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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0207/2012, którą złożył L.C. (Włochy), w sprawie opłat za 
korzystanie z praw autorskich we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko utworzeniu przez włoskie władze spółki Servizio 
riscossione compensi (www.scfitalia.it), której zadaniem jest pobieranie opłat za korzystanie z 
praw autorskich od wszystkich dostępnych dla publiczności podmiotów odtwarzających 
utwory muzyczne w dowolny sposób i przy użyciu dowolnych mediów.

Zdaniem składającego petycję pobieranie takiej opłaty przez prywatną spółkę akcyjną stawia 
włoskich hotelarzy w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z hotelarzami w innych państwach 
Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

a) Forma prawna spółek pobierających opłaty

Składający petycję kwestionuje przede wszystkim prywatny charakter spółki („SCF” –
Servizio riscossione compensi), której powierzono we Włoszech pobieranie opłat za 
korzystanie z praw autorskich w imieniu producentów fonogramów w związku z publicznym 
odtwarzaniem utworów muzycznych np. w hotelach i restauracjach. Spółki pobierające opłaty 
to podmioty reprezentujące osoby fizyczne lub prawne będące posiadaczami praw własności 
intelektualnej do treści kreatywnych. Ich rolą jest ułatwianie przyznawania licencji na 
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korzystanie z praw przynależnych ich członkom w sytuacji, gdy uzyskiwanie przez 
użytkowników niezbędnych zezwoleń odrębnie od poszczególnych posiadaczy praw i na 
różne sposoby ich użytkowania byłoby niepraktyczne. W różnych państwach członkowskich 
występują różne formy prawne spółek pobierających opłaty. Mogą one przyjmować postać 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub organizacji nienastawionych na zysk albo 
szczególne formy prawne utworzone w prawie specjalnie do celu zarządzania prawami 
członków tych organizacji, jak w przypadku włoskiej pobierającej opłaty SIAE, o której 
mowa w petycji, przy czym podmioty te podlegają nadzorowi organów publicznych. Fakt, że 
spółki pobierające opłaty, takie jak SCF, przyjmują formę spółki prywatnej, nie jest zatem 
niezwykły ani problematyczny zgodnie z prawem UE. 

b) Poszczególne opłaty wnoszone przez użytkowników treści chronionych prawami 
autorskimi (np. przez hotele i restauracje)

W petycji odniesiono się do opłat wnoszonych przez takich użytkowników jak hotele i 
restauracje za odtwarzanie dla ich klientów programów TV zawierających utwory muzyczne. 
Według składającego petycję we Włoszech opłaty takie wnoszone są na rzecz publicznego 
nadawcy RAI, spółki SIAE (spółki pobierającej opłaty reprezentującej twórców) oraz spółki 
SCF (spółki pobierającej opłaty reprezentującej producentów fonogramów).

Odtwarzanie w miejscach publicznych programów TV zawierających utwory muzyczne 
stanowi – według dorobku prawnego UE w zakresie praw autorskich – publiczne 
udostępnienie. W odniesieniu do publicznego udostępniania utworów lub innych chronionych 
przedmiotów prawo UE uznaje prawa twórców (art. 3 dyrektywy 2001/29/WE), 
wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych (art. 8 dyrektywy 
2006/115/WE). Jednak ze względu na różnice w systemach ochrony praw spółki pobierające 
opłaty specjalizują się w zarządzaniu określonymi kategoriami praw, praw określonych 
posiadaczy lub w określonych typach użytkowania. Dlatego możliwe jest, że kilka spółek 
pobierających opłaty jest uprawnionych do pobrania opłat za daną czynność dotyczącą 
utworów lub innych przedmiotów chronionych, do których prawa mają różni posiadacze. 

Poza opłatami wnoszonymi na rzecz spółek pobierających opłaty takich jak SIAE i SCF za 
użytkowanie utworów lub innych przedmiotów chronionych prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi użytkownicy bardzo często muszą wnosić dodatkową opłatę na rzecz nadawcy 
publicznego, w tym przypadku RAI. Opłata ta ma jednak inny charakter niż opłata wnoszona 
na rzecz spółek pobierających opłaty. Nie stanowi ona wynagrodzenia twórców i innych 
posiadaczy praw za korzystanie z ich utworów i innych przedmiotów chronionych, tylko 
opłatę za usługę nadawcy publicznego.

c) Publiczne udostępnienie treści chronionych prawami autorskimi przez takich 
użytkowników jak hotele i restauracje 

Zgodnie z orzecznictwem UE stwierdzenie wystąpienia publicznego udostępnienia wymaga 
przeanalizowania różnych czynników. TSUE miał już okazję potwierdzić, że zapewnienie 
klientom dostępu do nadawanych utworów przez prowadzącego hotel należy uznać za 
udostępnienie publiczne, co wiąże się z ochroną praw posiadaczy praw zgodnie z dorobkiem 
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prawnym UE1. W związku z powyższym fakt, że włoscy użytkownicy utworów i innych 
przedmiotów chronionych prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi muszą wnosić na 
rzecz posiadaczy praw opłaty za korzystanie z ich utworów lub innych przedmiotów 
chronionych, nie stanowi ograniczenia konkurencji (co sugeruje składający petycję), tylko 
obowiązek istniejący we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z dorobkiem 
prawnym UE i z umowami międzynarodowymi w dziedzinie praw autorskich.

Zdaniem Komisji sytuacja opisana w petycji nie wydaje się niezgodna z prawem UE w 
zakresie praw autorskich.

                                               
1 Wyrok z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie C-306/05 SGAE (ust. 44), potwierdzony wyrokiem z dnia 15 marca 
2012 r. w sprawie C-162/10 Phonographic Performance (ust. 44-45). W kwestii lokali gastronomicznych zob. 
również wyrok z dnia 4 października 2011 r. w połączonych sprawach C-403/08 i C-429/08 FAPL (ust. 205-
206).


