
Az Európai Közösségek Bizottsága által a Spanyol
Királyság ellen 2005. január 31-én benyújtott kereset

(C-36/05. sz. ügy)

(2005/C 69/22)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: Ramón Vidal és
Wouter Wils, a Bizottság Jogi Szolgálatának meghatalmazott
képviselői, kézbesítési cím: Luxembourg, 2005. január 31-én
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a
Spanyol Királyság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság nem teljesítette a
bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szel-
lemi tulajdon területén a szerzői joghoz kapcsolódó egyes
jogokról szóló, 1992. november 19-i 92/100/EGK tanácsi
irányelv (1) 1. és 5. cikke értelmében fennálló kötelezettsé-
geit azáltal, hogy gyakorlatilag majdnem minden, ha nem
minden típusú intézményt felmentett a szerzőknek fizetendő
díjazás kötelezettsége alól a szerzői jogi védelem alatt álló
művek bérbeadásának és haszonkölcsönbe adása kapcsán.

2) kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A 92/100/EK irányelv 1. cikke kötelezi a tagállamokat a
szerzők kizárólagos jogának elismerésére műveik bérbeadá-
sának és haszonkölcsönbe adásának engedélyezését, illetően. Az
irányelv 5. cikkének (1) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok
számára, hogy kivételeket határozzanak meg e kizárólagos jog
alól, amennyiben a szerzők legalább díjazást kapnak a nem
engedélyezett bérbeadásért és haszonkölcsönbe adásért. Az
irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint a tagállamok e díjazás

megfizetése alól kizárólag az „intézmények meghatározott kate-
góriáit” „mentesíthetik”.

A szellemi tulajdonjogról szóló törvény (LPI) 17. és 19. cikke
elismeri főszabályként a szerzők kizárólagos jogát műveik
bérbeadásának és haszonkölcsönbe adásának engedélyezésére.
Az LPI 37. cikke (2) bekezdése viszont kiüresíti ezt a jogot
azáltal, hogy mentesít gyakorlatilag majdnem minden, ha nem
minden bérbeadást és haszonkölcsönbe adást a szerzőtől való
előzetes engedély beszerzésének, valamint a részükre történő
díjfizetés kötelezettsége alól. A Bizottság ezért úgy véli, hogy az
LPI 37. cikke (2) bekezdése ellentétes a Spanyol Királyságnak az
irányelv 5. cikkének (1) és (3) bekezdése alapján fennálló köte-
lezettségeivel.
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A C-1/04. sz. vélemény törlése (1)
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(Az eljárás nyelve: az összes hivatalos nyelv)

2004. december 16-i végzésével az Európai Közösségek Bírósá-
gának elnöke elrendelte a C-1/04. sz. vélemény törlését
(Európai Parlament).
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