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Tárgy: A B. P. A. spanyol állampolgár által benyújtott 1313/2010. számú petíció a 
digitális többszörözésre szolgáló berendezésekre, készülékekre és 
adathordozókra a magáncélú másolatok miatt Spanyolországban alkalmazott 
díjról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a szerzői jogra vonatkozó spanyol jogszabályok, 
nevezetesen az 1/1996. számú királyi rendelet egyes rendelkezései, ellentmondanak a Bíróság 
2010. október 21-i, a digitális többszörözésre szolgáló berendezésekre, készülékekre és 
adathordozókra a magáncélú másolatok miatt alkalmazott díjról szóló C-467/08. sz. 
ítéletének.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.

A 2001/29/EK irányelv1 5. cikke értelmében a tagállamok a magáncélú többszörözésre 
kivételt állapíthatnak meg, feltéve hogy a jogosultak méltányos díjazásban részesülnek. Az 
irányelv semleges marad a méltányos díjazás biztosításához választott forma és eszközök 
tekintetében. A legtöbb tagállam a méltányos díjazásról bizonyos, jellemzően magáncélú 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 2001/29/EK irányelve az információs társadalomban a 
szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról, HL L 167., 2001.6.22., 10–19. o.
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másolat elkészítésére alkalmazott árukra (üres adathordozók, felvevő készülékek, mobil 
lejátszó készülékek, számítógépek, nyomtatók, szkennerek stb.) kivetett díjak útján 
gondoskodik. A magáncélú másolásra kivetett díjakat rendszerint begyűjtő társaságok gyűjtik 
és kezelik. 

Az EB a C-467/08. számú (Padawan kontra SGAE) ügyben1 úgy határozott, hogy a méltányos 
díjazás fogalma az uniós jog önálló fogalma. Tisztázta továbbá, hogy a méltányos díjazásnak 
a jogosult által a művei engedély nélküli többszörözésének eredményeként elszenvedett kárt 
kell kompenzálnia. A magánfelhasználók azonosítása terén fennálló gyakorlati nehézségeket 
figyelembe véve az EB úgy vélte, hogy a magáncélú többszörözésre kirótt díjak a méltányos 
díjazás biztosításának megfelelő formáját jelentik. Az EB azonban azt is kijelentette, hogy a 
magáncélú többszörözési díjak nem alkalmazhatók a magáncélú többszörözéssel 
nyilvánvalóan össze nem függő célokra vásárolt digitális többszöröző berendezésekre, 
készülékekre és adathordozókra (pl. szakmai felhasználók általi szakmai alkalmazás). A 
magáncélú többszörözési díjak különbségtétel nélküli alkalmazását előíró, az EB által a C-
467/08. számú ügyben megállapított különbségtételt figyelmen kívül hagyó nemzeti 
jogszabály nem felel meg a 2001/29/EK irányelvnek.

Számos kérdés merül fel, amikor a belső piacon kereskednek a díjak alá tartozó árukkal. A 
Bizottság e kérdések kezelése érdekében 2009-ben egyetértésinyilatkozat-tervezetet hozott 
tető alá a begyűjtő társaságok és az ikt-ágazat között. Az egyetértésinyilatkozat-tervezet a 
következőket tartalmazta: díjmentesség a Közösségen belüli szállításra vagy kivitelre szánt 
árukra nézve (a kettős fizetés elkerülésére); visszatérítések megszerzésének egyszerűsített 
rendszere, amennyiben a díjat már tartalmazó árukat egy másik tagállamba szállítják; 
szabályok a kiszabott díjtételek megállapítását szolgáló folyamat átláthatóságáról, valamint 
szabályok a szakmai felhasználásra beszerzett berendezések díjmentességéről. 2010 
januárjában az ikt-ágazat kilépett a fórumból, a díjköteles áruk és a díjtételek 
megválasztásával kapcsolatos harmonizált megközelítésre vonatkozó egyetértés hiányára 
hivatkozva.

A magáncélú többszörözésre vonatkozóan a felhasználástól függetlenül az összes 
berendezésre alkalmazandó díj nem áll összhangban az EB ítélkezési gyakorlatával. A 
Bizottság ezért a tervezett díj alkalmazási körének tisztázását fogja kérni a spanyol 
hatóságoktól.

A Bizottság folytatni fogja a munkáját a szerzői jogdíj alá tartozó termékek nemzeti határokon 
átnyúló kereskedelme esetén felmerülő kérdések terén.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2011. szeptember 6.

A petícióra vonatkozó korábbi tájékoztatást követően a Bizottság tájékoztatni kívánja a 
Petíciós Bizottságot, hogy a spanyol hatóságok arról értesítették, hogy a díjköteles digitális 
berendezések és médiumok jegyzékét, valamint a vonatkozó díjtételeket megállapító, 2008. 
június 18-i miniszteri rendelet adminisztratív felülvizsgálatát megkezdték. A Bizottságot arról 
is tájékoztatták, hogy a rendelet átdolgozása érdekében a spanyol hatóságok kapcsolatba 

                                               
1 A Bíróságnak a Padawan SL kontra Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) ügyben hozott, 
2010. október 21-i ítélete, ügyszám: C-467/08, HL 2010., C 346., 5–6. o.
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léptek a beszedéssel foglalkozó társaságokkal és ipari társulásokkal. A spanyol hatóságok 
szerint az átdolgozási folyamatot a „következő hónapokban” lezárják. 

A Bizottság nyomon fogja követni az átdolgozási folyamatot, és a tervezett díj alkalmazási 
körének tisztázását fogja kérni a spanyol hatóságoktól.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV II.): 2012. január 27.

A petícióval kapcsolatos korábbi tájékoztatását kiegészítve a Bizottság arra kívánja felhívni a 
figyelmet, hogy az államadósság csökkentésére szolgáló azonnali költségvetési, fiskális és 
pénzügyi intézkedésekről szóló, 2011. december 30-i 20/2011. számú királyi törvényrendelet 
értelmében a vonatkozó jogszabályokat egységes szerkezetbe foglaló, egyértelműsítő és 
összehangoló, az átdolgozott szerzői jogi törvényt jóváhagyó 1996. április 12-i 1/1996. számú 
törvényerejű királyi rendelet 25. cikkének értelmében vett, a magáncélú többszörözést 
ellentételező méltányos díjazás kötelezettsége eltörlésre került. Az új törvény értelmében a 
magáncélú többszörözésért járó díjat a spanyol kormány által meghatározott eljárás szerint 
az állami költségvetésből kell fedezni.

A petíció tárgyát képező díjak Spanyolországban már nincsenek érvényben, ezért a Bizottság 
nem látja indokoltnak az ügy további vizsgálatát.


