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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0207/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais L. C., par 
autortiesību atlīdzību Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka Itālijas iestādes ir izveidojušas sabiedrību „Servizio 
riscossione compensi” (www.scfitalia). Šī atlīdzības iekasēšanas sabiedrība ir atbildīga par 
autoratlīdzības iekasēšanu no visām sabiedriskām iestādēm, kas ar jebkādiem līdzekļiem vai 
jebkādā veidā pārraida mūziku.

Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, tas, ka minētās atlīdzības iekasēšanu veic privāta akciju 
sabiedrība, Itālijas viesnīcniekus nostāda neizdevīgā stāvoklī salīdzinājumā ar to kolēģiem 
citās Eiropas Savienības valstīs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

a) Autortiesību aģentūru juridiskā forma

Lūgumrakstā jo īpaši tiek paustas bažas par to, ka sabiedrība („Servizio riscossione 
compensi” — SCF), kas fonogrammu producentu vārdā Itālijā iekasē atlīdzību saistībā ar 
mūzikas publisku pārraidīšanu, piemēram, viesnīcās un restorānos, ir privāta akciju 
sabiedrība. Autortiesību aģentūras ir struktūras, kas pārstāv fiziskas vai juridiskas personas, 
kurām pieder autortiesības uz radošo darbu saturu. Tā kā autordarbu izmantotājiem varētu būt 
sarežģīti iegūt nepieciešamās atļaujas no katra autortiesību īpašnieka atsevišķi, šo struktūru 
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pienākums ir veicināt autortiesību licencēšanu, un licences tiek izsniegtas attiecībā uz 
dažādiem autordarbu izmantošanas veidiem. Autortiesību aģentūru juridiskā forma 
dalībvalstīs atšķiras. Tās var būt sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bezpeļņas organizācijas 
un sabiedrības, kam ar likumu ir noteikta īpaša juridiskā forma, lai pārvaldītu dalībnieku 
tiesības, kā tas ir lūgumrakstā minētās Itālijas autortiesību aģentūras SIAE gadījumā, un šādu 
sabiedrību darbību pārrauga valsts iestādes. Tas, ka tāda autortiesību aģentūra kā SCF ir 
izveidota kā privāta sabiedrība, nav nekas neparasts un nerada nekādas problēmas attiecībā uz 
atbilstību ES tiesību aktiem. 

b) Dažādas atlīdzības, kas jāmaksā ar autortiesībām aizsargātu darbu satura izmantotājiem 
(piemēram, viesnīcām un restorāniem)

Lūgumrakstā ir norādīts uz atlīdzību, ko maksā radošo darbu satura izmantotāji, piemēram, 
viesnīcas un restorāni, saistībā ar mūziku saturošu TV programmu pārraidi klientiem. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šādas atlīdzības tiek maksātas sabiedriskajai 
raidorganizācijai RAI, SIAE (autortiesību aģentūrai, kas pārstāv autorus) un SCF (autortiesību 
aģentūrai, kas pārstāv fonogrammu producentus).

Saskaņā ar ES tiesību aktiem autortiesību jomā mūziku saturošu TV programmu pārraidīšana 
sabiedriskās vietās ir viens no komunikācijas veidiem ar sabiedrību. Saistībā ar radošo darbu 
vai citu tiesību objektu publiskošanu sabiedrībā ES tiesību aktos ir atzītas autoru tiesības 
(Direktīvas 2001/29/EK 3. pants), izpildītāju, fonogrammas producentu un raidorganizāciju 
tiesības (Direktīvas 2006/115/EK 8. pants). Tomēr tiesību sistēmu atšķirību dēļ autortiesību 
aģentūras specializējas īpašu tiesību kategoriju, tiesību īpašnieku un/vai īpašu izmantojuma 
veidu pārvaldīšanā. Tādēļ ir iespējams, ka vairākām autortiesību aģentūrām var būt pilnvaras 
iekasēt maksājumus par vienu atsevišķu darbību attiecībā uz dažādu tiesību īpašnieku darbiem 
vai citiem tiesību objektiem. 

Papildus atlīdzībai, kas tiek maksāta tādām autortiesību aģentūrām kā SIAE un SCF par to 
darbu un citu tiesību objektu izmantošanu, kuri tiek aizsargāti ar autortiesībām un 
blakustiesībām, izmantotājiem ļoti bieži nākas maksāt papildmaksu sabiedriskajai 
raidorganizācijai, šajā gadījumā — RAI. Taču šī papildmaksa pēc būtības atšķiras no tās, kas 
tiek maksāta autortiesību aģentūrām. Tā tik tiešām nav atlīdzība, ko maksā autoriem un citiem 
tiesību īpašniekiem par viņu darbu un citu tiesību objektu izmantošanu, bet gan maksājums 
par sabiedriskās raidorganizācijas sniegtu pakalpojumu.

c) Ar autortiesībām aizsargātu darbu satura publiskošana, ko veic izmantotāji, piemēram, 
viesnīcas un restorāni 

Saskaņā ar ES tiesu praksi ir jāanalizē dažādi faktori, lai konstatētu, ka ir notikusi darba 
publiskošana sabiedrībā. Eiropas Savienības Tiesa jau ir izskatījusi lietu, kurā tā apstiprināja, 
ka viesnīcas rīcība, nodrošinot saviem klientiem raidījumu pieejamību, ir jāuzskata par darbu 
publiskošanu, kas tiesību īpašniekiem dod tiesības uz aizsardzību saskaņā ar ES tiesību aktiem 
autortiesību jomā1. Ņemot vērā šo informāciju, tas, ka ar autortiesībām vai blakustiesībām 

                                               
1 Tiesas 2006. gada 7. decembra spriedums lietā C-306/05 SGAE, (44. punkts), ko apstiprina 2012. gada 
15. marta spriedums lietā C-162/10 Phonographic Performance, (44. un 45. punkts). Skatīt arī Tiesas 2011. gada 
4. oktobra spriedumu apvienotajās lietā C-403/08 un C-429/08 FAPL (205. un 206. punkts) attiecībā uz bāriem.
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aizsargātu darbu un citu tiesību objektu izmantotājiem Itālijā ir jāmaksā tiesību īpašniekiem 
par viņu darbu vai citu tiesību objektu izmantošanu, nav uzskatāms par konkurences 
ierobežojumu (kā norāda lūgumraksta iesniedzējs), bet par visās dalībvalstīs noteiktu 
pienākumu saskaņā ar ES tiesību aktiem autortiesību jomā un starptautiskajiem nolīgumiem.

Pēc Komisijas domām, lūgumrakstā izklāstītā situācija nav pretrunā ES tiesību aktiem 
autortiesību jomā.


