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Betreft: Verzoekschrift 0207/2012, ingediend door L.C. (Italiaanse nationaliteit) over 
de inning van auteursrechten in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de oprichting door de Italiaanse autoriteiten van het bedrijf 
"Servizio riscossione compensi" (www. scfitalia) dat belast wordt met de inning van 
auteursrechten bij alle openbare gelegenheden waar via gelijk welk medium of op om het 
even welke wijze muziek wordt gespeeld.

Volgens rekwestrant brengt de inning van een dergelijke belasting door een particuliere 
vennootschap op aandelen Italiaanse hotelexploitanten in een ongunstige positie tegenover 
hun collega's in andere landen van de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

a) De rechtsvorm van maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer

In het verzoekschrift worden met name vraagtekens gezet bij het particuliere karakter van de 
vennootschap ("SCF" servizio riscossione compensi) die in Italië is belast met de inning van 
royalty's in opdracht van platenproducenten voor muziek die publiek wordt gespeeld in 
bijvoorbeeld hotels en restaurants. Maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer zijn 
entiteiten die natuurlijke of rechtspersonen vertegenwoordigen welke houder zijn van de 
intellectuele eigendomsrechten op creatieve inhoud. Hun rol bestaat erin de verlening van 
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licentierechten namens hun leden te faciliteren in de gevallen waarin het voor gebruikers 
onpraktisch zou zijn om bij de respectieve rechthebbenden afzonderlijk en voor de 
verschillende soorten toepassingen de nodige vergunningen te verkrijgen.  De rechtsvorm van 
maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer verschilt van lidstaat tot lidstaat. Zij 
kunnen de vorm aannemen van naamloze vennootschappen, non-profit organisaties of van een 
specifieke rechtsvorm die door de wet ten behoeve van het beheer van de rechten van zijn 
leden is ingesteld, zoals het geval is bij de Italiaanse auteursrechtenorganisatie SIAE waarnaar 
in het verzoekschrift wordt verwezen, die onder toezicht staan van de overheid. Het feit dat 
een auteursrechtenorganisatie zoals de SCF wordt opgericht in de vorm van een 
privaatrechtelijke vennootschap is dan ook niet ongewoon of problematisch uit een oogpunt 
van EU-wetgeving.

b) De diverse vergoedingen die gebruikers van auteursrechtelijk beschermde inhoud (zoals 
hotels en restaurants) in rekening worden gebracht

Het verzoekschrift heeft betrekking op de vergoedingen die gebruikers zoals hotels en 
restaurants voor de vertoning van tv-programma's en muziek ten behoeve van hun klanten in 
rekening worden gebracht. In Italië worden deze vergoedingen volgens rekwestrant betaald 
aan de publieke omroep RAI, aan de SIAE (de maatschappij die auteursrechten int), en de 
SCF (de auteursrechtenorganisatie die platenproducenten vertegenwoordigt).

De uitzending van tv-programma's met muziek in openbare ruimtes is volgens de 
auteursrechtenwetgeving van de EU te beschouwen als een vorm van publiekscommunicatie. 
De EU-wetgeving erkent de rechten met betrekking tot het aan het publiek communiceren van 
werken of ander materiaal van auteurs (artikel 3 van Richtlijn 2001/29/EG), artiesten, 
platenproducenten en omroeporganisaties (artikel 8 van Richtlijn 2006/115/EG). Vanwege de 
verschillen tussen de respectieve rechtenstelsels specialiseren de maatschappijen voor 
collectief auteursrechtenbeheer zich in het beheer van bepaalde categorieën rechten, 
rechthebbenden en/of bepaalde gebruikstypes. Daardoor valt het te verklaren waarom er voor 
een bepaalde handeling waarbij werken of ander materiaal zijn betrokken die toebehoren aan 
verschillende rechthebbenden, uiteenkopende auteursrechtenmaatschappijen gerechtigd 
kunnen zijn tot de inning van de bewuste rechten.

Naast de vergoedingen die aan auteursrechtenmaatschappijen zoals de SIAE en de SCF 
worden betaald voor het gebruik van werken en ander materiaal dat beschermd wordt door 
auteurs- en aanverwante rechten, moeten gebruikers heel vaak ook een extra vergoeding 
betalen aan de publieke omroep, zoals in dit geval de RAI. Het betreft hier echter een 
vergoeding van een andere aard dan die welke aan auteursrechtenorganisaties verschuldigd is. 
Het gaat daarbij namelijk niet om een vergoeding aan auteurs en andere rechthebbenden voor 
het gebruik van hun werken en ander beschermd materiaal, maar om een publieke 
omroepsvergoeding.

c) Publiekscommunicatie van auteursrechtelijk beschermde inhoud door gebruikers zoals 
hotels en restaurants

Volgens de EU-jurisprudentie moeten er voor de vaststelling van het bestaan van een 
publiekscommunicatie meerdere factoren aan een beoordeling worden onderworpen. De 
HvJEU heeft reeds de gelegenheid gehad om te bevestigen dat het verlenen van toegang tot 
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het uitgezonden werk door een hotelbedrijf aan zijn klanten moet worden beschouwd als een 
vorm van publiekscommunicatie waardoor de rechthebbenden rechten worden verleend die 
worden beschermd door de auteursrechtenwetgeving van de EU1.In het licht van het 
bovenstaande vormt het feit dat Italiaanse gebruikers van werken en ander materiaal die 
auteursrechtelijk of door aanverwante rechten zijn beschermd, rechthebbenden dienen te 
betalen voor het gebruik van hun werken of ander materiaal geen concurrentiebeperking 
(zoals door indiener wordt gesuggereerd), maar een verplichting die in alle lidstaten bestaat 
uit hoofde van de auteursrechtenwetgeving van de EU en de internationale verdragen.

Naar de opvatting van de Commissie lijkt de in het verzoekschrift beschreven situatie niet 
onverenigbaar te zijn met de auteursrechtenwetgeving van de EU.

                                               
1 Arrest van 7 december 2006 in zaak C-306/05 SGAE, (par. 44), bevestigd bij het Arrest van 15 maart 2012 in 
zaak C-162/10 Phonographic Performance, (par. 44-45). Zie ook het Arrest inzake publieksgelegenheden van 4 
oktober 2011 in de gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08 FAPL (par. 205-206).


