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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1313/2010, της B. P. A., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με το τέλος 
ιδιωτικής αντιγραφής στην Ισπανία που επιβάλλεται σε εξοπλισμούς, 
συσκευές και μέσα ψηφιακής αναπαραγωγής

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα πιστεύει ότι η ισπανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κυρίως 
ορισμένες διατάξεις του βασιλικού διατάγματος 1/1996, έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση 
του Δικαστηρίου της 21ης Οκτωβρίου 2010, στην υπόθεση C-467/08 σχετικά με το τέλος 
ιδιωτικής αντιγραφής που επιβάλλεται σε εξοπλισμούς, συσκευές και μέσα ψηφιακής 
αναπαραγωγής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 8 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ1 τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν 
εξαίρεση για ιδιωτική αντιγραφή υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν δίκαιη 
αποζημίωση. Η οδηγία είναι ουδέτερη όσον αφορά τη μορφή και τα μέσα που επιλέγονται για 
τη διασφάλιση της δίκαιης αποζημίωσης. Τα περισσότερα κράτη μέλη προβλέπουν δίκαιη 
αποζημίωση επιβάλλοντας τέλη σε ορισμένα εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται συνήθως 
για την παραγωγή ιδιωτικών αντιγράφων (κενά μέσα, εξοπλισμός εγγραφής, κινητές 

                                               
1 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την 
εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία 
της πληροφορίας, ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10-19.
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συσκευές ακρόασης, υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές κτλ.). Τα τέλη ιδιωτικής αντιγραφής
εισπράττονται και υπόκεινται σε διαχείριση συνήθως από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. 

Στην υπόθεση C-467/08 (Padawan κατά SGAE)1 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποφάνθηκε ότι η «δίκαιη αποζημίωση» είναι αυτοτελής έννοια του δικαίου της Ένωσης. 
Διευκρίνισε επίσης ότι η δίκαιη αποζημίωση θα πρέπει να αντισταθμίζει τη ζημία που 
προκαλείται στον δικαιούχο λόγω της μη εξουσιοδοτημένης αναπαραγωγής του έργου 
του/της. Λαμβανομένων υπόψη των πρακτικών δυσχερειών προκειμένου να εντοπισθούν οι 
ιδιώτες χρήστες, το Δικαστήριο θεώρησε ότι τα τέλη ιδιωτικής αντιγραφής συνιστούν 
αποτελεσματική μορφή παροχής δίκαιης αποζημίωσης. Το Δικαστήριο δήλωσε, ωστόσο, ότι 
τέλη ιδιωτικής αντιγραφής δεν πρέπει να επιβάλλονται σε εξοπλισμό, συσκευές και 
υποθέματα ψηφιακής αναπαραγωγής που αγοράζονται για σκοπούς προδήλως ξένους προς 
την ιδιωτική αντιγραφή (π.χ. για επαγγελματική χρήση από επαγγελματίες χρήστες). Εθνική 
νομοθεσία που προβλέπει την άνευ διακρίσεως επιβολή του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής, 
ανεξαρτήτως της διάκρισης στην οποία προέβη το Δικαστήριο στην υπόθεση C-467/08, 
αντιβαίνει στην οδηγία 2001/29/ΕΚ.

