
CM\911636RO.doc PE494.784v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

30.8.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0207/2012 adresată de L.C., de cetățenie italiană, privind plata 
drepturilor de autor în Italia

1. Rezumatul petiției

Prin intermediul petiției, se protestează împotriva înființării de către autoritățile italiene a 
societății „Servizio riscossione compensi” (www.scfitalia.it), însărcinată cu colectarea 
drepturilor de autor de la toate localurile publice care difuzează muzică prin orice mijloc și 
modalitate.

Conform petiționarului, încasarea acestor drepturi de către o societate pe acțiuni privată îi 
pune pe hotelierii italieni într-o poziție dezavantajoasă față de omologii lor din alte țări ale 
Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

a) Forma juridică a societăților de gestiune colectivă

Petiția pune sub semnul întrebării mai ales caracterul privat al societății („SCF” - „Servizio 
riscossione compensi”), a cărei sarcină este colectarea drepturilor de autor în Italia, în numele 
producătorilor de fonograme, cu privire la difuzarea publică a operelor muzicale, de exemplu, 
în hoteluri și restaurante. Societățile de gestiune colectivă sunt entități care reprezintă 
persoane fizice sau juridice care dețin drepturi de proprietate intelectuală privind conținutul 
creativ. Rolul acestora este facilitarea acordării licenței privind drepturile membrilor lor, în 
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momentul în care nu ar fi practic pentru utilizatori să obțină autorizațiile necesare de la fiecare 
titular de drepturi și pentru diferite tipuri de utilizări. Forma juridică a societăților de gestiune 
colectivă variază de la un stat membru la altul. Acestea pot lua forma unor societăți cu 
răspundere limitată, a unor organizații nonprofit sau un statut juridic specific, instituit de 
legislație în vederea administrării drepturilor membrilor săi, așa cum este cazul societății 
italiene de gestiune colectivă (SIAE), la care se face referire în această petiție, care se află sub 
supravegherea autorităților publice. Prin urmare, faptul că o societate de gestiune colectivă, 
precum SCF, este constituită sub forma unei societăți private nu este neobișnuit sau 
problematic, conform legislației UE. 

b) Diferitele drepturi plătite de către utilizatorii unui conținut protejat prin drepturile de autor 
(precum hotelurile și restaurantele)

Petiția face referire la remunerații plătite de către utilizatori, precum hoteluri și restaurante, cu 
privire la difuzarea către clienții acestora a programelor de televiziune cu conținut muzical. În 
Italia, conform petiționarului, aceste remunerații sunt plătite postului public de radio și 
televiziune (RAI), societății de gestiune colectivă care reprezintă autorii (SIAE) și societății 
de gestiune colectivă care reprezintă producătorii de fonograme (SCF).

Potrivit acquis-ului UE privind drepturile de autor, difuzarea programelor de televiziune cu 
conținut muzical în zone publice reprezintă un act de comunicare publică. Legislația UE 
recunoaște drepturile autorilor (articolul 3 din Directiva 2001/29/CE), ale artiștilor interpreți 
sau executanți, ale producătorilor de fonograme și ale organismelor de radiodifuziune și 
televiziune (articolul 8 din Directiva 2006/115/CE), în ceea ce privește comunicarea publică a 
lucrărilor artistice și a altor realizări similare. Cu toate acestea, din cauza diferențelor dintre 
regimurile de drepturi, societățile de gestiune colectivă se specializează în gestionarea 
anumitor categorii de drepturi, titulari de drepturi și/sau anumitor tipurilor de întrebuințări. 
Din acest motiv, este posibil ca mai multor societăți de gestiune colectivă să li se permită 
colectarea remunerațiilor pentru o anumită acțiune care implică lucrări artistice sau alte 
realizări similare ale diferiților titulari de drepturi. 

Pe lângă remunerațiile plătite societăților de gestiune colectivă, precum SIAE și SCF, în 
vederea întrebuințării lucrărilor artistice și a altor obiecte care sunt protejate de drepturile de 
autor sau de drepturi conexe, utilizatorii trebuie să plătească adesea o remunerație 
suplimentară postului public de radio și televiziune, care, în acest caz, este RAI. Cu toate 
acestea, această remunerație este diferită de cea plătită societăților de gestiune colectivă. Într-
adevăr, nu reprezintă o remunerație plătită autorilor și altor titulari de drepturi în vederea 
întrebuințării lucrărilor lor artistice și a altor realizări similare protejate, ci o plată destinată 
serviciului public de radio și televiziune.

c) Comunicarea publică de către utilizatori, precum hotelurile și restaurantele, a unui conținut 
protejat prin drepturile de autor 

Potrivit jurisprudenței UE, stabilirea desfășurării unei comunicări publice necesită analiza mai 
multor factori. CJUE a avut deja ocazia să confirme că acordarea accesului la o lucrare 
artistică radiodifuzată de către un operator hotelier clienților săi trebuie considerată un act de 
comunicare publică, în cadrul căruia drepturile titularilor de drepturi sunt protejate prin 
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acquis-ul european în materie de drepturi de autor.1 Având în vedere cele menționate anterior, 
faptul că utilizatorii italieni, care beneficiază de opere artistice și de alte obiecte care sunt 
protejate de drepturile de autor sau de drepturi conexe, trebuie să plătească titularilor de 
drepturi, în vederea întrebuințării lucrărilor lor, nu constituie o restrângere a concurenței 
(astfel cum a sugerat petiționarul), ci o obligație care există în toate statele membre, conform 
acquis-ului UE privind drepturile de autor și acordurilor internaționale.

Comisia consideră că situația descrisă în petiție nu pare să fie incompatibilă cu legislația UE 
în materie de drepturi de autor.

                                               
1 Hotărârea din 7 decembrie 2006 în cauza C-306/05 SGAE, (punctul 44) confirmată de Hotărârea din 15 martie 
2012 în cauza C-162/10 Phonographic Performance, (punctele 44-45). A se vedea, de asemenea, cu privire la 
baruri și restaurante, Hotărârea din 4 octombrie 2011 în cauzele comune C-403/08 și C-429/08 FAPL (punctele 
205-206).


