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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0207/2012 af L.C., italiensk statsborger, om vederlag for 
ophavsrettigheder i Italien

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod de italienske myndigheders oprettelse af selskabet Servizio 
riscossione compensi (www.scfitalia). Dette selskab har ansvaret for at inddrive afgifter for 
ophavsret hos alle de offentlige organisationer, som distribuerer musik, uanset hvilket middel 
eller fremgangsmåde der anvendes.

Ifølge andrageren stiller et privat aktieselskabs inddrivelse af disse afgifter de italienske 
hotelværter dårligere end deres modparter i de andre EU-lande.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

a) Forvaltningsselskabers juridiske form

Andragendet sætter navnlig spørgsmålstegn ved den private karakter af virksomheden ("SCF" 
servizio riscossione compensi), der i Italien står for inddrivelsen af licensafgifter på vegne af 
fonogramfremstillere i forbindelse med udsendelse af musikprogrammer til almenheden i 
f.eks. hoteller og restauranter. Forvaltningsselskaber er enheder, der repræsenterer fysiske 
eller juridiske personer, som er i besiddelse af intellektuelle ejendomsrettigheder inden for det 
kreative område. Deres rolle er at lette udstedelsen af licenser til deres medlemmers 
rettigheder, hvor det vil være upraktisk for brugerne at opnå de nødvendige tilladelser fra alle 
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de forskellige rettighedshavere individuelt og for forskellige typer anvendelse. 
Forvaltningsselskabers juridiske form varierer i medlemsstaterne. De kan have form af 
selskaber med begrænset ansvar eller nonprofitorganisationer eller have en specifik juridisk 
form oprettet ved lov med henblik på at administrere sine medlemmers rettigheder, hvilket er 
tilfældet for det italienske forvaltningsselskab SIAE, der omhandles i andragendet, som er 
underlagt kontrol fra offentlige myndigheder. Det er derfor hverken usædvanligt eller 
problematisk i henhold til EU-lovgivningen, at et forvaltningsselskab som SCF har form af en 
privat virksomhed. 

b) De forskellige afgifter, som brugere af ophavsretsbeskyttet indhold (såsom hoteller og 
restauranter) betaler

Andrageren henviser til de afgifter, som brugere som f.eks. hoteller og restauranter betaler i 
forbindelse med udsendelse af tv-programmer, der indeholder musik, til deres kunder. I Italien 
betales sådanne afgifter ifølge andrageren til det offentlige radio- og tv-selskab RAI, til SIAE 
(det forvaltningsselskab, der repræsenterer ophavsmændene), og til SCF (det 
forvaltningsselskab, der repræsenterer fonogramfremstillere).

Udsendelsen af tv-programmer, der indeholder musik, på offentlige steder er ifølge EU's 
regler for ophavsret en måde at kommunikere til almenheden. EU-lovgivningen anerkender de 
rettigheder til at overføre værker eller andre frembringelser til almenheden, der tilkommer 
ophavsmænd (artikel 3 i direktiv 2001/29/EC), udøvende kunstnere, fonogramfremstillere 
samt radio- og fjernsynsselskaber (artikel 8 i direktiv 2006/115/EC). På grund af forskellene 
mellem ordningerne for rettigheder specialiserer forvaltningsselskaber sig i forvaltningen af 
særlige kategorier af rettigheder, rettighedsindehavere og/eller særlige typer anvendelse. Dette 
er grunden til, at flere forskellige forvaltningsselskaber kan have ret til at inddrive betaling for 
en bestemt handling, der involverer værker eller andre frembringelser fra forskellige 
rettighedsindehavere. 

Udover afgifterne til forvaltningsselskaber som SIAE og SCF for anvendelsen af værker og 
andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og relaterede rettigheder, må brugere 
meget ofte betale en yderligere afgift til det offentlige radio- og tv-selskab, som i dette 
tilfælde til RAI. Denne afgift er dog af en anden art end den, der betales til 
forvaltningsselskaber. Den udgør rent faktisk ikke et vederlag til ophavsmænd og andre 
rettighedsindehavere for anvendelsen af deres værker og andre beskyttede frembringelser, 
men en betaling for den offentlige radio- og tv-spredningsvirksomhed.

c) Overføring til almenheden af ophavsretsbeskyttet indhold fra brugere såsom hoteller og 
restauranter 

I henhold til EU's retspraksis kræver det en analyse af flere forskellige faktorer for at fastslå, 
om der foreligger overføring til almenheden. EU-Domstolen har allerede haft lejlighed til at 
bekræfte, at en hotelejer tilrådighedstillelse af adgang til radio- eller fjernsynsudsendte værker 
må betragtes som overføring til almenheden, hvilket giver rettighedsindehavere rettigheder, 
der er beskyttet i henhold til EU's regler for ophavsret1. I betragtning af ovenstående udgør det 

                                               
1 Dom af 7. december 2006 i sag C-306/05 SGAE, (præmis 44), bekræftet ved dom af 15. marts 2012 i sag case 
C-162/10 Phonographic Performance, (præmis 44-45). Se også dommen om pubber af 4. oktober 2011 i de 
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forhold, at italienske brugere af værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret 
eller andre relaterede rettigheder, skal betale rettighedsindehaverne for anvendelsen af deres 
værker eller andre frembringelser, ikke en begrænsning for konkurrencen (som andrageren 
fremfører), men en forpligtelse, der eksisterer i alle medlemsstaterne i henhold til EU's regler 
om ophavsret og internationale aftale

Ifølge Kommissionen forekommer den situation, der beskrives i andragendet, ikke at være 
uforenelig med EU's lovgivning om ophavsret.

                                                                                                                                                  
forenede sager C-403/08 og C-429/08 FAPL (præmis 205-206).


