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et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A7-0114/2014 

Europa-Parlamentets beslutning om privatkopieringsafgifter 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF om harmonisering 

af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet
1
, 

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv 

forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for 

rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked 

(COM(2012)0372),  

– der henviser til artikel 4, 6, 114 og 118 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TFEU), 

– der henviser til EU-Domstolens domme, særlig dom af 21. oktober 2010 i sag C-467/08, 

Padawan mod SGAE, Sml. 2010 I, s. 10055, dom af 16. juni 2011 i sag C-462-09, 

Stichting de Thuiskopie mod Opus Supplies Deutschland GmbH m.fl., Sml. 2011 I, s. 

5331, dom af 9. februar 2012 i sag C-277/10, Martin Luksan mod Petrus van der Let 

(endnu ikke offentliggjort i Sml.), dom af 27. juni 2013 i forenede sager C-457/11 til C-

460/11, VG Wort mod Kyocera Mita m.fl. (endnu ikke offentliggjort i Sml.) og dom af 

11. juli 2013 i sag C-521/11, Austro-Mechana mod Amazon (endnu ikke offentliggjort i 

Sml.), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. maj 2011 "Et indre marked for 

intellektuelle ejendomsrettigheder – Fremme af kreativitet og innovation med sigte på at 

skabe økonomisk vækst, arbejdspladser af høj kvalitet og førsteklasses produkter og 

tjenester i Europa" (COM(2011)0287), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. december 2012 om indhold på det 

digitale indre marked (COM(2012)0789), 

– der henviser til António Vitorinos henstillinger af 31. januar 2013 på baggrund af 
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mæglingen vedrørende afgifter på privat kopiering og reprografi, 

– der henviser til arbejdsdokument fra Retsudvalget "Copyright in the music and 

audiovisual sectors", der blev godkendt den 29. juni 2011, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0114/2014), 

A. der henviser til, at kultur og kreativitet er en integrerende del af den digitale økonomi; 

der henviser til, at kulturel udfoldelse afhænger af lige adgang til Europas digitale 

infrastruktur; 

B. der henviser til, at den digitale omstilling i meget høj grad påvirker den måde, hvorpå 

kulturel identitet udtrykkes; der henviser til, at nye distributionskanaler letter adgangen 

til kultur og kunstnerisk udfoldelse og skaber muligheder for ophavsmænd og 

kunstnere; 

C. der henviser til, at antallet af nye tjenesteydelser og virksomheder er steget enormt som 

følge af digitaliseringen af de kulturgoder, der fremstilles, distribueres, sælges og 

forbruges i Europa og rundt om i verden; der henviser til, at beskyttelsen af kreative 

værker og retten til et rimeligt vederlag til ophavsmænd og til en rimelig og effektiv 

indkomstfordeling inden for kultursektoren også skal opretholdes i den digitale 

tidsalder; 

D. der henviser til, at den kollektive forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder 

kræver, at der lægges særlig vægt på at sikre gennemsigtighed med hensyn til de 

strømme af vederlag, der opkræves, fordeles og betales til ophavsmænd, og øger 

behovet for forvaltningsselskaber; 

E. der henviser til, at direktiv 2001/29/EF åbner mulighed for, at medlemsstaterne kan 

indføre en undtagelse for eller indskrænkning i retten til reproduktion af visse typer af 

kulturgoder for at tillade privat brug, uden at det er nødvendigt at anmode om tilladelse 

fra rettighedshaverne; 

F. der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til direktiv 2001/29/EF kan fastsætte, at 

afgifter kun skal beregnes ud fra, om rettighedshaverne har lidt skade som følge af den 

omhandlede privatkopieringshandling; 

G. der henviser til, at de samlede privatkopieringsafgifter, der opkræves i 23 ud af 28 

medlemsstater, er mere end tredoblet, siden direktiv 2001/29/EF trådte i kraft, og i dag 

udgør mere end 600 mio. EUR ifølge Kommissionens beregninger; 

H. der henviser til, at privatkopieringsafgiften betales af forbrugerne ved køb af 

traditionelle og digitale optagemedier og -udstyr; der henviser til, at forbrugerne derfor 

har ret til at kende til afgiftens eksistens og størrelse; 

I. der henviser til de skævheder, der eksisterer mellem de forskellige modeller og satser, 

som anvendes i forbindelse med opkrævning af privatkopieringsafgifter, også for så vidt 
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angår deres konsekvenser for forbrugerne og det indre marked; der henviser til, at der er 

nødvendigt at etablere en europæisk ramme, som sikrer en høj grad af gennemsigtighed 

for rettighedshavere, producenter og importører af udstyr, forbrugere samt leverandører 

af tjenesteydelser i hele Unionen; 

J. der henviser til, at de ordninger for fritagelse og godtgørelse i forbindelse med 

erhvervsmæssig brug, som medlemsstaterne har indført, skal være effektive;  

K. der henviser til, at indhold som følge af nye teknologier og digitalisering kan kopieres, 

uden at kvaliteten forringes og stort set uden yderligere omkostninger, hvilket fører til 

udvikling af nye forretningsmodeller og potentielt betydelige offentlige fordele, f.eks. 

hvad angår adgangen til stadig mere mangeartet kulturindhold, information og 

undervisning; 

