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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1313/2010, którą złożył B.P.A. (Hiszpania) w sprawie opłaty 
licencyjnej z tytułu sporządzania kopii na użytek prywatny nakładanej przez 
władze hiszpańskie na sprzęt, urządzenia i nośniki cyfrowe

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że hiszpańskie przepisy dotyczące własności intelektualnej, 
a zwłaszcza niektóre klauzule hiszpańskiego dekretu królewskiego 1/1996, są sprzeczne 
z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-467/08 z dnia 21 października 2010 r. 
dotyczącej opłaty licencyjnej z tytułu sporządzania kopii na użytek prywatny nakładanej 
na sprzęt, urządzenia i nośniki cyfrowe.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2001/29/WE1 państwa członkowskie mogą przewidzieć wyjątki w 
odniesieniu do zwielokrotniania do prywatnego użytku pod warunkiem, że podmioty praw 
autorskich otrzymają godziwą rekompensatę. W dyrektywie nie precyzuje się formy ani 
sposobu zapewnienia godziwej rekompensaty. Większość państw członkowskich zapewnia 
godziwą rekompensatę poprzez opodatkowanie pewnych produktów, które zwykle używane 
są do tworzenia kopii na prywatny użytek (czyste nośniki, sprzęt nagrywający, przenośne 

                                               
1 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 167 z 22.6.2001, 
s. 10–19.
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urządzenia do odtwarzania muzyki, komputery, drukarki, skanery itp.). Opłaty licencyjne 
związane z kopiowaniem na prywatny użytek są zwykle pobierane przez organizacje 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które także zarządzają tymi opłatami. 

W sprawie C-467/08 (Padawan przeciwko SGAE)1 Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że 
pojęcie godziwej rekompensaty stanowi autonomiczne pojęcie prawa Unii Europejskiej. 
Trybunał wyjaśnił także, że godziwa rekompensata powinna stanowić wynagrodzenie szkody 
wyrządzonej podmiotowi praw autorskich w następstwie nielegalnego zwielokrotniania jego 
dzieła. W związku z trudnościami natury praktycznej w zakresie identyfikacji użytkowników 
prywatnych Trybunał Sprawiedliwości uznał, że opłaty licencyjne za sporządzanie kopii na 
użytek prywatny stanowią słuszną formę zapewnienia godziwej rekompensaty. Trybunał 
stwierdził jednak również, że opłaty licencyjne za sporządzanie kopii na użytek prywatny nie 
mogą być stosowane w odniesieniu do sprzętu zwielokrotniania cyfrowego, urządzeń ani 
nośników przeznaczonych do celów wyraźnie niezwiązanych z kopiowaniem na użytek 
prywatny (np. profesjonalny użytek przez użytkowników profesjonalnych). Krajowe 
ustawodawstwo przewidujące stosowanie opłat licencyjnych za kopię na użytek prywatny w
sposób nieróżnicujący, bez uwzględnienia rozróżnienia dokonanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości w sprawie C-467/08, jest niezgodne z dyrektywą 2001/29/WE.

Kiedy na rynku wewnętrznym handluje się produktami, na które nałożono opłaty licencyjne, 
pojawia się cały szereg rozmaitych problemów. W 2009 r. Komisja pośredniczyła w 
stworzeniu projektu protokołu ustaleń pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi a przemysłem branży TIK w celu rozwiązania tych problemów. Projekt 
protokołu ustaleń zawierał zwolnienia z opłat licencyjnych produktów przeznaczonych do 
transferów wewnątrzwspólnotowych lub wywozu (celem uniknięcia podwójnej opłaty), 
uproszczony system otrzymywania zwrotów w sytuacji, gdy produkty, które objęte są już 
opłatą licencyjną, transferuje się do innego państwa członkowskiego, zasady w zakresie 
przejrzystości procesu ustalania stawek opłat licencyjnych oraz zasady dotyczące zwolnień z 
opłat licencyjnych w sytuacji, gdy sprzęt nabywany jest do użytku profesjonalnego. W 
styczniu 2010 r. przedstawiciele branży TIK zrezygnowali z uczestnictwa w pracach nad 
projektem, powołując się na brak porozumienia w sprawie zharmonizowanego podejścia w 
odniesieniu do wyboru produktów podlegających opłatom licencyjnym oraz stawek tych 
opłat.

Opłata licencyjna za kopię na użytek prywatny, którą stosuje się do wszystkich sprzętów bez 
względu na ich przeznaczenie, jest sprzeczna z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości. 
W związku z tym Komisja zwróci się do władz hiszpańskich o informacje w sprawie zakresu 
obowiązywania planowanej opłaty licencyjnej.

Komisja będzie kontynuować prace nad problematycznymi kwestiami pojawiającymi się w 
sytuacji, gdy produkty, które mogą być obłożone opłatą licencyjną, stanowią przedmiot 
wymiany handlowej pomiędzy różnymi krajami.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 6 września 2011 r.

                                               
1 Wyrok Trybunału z dnia 21 października 2010 r. w sprawie Padawan SL przeciwko Sociedad General de 
Autores y Editores de España (SGAE), sprawa C-467/08, Dz.U. C 346 z 18.12.2010, s. 5–6.
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W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów dotyczących tej petycji Komisja chciałaby 
poinformować Komisję Petycji, że otrzymała od hiszpańskich władz informację o 
rozpoczęciu procesu administracyjnego przeglądu dekretu ministerialnego z dnia 18 czerwca 
2008 r. ustanawiającego wykaz sprzętu i nośników cyfrowych podlegających opłacie 
licencyjnej oraz określającego jej wysokość. Komisja uzyskała również informacje, że 
hiszpańskie władze kontaktowały się z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i stowarzyszeniami branży przemysłowej w celu przeprowadzenia tego przeglądu. 
Według hiszpańskich władz proces przeglądu powinien zakończyć się w „następnych 
miesiącach”. 

Komisja będzie w dalszym ciągu śledzić proces przeglądu i zwróci się do władz hiszpańskich 
o informacje w sprawie zakresu obowiązywania planowanej opłaty licencyjnej.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV.II), otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

W nawiązaniu do wcześniejszej wymiany korespondencji w sprawie tej petycji, Komisja 
chciałaby zaznaczyć, że zgodnie z dekretem królewskim – ustawą 20/2011 z dnia 30 grudnia 
2011 r. w sprawie pilnych środków budżetowych, podatkowych i finansowych na rzecz 
zmniejszenia deficytu publicznego, obowiązek zapłaty uczciwego wynagrodzenia za prywatne 
kopie, przewidziany w art. 25 królewskiego dekretu legislacyjnego 1/1996 z dnia 12 kwietnia 
1996 r. zatwierdzającego znowelizowaną ustawę o własności intelektualnej, regulującego, 
wyjaśniającego i ujednolicającego obowiązujące przepisy ustawowe, został uchylony.
Zgodnie z nową ustawą należności za kopiowanie na użytek prywatny będą pokrywane z 
budżetu państwa, zgodnie z procedurą, którą określi hiszpański rząd.

W związku z tym, że opłaty stanowiące przedmiot petycji nie mają już w Hiszpanii 
zastosowania, sprawa nie wymaga dalszego działania Komisji.