Ποικίλα θέματα ανακύπτουν κατά την εμπορία εμπορευμάτων στα οποία έχουν υποβληθεί 
τέλη στην εσωτερική αγορά. Το 2009 η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε ένα σχέδιο μνημονίου 
συνεννόησης (ΜΣ) μεταξύ εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και του κλάδου της ΤΠΕ για 
την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Το σχέδιο ΜΣ περιλάμβανε εξαιρέσεις από την 
επιβολή τελών για εμπορεύματα που προορίζονται για ενδοκοινοτικές μεταφορές ή εξαγωγές 
(προς αποφυγή της διπλής καταβολής), ένα απλουστευμένο σύστημα εξασφάλισης 
αποζημιώσεων όταν μεταφέρονται εμπορεύματα στα οποία έχουν ήδη επιβληθεί τέλη σε άλλο 
κράτος μέλος, κανόνες για τη διαφάνεια της διαδικασίας καθορισμού του ύψους των τελών 
και κανόνες εξαιρέσεων από την επιβολή τελών όταν ο εξοπλισμός αγοράζεται για 
επαγγελματική χρήση. Τον Ιανουάριο του 2010, ο κλάδος της ΤΠΕ αποχώρησε από το 
φόρουμ, παραθέτοντας ως λόγο την έλλειψη συμφωνίας επί μιας εναρμονισμένης 
προσέγγισης σε σχέση με την επιλογή των εμπορευμάτων στα οποία επιβάλλονται τέλη και 
το ύψος των τελών.

Η επιβολή τέλους ιδιωτικής αντιγραφής στο σύνολο του εξοπλισμού, ανεξαρτήτως της 
χρήσης αυτού, συνάδει με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή θα ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του 
προβλεπόμενου τέλους από τις ισπανικές αρχές.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται επί ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εμπορία 
εμπορευμάτων στα οποία επιβάλλονται τέλη πνευματικών δικαιωμάτων κατά μήκος των 
εθνικών συνόρων.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 6 
Σεπτεμβρίου 2011.

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής της σχετικά με την εν λόγω αναφορά, η Επιτροπή 
επιθυμεί να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών ότι της κοινοποιήθηκε από τις ισπανικές 

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 στην υπόθεση Padawan SL κατά Sociedad General de 
Autores y Editores de España (SGAE), υπόθεση C-467/08, ΕΕ C 346 της 18.12.2010, σ. 5-6.
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αρχές ότι έχουν κινήσει τη διαδικασία διοικητικής αναθεώρησης του υπουργικού διατάγματος 
της 18ης Ιουνίου 2008 που καθορίζει τον κατάλογο του ψηφιακού εξοπλισμού και των 
ψηφιακών μέσων που υπόκεινται σε τέλη και παγιώνει το αντίστοιχο ύψος των τελών. 
Κοινοποιήθηκε επίσης στην Επιτροπή ότι οι ισπανικές αρχές ήρθαν σε επαφή με εταιρείες 
συλλογικής διαχείρισης και κλαδικές ενώσεις σκοπεύοντας να προχωρήσουν στην 
αναθεώρηση του διατάγματος. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, η διαδικασία αναθεωρήσεως 
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των «επομένων μηνών». 

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την διαδικασία αναθεωρήσεως και θα 
ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του προβλεπόμενου τέλους από τις 
ισπανικές αρχές.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ ΙΙΙ), που ελήφθη στις 27 
Ιανουαρίου 2012.

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της σχετικά με την εν λόγω αναφορά, η Επιτροπή 
επιθυμεί να επισημάνει ότι, σύμφωνα με το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 20/2011 της 30ής 
Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με επείγοντα δημοσιονομικά, φορολογικά και οικονομικά μέτρα για 
την αντιμετώπιση του δημοσίου ελλείμματος, καταργείται η υποχρέωση καταβολής δίκαιης 
αποζημίωσης για ιδιωτική αντιγραφή, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του βασιλικού νομοθετικού 
διατάγματος 1/1996 της 12ης Απριλίου 1996, το οποίο εγκρίνει το αναθεωρημένο δίκαιο περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας και ρυθμίζει, διασαφηνίζει και εναρμονίζει τις εφαρμοστέες 
νομοθετικές διατάξεις. Σύμφωνα με το νέο νόμο, η αποζημίωση για ιδιωτική αντιγραφή θα 
καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό με διαδικασία που θα ορίσει η ισπανική 
κυβέρνηση.

Από τη στιγμή που στην Ισπανία δεν ισχύουν πλέον τα τέλη, τα οποία αποτελούσαν το θέμα 
της αναφοράς, δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω εξέταση του ζητήματος από την Επιτροπή. 


