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Изменение  1 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 
 
Доклад A7-0114/2014 

Франсоаз Кастекс 

Такси за възпроизвеждане за лично ползване 
(2013/2114(INI)) 

Предложение за резолюция (член 157, параграф 4 от Правилника за дейността), с 

цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A7-0114/2014 

Резолюция на Европейския парламент относно таксите за възпроизвеждане за 

лично ползване 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно хармонизирането на някои аспекти на авторските права и на сродните им 
права в информационното общество1, 

– като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му 
права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на 
музикални произведения на вътрешния пазар (COM(2012)0372),  

– като взе предвид членове 4, 6, 114 и 118 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), 

– като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз, по-конкретно по дела 
C-467/08 – Padawan срещу SGAE от 21 октомври 2010 г., Padawan v SGAE [2010] 
ECR I10055, C-462/09 Stichting de Thuiskopie срещу Opus Supplies Deutschland 
GmbH и други от 16 юни 2011 г., Stichting de Thuiskopie v Opus Supplies 
Deutschland GmbH and others [2011] ECR I-05331, C-277/10 Martin Luksan срещу 
Petrus van der Let от 9 февруари 2012 г. (все още непубликувано, C-457/11 – C-
460/11, VG Wort срещу Kyocera Mita et al. от 27 юни 2013 г. и C-521/11 – Austro 
Mechana срещу Amazon от 11 юли 2013 г. (все още непубликувано), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 24 май 2011 г., озаглавено 
„Единен пазар за правата върху интелектуална собственост. Насърчаване на 
творчеството и новаторството за икономически растеж, работни места, за 
висококвалифициран персонал и първокласни продукти и услуги в Европа“ от 24 
май 2011 г. (COM(2011)0287), 

                                                 
1 OВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10. 
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– като взе предвид съобщението на Комисията от 18 декември 2012 г. относно 
съдържанието в рамките на единния цифров пазар (COM(2012)0789), 

– като взе предвид препоръките на Антонио Виторино от 31 януари 2013 г. в 
резултат от медиацията относно таксите за възпроизвеждане и за лично ползване, 

– като взе предвид работния документ на комисията по правни въпроси, озаглавен 
„Авторското право в музикалния и аудио-визуалния сектор“, приет на 29 юни 
2011 г., 

– като взе предвид член 48 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0114/2014), 

A. като има предвид, че културата и творчеството са съставна част от цифровата 
икономика, и като има предвид, че културното изразяване се основава на равния 
достъп до цифровата инфраструктура на Европа; 

Б. като има предвид, че цифровизацията оказва огромно въздействие върху начина, 
по който се изразяват културните идентичности, и като има предвид, че новите 
канали за разпространение улесняват достъпа до култура и творчество и 
предлагат възможности на създателите и творците; 

В. като има предвид, че броят на новите услуги и предприятия се е увеличил 
значително вследствие на цифровизацията на културните блага, които се 
произвеждат, разпространяват, търгуват и употребяват в Европа и в целия свят; 
като има предвид, че защитата на произведенията и правото на справедливо 
възнаграждение за творците и на справедливо и ефективно разпределение на 
приходите в рамките на сектора на културата трябва да съществуват и в ерата на 
цифровите технологии; 

Г. като има предвид, че колективното управление на авторското право и сродните му 
права изисква да се отдели специално внимание на прозрачността на паричните 
потоци, които се получават, разпределят и изплащат на творците, и засилва 
необходимостта от организации за колективно управление на авторски права; 

Д. като има предвид, че Директива 2001/29/ЕО разрешава на държавите членки да 
предвидят изключение или ограничение на правото на възпроизвеждане за 
определени видове културни блага, за да позволят лично ползване, без да е 
необходимо да се иска разрешение от носителите на права; 

Е. като има предвид, че Директива 2001/29/ЕО разрешава на държавите членки да 
предвидят изчисляването на таксите да се извършва единствено на базата на 
евентуалните загуби, понесени от носителите на права чрез въпросното действие 
на възпроизвеждане за лично ползване; 

Ж. като има предвид, че общата сума на таксите за възпроизвеждане за лично 
ползване, събрани в 23 от 28-те държави членки, нарасна повече от три пъти от 
влизането в сила на Директива 2001/29/ЕО, и днес представлява повече от 600 
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милиона евро според оценки на Европейската комисия; 

З. като има предвид, че таксата за възпроизвеждане за лично ползване се заплаща от 
потребителите при покупката на традиционни и на цифрови носители и 
записващи материали, и като има предвид, че поради тази причина потребителите 
са в правото си да знаят за съществуването ѝ и за размера ѝ; 

И. като има предвид разликите между различните модели и равнища на събираемост 
на таксите за възпроизвеждане за лично ползване, включително по отношение на 
тяхното въздействие върху потребителите и единния пазар; като има предвид, че е 
необходимо да се създаде европейска рамка, която да осигурява висока степен на 
прозрачност в интерес на носителите на права, производителите и вносителите на 
оборудване, потребителите, както и на доставчиците на услуги в целия Съюз; 

Й. като има предвид, че механизмите за освобождаване и възстановяване на суми за 
професионална употреба, въведени в държавите членки, трябва да бъдат 
ефикасни;  

