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Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0207/2012 , внесена от L.C., с италианско гражданство, относно 
таксите за авторски права в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу създаването от страна на италианските 
органи на дружеството „Servizio riscossione compensi“ (www. scfitalia), на което е 
възложено събирането на таксите за авторски права от всички публични субекти, 
разпространяващи музика по всякакъв начин и с всякакви средства.

Според вносителя на петицията, събирането на тази такса от страна на частно 
дружество с ограничена отговорност поставя италианските хотелиери в неравностойно 
положение спрямо техните колеги в други страни от Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2012 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

a) Правната форма на организациите за колективно управление на права 

Петицията поставя под въпрос по-специално частния характер на дружеството ("SCF" 
Servizio riscossione compensi), на което в Италия е възложено да събира авторски и 
лицензионни възнаграждения от името на продуцентите на звукозаписи, свързани с 
публичното излъчване на музика, например в хотели и ресторанти. Дружествата за 
колективно управление са субекти, които представляват физически или юридически
лица, притежаващи правата върху интелектуалната собственост на дадено творческо 
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съдържание. Тяхната роля е да улесняват лицензирането на правата на техните членове, 
в случаите когато би било непрактично потребителите да получават необходимите 
разрешения от всички различни притежатели на авторски права поотделно, както и за 
различни видове използване. Правната форма на организациите за колективно 
управление на права варира в различните държави членки. Те могат да бъдат дружества 
с ограничена отговорност, организации с нестопанска цел или конкретни правни 
форми, създадени със закон за целите на администрирането на правата на техните 
членове, какъвто е случаят с посоченото в петицията италианско дружество за 
колективно управление SIAE, и които са под наблюдението на публични органи. 
Следователно фактът, че дружеството за колективно управление SCF е учредено като 
частно, не е необичаен или проблематичен съгласно правото на ЕС. 

б) Различните такси, заплащани от ползвателите на защитено с авторски права 
съдържание (например хотели и ресторанти)

Петицията се отнася до таксите, плащани от потребители като хотели и ресторанти във 
връзка с излъчване на телевизионни програми, съдържащи музика, на техните клиенти. 
В Италия, според вносителя на петицията, такива такси се плащат на публичния 
оператор за радио- и телевизионно разпръскване RAI, на SIAE (дружеството за 
колективно управление, представляващо авторите) и на SCF (дружеството за 
колективно управление, представляващо продуцентите на звукозаписи).

Излъчването на публични места на телевизионни програми, съдържащи музика, 
представлява, според достиженията на правото на ЕС в областта на авторското право, 
акт на публично съобщаване. Правото на ЕС  признава, във връзка с публичното 
съобщаване на творби или друго съдържание, правата на автори (член 3 от Директива 
2001/29/ЕО), изпълнители, продуценти на звукозаписи и излъчващи организации (член 
8 от Директива 2006/115/ЕО). Въпреки това, поради различията между режимите на 
правата, дружествата за колективно управление на авторски права са специализирани в 
управлението на определени категории права, притежатели на права и/или конкретни 
видове използване. Ето защо е възможно за един конкретен акт, включващ 
произведения или друго съдържание на различни притежатели на авторски права, 
няколко дружества за колективно управление на авторски права да имат право да 
събират такси. 

Освен таксите, заплащани на дружества като SIAE и SCF за използване на 
произведения и друго съдържание, защитени от авторско право и сродните му права, 
потребителите много често трябва да плащат допълнителна такса за обществените 
радио и телевизия, какъвто в този случай е RAI. Тази такса обаче е различна от таксите, 
плащани на дружествата за колективно управление. Тя не е възнаграждение, плащано 
на авторите и другите притежатели на права за използването на техните произведения и 
друго защитено съдържание, а плащане за публичната услуга излъчване.

в) Публичното съобщаване на защитено с авторски права съдържание от ползватели 
като хотели и ресторанти. 

Според съдебната практика на ЕС установяването на наличие на публично съобщаване 
изисква анализ на множество фактори. Съдът на ЕС вече е имал възможност да 
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потвърди, че предоставянето на достъп до излъчено произведение от оператора на 
хотела на неговите клиенти трябва да се счита за акт на публично съобщаване, което 
дава на притежателите на правата права, защитени съгласно достиженията на правото 
на ЕС в областта на авторското право1.  С оглед на гореизложеното, фактът, че 
италианските потребители на произведения и друго съдържание, защитени от авторско 
право и сродните му права, трябва да плащат на притежателите на права за 
използването на техните произведения или друго съдържание, не е ограничение на 
конкуренцията (както предполага вносителят на петицията), а е задължение, което 
съществува във всички държави членки в съответствие с достиженията на правото на 
ЕС в областта на авторското право и международни споразумения.

Според Комисията описаното в петицията положение не изглежда да е несъвместимо с 
правото на ЕС в областта на авторското право.

                                               
1 Решение от 7 декември 2006 г. по дело C-306/05 SGAE, (параграф 44), потвърдено от Решение от 15 
март 2012 г. по дело C-162/10 Phonographic Performance, (параграфи 44-45). Вж. също така за питейни 
заведения Решение от 4 октомври 2011 г. по дела C-403/08 и C-429/08 FAPL (параграфи 205-206).


