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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjos nuomone, kai kurie Ispanijos įstatymai dėl intelektinės nuosavybės, būtent 
Karaliaus dekreto Nr. 1/1996 kai kurios nuostatos, prieštarauja 2010 m. spalio 21 d. Europos 
Teisingumo Teismo sprendimui byloje C-467/08 dėl skaitmeninio atkūrimo įrangos, aparatų 
ar laikmenų apmokestinimo mokesčio už kopijavimą asmeniniam naudojimui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.

„Pagal Direktyvos 2001/29/EB1 5 straipsnį valstybės narės gali nustatyti išimtį kopijavimui 
asmeniniam naudojimui, jei teisių turėtojai už tai gauna teisingą kompensaciją. Direktyva 
teisingos kompensacijos forma ir būdas nėra nereglamentuojami. Daugelyje valstybių narių 
teisingas kompensavimas užtikrinamas apmokestinant tam tikras prekes, kurios paprastai 
naudojamos asmeninei kopijai pasigaminti (tuščias laikmenas, įrašymo įrangą, mobiliuosius 
klausymosi prietaisus, kompiuterius, spausdintuvus, skaitytuvus ir kt.). Mokesčius už 
kopijavimą asmeniniam naudojimui paprastai renka ir administruoja kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijos.

                                               
1 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių 
teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2001, p. 10–19).



PE462.695v03-00 2/3 CM\890561LT.doc

LT

Byloje C-467/08 (Padawan prieš SGAE)1 Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
„teisingos kompensacijos“ sąvoka yra autonomiška Europos Sąjungos teisės sąvoka. Be to, 
paaiškino, kad teisinga kompensacija turėtų būti kompensuojama žala, kurią teisės turėtojas 
patyrė dėl jo kūrinio atkūrimo be jo leidimo. Atsižvelgdamas į praktinius sunkumus nustatant 
privačius naudotojus ETT nurodė, kad mokestis už kopijavimą asmeniniam naudojimui yra 
veiksminga teisingos kompensacijos forma. Tačiau ETT taip pat nurodė, kad mokesčių už 
kopijavimą asmeniniam naudojimui negalima taikyti skaitmeninio atkūrimo įrangai, 
aparatams ir laikmenoms, kurie akivaizdžiai įsigyti kitais nei kopijavimo asmeniniam 
naudojimui tikslais (pvz., kai juos profesiniais tikslais naudoja profesionalūs naudotojai). 
Nacionalinės teisės aktai, kuriais leidžiama taikyti mokestį už kopijavimą asmeniniam 
naudojimui neatsižvelgiant į ETT bylos C-467/08 sprendime nurodytus skirtingus atvejus, 
prieštarauja Direktyvai 2001/29/EB.

Kai apmokestintomis prekėmis prekiaujama vidaus rinkoje, kyla daug įvairiausių klausimų. 
2009 m. Komisija tarpininkavo rengiant šiems klausimams spręsti skirtą kolektyvinio teisių 
administravimo asociacijų ir IRT pramonės atstovų susitarimo memorandumo projektą. 
Susitarimo memorandumo projekte buvo nustatytos išimtys dėl mokesčių netaikymo prekėms, 
kurios juda Bendrijos viduje arba skirtos eksportui (siekiant išvengti dvigubo mokėjimo), 
supaprastinta kompensacijų gavimo sistema, taikoma tada, kai jau apmokestintos prekės 
perduodamos kitai valstybei narei, skaidrų mokesčių tarifų nustatymą reglamentuojančios 
taisyklės ir atleidimą nuo mokesčių reglamentuojančios taisyklės, taikomos tais atvejais, kai 
įranga perkama profesionaliam naudojimui. 2010 m. sausio mėn. IRT pramonės atstovai 
pasitraukė iš derybų nurodydami, kad nepavyko suderinti požiūrio į apmokestintų prekių ir 
tarifų pasirinkimą.
Mokesčio už kopijavimą asmeniniam naudojimui taikymas visai įrangai neatsižvelgiant į jos 
naudojimo tikslą prieštarauja ETT jurisprudencijai. Todėl Komisija sieks gauti Ispanijos 
valdžios institucijų paaiškinimą apie numatyto taikyti mokesčio mastą.

Komisija toliau nagrinės klausimus, kylančius dėl produktų, kuriems taikomas autorių teisių 
mokestis ir kuriais prekiaujama užsienio valstybėse.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.
„Pateikusi ankstesnį pranešimą dėl šios peticijos, Komisija praneša Peticijų komitetui, jog 
Ispanijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad jos pradėjo 2008 m. birželio 18 d. 
ministro dekreto administracinio taisymo procesą ir sudarė skaitmeninės įrangos ir laikmenų 
sąrašą, kurioms taikomas šis mokestis, bei nustatė atitinkamus mokesčio dydžius. Komisija 
taip pat informuota, kad Ispanijos valdžios institucijos, siekdamos atlikti šį dekreto taisymą, 
susisiekė su kolektyvinio teisių administravimo asociacijomis ir pramonės asociacijomis. 
Anot Ispanijos valdžios institucijų, tikimasi, kad taisymas bus užbaigtas ateinančiais 
mėnesiais.
Todėl Komisija toliau stebės taisymo procesą ir sieks gauti Ispanijos valdžios institucijų 
paaiškinimą apie numatyto taikyti mokesčio mastą.“
5. Papildomas Komisijos atsakymas (REV.II), gautas 2012 m. sausio 27 d.

„Prie pirmiau pateiktų pranešimų dėl peticijos Komisija norėtų pažymėti, kad pagal 2011 m. 
gruodžio 30 d. Karališkąjį dekretą Nr. 20/2011 dėl skubių biudžeto, fiskalinių ir finansinių 
                                               
1 2010 m. spalio 21 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-467/08 (Padawan SL prieš Sociedad 
General de Autores y Editores de España (SGAE), OL 2010, C 346, p. 5–6.
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priemonių, kuriomis siekiama sureguliuoti viešąjį deficitą, pareiga mokėti teisingą 
kompensaciją už kopijavimą asmeninėms reikmėms, kaip nustatyta 1996 m. balandžio 12 d. 
Karališkame dekrete Nr. 1/1996, kuriuo patvirtinamas persvarstytas įstatymas dėl intelektinės 
nuosavybės, sureguliuojamos, paaiškinamos ir suderinamos taikytinos įstatymo nuostatos, 
buvo panaikinta. Atsižvelgiant į naują įstatymą kompensacija už kopijavimą asmeniniam 
naudojimui bus mokama iš valstybės biudžeto, pagal Ispanijos vyriausybės nustatytą 
procedūrą.
Kadangi mokesčiai apie kuriuos kalbama peticijoje jau Ispanijoje nebetaikomi, Komisijai nėra 
poreikio toliau nagrinėti šį klausimą.“