К. като има предвид, че в резултат на новите технологии и цифровизацията, 
съдържанието може да бъде копирано, без загуба на качеството и на практика без 
допълнителни разходи, което води до развитието на нови бизнес модели и до 
големи потенциални ползи за обществото, например по отношение на достъпа до 
все по-голямо разнообразие от културно съдържание, информация и образование; 

Система, която следва да се модернизира и хармонизира 

1. припомня, че законодателството относно авторското право следва да установи 
баланс между интересите на творците и на потребителите; счита, че всички 
европейски потребители следва да имат право да възпроизвеждат за лично 
ползване законно придобито съдържание; 

2. отбелязва, че таксите за възпроизвеждане за лично ползване понастоящем 
представляват източник на приходи, който е с променливо значение за различните 
категории носители на права, като се различава силно в различните държави 
членки; 

3. подчертава факта, че въпреки че някои държави членки взеха решение да въведат 
изключение за възпроизвеждането за лично ползване с обезщетяване на 
носителите на права, секторите на културата и творчеството съществуват и 
допринасят за растежа и в онези държави членки, които не взеха решение за 
налагане на такси за възпроизвеждане за лично ползване; 

4. подчертава, че значителните различия между националните системи за събиране 
на таксите за авторски права, по-специално по отношение на разновидностите на 
продуктите, облагани с такси и размера на тези такси, нарушават конкуренцията и 
дават възможност за търсене на най-благоприятната правна система в рамките на 
вътрешния пазар; 

5. следователно призовава за провеждането на разисквания в дългосрочен план с цел 
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разработване на ефикасен и актуален модел, който не е задължително да се 
основава на единна такса за устройство, и за модернизирана европейска рамка, 
която гарантира прилагането на равностойни условия на носителите на право, 
потребителите, производителите и вносителите на оборудване, както и на 
доставчиците на услуги в Съюза; 

6. подчертава, че е необходимо да се проведат разисквания с цел извършване на 
оценка на ефективността и въздействието на настоящите системи за такси в 
рамките на вътрешния цифров пазар; ето защо призовава държавите членки и 
Комисията да проучат алтернативите, които изпълняват целите на един 
балансиран режим за авторското право, като същевременно отразяват очакванията 
на съвременните потребители; 

7. счита още, че възпроизвеждането за лично ползване на законно придобито 
съдържание представлява нормално ползване на придобитите от потребителите 
продукти или услуги, което не следва да нарушава законните интереси на 
носителите на права и вследствие на това не следва да бъде основание за каквото 
и да било обезщетение; 

8. приканва държавите членки и Комисията да проведат проучване относно 
основните елементи на възпроизвеждането за лично ползване, по-специално 
относно определението и понятието „справедливо обезщетение“, което в момента 
не е изрично уредено в Директива 2001/29/ЕО, и относно понятието „вреда“, 
претърпяна от автора поради възпроизвеждането на творбата му за лично 
ползване без неговото съгласие; 

Подобрения на системата за такси в краткосрочен план 

9. призовава Комисията да потърси общи основания по отношение на това кои 
продукти могат да подлежат на облагане и да установи общи критерии за 
договорни споразумения за праговете на възпроизвеждането за лично ползване с 
оглед представянето на система, която да бъде прозрачна, справедлива и еднаква 
за всички заинтересовани страни; 

10. в случай на трансгранични трансакции препоръчва таксите за възпроизвеждане за 
лично ползване да се събират в държавата членка, в която пребивава крайният 
потребител, закупил продукта, в съответствие с решението на Съда на ЕС по 
делото Opus; 

11. следователно отбелязва, че за да се предотврати всяка опасност от двойно 
плащане в случай на трансгранични трансакции, следва да се предвиди 
възможност таксите за възпроизвеждане за лично ползване за един и същи 
продукт да могат да бъдат събирани веднъж от организация за колективно 
управление на държава членка, като заплатените недължими такси в държава 
членка, различна от тази на крайния потребител, следва да бъдат възстановявани; 

12. счита, че потребителите трябва да бъдат информирани за размера, целта и 
употребата на таксата, която заплащат; следователно настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки, съгласувано с производителите, вносителите, 
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търговците на дребно и сдруженията на потребителите да гарантират, че тази 
информация е ясно достъпна за потребителите; 

13. настоятелно призовава държавите членки да възприемат прозрачни правила в 
областта на изключенията за професионална употреба, с цел да се гарантира, че 
тези правила са освободени, както и на практика, от такси за възпроизвеждане за 
лично ползване в съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС; 

Прозрачност при разпределянето на приходите  

14. подчертава необходимостта от повече прозрачност на паричните потоци, които се 
получават, разпределят и изплащат на творците от страна на организациите за 
колективно управление на авторски права, например чрез ежегодно публикуване 
на сумите, използвани за социални и културни цели; 

Технически мерки за защита  

15. посочва, че държавите членки могат да предвидят изключение от авторското 
право, за да позволят на гражданите да копират свободно своите музикални и 
аудио-визуални продукти от един носител на друг, без да искат разрешение от 
носителите на права; изразява съжаление, че на практика тази свобода може да 
бъде ограничена от някои технически мерки за защита; 

16. призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на техническите мерки 
за защита върху свободата на възпроизвеждане за лично ползване и върху 
справедливото възнаграждение на творците в рамките на изключенията за 
възпроизвеждане за лично ползване; 

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки. 

Or. en 

 
 
 


