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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0207/2012, imressqa minn L.C., ta’ ċittadinanza Taljana, dwar 
ħlasijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tilmenta kontra l-ħolqien mill-awtoritajiet Taljani tal-kumpanija li toffri "Servizzi 
ta’ Ġbir tal-Ħlasijiet" (www. scfitalia) li hija inkarigata bil-ġbir ta’ ħlasijiet relatati mad-
drittijiet tal-awtur mill-postijiet pubbliċi kollha li fihom tindaqq il-mużika permezz ta’ 
kwalunkwe mezz jew metodu.

Skont il-petizzjonant, il-ġbir ta’ din it-taxxa minn kumpanija privata b'responsabbiltà limitata 
tqiegħed lil lukandiera Taljani f'pożizzjoni ta' żvantaġġ fir-rigward tal-kollegi tagħhom 
f’pajjiżi oħra tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012.

"a) Il-forma ġuridika tas-soċjetajiet kollettriċi

Il-petizzjonant jitfa' dubju b'mod partikolari fuq in-natura privata tal-kumpanija ("SCF" 
servizio riscossione compensi) li fl-Italja ġiet inkarigata biex tiġbor id-drittijiet tal-awtur, 
f'isem il-produtturi ta' fonogrammi, fir-rigward tal-komunikazzjoni tax-xandir tal-mużika lill-
pubbliku pereżempju fil-lukandi u r-ristoranti. Is-soċjetajiet kollettriċi huma entitajiet li 
jirrapreżentaw persuni fiżiċi jew legali li għandhom drittijiet ta' proprjetà intellettwali 
f'kontenut kreattiv. Ir-rwol tagħhom hu li jiffaċilitaw il-liċenzjar tad-drittijiet tal-membri 
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tagħhom, fejn ma jkunx prattiku għall-utenti li jiksbu l-awtorizzazzjonijiet neċessarji mid-
detenturi tad-drittijiet differenti individwalment, u għal tipi ta' użu differenti. Il-forma legali 
tas-soċjetajiet kollettriċi tvarja fl-Istati Membri. Dawn jistgħu jieħdu l-forma ta' kumpaniji 
pubbliċi b’responsabbiltà limitata, organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ jew forma 
legali speċifika maħluqa mil-liġi bl-iskop tal-amministrazzjoni tad-drittijiet tal-membri 
tagħha, kif inhu l-każ tas-soċjetà kollettriċi Taljana SIAE, imsemmija fil-petizzjoni, li huma 
taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet pubbliċi. Għaldaqstant, il-fatt li soċjetà kollettriċi bħall-
SCF tkun kostitwita fil-forma ta' kumpanija privata mhijiex xi ħaġa rari jew probblematika 
skont il-liġi tal-UE. 

b) It-tariffi differenti mħallsa mill-utenti ta' kontenut prottett bid-drittijiet tal-awtur (bħalma 
huma l-lukandi u r-restoranti)

Il-petizzjoni tirreferi għat-tariffi mħallsa minn utenti bħalma huma l-lukandi u r-ristoranti fir-
rigward tax-xandir ta' programmi televiżivi b'kontenut mużikali lill-klijenti tagħhom. Fl-Italja, 
skont il-petizzjonant, tali tariffi jitħallsu lill-istazzjon tax-xandir pubbliku RAI, lill-SIAE (is-
soċjetà kollettriċi li tirrappreżenta lill-awturi), u lill-SCF (is-soċjetà kollettriċi li tirrappreżenta 
lill-produtturi tal-fonogrammi).

