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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 157 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A7–0114/2014 

Euroopa Parlamendi resolutsioon isiklikuks tarbeks kopeerimise tasu kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas1, 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning 
muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul 
(COM(2012)0372),  

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 4, 6, 114 ja 118, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsuseid, eriti 21. oktoobri 2010. aasta otsust 
kohtuasjas C 467/08: Padawan vs. SGAE [2010] EKL, lk I-10055; 16. juuni 2011. aasta 
otsust kohtuasjas C-462/09: Stichting de Thuiskopie vs. Opus Supplies Deutschland 
GmbH ja teised [2011], EKL, lk I-05331; 9. veebruari 2012. aasta otsust kohtuasjas C-
277/10: Martin Luksan vs. Petrus van der Let (veel avaldamata); 27. juuni 2013. aasta 
otsust liidetud kohtuasjades C-457/11–C 460/11: VG Wort vs. Kyocera Mita ja teised 
(veel avaldamata) ja 11. juuli 2013. aasta otsust kohtuasjas C-521/11: Austro Mechana 
vs. Amazon (veel avaldamata), 

– võttes arvesse komisjoni 24. mai 2011. aasta teatist „Intellektuaalomandiõiguse ühtne 
turg loovuse ja innovatsiooni soodustamiseks, et tagada Euroopas majanduskasv, 
kvaliteetsete töökohtade loomine ning kõrgetasemelised tooted ja teenused” 
(COM(2011)0287), 

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2012. aasta teatist infosisu kohta digitaalsel 
ühtsel turul (COM(2012)0789), 

– võttes arvesse António Vitorino 31. jaanuari 2013. aasta soovitusi, mis tulenevad 
isiklikuks tarbeks kopeerimise ja reprograafia tasudega seotud vahendamisprotsessist, 

                                                 
1 EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10. 
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– võttes arvesse õiguskomisjoni 2011. aasta 29. juunil heaks kiidetud töödokumenti 
autoriõigustest muusika- ja audiovisuaalsektoris, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48, 

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0114/2014), 

A. arvestades, et kultuur ja looming on digitaalmajanduse lahutamatu osa, ja arvestades, et 
kultuuriline väljendus toetub võrdsele juurdepääsule Euroopa digitaristutele; 

B. arvestades, et digitehnoloogiale üleminek avaldab väga suurt mõju sellele, kuidas 
kultuurilist identiteeti väljendatakse, ja arvestades, et uued turustuskanalid lihtsustavad 
juurdepääsu kultuurile ja loomingule ning pakuvad võimalusi loovisikutele ja 
kunstnikele; 

C. arvestades, et uute teenuste ja ettevõtete arv on tohutult kasvanud Euroopas ja kogu 
maailmas toodetavate, levitatavate, turustatavate ja tarbitavate kultuuriväärtuste 
digiteerimise tulemusel; arvestades, et loomingu kaitse ja loovisikute õigus õiglasele 
tasule ning tulude õiglasele ja tõhusale jaotamisele kultuurisektoris peab eksisteerima ka 
digiajastul; 

D. arvestades, et autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kollektiivne teostamine nõuab 
erilist rõhuasetust läbipaistvusele seoses kogutud, jaotatud ja loovisikutele välja 
makstud tasuvoogudega, ja tugevdab vajadust kollektiivse esindamise organisatsioonide 
järele; 

E. arvestades, et vastavalt direktiivile 2001/29/EÜ võivad liikmesriigid näha ette erandi või 
piirangu teatud liiki kultuuriväärtuse teatud liiki reprodutseerimise õiguse jaoks, et 
võimaldada isiklikku kasutamist ilma õiguste valdajatelt luba küsimata; 

F. arvestades, et vastavalt direktiivile 2001/29/EÜ võivad liikmesriigid näha ette tasud, 
mida arvestatakse ainult õiguste valdajale tekkinud kahju alusel, mis tuleneb 
kõnealusest isiklikuks tarbeks kopeerimisest; 

G. arvestades, et isiklikuks tarbeks kopeerimisest saadavate tasude kogusumma on peale 
direktiivi 2001/29/EÜ jõustumist 23 liikmesriigis 28st enam kui kolmekordistunud ja 
moodustab praegu Euroopa Komisjoni hinnangul üle 600 miljoni euro; 

H. arvestades, et isiklikuks tarbeks kopeerimise tasu maksab tarbija traditsiooniliste ja 
digitaalsete andmekandjate ja salvestusmaterjali ostmisel, ja arvestades, et kliendina on 
tarbijal õigus teada tasu olemasolust ja suurusest; 

