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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen, hogy az olasz hatóságok létrehozták a „jogdíjbeszedő 
társaságot” (www.scfitalia.it), amelynek feladata a szerzői jogdíjak beszedése mindazon 
nyilvános létesítményektől, amelyek valamilyen eszközzel vagy módon zenét sugároznak.

A petíció benyújtója szerint a jogdíj e magán részvénytársaság útján történő beszedése 
kedvezőtlen helyzetbe hozza az olasz szállásadókat az Európai Unió más országaiban 
tevékenykedő kollégáikhoz képest.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

a) A közös jogkezelő szervezetek törvényes formája

A petíció elsősorban az „SCF” zártkörű jellegét kérdőjelezi meg, amely Olaszországban a 
hangfelvétel-előállítók által például a szállodákban és éttermekben történő zene sugárzására 
vonatkozó jogdíjak beszedésével megbízott vállalat. A közös jogkezelő szervezetek a kreatív 
tartalom terén szellemi tulajdonjogokkal rendelkező természetes vagy jogi személyeket 
képviselő társaságok.  Feladatuk a jogok engedélyezésének megkönnyítése tagjaik számára 
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olyan esetekben, amikor nem lenne célravezető a különböző jogtulajdonosoktól beszerzendő, 
különböző felhasználásokra szánt jóváhagyások egyéni beszerzése. A közös jogkezelő 
szervezetek törvényes formája tagállamonként változó. Lehetnek korlátolt felelősségű 
társaságok, nonprofit szervezetek, vagy olyan meghatározott jogi formával rendelkező, 
törvény által előírt és a hatóságok által szabályozott szervezetek, amelyek tagjaik jogait 
kezelik, mint amilyen a jelen petícióban szereplő olasz jogkezelő szervezet (SIAE) is. Az 
tehát, hogy egy olyan közös jogkezelő szervezetet, mint az SCF, zártkörű társaságként hoztak 
létre, nem szokatlan vagy problematikus az uniós jogban. 

b) A szerzői joggal védett tartalom felhasználói (például szállodák és éttermek) által fizetett 
díjak

A petíció azokra a díjakra hivatkozik, amelyeket a felhasználók (például szállodák és 
éttermek) azért fizetnek, hogy ügyfeleik számára zenét tartalmazó televíziós programokat 
sugározhassanak. A petíció benyújtója szerint Olaszországban ilyen díjak fizetendők a RAI 
nevű közszolgálati műsorszolgáltatónak, a SIAE-nek (ez a szerzőket képviselő közös 
jogkezelő szervezet), valamint az SCF-nek (amely a hangfelvétel-előállítók közös jogkezelő 
szervezete).

Az uniós szerzői jogszabályok szerint a zenei televíziós programok sugárzása közterületeken 
nyilvánossághoz közvetítésnek minősül. Az uniós jog elismeri a szerzők (a 2001/29/EK 
irányelv 3. cikke), az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó 
szervezetek (a 2006/115/EK irányelv 8. cikke) műveinek és egyéb teljesítményeinek 
nyilvánossághoz közvetítéséhez való jogát. Mindazonáltal a jogszabályozások közötti 
különbségekből adódóan a közös jogkezelő szervezetek specializálódnak a különböző jogi 
kategóriák, jogosultak, és/vagy különböző felhasználások kezelésére. Ezért lehetséges, hogy 
egyetlen, több jogtulajdonos műveire vagy egyéb teljesítményeire vonatkozó aktus után akár 
több különböző jogkezelő szervezet is jogosult lehet díjat szedni. 

A felhasználóknak az olyan közös jogkezelő szervezeteknek, mint a SIAE és SCF fizetendő, a 
szerzői és egyéb jogok által védett művek és egyéb teljesítmények használati díja mellett 
nagyon gyakran  fizetniük kell még egy kiegészítő díjat is a közszolgálati 
műsorszolgáltatónak, amely ebben az esetben a RAI. Azonban ez a díj más jellegű, mint a 
közös jogkezelő szervezeteknek fizetett díj. 
Nem a szerzőknek és egyéb jogtulajdonosoknak fizetett, műveik és egyéb védelem alatt álló 
teljesítményeik használatának díja ugyanis, hanem a közszolgálati műsorszolgáltatás 
megfizetése.

c) A szerzői joggal védett tartalom nyilvánossághoz közvetítése olyan felhasználók által, mint 
például a szállodák és az éttermek 

A nyilvánossághoz közvetítés bevezetése az uniós esetjog szerint több tényező elemzését 
követeli meg. Az EU Bírósága már megerősítette, hogy a szálloda üzemeltetőjének azon 
közvetítő jellegű rendelkezése, amellyel hozzáférhetővé tette a sugárzott műveket vendégei 
számára, nyilvánossághoz közvetítésnek minősül, és ezáltal a jogtulajdonosoknak az uniós 
szerzői jogszabályok1 általi jogokat biztosít. A fentieket figyelembe véve az a tény, hogy a 
                                               
1 A C-306/05. sz. SGAE-ügyben (44. pont) 2006. december 7-én hozott ítélet, amelyet a C-162/10. sz. 
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szerzői és egyéb jogok által védett művek és egyéb teljesítmények használatáért az olasz 
felhasználóknak díjat kell fizetniük a jogtulajdonosoknak – a petíció benyújtójának 
felvetésével ellentétben – nem minősül versenykorlátozásnak, ellenkezőleg, ez az uniós 
szerzői jogszabályokkal és nemzetközi egyezményekkel összhangban álló, minden európai 
uniós tagállamban létező kötelezettség.

A Bizottság véleménye szerint a petícióban felvázolt helyzet nem tűnik 
összeegyeztethetetlennek az uniós szerzői jogszabályokkal.

                                                                                                                                                  
Phonographic Performance ügyében 2012. március 15-én hozott ítélet (44-45. pontok) megerősített. Lásd 
továbbá a pubokra vonatkozó, a C-403/08. és C-429/08. sz. FAPL egyesített ügyekben 2011. október 4-én hozott 
ítéletet (205-206. pontok).


