørende i fællesmarkedet,
søger at fjerne en konkurrent, der ligeledes er hjemmehørende her, er det desuden uden betydning, om denne adfærd
vedrører samhandelen mellem medlemsstater, når det står
fast, at fjernelsen af en konkurrent vil have virkning på konkurrencestrukturen i fællesmarkedet«. Se også Domstolens
dom af 13.2.1979, Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, fodnote 39, præmis 125, og af 31.5.1979, Hugin, fodnote 64, præmis 17.
99 — RTE har under den mundtlige forhandling fremhævet, at
spørgsmålet om samhandelspåvirkning skal vurderes særskilt for RTE, da Kommissionen ikke har baseret sin beslutning på kollektiv dominans. RTE var ikke isoleret set i
stand til at påvirke konkurrencestrukturen på fællesmarkedet. RTE kunne således kun give licens til sine egne programoversigter, og da det er usandsynligt, at andre forlag
skulle ønske at udgive et tv-programblad, der kun indeholdt RTE's programoversigter, kunne selskabets adfærd
følgelig
ikke
påvirke
handelen
med
ugentlige
tv-programblade i Irland og Nordirland. Denne argumentation må afvises. Det forhold, at RTE's licenspohtik kun
kunne påvirke konkurrencestrukturen, fordi andre selskaber førte samme licenspolitik, er ikke ensbetydende med, at
selskabets licenspolitik ikke påvirkede konkurrencestrukturen.

RTE O G Π Τ M O D KOMMISSIONEN

190. Som gjort gældende af RTE og i modsætning til, hvad der er gjort gældende af
Kommissionen, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt, at der på den angivne måde foreligger en aktuel eller potentiel samhandelspåvirkning. Det følger af Domstolens praksis,
at denne påvirkning skal være mærkbar 100.

191. RTE gør gældende, at selskabets licenspolitik kun i ubetydelig grad påvirkede handelen mellem Irland og Det Forenede Kongerige. RTE henviser herved til,

— at tv-programblade, der indeholder
RTE's programoversigter, i sagens natur
kun efterspørges i det område, hvor
RTE's udsendelser kan modtages, dvs. i
Irland og i et lille grænseområde i Nordirland

— at RTE hverken har programmer eller
reklamer, der er rettet mod Nordirland
eller sendes dér, idet Nordirland ikke har
kabel-tv, og selskabets udsendelser kan
derfor kun modtages i Nordirland på
grund af »overspill«

100 — Se f.eks. Domstolens dom af 25.11.1971, sag 22/71, Béguelin. Sml. 1971, s. 257, præmis 16, 17 og 18, og af 20.6.1978,
sag 28/77, Tepea, Sml. s. 1391, præmis 47-51.

— at kun ca. 100 000 husstande i Nordirland, svarende til 30-40% af Nordirlands
befolkning, og svarende til mindre end
1,6% af tv-markedet i Det Forenede
Kongerige og mindre end 0,3% af markedet inden for Fællesskabet, kan modtage
RTE's udsendelser, og der sælges kun ca.
5 000 eksemplarer af RTE Gnide i dette
område 101.

192. RTE gør endvidere gældende, at det
under alle omstændigheder er Kommissionen, som skal bevise, at handelen mellem
medlemsstaterne er blevet påvirket mærkbart. Ifølge RTE har Kommissionen forsømt
at føre et sådant bevis, idet den i sin beslutning alene har anført følgende:

»Ovennævnte misbrug påvirker samhandelen
mellem medlemsstaterne, fordi et generelt
tv-programblad indeholdende ugentlige forhåndsoversigter over ITP's og BBC's regionale programmer samt RTE's programmer
tydeligvis ville kunne sælges både i Irland og
Nordirland, hvilket ville bevirke en grænseoverskridende handel med et sådant blad
eller sådanne blade. Forhandlingen af selve
de ugentlige forhåndsoversigter ville tillige
også blive af grænseoverskridende art.«
(Punkt 24).

101 — RTE har endvidere henvist td, al salget af RTE's
tv-programblad i Det Forenede Kongenge udgør mindre
end 5% af salget i Irland, og at erfaringerne efter indførelsen af RTE's nye licenspolitik indtil videre viser, at den
tidligere liecnspolitik ikke påvirkede samhandelen.
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RTE understreger, at Kommissionen ikke har
bestridt de af selskabet fremførte forhold, og
heller ikke under sagen for Domstolen har
fremført forhold, som dokumenterer, at der
var tale om en mærkbar samhandelspåvirkning 102.

