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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1313/2010 af B. P. A., spansk statsborger, om den skat, som i 
Spanien opkræves på privat kopiering, og som pålægges udstyr, apparater og 
medier til digital reproduktion

1. Sammendrag

Andrageren mener, at den spanske lovgivning om intellektuel ejendomsret, især nogle 
bestemmelser i kongeligt dekret nr. 1/1996, strider mod Domstolens afgørelse nr. C-467/08 af 
21. oktober 2010 om den skat på privat kopiering, der pålægges udstyr, apparater og medier 
til digital reproduktion.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. februar 2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011.

"Ifølge artikel 5 i direktiv 2001/29/EF1 kan medlemsstater indføre undtagelser for 
privatkopiering, forudsat at rettighedshaverne modtager en rimelig kompensation. Direktivet 
er neutralt med hensyn til de former og midler, der vælges til at sikre en rimelig 
kompensation. De fleste medlemsstater yder en rimelig kompensation ved at opkræve afgifter 
på visse varer, der typisk anvendes til fremstilling af private kopier (blanke medier, 
optagelsesudstyr, mobile lytteanordninger, computere, printere, scannere osv.). Afgifter på 
privatkopiering opkræves og administreres sædvanligvis af rettighedshaverorganisationer. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10–19.
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I sag C-467/08 (Padawan mod SGAE)1 afgjorde EF-Domstolen, at begrebet en rimelig 
kompensation er et selvstændigt begreb inden for EU-retten. Den præciserede endvidere, at en 
rimelig kompensation skulle kompensere for den skade, som rettighedshaveren havde lidt som 
følge af den uautoriserede reproduktion af hans værk. I betragtning af de praktiske 
vanskeligheder med at finde frem til private brugere anså Domstolen afgifter på 
privatkopiering for at være en gyldig form til ydelse af en rimelig kompensation. Domstolen 
anførte dog også, at afgifter på privatkopiering ikke skal anvendes på udstyr, apparater og 
medier til digital reproduktion indkøbt til formål, der klart ikke er forbundet med 
privatkopiering (f.eks. til professionel anvendelse af erhvervsmæssige brugere). National 
lovgivning, der indeholder bestemmelse om vilkårlig anvendelse af afgifter på 
privatkopiering, uanset den skelnen der er foretaget af Domstolen i sag C-467/08, er 
uforenelig med direktiv 2001/29/EF.

Der opstår en række spørgsmål, når varer, der er pålagt afgifter, handles i det indre marked. I 
2009 forhandlede Kommissionen sig frem til et udkast til et aftalememorandum mellem 
rettighedshaverorganisationer og ikt-branchen for at håndtere disse spørgsmål. Udkastet til et 
aftalememorandum indeholdt fritagelser for varer beregnet til overførsler inden for 
Fællesskabet eller eksport (for at undgå dobbeltbetaling), et forenklet system til opnåelse af 
godtgørelser, når varer, der allerede indbefatter afgiften, overføres til en anden medlemsstat, 
regler om gennemsigtighed i processen hvorved der etableres afgiftstakster og regler om 
fritagelser for afgift, når udstyr købes til professionel anvendelse. I januar 2010 forlod ikt-
branchen forummet med den begrundelse, at der ikke var enighed om en harmoniseret 
fremgangsmåde vedrørende valg af varer, der var pålagt afgift, og takster.

En afgift på privatkopiering, der gælder for alt udstyr, uafhængigt af dets anvendelse, er i strid 
med Domstolens retspraksis. Kommissionen vil derfor anmode de spanske myndigheder om 
yderligere oplysninger om omfanget af den påtænkte afgift.

Kommissionen vil fortsætte sit arbejde med hensyn til spørgsmål, der opstår, når produkter, 
der er ophavretsafgiftspligtige, handles på tværs af nationale grænser."

4. Kommissionens supplerende svar (REV.), modtaget den 6. september 2011

"I forlængelse af sin tidligere meddelelse vedrørende dette andragende ønsker Kommissionen 
at underrette Udvalget om Andragender om, at den har modtaget svar fra de spanske 
myndigheder, der oplyser, at de har iværksat en administrativ revision af det ministerielle 
dekret af 18. juni 2008 om opstilling af en liste over digitalt udstyr og medier, der er 
afgiftsbelagte, og som fastsætter de pågældende afgiftssatser. Kommissionen har også 
modtaget oplysninger om, at de spanske myndigheder var i kontakt med rettighedshaver- og 
brancheorganisationer i den hensigt at gå videre med revisionen af dekretet. Ifølge de spanske 
myndigheder forventes revisionsprocessen at være fuldbragt inden for de "nærmeste 
måneder".

Kommissionen vil derfor fortsat følge revisionsprocessen og søge at opnå afklaring 
vedrørende omfanget af den påtænkte afgift fra de spanske myndigheder."

                                               
1 Domstolens dom af 21. oktober 2010 i sagen PADAWAN SL mod Sociedad General de Autores y Editores 
(SGAE), sag nr. C-467/08, EUT C 346 af 18.12.2010, s. 5-6.
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5. Kommissionens supplerende svar (REV. II), modtaget den 27. januar 2012.

”I forlængelse af sine tidligere meddelelser om dette andragende, vil Kommissionen gerne 
påpege, at forpligtelsen til at tilbagebetale en rimelig erstatning for privatkopiering, som 
fastsat i artikel 25 i kongeligt lovdekret nr. 1/1996 af 12. april 1996 om godkendelse af den 
reviderede lov om intellektuel ejendomsret, der regulerer, afklarer og harmoniserer de 
gældende lovbestemmelser, er blevet afskaffet gennem kongeligt lovdekret 20/2011 af 30. 
december 2011 om presserende budgetmæssige, skattemæssige og finansielle foranstaltninger 
for at afhjælpe offentligt budgetunderskud. Ifølge den nye lov vil kompensationen for privat 
kopiering blive udbetalt fra statsbudgettet i henhold til en procedure, der skal fastsættes af den 
spanske regering.

Da afgifterne, som var genstand for andragendet, ikke længere finder anvendelse i Spanien, er 
der ikke grundlag for, at Kommissionen følger sagen yderligere.”