Ix-xandir ta' programmi televiżivi li fihom il-musika f'żoni pubbliċi jikkostitwixxu, skont l-
acquis tal-UE dwar id-drittijiet tal-awtur, att ta' komunikazzjoni lill-pubbliku. Il-liġi tal-UE 
tirrikonoxxi d-drittijiet tal-awturi (l-Art. 3 tad-Direttiva 2001/29/KE), l-artisti, il-produtturi ta’ 
fonogrammi u l-organizzazzjonijiet tax-xandir, fir-rigward tal-kommunikazzjoni lill-pubbliku 
tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materjal protett ieħor (l-Art. 8 tad-Direttiva 2006/115/KE). 
Madankollu, minħabba d-differenzi bejn is-sistemi ta' drittijiet, is-soċjetajiet kollettriċi 
jispeċjalizzaw fil-ġestjoni ta' kategoriji partikolari ta' drittijiet, detenturi tad-drittijiet u/jew tipi 
partikolari ta' użu. Din hi r-raġuni għalfejn huwa possibbli li għal att partikolari wieħed li 
jinvolvi xogħlijiet jew materjal protett ieħor ta' detenturi tad-drittijiet varji, jista’ jkun hemm 
għadd ta' soċjetajiet kollettriċi intitolati li jiġbru l-pagament. 

Minbarra t-tariffi mħallsa lil soċjetajiet kollettriċi bħall-SIAE u l-SCF għall-użu ta' xogħlijiet 
u materjal protett ieħor protetti bid-drittijiet tal-awtur u bi drittijiet relatati, l-utenti ħafna drabi 
jkollhom iħallsu tariffi addizzjonali lill-istazzjon tax-xandir pubbliku, bħal f'dal-każ lir-RAI. 
Madankollu, din it-tariffa hi ta' natura differenti minn dik imħallsa lis-soċjetajiet kollettriċi. 
Fil-fatt, ma tikkostitwix rimunerazzjoni mħallsa lill-awturi u lid-detenturi l-oħra tad-drittijiet 
għall-użu tax-xogħlijiet tagħhom u ta’ materjalprotett ieħor, iżda tikkostitwixxi pagament 
għas-servizz ta' xandir pubbliku.

c) Il-komunikazzjoni lill-pubbliku ta' kontenut prottett bid-drittijiet tal-awtur minn utenti 
bħalma huma l-lukandi u r-ristoranti. 

Skont il-ġurisprudenza tal-UE, biex tiġi stabbilita l-eżistenza ta' kommunikazzjoni lill-
pubbliku tinħtieġ l-analiżi ta' diversi fatturi. Il-QtĠ-UE diġà kellha l-okkażjoni tikkonferma li 
l-provvediment ta’ aċċess għax-xogħol imxandar minn operatur ta' lukanda lill-klijenti tiegħu 
jrid jiġi kkunsidrat att ta' komunikazzjoni lill-pubbliku li jagħti drittijiet lid-detenturi tad-
drittijiet protetti skont l-acquis tal-UE dwar id-drittijiet tal-awtur1. Fid-dawl ta' dak imsemmi 
                                               
1 Is-sentenza tas-7 ta' Diċembru 2006 fil-każ C-306/05 SGAE, (para. 44), ikkonfermat mis-Sentenza tal-15 ta' 
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hawn fuq, il-fatt li l-utenti Taljani ta' xogħlijiet u materjal protett ieħor bid-drittijiet tal-awtur 
jew bi drittijiet relatati jridu jħallsu lid-dententuri tad-dritt għall-użu tax-xogħlijiet tagħhom 
jew ta’ materjal protett ieħor, mhuwiex restrizzjoni għall-kompetizzjoni (kif issuġġerixxa l-
petizzjonant), iżda huwa obbligu li jeżisti fl-Istati Membri kollha, b'konformità kemm mal-
acquis tal-UE dwar id-drittijiet tal-awtur kif ukoll mal-ftehimiet internazzjonali.

Fil-fehma tal-Kummissjoni, is-sitwazzjoni deskritta fil-petizzjoni, ma tidhirx li hi 
inkompatibbli mal-liġi tal-UE dwar id-drittijiet tal-awtur.
"

                                                                                                                                                  
Marzu 2012 fil-każ C-162/10 Phonographic Performance, (para. 44-45) Ara wkoll is-sentenza tal-4 ta' 
Ottubru 2011 fil-każijiet konġunti C-403/08 u C-429/08 FAPL (para. 205-206).