193. Ifølge RTE er der grundlag for at
ophæve Rettens dom, fordi den heller ikke
foretager en grundig markedsanalyse med
henblik på at fastslå, om der foreligger en
mærkbar samhandelspåvirkning, herunder
fordi den ikke har taget de af RTE fremførte
faktiske oplysninger og argumenter i betragtning, eller ikke på tilstrækkelig måde har diskuteret disse forhold.

102 — RTE fremhæver i denne forbindelse, at der i Kommissionens beslutning alene henvises til samhandelen mellem
Irland og Nordirland. De oplysninger, som Kommissionen
under sagen for Domstolen har påberåbt sig vedrørende
samhandelen mellem Irland og Det Forenede Kongeriges
fastland, kan derfor ikke tages i betragtning. Kommissionen har benægtet, at der er tale om nye oplysninger, og har
bl.a. henvist til, at BBC allerede under den mundtlige
høring for Kommissionen anførte, at BBC frygtede import
af et engelsksproget tv-programblad fra Irland til fastlandet, at ITP gav udtryk for en tilsvarende bekymring under
proceduren om foreløbige forholdsregler for Domstolens
præsident, ligesom RTE under denne procedure gav
udtryk for bekymring for, at engelske forlag ville udgive
en irsk version af deres tv-programblade med oplysninger
om RTE's programmer. Da det for en afgørelse af den
foreliggende sag efter min mening er tilstrækkeligt at tage
betydningen af samhandelen mellem Irland og Nordirland
i betragtning, er det ikke nødvendigt at tage endelig stilling
til, om der kan lægges vægt på en mulig påvirkning af samhandelen mellem Irland og fastlandet. Lad mig dog kort
bemærke følgende: Det forhold, at de britiske fjernsynsspredningsorganisationer frygtede import fra Irland til
fastlandet af en Magill TV Gnide, og det forhold, at
ændringen af den britiske lovgivning betød, at der på det
irske
marked
fremkom
generelle
ugentlige
tv-programblade fremstillet i Det Forenede Kongerige, er
først og fremmest egnet til at dokumentere betydningen af
den licenspolitik, som blev ført af ITP og BBC, hvis programmer — i modsætning til RTE's programmer — kunne
modtages både i Det Forenede Kongerige og Irland. Men
det kan på den anden side ikke udelukkes, at irske forlag
alene vil være interesseret i at udgive tv-programblade med
oplysninger om ITP's og BBC's programmer, såfremt de
tillige kan medtage oplysninger om RTE's programmer,
eller at der i Irland er en større efterspørgsel efter
tv-programblade fra fastlandet, når disse tillige indeholder
oplysninger om RTE's programmer. Det er på denne måde
muligt, at RTE's licenspolitik kunne påvirke samhandelen
mellem Irland og fastlandet.
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194. Retten fastslog i sin dom, at der var tale
om en mærkbar samhandelspåvirkning, med
følgende begrundelse:

»Det skal endvidere bemærkes, at den kritiserede politiks mærkbare indvirkning på
mulighederne for samhandel mellem Irland
og Det Forenede Kongerige Mart viser sig
ved, at der var en særlig efterspørgsel på et
generelt tv-blad i stil med Magill TV Guide,
hvilket kan udledes af den succes, som på det
pågældende tidspunkt i mangel af generelle
tv-blade blev opnået på det relevante geografiske marked af specielle tv-blade, der kun
indeholdt oplysninger om programmerne for
én tv-kanal. Sagsøgerens politik med hensyn
til at oplyse om sine ugeprogrammer forhindrede, at der kunne fremstilles og udgives
generelle tv-blade, der var bestemt for samtlige tv-seere i Irland og Nordirland. Det relevante geografiske område, for hvilket der
allerede er skabt ét samlet marked for radioog tv-spredning, udgør tilsvarende ét samlet
marked for oplysninger om tv-programmer,
navnlig fordi samhandelen i høj grad lettes af
et fælles sprog.« (Præmis 77 i RTEdommen).