Et system, der kræver modernisering og harmonisering 

1. minder om, at ophavsretslovgivningen bør skabe en balance mellem ophavsmændenes 

og forbrugernes interesser; mener, at alle europæiske forbrugere bør have ret til at tage 

private kopier af lovligt erhvervet indhold; 

2. bemærker, at privatkopieringsafgifter i øjeblikket udgør en indtægtskilde af varierende 

betydning for forskellige kategorier af rettighedshavere, og at dens betydning varierer 

kraftigt medlemsstaterne imellem; 

3. understreger, at visse medlemsstater ganske vist har valgt at indføre en undtagelse for 

privatkopiering med kompensation til rettighedshaverne, men at der også findes 

kulturelle og kreative sektorer, som bidrager til væksten i de medlemsstater, der ikke har 

valgt at indføre privatkopieringsafgifter; 

4. understreger, at de store forskelle mellem de nationale afgiftsopkrævningsordninger, 

særlig med hensyn til hvilke produkttyper der er afgiftspligtige, og niveauet for disse 

afgifter, forvrider konkurrencen og åbner mulighed for "forum shopping" inden for det 

indre marked; 

5. efterlyser derfor, at der føres dels langsigtede drøftelser med henblik på at udvikle en 

effektiv og tidssvarende model, som ikke nødvendigvis skal bygge på en fast afgift for 

udstyr, og dels en moderniseret europæisk ramme, som sikrer lige vilkår for 

rettighedshavere, forbrugere, producenter og importører af udstyr samt leverandører af 

tjenesteydelser overalt i Unionen; 

6. understreger, at drøftelserne skal gennemføres for at vurdere effektiviteten og 

virkningen af de nuværende afgiftssystemer inden for det indre digitale marked; 

opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at undersøge alternativer, der 

opfylder målene om en velafbalanceret ophavsretsordning og samtidig afspejler 

forventningerne hos nutidens forbrugere; 

7. mener endvidere, at privatkopiering af lovligt erhvervet indhold udgør en normal 

anvendelse af de produkter eller tjenesteydelser, som forbrugerne har købt, der ikke 

skader rettighedshavernes legitime interesser og derfor ikke berettiger til nogen 
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kompensation; 

8. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at foretage en undersøgelse af de 

centrale elementer af privatkopiering, navnlig definitionen og begrebet "rimelig 

kompensation", som i øjeblikket ikke er udtrykkeligt reguleret i direktiv 2001/29/EF, 

samt begrebet "tab", som ophavsmanden lider som følge af reproduktionen af hans værk 

til privat brug uden tilladelse; 

Kortsigtede forbedringer af afgiftssystemet 

9. opfordrer Kommissionen til at skabe enighed om, hvilke produkter der kan lægges afgift 

på, og til at opstille fælles kriterier for forhandlingerne om de satser, der skal gælde for 

privatkopiering med henblik på at fremlægge en ordning, der er gennemskuelig, rimelig 

og ensartet for alle berørte parter; 

10. henstiller i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner, at 

privatkopieringsafgifter opkræves i den medlemsstat, hvor den slutbruger, der har købt 

produktet, har bopæl, jf. EU-Domstolens dom i Opus-sagen; 

11. mener derfor, at det – for at undgå enhver form for dobbeltbetaling i forbindelse med 

grænseoverskridende transaktioner – kun bør være muligt at opkræve 

privatkopieringsafgifter for det samme produkt en enkelt gang via et forvaltningsselskab 

i en medlemsstat, og at afgifter, der fejlagtigt er betalt i en anden medlemsstat end 

slutbrugerens medlemsstat, bør tilbagebetales; 

12. mener, at forbrugerne bør holdes orienteret om størrelsen af og formålet med de afgifter, 

som de betaler, og om, hvad afgifterne bruges til; opfordrer derfor indtrængende 

Kommissionen og medlemsstaterne til i samråd med producenter, importører, 

detailhandlende og forbrugersammenslutninger at sikre, at disse oplysninger bliver klart 

tilgængelige for forbrugerne; 

13. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indføre gennemsigtige regler for 

undtagelser vedrørende erhvervsmæssig brug for at sikre, at disse også i praksis er 

undtaget fra privatkopieringsafgifter i overensstemmelse med EU-Domstolens 

retspraksis; 

Gennemsigtighed vedrørende tildelingen af indtægter  

14. understreger behovet for større gennemsigtighed vedrørende strømmen af de afgifter, 

der opkræves, tildeles og betales til ophavsmænd af forvaltningsselskaber, f.eks. 

gennem årlig offentliggørelse af de beløb, der anvendes til sociale og kulturelle formål; 

Tekniske beskyttelsesforanstaltninger  

15. påpeger, at medlemsstaterne kan fastsætte en undtagelse fra ophavsretten, således at det 

bliver muligt for borgerne frit at kopiere deres musik og audiovisuelle materiale fra et 

medium til et andet uden at skulle anmode om tilladelse fra rettighedshaverne; beklager, 

at denne frihed i praksis kan være begrænset af visse tekniske 

beskyttelsesforanstaltninger; 
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16. opfordrer Kommissionen til at vurdere følgerne af de tekniske 

beskyttelsesforanstaltninger for friheden til at tage private kopier og for sikring af et 

rimeligt vederlag til ophavsmændene i forbindelse med undtagelsesbestemmelserne om 

privatkopiering; 

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

Or. en 


