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Temats: Lūgumraksts Nr. 1313/2010, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais B. P. A., 
par privātas kopēšanas nodokli, ko Spānija piemēro digitālās reproducēšanas 
iekārtām, ierīcēm un datu nesējiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Spānijas intelektuālā īpašuma tiesību akti, jo īpaši daži
noteikumi Spānijas Karaļa dekrētā Nr. 1/1996, ir pretrunā Eiropas Kopienu Tiesas 2010. gada 
21. oktobra spriedumam lietā C-467/08 par privātas kopēšanas nodokli, ko piemēro digitālās 
reproducēšanas iekārtām, ierīcēm un datu nesējiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā

Saskaņā ar Direktīvas 2001/29/EK1 5. pantu dalībvalstis var paredzēt izņēmumus attiecībā uz 
kopēšanu personiskai lietošanai ar nosacījumu, ka tiesību subjekti saņem taisnīgu atlīdzību.
Direktīva ir neitrāla attiecībā uz formu un līdzekļiem, ko izvēlas, lai nodrošinātu taisnīgu 
atlīdzību. Lielākā daļa dalībvalstu taisnīgu atlīdzību nodrošina, apliekot ar nodevām noteiktas 
preces, ko parasti izmanto privātu kopiju izgatavošanai (tukšie datu nesēji, ierakstīšanas 
ierīces, mobilās klausīšanās ierīces, datori, printeri, skeneri u. c.). Privātas kopēšanas nodevas 
parasti iekasē un pārvalda autortiesību aģentūras.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un 
blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā, OV L 167, 2001., 10.–19. lpp.
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Lietā C-467/08 (Padawan pret SGAE)1 EKT atzina, ka taisnīgas atlīdzības jēdziens ir 
autonoms Eiropas Savienības tiesību aktu jēdziens. Tā papildus precizēja, ka taisnīgai 
atlīdzībai būtu jāatlīdzina tiesību īpašniekam neatļautas pavairošanas rezultātā nodarītais 
kaitējums. Ņemot vērā praktiskās grūtības noteikt privātos lietotājus, EKT uzskatīja, ka 
privātas kopēšanas nodevas ir derīga forma taisnīgas atlīdzības nodrošināšanai. EKT arī 
noteica, ka privātas kopēšanas nodevas nav jāpiemēro digitālās reproducēšanas iekārtām, 
ierīcēm un datu nesējiem, kas iegādāti mērķiem, kas nepārprotami nav saistīti ar privātu 
kopēšanu (piem., profesionālu lietotāju profesionālai izmantošanai). Valsts tiesību akti, kas 
nosaka nekritisku privātās kopēšanas nodevas piemērošanu, neskatoties uz EKT noteikto 
atšķirību lietā C-467/08, nav saderīgi ar Direktīvu 2001/29/EK.

Vairāki jautājumi rodas tad, ja ar nodevām apliktās preces tiek pārdotas iekšējā tirgū.
2009. gadā Komisija sagatavoja saprašanās memoranda (MoU) projektu starp autortiesību 
aģentūrām un IKT nozari, lai risinātu šos jautājumus. MoU projektā tika ietverti atbrīvojumi 
no nodevām attiecībā uz tādām precēm, kas paredzētas pārsūtīšanai vai eksportam Kopienas 
robežās (lai novērstu divkāršu maksāšanu), vienkāršota sistēma, lai iegūtu atlīdzību tad, ja 
preces, kurās jau ir ietverta nodeva, tiek pārsūtītas uz citu dalībvalsti, noteikumi par procesa 
pārredzamību, kurā jānosaka nodevu tarifi un noteikumi par atbrīvojumiem no nodevām, ja 
aprīkojums iegādāts profesionālai lietošanai. 2010. gada janvārī IKT nozares pārstāvji atstāja 
forumu, atsaucoties uz to, ka nav panākta vienošanās par vienotu pieeju attiecībā uz preču, kas 
apliktas ar nodevām, un tarifu atlasi.

Privāta kopēšanas nodeva, ko piemēro visam aprīkojumam neatkarīgi no tā izmantošanas, ir 
pretrunā EKT judikatūrai. Tādēļ Komisija lūgs Spānijas varas iestādēm sniegt skaidrojumu 
par paredzētās nodevas piemērošanas jomu.

Komisija turpinās savu darbu attiecībā uz jautājumiem, kas rodas, ja produktiem, kam 
piemēro kopēšanas nodevu, tiek pārdoti pāri valsts robežām.

4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Saistībā ar iepriekšējo komunikāciju šā lūgumraksta sakarā Komisija gribētu informēt 
Lūgumrakstu komiteju, ka Spānijas varas iestādes ir uzsākušas administratīvo pārskatīšanu 
attiecībā uz 2008. gada 18. jūnija ministru dekrētu, ar ko nosaka to digitālo ierīču un datu 
nesēju sarakstu, kam piemērojama nodeva, un koriģēt attiecīgās nodevu likmes. Komisija ir 
arī tikusi informēta, ka Spānijas varas iestādes ir sazinājušās ar autortiesību aģentūrām un 
nozares apvienībām, lai sāktu dekrēta pārskatīšanu. Saskaņā ar Spānijas varas iestāžu sniegto 
informāciju, pārskatīšanas process varētu tikt pabeigts "turpmāko mēnešu" laikā.

Tādēļ Komisija turpinās sekot līdzi pārskatīšanas procesam un lūgs Spānijas varas iestādēm 
sniegt precizējumus par paredzētās nodevas piemērošanas jomu.

5. Komisijas papildu atbilde (REV.II), kas saņemta 2012. gada 27. janvārī.

                                               
1 Tiesas 2010. gada 21. oktobra spriedums lietā Padawan SL pret Sociedad General de Autores y Editores de 
España (SGAE), lietas Nr. C-467/08, OV 2010 C 346, 5.–6. lpp.
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Papildus iepriekšējiem paziņojumiem sakarā ar šo lūgumrakstu, Komisija vēlētos norādīt, ka 
saskaņā ar Karaļa 2011. gada 30. decembra dekrētu 20/2011 par steidzamiem budžeta, 
fiskāliem un finanšu pasākumiem valsts deficīta samazināšanai, prasība maksāt taisnīgu 
atlīdzību par privātu kopēšanu, kas noteikta ar Karaļa 1996. gada 12. aprīļa dekrēta 1/1996, 
ar ko apstiprina pārskatīto likumu par intelektuālo īpašumu, precizējot un saskaņojot 
piemērojamos tiesību aktu noteikumus 25. pantu, ir atcelta. Saskaņā ar jauno likumu atlīdzība 
par privātu kopēšanu tiks maksāta no valsts budžeta saskaņā ar procedūru, kas Spānijas 
valdībai vēl jānosaka.

Tā kā nodevas, attiecībā uz kurām bija iesniegts šis lūgumraksts, Spānijā vairs netiek 
piemērotas, Komisijai nav pamata turpināt darbu saistībā ar šo lūgumrakstu. 


