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Betreft : Verzoekschrift 1313/2010, ingediend door B. P. A. (Spaanse nationaliteit), 
over de heffing die Spanje toepast op het kopiëren voor privégebruik met 
installaties, apparaten en media die verband houden met digitale reproductie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is van mening dat de Spaanse wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom, 
meer bepaald een aantal bepalingen uit het koninklijk decreet 1/1996, strijdig is met arrest C-
467/08 van het Hof van Justitie van 21 oktober 2010 over de toepassing van een heffing op 
het kopiëren voor privégebruik met installaties, apparaten en media die verband houden met 
digitale reproductie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011

Volgens artikel 5 van Richtlijn 2001/29/EG1 mogen lidstaten een uitzondering maken voor 
het kopiëren voor privégebruik op voorwaarde dat de rechthebbenden een billijke 
compensatie ontvangen. De richtlijn is neutraal ten aanzien van de vorm en middelen die 
worden gekozen om te zorgen voor een billijke compensatie. De meeste lidstaten voorzien in 
een billijke compensatie door een heffing op bepaalde goederen die typisch worden gebruikt 
om een reproductie voor privégebruik te maken (lege media, opnameapparatuur, mobiele 
afluisterapparatuur, computers, printers, scanners enz.) Heffingen op het kopiëren voor 

                                               
1 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie 
van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, PB 
L 167 van 22.6.2001, blz. 10-19.
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privégebruik worden normaliter geïnd en beheerd door maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging.

In zaak C-467/08 (Padawan / SGAE)1 oordeelde het Hof van Justitie dat het begrip billijke 
compensatie een autonoom unierechtelijk begrip is. Het verduidelijkte voorts dat billijke 
compensatie een compensatie moet bieden voor de schade die de rechthebbende lijdt ten 
gevolge van het zonder toestemming kopiëren van zijn werk. Gelet op de praktische 
problemen om privégebruikers aan te wijzen, was het Hof van mening dat heffingen voor het 
kopiëren voor privégebruik een geldige vorm zijn om billijke compensatie te bieden. Het Hof 
stelde echter ook dat heffingen voor het kopiëren voor privégebruik niet mogen worden 
toegepast op installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie die zijn aangeschaft 
voor doelen die duidelijk geen verband houden met het kopiëren voor privégebruik (bijv. voor 
professioneel gebruik door professionele gebruikers). Nationale wettelijke bepalingen die 
voorzien in de ongedifferentieerde toepassing van de heffing voor het kopiëren voor 
privégebruik, ongeacht het onderscheid dat door het Hof van Justitie in zaak C-467/08 is 
gemaakt, zijn niet in overeenstemming met Richtlijn 2001/29/EG.

Wanneer goederen waarop een heffing is toegepast op de interne markt worden verhandeld, 
ontstaan tal van vragen. In 2009 was de Commissie bemiddelaar voor een ontwerp van 
Memorandum van Overeenstemming (MvO) tussen de maatschappijen voor collectieve 
belangenbehartiging en de ICT-industrie om deze vragen te behandelen. Het ontwerp-MvO 
bevatte vrijstellingen van heffingen voor goederen die zijn bestemd voor intracommunautaire 
overdracht of uitvoer (om dubbele betaling te voorkomen), een vereenvoudigd systeem voor 
terugbetalingen wanneer goederen waarin de heffing al was opgenomen worden overgebracht 
naar een andere lidstaat, er zouden regels worden opgesteld voor de transparantie van het 
proces om tarieven voor heffingen vast te stellen en regels voor vrijstellingen van heffingen 
wanneer apparatuur wordt gekocht voor professioneel gebruik. In januari 2010 verliet de ICT-
industrie het forum, onder aanvoering van een gebrek aan overeenstemming over een 
geharmoniseerde aanpak in de keuze van goederen waarover een heffing wordt geheven en 
tarieven.

Een heffing voor het kopiëren voor privégebruik op alle apparatuur, ongeacht het gebruik 
ervan, is strijdig met de rechtspraak van het HvJEU.  De Commissie zal derhalve de Spaanse 
autoriteiten vragen om de werkingssfeer van de geplande heffing te verduidelijken.

De Commissie zal blijven werken aan vragen die ontstaan wanneer producten waarvoor een 
heffing wegens auteursrecht geldt, over de nationale grenzen heen worden verhandeld.

4. Nader antwoord van de Commissie (REV.), ontvangen op 6 september 2011

Als aanvulling op haar eerdere mededeling over dit verzoekschrift deelt de Commissie de 
Commissie verzoekschriften mee dat zij er door de Spaanse autoriteiten van in kennis is 
gesteld dat deze een begin hebben gemaakt met de administratieve herziening van het 
ministerieel besluit van 18 juni 2008 tot vaststelling van de lijst van aan de heffing 
onderworpen apparatuur en media en de toepasselijke tarieven. Ook is de Commissie 
meegedeeld dat de Spaanse autoriteiten met het oog op de voortgang van deze herziening in 

                                               
1 Arrest van het Hof van 21 oktober 2010 in de zaak Padawan SL tegen Sociedad General de Autores y Editores 
de España (SGAE), zaak C-467/08, PB 2010 C 346, blz. 5-6.
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contact staan met de maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging en de 
brancheverenigingen. Volgens de Spaanse autoriteiten is de verwachting dat het 
herzieningsproces "de komende maanden" wordt afgerond.

De Commissie zal het herzieningsproces blijven volgen en de Spaanse autoriteiten om 
opheldering vragen over het toepassingsgebied van de beoogde heffing.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

In aanvulling op haar eerdere mededelingen over dit verzoekschrift wil de Commissie er 
graag op wijzen dat op grond van Koninklijk Wetsdecreet 20/2011 van 30 december 2011 
betreffende urgente budgetaire, fiscale en financiële maatregelen voor het terugdringen van 
het overheidstekort, de verplichting tot betaling van een compensatie voor het kopiëren voor 
privégebruik zoals bepaald in artikel 25 van Koninklijk Wetgevend Decreet 1/1996 van 12 
april 1996 die de Herziene Wet betreffende Intellectuele Eigendom goedkeurt en de 
toepasselijke wettelijke bepalingen reguleert, verheldert en harmoniseert, is afgeschaft. 
Volgens deze nieuwe wet zal de compensatie voor het kopiëren voor privégebruik 
overeenkomstig een procedure die door de Spaanse regering zal worden vastgesteld, uit de 
staatsbegroting betaald worden.

Aangezien de heffingen het onderwerp waren van het verzoekschrift en deze in Spanje niet 
langer worden toegepast, bestaat er geen aanleiding voor de Commissie om deze zaak nader te 
behandelen.


