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Pozměňovací návrh  1 

Cecilia Wikström 

za skupinu ALDE 
 
Zpráva A7-0114/2014 

Françoise Castex 

Poplatky za kopírování pro osobní potřebu  
(2013/2114(INI)) 

Návrh usnesení (čl. 157 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A7-0114/2014 

Usnesení Evropského parlamentu o poplatcích za kopírování pro osobní potřebu 

Evropský parlament, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES o harmonizaci 
určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti1 

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě 
autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území 
k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (COM(2012)0372),  

– s ohledem na články 4, 6, 114 a 118 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie, konkrétně na rozsudek ze dne 
21. října 2010 ve věci C-467/08, Padawan v. SGAE [2010] ECR I-10055, ze dne 
16. června 2011 ve věci C-462/09, Stichting de Thuiskopie v. Opus Supplies 
Deutschland GmbH a další [2011] ECR I-05331, ze dne 9. února 2012 ve věci C-
277/10, Martin Luksan v. Petrus van der Let (dosud nezveřejněn), ze dne 27. června 
2013 ve spojených věcech C-457/11 až C-460/11, VG Wort v. Kyocera Mita a další 
(dosud nezveřejněn) a ze dne 11. července 2013 ve věci C-521/11, Austro Mechana 
v. Amazon (dosud nezveřejněn), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. května 2011 nazvané „Jednotný trh práv 
duševního vlastnictví: Podpora kreativity a inovací za účelem zajištění hospodářského 
růstu, vysoce kvalitních pracovních míst a prvotřídních výrobků a služeb v Evropě“ 
(COM(2011)0287), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. prosince 2012 o obsahu na jednotném 
digitálním trhu (COM(2012)0789), 

– s ohledem na doporučení Antónia Vitorina ze dne 31. ledna 2013, která jsou výsledkem 
mediačního procesu týkajícího se poplatků za kopírování pro osobní potřebu 
a reprografii, 

                                                 
1 Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10. 
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– s ohledem na pracovní dokument Výboru pro právní záležitosti nazvaný „Autorské 
právo u hudebních děl a v audiovizuálním odvětví“, který byl schválen dne 29. června 
2011, 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0114/2014), 

A. vzhledem k tomu, že kultura a umělecká tvorba jsou nedílnou součástí digitální 
ekonomiky, a vzhledem k tomu, že kulturní projev je závislý na rovném přístupu 
k evropské digitální infrastruktuře; 

B. vzhledem k tomu, že digitalizace má nesmírný dopad na způsoby vyjádření kulturních 
identit, a vzhledem k tomu, že nové distribuční kanály usnadňují přístup ke kultuře 
a umělecké tvorbě a poskytují příležitosti pro tvůrce a umělce; 

C. vzhledem k tomu, že v důsledku digitalizace kulturních statků vytvářených, 
distribuovaných a spotřebovávaných v Evropě a na celém světě nesmírně vzrostl počet 
nových služeb a podniků; vzhledem k tomu, že ochrana tvůrčích děl, právo na 
spravedlivou odměnu pro tvůrce a na spravedlivé a účinné rozdělování příjmů v rámci 
kulturního odvětví musí existovat i v digitálním věku; 

D. vzhledem k tomu, že kolektivní správa autorského práva a práv s ním souvisejících 
vyžaduje, aby byl kladen zvláštní důraz na transparentnost, pokud jde o toky 
vybíraných, přerozdělovaných a vyplácených odměn pro tvůrce, a zdůrazňuje potřebu 
organizací pro kolektivní správu; 

E. vzhledem k tomu, že podle směrnice 2001/29/ES mohou členské státy stanovit výjimku 
nebo omezení týkající se práva na rozmnožování určitých typů reprodukcí určitých typů 
kulturních statků s cílem umožnit jejich používání k soukromým účelům, aniž by bylo 
třeba žádat o povolení nositele práv; 

