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Θέμα: Αναφορά 0207/2012, του L.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την καταβολή 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά αποτελεί διαμαρτυρία κατά της δημιουργίας από τις ιταλικές αρχές της εταιρείας 
«Servizio riscossione compensi» (www.scfitalia.it) που έχει αναλάβει την είσπραξη των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από όλες τις εταιρείες αναμετάδοσης μουσικής με 
οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η είσπραξη του εν λόγω φόρου, από μια μετοχική ιδιωτική 
εταιρεία, θέτει τους ιταλούς ξενοδόχους σε δυσμενή θέση συγκριτικά με συναδέλφους τους 
άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

α) Η νομική μορφή των εταιριών συλλογικής διαχείρισης

Η αναφορά εγείρει το συγκεκριμένο ζήτημα του ιδιωτικού χαρακτήρα της εταιρείας SCF 
(Servizio riscossione compensi) στην οποία έχει ανατεθεί στην Ιταλία, εξ ονόματος των 
παραγωγών φωνογραφημάτων, η είσπραξη των δικαιωμάτων σχετικά με την παρουσίαση στο 
κοινό της μουσικής που αναμεταδίδεται, παραδείγματος χάριν, σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. 
Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης είναι νομικές οντότητες που εκπροσωπούν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί δημιουργικού 
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περιεχομένου. Ο ρόλος τους έγκειται στο να διευκολύνουν την παραχώρηση των 
δικαιωμάτων των μελών τους καθώς δεν θα ήταν εφικτό για τους χρήστες να λάβουν τις 
απαραίτητες παραχωρήσεις από όλους τους διαφορετικούς κατόχους δικαιωμάτων 
μεμονωμένα, και για τα διάφορα είδη χρήσης. Η νομική μορφή των εταιρειών συλλογικής 
διαχείρισης ποικίλλει στα διάφορα κράτη μέλη. Μπορεί να είναι εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ή να έχουν ειδική νομική μορφή βάσει νόμου με 
σκοπό τη διαχείριση των δικαιωμάτων των μελών τους, όπως στην περίπτωση της ιταλικής 
εταιρείας συλλογικής διαχείρισης SIAE για την οποία γίνεται λόγος στην παρούσα αναφορά, 
ενώ λειτουργούν υπό την επίβλεψη των δημόσιων αρχών. Το γεγονός ότι μια εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης όπως η SCF έχει την ίδια νομική μορφή με μια ιδιωτική εταιρεία δεν 
είναι, συνεπώς, ασυνήθιστο ή προβληματικό βάσει του δικαίου της ΕΕ.

β) Τα διαφορετικά τέλη που καταβάλλονται από χρήστες περιεχομένου που προστατεύεται 
από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια)

Η αναφορά κάνει λόγο για τα τέλη που καταβάλλουν οι διάφοροι χρήστες, όπως ξενοδοχεία 
και εστιατόρια, σε σχέση με την αναμετάδοση προς τους πελάτες τους τηλεοπτικών 
προγραμμάτων που περιέχουν μουσική. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, στην Ιταλία, τα εν 
λόγω τέλη καταβάλλονται στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RAI, στη SIAE (την 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπεί τους δημιουργούς) και στη SCF (την 
εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπεί τους παραγωγούς φωνογραφημάτων).

Σύμφωνα με το κεκτημένο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, η αναμετάδοση 
τηλεοπτικών προγραμμάτων που περιέχουν μουσική  σε δημόσιους χώρους αποτελεί πράξη 
παρουσίασης προς το κοινό. Η νομοθεσία της ΕΕ αναγνωρίζει τα δικαιώματα, όσον αφορά 
την παρουσίαση στο κοινό των έργων και άλλων αντικειμένων, των δημιουργών (άρθρο 3 της 
οδηγίας 2001/29/ΕΚ), των καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών, των παραγωγών 
φωνογραφημάτων και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (άρθρο 8 της οδηγίας 
2006/115/ΕΚ). Ωστόσο, λόγω των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των καθεστώτων 
δικαιωμάτων, η κάθε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης ειδικεύεται στη διαχείριση 
συγκεκριμένης κατηγορίας δικαιωμάτων, κατόχων δικαιωμάτων ή/και ειδών χρήσεων. Ως εκ 
τούτου, είναι πιθανόν για μία και μόνο πράξη που αφορά έργα ή άλλα αντικείμενα διαφόρων 
κατόχων δικαιωμάτων, περισσότερες της μίας εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να 
δικαιούνται είσπραξη αμοιβής. 

Εκτός από τα τέλη που καταβάλλονται στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης (όπως η SIAE 
και η SCF) για τη χρήση έργων και άλλων αντικειμένων που προστατεύονται από δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, σε πολλές περιπτώσεις οι χρήστες 
οφείλουν να καταβάλλουν ένα πρόσθετο τέλος στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, εν 
προκειμένω στον RAI. Ωστόσο, το εν λόγω τέλος είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που 
καταβάλλεται στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Στην ουσία, δεν αποτελεί αμοιβή για 
τους δημιουργούς και τους λοιπούς κατόχους δικαιωμάτων για τη χρήση των έργων τους και 
άλλων προστατευόμενων αντικειμένων, αλλά πληρωμή για την υπηρεσία δημόσιας 
αναμετάδοσης.

γ) Η παρουσίαση στο κοινό του περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας από χρήστες όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια
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Σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη παρουσίασης στο κοινό 
απαιτείται η ανάλυση πολλαπλών παραγόντων. Σε αποφάσεις του, το ΔΕΕ έχει ήδη 
επισημάνει ότι η παροχή πρόσβασης σε ένα έργο που αναμεταδίδεται από έναν ξενοδόχο 
στους πελάτες του πρέπει να θεωρείται ως πράξη παρουσίασης στο κοινό βάσει της οποίας 
παρέχονται στους κατόχους δικαιωμάτων δικαιώματα που προστατεύονται από το κεκτημένο 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ.1 Με βάση τα ανωτέρω, το γεγονός ότι οι ιταλοί 
χρήστες έργων και άλλων αντικειμένων που προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα, υποχρεούνται να πληρώνουν τους κατόχους 
δικαιωμάτων για τη χρήση των έργων τους ή άλλων αντικειμένων, δεν συνιστά περιορισμό 
του ανταγωνισμού (όπως ισχυρίζεται ο αναφέρων), αλλά υποχρέωση που υφίσταται σε όλα 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και τις διεθνείς συμβάσεις.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η κατάσταση που περιγράφεται στην παρούσα αναφορά δεν 
φαίνεται να μην συνάδει προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας.

                                               
1 Απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2006 στην υπόθεση C-306/05 SGAE, (σκέψη 44), η οποία επιβεβαιώθηκε από 
την απόφαση της 15ης Μαρτίου 2012 στην υπόθεση C-162/10 Phonographic Performance, (σκέψη 44-45). Για 
την παρουσίαση έργων στο κοινό σε καφέ-εστιατόρια, βλέπε επίσης την απόφαση της 4ης Οκτωβρίου 2011 στις 
συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-403/08 και C-429/08 FAPL (σκέψη 205-206).