195. Der skal efter Domstolens praksis ikke
meget til, før kravet om mærkbarhed må
anses for opfyldt 103. Navnlig er der ikke

103 — Om et tilfælde, hvor Domstolen fandt, at den pågældende
adfærd ikke kunne antages at påvirke samhandelen mellem
medlemsstaterne, se dom af 31.5.1979, Hugin, fodnote 64.
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grundlag for at kræve, at Kommissionen
foretager en økonomisk analyse af det nærmere omfang af en potentiel samhandel mellem medlemsstater af det pågældende produkt 104. Efter min opfattelse må betingelsen
om mærkbar samhandelspåvirkning i de
foreliggende sager anses for opfyldt, allerede
fordi det kan konstateres, at den pågældende
adfærd har ført til eliminering af en konkurrent og udelukker nye konkurrenter, som
ønsker at fremstille et produkt, som ubestrideligt vil blive efterspurgt på såvel det irske
marked, som på den del af det nordirske
marked, hvor RTE's udsendelser kan modtages 105. Jeg mener derfor ikke, at der på dette
punkt er grundlag for at kritisere Rettens
dom 106.

104 — Se i denne forbindelse Domstolens dom af 9.11.1983,
Michelin, fodnote 38, præmis 102-105, hvori Domstolen
afviste en kritik af Kommissionens beslutning, som gik ud
på, at argumentationen byggede på, at der bestod en formodning for påvirkning af samhandelen, og var udtryk for
en rent abstrakt og teoretisk analyse. Se også Domstolens
dom af 1.2.1978, sag 19/77, Miller, Sml. s. 131, præmis 15.
Del er en kendsgerning, at Domstolen i en række domme
har fastslået tilstedeværelsen af en mærkbar samhandelspåvirkning uden at foretage en nærmere okonomisk analyse,
se f.eks. Domstolens dom af 14.2.1978, United Brands,
fodnote 98, præmis 202, hvori Domstolen begrænsede sig
til at fastslå, »at nægtelsen af at levere til en fast og gammel
kunde, som kober med henblik p i videresalg i en anden
medlemsstat, vil påvirke de normale handelskanaler og
have en mærkbar virkning pa samhandelen mellem medlemsstater«.
105 — Resultatet finder en vis stolte i Domstolens dom af
25.10.1983, sag 107/82, AEG, Sml. s. 3151, præmis 65,
hvori Domstolen fastslog, at et selektivt distributionssystem kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne,
allerede fordi det kunne konstateres, at det påvirkede eksport af farvefjernsynsapparater, der var indrettet til de forskellige transmissionssystemer i henholdsvis Frankrig og
Tyskland, og derfor navnlig var efterspurgt i grænseområdet mellem Tyskland og Frankrig.
106 — Det er rigtigt, således som anført af RTE, at Kommissionen ikke i sin beslutning udtrykkeligt henviser til, at
RTE's adfærd påvirkede konkurrencestrukturen pa fællesmarkedet, og dermed kunne fore til en mærkbar samhandelspåvirkning. Dette kan dog ikke være afgorende. Det
fremgår klart af beslutningen, at RTE's adfærd forte til eliminering af en konkurrent og udelukkede nye konkurrenter pa markedet, jf. punkt 23, og at det drejede sig om et
produkt, for hvilket der var en potentiel efterspørgsel såvel
pa det irske som på en del af det nordirske marked, jf.
punkt 24. Dette er efter min mening fyldestgørende. Der
er med andre ord ikke grundlag for at kritisere Rettens
dom under henvisning til, at Kommissionens beslutning
burde være annulleret som folge af en utilstrækkelig
begrundelse pa delte punkt.

I — Hvorvidt der er sket tilsidesættelse af
traktatens artikel 190

196. ITP gør gældende, at Retten har tilsidesat traktatens artikel 190 ved at fastslå, at
Kommissionens beslutning var behørigt
begrundet. Ifølge ITP var beslutningen utilstrækkeligt begrundet, idet Kommissionen
ikke redegjorde for de retlige grunde, som
førte den til for første gang at fastslå, at en
udøvelse af ophavsretten ved at nægte at give
licens kan udgøre et misbrug af en dominerende stilling i strid med artikel 86, idet
Kommissionen begrænsede sig til at hævde,
at den pågældende adfærd ikke var omfattet
af ophavsrettens særlige genstand uden at
begrunde og forklare dette, idet de grunde,
som Kommissionen nu påberåber sig, ikke
fremgår af beslutningen, og idet Kommissionen ikke redegjorde for, hvorfor de principper, som Domstolen fastslog i dens domme i
sagerne Warner Brothers og Volvo mod
Veng 107, ikke finder anvendelse i de foreliggende sager.