F. vzhledem k tomu, že podle směrnice 2001/29/ES mohou členské státy stanovit, že 
poplatky se budou vypočítávat pouze na základě újmy způsobené nositelům práv, k níž 
došlo v důsledku dotčeného kopírování pro osobní potřebu;  

G. vzhledem k tomu, že celková částka vybraná na poplatcích za kopírování pro osobní 
potřebu se ve 23 z 28 členských států od vstupu směrnice 2001/29/ES v platnost více 
než ztrojnásobila a podle odhadů Komise činí v současnosti přes 600 milionů EUR; 

H. vzhledem k tomu, že spotřebitelé platí poplatky za kopírování pro osobní potřebu při 
nákupu tradičních a digitálních záznamových nosičů a materiálu, a vzhledem k tomu, že 
tedy mají nárok vědět o jejich existenci a výši; 

I. vzhledem k tomu, že existují rozdíly mezi jednotlivými modely vybírání a sazbami 
poplatků za kopírování pro osobní potřebu, a to i pokud jde o jejich dopad na 
spotřebitele a jednotný trh; vzhledem k tomu, že je třeba stanovit evropský rámec 
s cílem zajistit nositelům práv, výrobcům a dovozcům vybavení, spotřebitelům 
a poskytovatelům služeb v celé Unii vysokou úroveň transparentnosti; 
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J. vzhledem k tomu, že mechanismy osvobození od poplatku a jeho zpětného proplacení 
v případě profesionálního použití, které jsou zavedeny v členských státech, musí být 
účinné;   

K. vzhledem k tomu, že v důsledku nových technologií a digitalizace lze obsah kopírovat, 
aniž by ztrácel na kvalitě, a s téměř nulovými dodatečnými náklady, což vede k rozvoji 
nových modelů podnikání a k rozsáhlým potenciálním veřejným přínosům, například co 
se týče přístupu ke stále rozmanitějšímu kulturnímu obsahu, informacím a vzdělávání;  

Systém, který je třeba modernizovat a harmonizovat 

1. připomíná, že zákon o autorském právu by měl vyvažovat zájmy tvůrců a spotřebitelů; 
domnívá se, že by všichni evropští spotřebitelé měli mít právo kopírovat legálně získaný 
obsah pro osobní potřebu; 

2. konstatuje, že poplatky za kopírování pro osobní potřebu představují v současné době 
zdroj příjmu, který má pro různé kategorie nositelů práv různý význam, a že jeho 
význam se podstatně liší i mezi jednotlivými členskými státy; 

3. zdůrazňuje skutečnost, že ačkoli některé členské státy zvolily zavedení výjimky pro 
kopírování pro osobní potřebu s kompenzací pro nositele práv, kulturní a tvůrčí odvětví 
existují a přispívají k růstu v i v těch členských státech, které se rozhodly, že poplatky 
za kopírování pro osobní potřebu nezavedou; 

4. zdůrazňuje, že velké rozdíly mezi vnitrostátními systémy výběru poplatků, především 
pokud jde o druh produktů, které jsou takto zpoplatněny, a výši poplatků, mohou mít za 
následek narušování hospodářské soutěže a umožňovat tzv. „forum shopping“ (tj. 
spekulativní výběr jurisdikce) na vnitřním trhu; 

5. vyzývá tedy k dlouhodobé diskusi s ohledem na rozvoj účinného a moderního přístupu, 
který se nemusí nutně opírat o paušální poplatek za zařízení, a k zavedení 
modernizovaného evropského rámce, který nositelům práv, spotřebitelům, výrobcům 
a dovozcům zařízení a poskytovatelům služeb v celé Unii zaručí uplatňování obdobných 
podmínek; 

