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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1313/2010, imressqa minn B. P. A., ta’ nazzjonalità Spanjola, dwar 
il-ħlas applikat minn Spanja għal kopja privata għat-tagħmir, apparat u 
materjal użati għar-riproduzzjoni diġitali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li l-liġijiet Spanjoli dwar il-proprjetà intellettwali u, b’mod partikolari, xi 
klawżoli tad-Digriet Irjali Spanjol 1/1996 jikkontradixxu s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja C-
467/08 tal-21 ta’ Ottubru 2010 dwar il-ħlas għal kopja privata applikat għal tagħmir, apparat u 
materjal użati għar-riproduzzjoni diġitali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2001/29/KE1 l-Istati Membri jistgħu jipprovdu eċċezzjoni 
għal ikkupjar privat bil-kundizzjoni li d-detenturi tad-dritt jirċievu kumpens ġust. Id-Direttiva 
ma taffettwax il-forma u l-mezzi magħżula biex jiġi żgurat kumpens ġust. Il-maġġoranza tal-
Istati Membri jipprovdu kumpens ġust billi jintaxxaw ċerti prodotti li huma tipikament użati 
għall-produzzjoni ta’ kopja privata (materjal multimedjali vojt, tagħmir għar-reġistrazzjoni, 
tagħmir mobbli biex tissemma’, kompjuters, printers, skaners, eċċ.). Ħlasijiet għal kopja 
privata normalment jinġabru u jiġu amministrati minn collecting societies.

                                               
1 Id-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta’ 
ċerti aspetti tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (ĠU L 167, 22.6.2001, p. 10-
19).
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Fil-Kawża C-467/08 (Padawan vs SGAE)1 il-QEĠ ddeċidiet li l-kunċett ta’ kumpens ġust 
huwa kunċett awtonomu tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, hija ċċarat li kumpens 
ġust għandu jagħmel tajjeb għad-danni li jinkorri d-detentur tad-dritt minħabba riproduzzjoni 
mhux awtorizzata ta’ xogħlu. Minħabba d-diffikultajiet prattiċi biex jiġu identifikati utenti 
privati, il-QEĠ kkunsidrat ħlasijiet għal kopja privata bħala forma valida ta’ kumpens ġust. Il-
QEĠ ddikjarat ukoll, madankollu, li l-ħlasijiet għal kopja privata m’għandhomx jiġu applikati 
għat-tagħmir, apparat u materjal ta’ riproduzzjoni diġitali li jinxtraw għal skopijiet li 
evidentement mhumiex relatati mal-ikkupjar privat (pereżempju għal użu professjonali minn 
utenti professjonali). Il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi applikazzjoni mingħajr distinzjoni 
tal-ħlasijiet għal kopja privata, irrispettivament mid-distinzjoni li ssir mill-QEĠ fil-kawża C-
467/08, mhijiex konformi mad-Direttiva 2001/29/KE.

Diversi kwistjonijiet iqumu meta prodotti intaxxati jiġu nnegozjati fis-suq intern. Fl-2009, il-
Kummissjoni ħejjiet abbozz ta’ Memorandum ta’ Ftehim (MoU) bejn il-collecting societies u 
l-industrija tal-ICT biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet. L-abbozz tal-MoU kien jinkludi 
eżenzjonijiet mit-taxxa għal prodotti intiżi għal trasferimenti intra-Komunitarji jew għall-
esportazzjoni (biex jiġi evitat pagament doppju), sistema simplifikata biex jinkisbu rimborżi 
meta prodotti li diġà huma intaxxati jiġu trasferiti lejn Stat Membru ieħor, regoli dwar it-
trasparenza tal-proċess li skontu jiġu stabbiliti t-tariffi tat-taxxa u regoli dwar l-eżenzjonijiet 
mit-taxxa meta tagħmir jinxtara għal użu professjonali. F’Jannar 2010, l-industrija tal-ICT 
telqet mill-forum, billi ddikjarat nuqqas ta’ ftehim dwar l-approċċ armonizzat fir-rigward tas-
selezzjoni ta’ prodotti intaxxati u tariffi.

Ħlas għal kopja privata li japplika għat-tagħmir kollu, indipendentement mill-użu tiegħu,
mhuwiex konsistenti mal-ġurisprudenza tal-QEĠ. Għalhekk, il-Kummissjoni se tfittex li 
tiċċara l-ambitu tat-taxxa prevista mill-awtoritajiet Spanjoli.

Il-Kummissjoni se tkompli għaddejja b’xogħolha dwar kwistjonijiet li jqumu meta prodotti li 
jattiraw ħlas għad-drittijiet tal-awtur jiġu negozjati lil hinn mill-fruntieri nazzjonali.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni (REV.),  li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011.

Rigward il-komunikazzjoni preċedenti dwar il-petizzjoni, il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-
Kumitat tal-Petizzjonijiet li ġiet infurmata mill-awtoritajiet Spanjoli li kienu nedew proċess 
ta’ reviżjoni amministrattiva tad-Digriet Ministerali tat-18 ta’ Ġunju 2008 li jistabilixxi lista 
ta’ tagħmir u midja diġitali li jkunu suġġetti għal ħlas u jiffissa r-rati korrispondenti tal-
ħlasijiet. Il-Kummissjoni ġiet ukoll infurmata li l-awtoritajiet Spanjoli kienu qegħdin f’kuntatt 
mas-soċjetajiet ta’ ġbir u assoċjazzjonijiet tal-industrija sabiex titkompla din ir-reviżjoni tad-
Digriet. Skont l-awtoritajiet Spanjoli il-proċess ta’ reviżjoni huwa mistenni li jintemm “fix-
xhur li ġejjin”.

Il-Kummissjoni se tkompli ssegwi l-proċess ta’ reviżjoni u titlob kjarifiki mill-awtoritajiet 
Spanjoli dwar l-ambitu tal-ħlas ippjanat.

5. Risposta oħra tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fis-27 ta’ Jannar 2012
                                               
1 Sentenza tal-Qorti tal-21 ta’ Ottubru 2010 fil-kawża Padawan SL vs Sociedad General de Autores y Editores de 
España (SGAE), numru tal-kawża C-467/08, ĠU 2010 C 346, p. 5-6
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Wara l-komunikazzjonijiet preċedenti tagħha dwar din il-petizzjoni, il-Kummissjoni tixtieq 
tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li skont id-Digriet Leġiżlattiv Irjali 20/2011 tat-
30 ta' Diċembru 2011 dwar miżuri baġitarji, fiskali u finanzjarji urġenti ta' rettifika tad-defiċit 
pubbliku, l-obbligu ta' ħlas ta' kumpens ġust għall-ikkupjar privat, kif stipulat fl-Artikolu 25 
tad-Digriet Leġiżlattiv Irjali 1/1996 tat-12 ta' April 1996 li japprova r-Reviżjoni tal-Liġi dwar 
il-Proprjetà Intellettwali, u li jirregolarizza u jarmonizza d-dispożizzjonijiet statutorji 
applikabbli, issa tneħħa kompletament. Skont il-liġi l-ġdida l-kumpens għal ikkuppjar privat 
għandu jitħallas mill-baġit tal-Istat skont proċedura li mfassla mill-gvern Spanjol.

Peress li t-taxxi, li kienu s-suġġett tal-petizzjoni, ma għadhomx applikabbli fi Spanja, ma 
hemmx raġuni għalfejn il-Kummissjoni għandha tkompli ssegwi din il-kwistjoni. 