197. Kommissionen anfører indledningsvis,
at selv om begrundelsespligten er et retligt
spørgsmål, er det ikke hensigtsmæssigt at
kræve, at Domstolen skal foretage en fornyet
undersøgelse af alle detaljer i en konkurrencebeslutning med henblik på at kontrollere,
at Retten havde grundlag for at fastslå, at
beslutningen var behørigt begrundet. Kommissionen er af den opfattelse, at Domstolen
for at undgå unødige gentagelser på dette
punkt bør begrænse sig til at undersøge den
appellerede dom med henblik på at afgøre,
om den er behæftet med åbenbare fejl.

107 — Se herom ovenfor i afsnit D, underafsnit b) og c).
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Kommissionen gør herefter gældende, at
dens beslutning var behørigt begrundet, og at
Rettens dom derfor ikke er behæftet med fejl
og i hvert fald ikke med åbenbare fejl i så
henseende.

198. Der er efter min opfattelse ikke grundlag for at finde, at Domstolens prøvelse af
Rettens domme skulle være af en mere
begrænset art, for så vidt det drejer sig om at
undersøge, hvorvidt Retten med rette har
fundet, at en retsakt var behørigt begrundet.
Selv om en undersøgelse af, om begrundelsespligten er overholdt, indebærer en vurdering af den sammenhæng, hvori beslutningen
indgår, er der efter min mening tale om et
retsspørgsmål, der er omfattet af Domstolens
sædvanlige prøvelsesret i henhold til statuttens artikel 51. Det skal derfor undersøges,
om Kommissionens beslutning var behørigt
begrundet.

199. Det følger af Domstolens faste praksis,
at begrundelsespligten i henhold til artikel
190, har følgende indhold:

»Selv om den begrundelse, som kræves i henhold til artikel 190 ... klart og utvetydigt skal
angive de betragtninger, som den fællesskabsmyndighed, der har udstedt den anfægtede
retsakt, har lagt til grund, dels således, at de
berørte personer kan få kendskab til grundlaget for den trufne foranstaltning, for at de
kan forsvare deres rettigheder, dels således, at
Domstolen kan udøve sin prøvelsesret, kræves det dog ikke, at begrundelsen angiver alle
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de forskellige relevante faktiske eller retlige
momenter. Spørgsmålet, om en beslutnings
begrundelse opfylder disse krav, skal vurderes ikke blot i forhold til ordlyden, men ligeledes til den sammenhæng, hvori den indgår,
samt alle de retsregler, som gælder på det
pågældende område.« 108

200. I modsætning til, hvad ITP anfører,
henviste Kommissionen i sin beslutning
udtrykkeligt til, at ITP, BBC og RTE gennem deres restriktive licenspolitik forhindrede fremstilling og salg af et nyt produkt,
for hvilket der er en væsentlig potentiel efterspørgsel, at selskaberne, der hver især indtager en dominerende stilling på markedet for
deres egne programoversigter, herved forbeholdt sig det afledte marked for ugentlige
tv-programblade, at selskabernes licensbetingelser, der begrænsede gengivelsen af programoversigterne til en eller højst to dage,
var urimeligt restriktive, at selskabernes
adfærd ikke var begrundet i nærmere angivne
hensyn, men alene havde til formål at
beskytte deres egne tv-programblade, som
ikke konkurrerede med hinanden eller med
noget andet programblad, og at selskaberne
på denne måde begrænsede konkurrencen til
skade for forbrugerne i strid med artikel 86,
litra b). På baggrund heraf konkluderede
Kommissionen, at selskaberne benyttede
deres ophavsret som et middel til misbrug på

108 — Se Domstolens dom af 26.6.1986, sag 203/85, Nicolet
Instrument, Sml. s. 2049, præmis 10, og senest af
13.10.1993, sag C-104/90, Matsushita Electric Industrial,
Sml. I, s. 4981, præmis 19. Se også Domstolens dom af
17.1.1984, forenede sager 43/82 og 63/82, VBVB og VBBB
mod Kommissionen, Sml. s. 19, præmis 22, og af
11.7.1989, sag 246/86, Belasco m.fl. mod Kommissionen,
Sml. s. 2117, præmis 55 og 56, hvortil Retten har henvist.
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en måde, som ikke er omfattet af den særlige
genstand for den pågældende immaterialrettighed.

201. Kommissionen har herved opregnet de
omstændigheder, som i de foreliggende sager
i givet fald ville kunne begrunde et indgreb i
ophavsrettens særlige genstand, jf. ovenfor i
afsnit D, underafsnit e), f), g) og i). Det
fremgår udtrykkeligt, at Kommissionen ikke
mener, at ophavsrettens særlige genstand
under de således opregnede omstændigheder
yder beskyttelse mod en anvendelse af artikel
86 109. Dette er efter min mening tilstrækkeligt for at opfylde de krav om begrundelse,
der følger af Domstolens praksis, idet jeg
ikke ser grundlag for at stille krav om en
yderligere retlig begrundelse eller om henvisninger til Domstolens tidligere praksis.

