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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0207/2012 dėl kompensacijų už autorių teisių pažeidimus 
Italijoje, kurią pateikė Italijos pilietis L. C.

1. Peticijos santrauka

Peticijoje išreiškiamas protestas prieš Italijos valdžios institucijų įkurtą kompensacijų 
išieškojimo tarnybą (www.scfitalia.it), kuriai patikėta surinkti mokesčius už autorių teises iš 
įvairių viešųjų įstaigų, naudojančių muzikos įrašus.

Anot peticijos pateikėjo, tokių mokesčių surinkimą patikėjus privačiai akcinei bendrovei, 
Italijos viešbučių savininkai atsiduria nepalankesnėje padėtyje negu jų kolegos kitose Europos 
Sąjungos valstybėse.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„a) Kolektyvinio teisių administravimo asociacijų juridinis statusas

Peticijoje konkrečiai keliami klausimai dėl bendrovės (it. servizio riscossione compensi, SCF) 
privataus pobūdžio, šiai bendrovei patikėta rinkti Italijoje mokesčius už autorių teises 
fonogramų gamintojų vardu, susijusius su muzikos įrašų viešu naudojimu, pavyzdžiui, 
viešbučiuose ir restoranuose. Kolektyvinio teisių administravimo asociacijos yra subjektai, 
atstovaujantys fiziniams arba juridiniams asmenims, turintiems kūrybinio turinio intelektinės 
nuosavybės teisių. Jų tikslas – palengvinti savo narių teisių licencijavimą tai atvejais, kai 
naudotojams būtų nepraktiška gauti būtinus kiekvieno iš įvairių teisių turėtojų leidimus ir 
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leidimus skirtingos rūšies naudojimui. Kolektyvinio teisių administravimo asociacijų juridinis 
statusas valstybėse narėse skirtingas. Jos gali būti registruotos kaip ribotos atsakomybės 
bendrovės, pelno nesiekiančios organizacijos arba įstatymais nustatytą siekiant administruoti 
asociacijos narių teises specialų juridinį statusą turintys subjektai, kaip peticijoje nurodyta 
Italijos kompensacijų išieškojimo tarnyba SIAE, kurią prižiūri valdžios institucijos. Todėl tai, 
kad kompensacijų išieškojimo tarnyba, pavyzdžiui, SCF, įkurta kaip privati bendrovė, yra 
neįprasta arba problemiška pagal ES teisę. 

b) Skirtingi mokesčiai, kuriuos moka turinio, kurio autorių teisės saugomos, naudotojai 
(pavyzdžiui, viešbučiai ir restoranai)

Peticijos pateikėjas nurodo mokesčius, kuriuos moka naudotojai, pavyzdžiui, viešbučiai ir 
restoranai, už tai, kad savo klientams transliuoja TV programas, kuriose skamba muzika. Anot 
peticijos pateikėjo, Italijoje tokie mokesčiai yra mokami viešajam transliuotojui RAI, taip pat 
SIAE (kompensacijų išieškojimo tarnybai, atstovaujančiai autoriams) ir SCF (kompensacijų 
išieškojimo tarnybai, atstovaujančiai fonogramų gamintojams).

TV programų, kurių neatskiriama dalis yra muzika, transliavimas viešojoje erdvėje pagal ES 
autorių teisių apsaugos teisės aktus yra jų pateikimas visuomenei. Pagal ES teisės aktus 
pripažįstamos teisės, susijusios su autorių (Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnis), atlikėjų, 
fonogramų gamintojų ir transliuojančių organizacijų (Direktyvos 2006/115/EB) 8 straipsnis) 
kūrinių ar kitų objektų pateikimu visuomenei. Vis dėlto dėl teisėms taikomos tvarkos 
skirtumų kolektyvinių teisių administravimo asociacijos specializuojasi tvarkyti klausimus, 
susijusius su tam tikros rūšies teisėmis, teisių turėtojais ir (arba) tam tikros rūšies naudotojais. 
Tokiu būdu atsiranda galimybė, kad dėl vieno konkretaus akto, susijusio su įvairių teisių 
turėtojų kūriniais ar kitais objektais, kelios teisių administravimo asociacijos gali turėti teisę 
rinkti kompensacijas. 

Be mokesčių, sumokėtų kompensacijų išieškojimo tarnyboms, tokioms kaip SIAE ir SCF, už 
naudojimąsi kūriniais arba kitais objektais, kurių autorių ir susijusios teisės saugomos, 
naudotojai dažnai turi mokėti papildomą mokestį viešajam transliuotojui, kaip RAI atveju. Vis 
dėlto šis mokestis yra kitokio pobūdžio nei mokestis, mokamas kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijoms. Iš tiesų jis nėra atlygis, mokamas autoriams ar kitiems teisių 
turėtojams už jų kūrinių ir kitų objektų, kurių autorių teisės saugomos, naudojimą, bet 
mokestis už viešojo transliavimo paslaugas.

c) Turinio, kurio autorių teisės saugomos, naudotojų, pavyzdžiui, viešbučių ir restoranų, 
vykdomas šio turinio pateikimas visuomenei 

Pagal ES teismų praktiką siekiant nustatyti, kad esama pateikimo visuomenei, reikia atlikti 
daugelio veiksnių analizę. ES teisingumo teismas jau turėjo galimybę patvirtinti, kad jei
viešbučio valdytojas savo klientams suteikia prieigą prie transliuojamo kūrinio, tai turi būti 
traktuojama kaip to kūrinio pateikimas visuomenei, dėl kurio teisių turėtojui suteikiamos 
teisės, kurios ginamos pagal ES autorių teisių apsaugos teisės aktus.1 Atsižvelgiant į anksčiau 

                                               
1 2006 m. gruod˛io 7 d. sprendimas byloje C-306/05 SGAE, (44 dalis), kuris patvirtintas 2012 m. kovo 15 d. 
sprendimu byloje C-162/10 Phonographic Performance (44–45 dalys). Taip pat žr. sprendimus dėl alinių, 
2011 m. spalio 4 d. sprendimas sujungtose bylose C-403/08 ir C-429/08 FAPL (205–206 dalys).



CM\911636LT.doc 3/3 PE494.784v01-00

LT

išdėstytas mintis, tai, kad Italijoje kūrinių ir kitų objektų, kurių autorių ir susijusios teisės 
saugomos, naudotojai privalo mokėti teisų turėtojams už jų kūrinių ar kitų objektų naudojimą, 
nėra konkurencijos suvaržymas (kaip teigia peticijos pateikėjas), o pareiga, kuri galioja visose 
valstybėse narėse pagal ES autorių teisių apsaugos teisės aktus ir tarptautinius susitarimus.

Komisijos nuomone, padėtis, aprašyta peticijoje, neprieštarauja ES autorių teisių apsaugos 
įstatymų nuostatoms.“


