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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 1313/2010, внесена от B. P. A., с испанско гражданство, относно 

таксата за копиране за лично ползване, прилагана от страна на Испания за 
оборудване, апаратура и носители за цифрово възпроизвеждане

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че испанските закони в областта на интелектуалната
собственост, по-специално някои клаузи от испанския кралски декрет 1/1996, 
противоречат на решението на Съда C-467/08 от 21 октомври 2010 г. относно таксата за 
копиране за лично ползване на оборудването, апаратурата и носителите за цифрово 
възпроизвеждане.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Съгласно член 5 от Директива 2001/29/ЕО1 държавите-членки могат да предвидят 
изключение за копиране за лично ползване, при условие че притежателите на права 
получават справедливо обезщетение. Директивата оставя неопределени формата и 
средствата, избрани за гарантиране на справедливо обезщетение. Повечето държави-
членки предвиждат справедливо обезщетение чрез таксуване на някои стоки, които 
обичайно се използват за правенето на копия за лично ползване (празни носители, 
записващо оборудване, преносими устройства за слушане на музика, компютри, 

                                               
1 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно 
хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното 
общество (ОВ 2001 L 167, стр. 10-19).
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принтери, скенери и т.н.). Таксите за копиране за лично ползване обикновено се 
събират и управляват от организации за колективно управление. 

По дело C-467/08 (Padawan v SGAE)1 Съдът на Европейския съюз постанови, че 
понятието за „справедливо обезщетение“ e самостоятелно понятие на правото на 
Европейския съюз. Освен това Съдът разясни, че справедливото обезщетение следва да 
обезщетява за претърпените от притежателите на права вреди в резултат на 
неразрешеното възпроизводство на неговата творба. Предвид практическите 
затруднения, свързани с определянето на самоличността на лицата, ползващи копията 
за лични цели, Съдът на Европейския съюз счете, че таксите за копиране за лично 
ползване са подходяща форма за осигуряване на справедливо обезщетение. Въпреки 
това Съдът на Европейския съюз посочи също така, че таксите за копиране за лично 
ползване не трябва да се прилагат за оборудване, апаратура и носители за цифрово 
възпроизвеждане, закупени за цели, явно различни от тези за копиране за лично 
ползване (например за професионално ползване от лица, ползващи копията за 
професионални цели). Национално законодателство, което предвижда прилагането без 
разграничение на таксата за копиране за лично ползване, независимо от направеното от 
Съда на Европейския съюз разграничение в дело C-467/08, е несъвместимо с Директива 
2001/29/ЕО.

Възникват различни въпроси при търгуването в рамките на вътрешния пазар. През 2009 
г. Комисията договори проект на Меморандум за разбирателство между организациите 
за колективно управление и отрасъла на информационните и комуникационните 
технологии за разглеждане на тези въпроси. Проектът на Меморандум за 
разбирателство предвиждаше освобождаване от такси за стоки, предназначени за 
трансфери или износ в рамките на Общността (с цел избягване на двойното плащане), 
опростена система за възстановяване на плащания в случаите, при които стоки, в които 
таксата е вече включена, са прехвърлени в друга държава-членка, правила относно 
прозрачността на процеса, по който ще се установяват мита, както и правила относно 
освобождаването от такси в случаите, при които се закупува оборудване за 
професионално ползване. През януари 2010 г. отрасъла на информационните и 
комуникационните технологии напусна форума, като изтъкна, че липсва споразумение 
относно хармонизиран подход във връзка с избора на таксувани стоки и мита.

Такса за копиране за лично ползване, която се прилага за всички видове оборудване, 
независимо от нейното ползване, е в съответствие с решенията на Съда на Европейския 
съюз. Следователно Комисията ще иска разяснения относно обхвата на предвидените 
от испанските органи такси.

Комисията ще продължи да работи по въпросите, които възникват в случаите, когато 
подлежащи на такса за копиране продукти се търгуват извън рамките на националните 
граници.

4. Допълнителен отговор на Комисията (преразгледан), получен на 6 септември 
2011 г.

                                               
1 Решение на Съда от 21 октомври 2010 г. по делото Padawan SL срещу Sociedad General de Autores y 
Editores de España (SGAE), номер на делото C-467/08, ОВ 2010 C 346, стр. 5-6
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В допълнение към предишното си съобщение относно настоящата петиция, Комисията 
би желала да информира комисията по петициите, че е била уведомена от испанските 
власти, че са започнали производство по административен преглед на министерския 
указ от 18 юни 2008 г., като са съставили списък с цифрово оборудване и носители, 
които да подлежат на таксата и са определили съответните й размери. Комисията е била 
информирана освен това, че испанските органи поддържат контакт с организациите за 
колективно управление и сдруженията от сектора с оглед продължаване на прегледа на 
указа. Според испанските органи, производството по прегледа се очаква да бъде 
приключено в „следващите няколко месеца”. 

Комисията ще продължи да следи производството и ще потърси разяснение относно 
обхвата на предвидените от испанските органи такси.

5. Допълнителен отговор на Комисията (REV.II), получен на 27 януари 2012 г.

Освен предишните си съобщения относно тази петиция Комисията би желала да 
изтъкне, че съгласно кралския декрет – закон 20/2011 от 30 декември 2011 г. относно 
неотложните бюджетни, данъчни и финансови мерки за коригиране на публичния 
дефицит, е отменено задължението за изплащане на справедливо обезщетение за 
копиране за лично ползване, както е предвидено в член 25 от кралския законодателен 
декрет 1/1996 от 12 април 1996, с който се одобрява преразгледания закон относно 
интелектуалната собственост, както и регулирането, поясняването и 
хармонизирането на приложимите законови разпоредби. Съгласно новия закон 
обезщетението за копиране за лично ползване ще бъде изплащано от държавния 
бюджет съгласно процедура, която ще бъде установена от испанското 
правителство.

Тъй като таксите, предмет на петицията, не са вече приложими в Испания Комисията 
няма основание да продължи разглеждането на този въпрос.