J — Sagsomkostningerne

203. Artikel 69, stk. 2, i procesreglementet
bestemmer, at det pålægges den tabende part
at betale sagens omkostninger, når der er
nedlagt påstand herom, og at Domstolen kan
træffe afgørelse om omkostningernes fordeling, når der er flere tabende parter. Artikel
69, stk. 4, bestemmer, at Domstolen kan
pålægge også andre intervenienter end medlemsstater og institutioner at afholde deres
egne omkostninger.

204. Såfremt Domstolen måtte være enig i
det af mig foreslåede, vil den tabende part i
de foreliggende sager være Kommissionen,
som støttet af Magill.

205. Retten traf i sine domme bestemmelse
om, at RTE og ITP betalte sagens omkostninger, herunder intervenientens. Domskonklusionen må også på dette punkt ophæves.

202. Der er derfor ikke anledning til at kritisere Rettens dom, for så vidt det heri fastslås, at Kommissionens beslutning var behørigt begrundet (præmis 64 og 65 i ITPdommen).

109 — Det er ikke tilstrækkeligt for at kritisere Kommissionens
beslutning, at denne opfatter situationen som en præcisering af omfanget af den sælige genstand og ikke som et
indgreb ι den særlige genstand, jf. ovenfor, punkt 53. Dette
er alene et rent formelt spørgsmål om den mest hensigtsmæssige fremstillingsmåde.

206. RTE har nedlagt påstand om, at Kommissionen og Magill tilpligtes at betale sagens
omkostninger. ITP har nedlagt påstand om,
at Kommissionen og/eller Magill tilpligtes at
betale ITP's sagsomkostninger for Retten, og
at Kommissionen tilpligtes at betale ITP's
sagsomkostninger for Domstolen. IPO har
nedlagt påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale IPO's omkostninger for
Domstolen.
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207. Jeg skal foreslå Domstolen at afgøre
omkostningsspørgsmålet på følgende måde:

Kommissionen tilpligtes at afholde RTE's og
ITP's sagsomkostninger for Retten og for
Domstolen med undtagelse af de med
Magill's intervention forbundne omkostninger.

Magill tilpligtes at afholde de omkostninger,
RTE og ITP har pådraget sig som følge af
interventionen både for så vidt angår sagen
for Retten og sagen for Domstolen. Konkret
vil det dog ses, at Magill under sagen for
Domstolen alene har afgivet mundtligt ind-

læg i sagen og derfor næppe har påført RTE
og ITP særlige omkostninger.

IPO afholder sine egne omkostninger under
henvisning til, at organisationen ikke har fået
medhold i dens principielle anbringende om,
at artikel 86 ikke kan finde anvendelse ved en
udøvelse af beføjelser, der er omfattet af
ophavsrettens særlige genstand, ligesom den
ikke har fået medhold i dens selvstændige
anbringende om, at Retten har foretaget en
forkert definition af det relevante produktmarked og har anvendt begrebet dominerende stilling forkert.

Forslag til afgørelse

208. Jeg skal på baggrund af ovenstående foreslå Domstolen

— at ophæve de af Retten i Første Instans den 10. juli 1991 afsagte domme (sag
T-69/89, RTE mod Kommissionen, Sml. II, s. 485, og sag T-76/89, ITP mod
Kommissionen, Sml. II, s. 575)

— at træffe endelig afgørelse i sagen i henhold til artikel 54, stk. 1, i Domstolens
statut og annullere Kommissionens beslutning 89/205/EØF af 21. december
1988 om en procedure i henhold til EØF-traktatens artikel 86, idet der herved
gives Radio Telefis Eireann og Independent Television Publications Limited
medhold i de i deres stævninger nedlagte påstande
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— at tilpligte Kommissionen at afholde de af Radio Telefis Eireann og Independent Television Publications Limited afholdte omkostninger for Retten og for
Domstolen med undtagelse af de omkostninger, der er forbundet med Magill
TV Guide Limited's intervention

— at tilpligte Magill TV Guide Limited at afholde de omkostninger, som Radio
Telefis Eireann og Independent Television Publications Limited har pådraget
sig for Retten og for Domstolen som følge af interventionen

— at fastslå, at Intellectual Property Owners Inc. afholder sine egne omkostninger.
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