6. zdůrazňuje, že je třeba pořádat diskuse s cílem posuzovat účinnost a dopady stávajících 
systémů poplatků na vnitřním digitálním trhu; vybízí tedy členské státy a Komisi, aby 
prozkoumaly alternativy, které by plnily cíl, jímž je dosáhnout vyváženého systému 
autorského práva, a které by současně zohledňovaly očekávání moderních spotřebitelů; 

7. dále se domnívá, že kopírování legálně získaného obsahu pro osobní potřebu 
představuje obvyklé použití produktů nebo služeb získaných spotřebiteli, které 
nepoškozuje legitimní zájmy nositelů práv, a které by tedy nemělo opravňovat ke 
kompenzaci; 

8. vybízí členské státy a Komisi, aby provedly studii základních prvků kopírování pro 
osobní potřebu, zejména definice a pojmu „spravedlivá kompenzace“, který není 
v současné době výslovně upraven směrnicí 2001/29/ES, a pojmu „újma“, kterou utrpí 
autor v důsledku rozmnožování jeho díla pro osobní potřebu bez souhlasu nositele práv; 
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Krátkodobá zlepšení systému vybírání poplatku za kopírování pro osobní potřebu  

9. vyzývá Komisi, aby usilovala o nalezení kompromisu týkajícího se volby produktů, 
které by mohly podléhat poplatku, a stanovila společná kritéria pro vyjednání dohody 
ohledně výše poplatků účtovaných za kopírování pro osobní potřebu s cílem navrhnout 
systém, který by byl pro všechny zúčastněné strany transparentní, spravedlivý 
a jednotný; 

10. doporučuje, aby v případě přeshraničních transakcí byly tyto poplatky za kopírování pro 
osobní potřebu vybírány v členském státě, v němž pobývá konečný uživatel, který si 
produkt zakoupil, v souladu s výše uvedeným rozsudkem Soudního dvora ve věci Opus; 

11. domnívá se proto, že aby se předešlo případům dvojí platby v případě přeshraničních 
transakcí, měla by mít organizace kolektivní správy členského státu možnost vybírat 
poplatky za kopírování pro osobní potřebu u téhož produktu pouze jednou, a poplatky, 
které byly vybrány neoprávněně v jiném členském státě, než je stát konečného 
uživatele, by měly být vráceny; 

12. je přesvědčen, že spotřebitelé musí být informováni ohledně výše, účelu a dalšího 
využití poplatků, které hradí; naléhavě proto Komisi a členské státy vyzývá, aby 
zahájily konzultace s výrobci, dovozci, maloobchodníky a sdruženími spotřebitelů 
s cílem dosáhnout toho, aby byly tyto informace snadno dostupné spotřebitelům; 

13. naléhavě vybízí členské státy, aby přijaly transparentní pravidla v oblasti vynětí 
profesionálního použití, a zajistily tak, že bude i v praxi osvobozeno od poplatků za 
kopírování pro osobní potřebu v souladu s judikaturou Soudního dvora; 

Transparentnost při rozdělování příjmu  

14. zdůrazňuje, že je třeba posílit transparentnost toku poplatků, které jsou vybírány, 
přerozdělovány a vypláceny tvůrcům organizacemi pro kolektivní správu, například tak, 
že budou každoročně zveřejňovány zprávy o využívání vybraných obnosů na sociální 
a kulturní účely; 

Technická ochranná opatření  

15. zdůrazňuje, že členské státy mohou stanovit výjimku z autorského práva, aby občanům 
umožnily svobodně kopírovat své hudební či audiovizuální materiály z jednoho 
mediálního nosiče na druhý, aniž by museli žádat nositele práv o povolení; vyjadřuje 
politování nad tím, že v praxi může být tato svoboda omezena určitými technickými 
ochrannými opatřeními; 

16. vyzývá Komisi, aby posoudila dopad technických ochranných opatření na svobodu 
zhotovovat kopie pro osobní potřebu a na spravedlivou odměnu tvůrcům v rámci 
výjimek na kopírování pro osobní potřebu; 

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států. 
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