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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1313/2010, adresată de B. P. A., de cetățenie spaniolă, privind taxa 
pentru copierea privată aplicată de către Spania pentru echipamentele, aparatele și 
suporturile de reproducere digitală

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că legislația spaniolă privind proprietatea intelectuală și, în special, unele 
clauze din Decretul regal spaniol nr. 1/1996, contravin Hotărârii Curții de Justiție C-467/08 
din 21 octombrie 2010 cu privire la redevența pentru copia privată aplicată echipamentelor, 
aparatelor și suporturilor de reproducere digitală.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011

În conformitate cu articolul 5 din Directiva 2001/29/CE1, statele membre pot prevedea 
excepții de la copierea privată, cu condiția ca titularii de drepturi să primească compensații 
echitabile. Directiva este neutră în ceea ce privește forma și mijloacele alese pentru a asigura 
compensațiile echitabile. Majoritatea statelor membre prevăd compensații echitabile prin 
aplicarea de taxe asupra anumitor bunuri utilizate în mod normal pentru producerea de copii 
private (medii de stocare fără date, echipamente de înregistrare, dispozitive mobile de 
ascultare, computere, imprimante, scanere etc.). Taxele pentru copierea privată sunt colectate 
și administrate în mod normal de societăți de colectare. 

                                               
1 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor 
aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, JO L 167, 2001, pp. 10-19.
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În cauza C-467/08 (Padawan/SGAE)1, CEJ a hotărât că noțiunea de compensație echitabilă 
este un concept autonom al legislației Uniunii Europene. Aceasta a clarificat, de asemenea, 
faptul că compensațiile echitabile ar trebui să constituie compensații pentru prejudiciul suferit 
de titularul de drepturi ca urmare a reproducerii neautorizate a muncii sale. Având în vedere 
dificultățile practice în identificarea utilizatorilor privați, CEJ a considerat că taxele pentru 
copierea privată sunt o formă validă de furnizare de compensații echitabile. CEJ a hotărât, de 
asemenea, că taxele pentru copierea privată nu trebuie să se aplice pentru echipamentele de 
reproducere digitală, pentru dispozitivele și produsele media cumpărate pentru scopuri care în 
mod evident nu au legătură cu copierea privată (de exemplu, pentru uz profesional de către 
utilizatori profesioniști). Legislația națională care prevede aplicarea nediscriminatorie a 
taxelor pentru copierea privată, indiferent de distincția făcută de CEJ în cauza C-467/08, este 
incompatibilă cu Directiva 2001/29/CE.

O serie de probleme survin atunci când bunurile taxate sunt comercializate pe piața internă. În 
2009, Comisia a intermediat un memorandum de înțelegere (MoU) între societățile de 
colectare și sectorul TIC, în vederea abordării acestor probleme. Proiectul MoU cuprindea 
scutiri de taxe pentru bunurile destinate transferurilor intracomunitare sau exportului (pentru a 
evita plata dublă), un sistem simplificat de obținere a rambursărilor atunci când bunurile care 
includ deja taxa sunt transferate către un alt stat membru, norme privind transparența 
procesului prin care se vor stabili valorile taxelor și norme privind scutirile de taxe în cazul în 
care echipamentul este cumpărat pentru uz profesional. În ianuarie 2010, sectorul TIC a 
părăsit forumul, invocând lipsa unui acord cu privire la o abordare armonizată în legătură cu 
selectarea bunurilor cărora li se aplică taxa și cu tarifele.

O taxă pentru copierea privată care se aplică tuturor echipamentelor, indiferent de utilizarea 
acestora, nu este în conformitate cu jurisprudența CEJ. Prin urmare, Comisia va solicita 
clarificări autorităților spaniole cu privire la domeniul de aplicare a taxei avute în vedere.

Comisia își va continua activitatea cu privire la probleme survenite atunci când produsele care 
atrag o taxă pentru drepturile de autor sunt comercializate în afara granițelor naționale.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV), primit la 6 septembrie 2011

După comunicarea sa anterioară referitoare la prezenta petiție, Comisia dorește să informeze 
Comisia pentru petiții că autoritățile spaniole au informat-o despre lansarea procesului de 
revizuire administrativă a Decretului ministerial din 18 iunie 2008, care stabilește lista 
echipamentelor și suporturilor de reproducere digitală supuse taxei și fixează procentajul 
respectiv al taxei. Comisia a mai fost informată de faptul că autoritățile spaniole sunt în 
contact cu societățile de colectare și asociațiile sectoriale în vederea continuării revizuirii 
decretului. Autoritățile spaniole se așteaptă ca procesul de revizuire să se încheie „în cursul 
lunilor următoare”. 

Comisia va continua să urmărească procesul de revizuire și va solicita clarificări autorităților 
spaniole cu privire la domeniul de aplicare a taxei avute în vedere.

                                               
1 Hotărârea Curții din 21 octombrie 2010 în cauza Padawan SL/Sociedad General de Autores y Editores de 
España (SGAE), cauza C-467/08, JO C 346, 2010, pp. 5-6.
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5. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei (REV II), primit la 27 ianuarie 2012

În plus față de comunicările sale anterioare privind această petiție, Comisia ar dori să 
sublinieze faptul că a fost abrogat Decretul-lege regal 20/2011 din 30 decembrie 2011 
privind măsurile bugetare, fiscale și financiare urgente pentru a rectifica deficitul public, 
obligația de a achita despăgubiri echitabile pentru multiplicarea privată, astfel cum este 
prevăzut la articolul 25 din Decretul regal legislativ 1/1996 din 12 aprilie 1996 de aprobare
a legii revizuite privind proprietatea intelectuală, de regularizare, clarificare și armonizare a 
dispozițiilor legale aplicabile. Potrivit noii legi, despăgubirea pentru multiplicarea privată va 
fi achitată din bugetul statului, conform unei proceduri care urmează să fie stabilită de 
guvernul din Spania.

Întrucât taxele, care au făcut obiectul petiției, nu se mai aplică în Spania, nu este cazul ca 
problema să fie urmărită în continuare de către Comisie. 