I. arvestades isiklikuks tarbeks kopeerimise tasude mudelite ja kogumise määra erinevusi, 
sealhulgas nende mõju tarbijatele ja ühtsele turule; arvestades, et on vaja rajada Euroopa 
raamistik, mis tagaks kõrgel tasemel läbipaistvuse õiguste valdajate, vahendite tootjate 
ja importijate, tootjate ning teenuseosutajate jaoks kogu liidus; 

J. arvestades, et liikmesriikides kasutusele võetud maksuvabastus- ja 
hüvitamismehhanismid kutsealase kasutamise eest peavad olema tõhusad;  
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K. arvestades, et tänu uutele tehnoloogiatele ja digiteerimisele saab sisu kopeerida ilma 
kvaliteedikaota ning praktiliselt ilma lisakuludeta, mistõttu luuakse uusi ärimudeleid ja 
üldsusel on võimalik saada suurt kasu, näiteks seoses juurdepääsuga üha 
mitmekesisemale kultuurisisule, teabele ja haridusele; 

Süsteemi kaasajastamine ja ühtlustamine 

1. tuletab meelde, et autoriõiguse seadus peaks tasakaalustama loovisikute ja tarbijate 
huvisid; on seisukohal, et kõigil Euroopa tarbijatel peaks olema õigus teha seaduslikult 
omandatud sisust isiklikuks tarbeks koopiaid; 

2. märgib, et isiklikuks tarbeks kopeerimise tasu on praegu sissetulekuallikas, mille tähtsus 
õiguste valdajate eri kategooriates on erinev ning et selle olulisus varieerub 
liikmesriigiti märkimisväärselt; 

3. toonitab asjaolu, et kui mõned liikmesriigid on otsustanud kehtestada isiklikuks tarbeks 
kopeerimise erandi, makstes õiguste valdajatele hüvitist, siis on kultuuri- ja 
loomesektorid olemas ka nendes liikmesriikides, kes ei ole otsustanud kehtestada 
isiklikuks tarbeks kopeerimise tasusid, ja annavad oma panuse sealsesse 
majanduskasvu; 

4. toonitab, et suured erinevused riikide tasukogumissüsteemides, eriti seoses 
maksustatavate toodete liikide ja maksumääradega, moonutavad konkurentsi ja 
põhjustavad siseturul meelepärase kohtualluvuse otsimist (forum shopping); 

5. nõuab seepärast pikemas perspektiivis arutelu läbiviimist, et leida tõhus ja ajakohane 
lähenemisviis, mis ei pea tingimata põhinema kindlal seadmetasul, ja kaasajastatud 
Euroopa raamistikku, mis tagab võrdsete tingimuste kohaldamise õiguse valdajate, 
tarbijate, vahendite tootjate ja importijate ning teenuseosutajate suhtes kogu liidus; 

6. toonitab, et arutelu tuleb korraldada selleks, et hinnata praeguste tasusüsteemide 
tulemuslikkust ja mõju digitaalsel siseturul; palub liikmesriikidel ja komisjonil uurida 
seepärast alternatiive, mis täidaksid tasakaalustatud autoriõiguste süsteemi eesmärke 
ning kajastaksid samaaegselt tänapäeva tarbija ootusi; 

7. on lisaks seisukohal, et seaduslikult omandatud sisu kopeerimine isiklikuks tarbeks 
kujutab endast tarbija omandatud toodete või teenuste tavalist kasutamist, mis ei tohiks 
kahjustada õiguste valdajate õiguspäraseid huve ja mis ei peaks seega õigustama mingit 
hüvitist; 

8. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles viima läbi uuringut isiklikuks tarbeks 
kopeerimisega seotud oluliste elementide, eriti „õiglase hüvitise” määratluse ja mõiste 
küsimuses, mida direktiiv 2001/29/EÜ praegu selgesõnaliselt ei reguleeri, ning seoses 
„kahju” mõistega, mida autorile tekitab teose õiguste valdaja töö loata 
reprodutseerimine isiklikuks tarbeks kasutamiseks; 

Tasusüsteemi lühiajalised parendused 

9. palub, et komisjon püüaks leida ühist seisukohta selles, millised tooted võib 
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maksustada, ning kehtestaks ühtsed kriteeriumid, mille alusel läbi rääkida isiklikuks 
tarbeks kopeerimise tasu määrade üle, et luua kõigile huvitatud osalistele läbipaistev, 
õiglane ja ühesugune süsteem; 

10. soovitab piiriüleste tehingute korral kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega Opuse 
kohtuasjas koguda isiklikuks tarbeks kopeerimise tasu toote ostnud lõppkasutaja 
elukohaliikmesriigis; 

11. on seetõttu seisukohal, et piiriüleste tehingute korral topeltmaksustamise vältimiseks 
peaks isiklikuks tarbeks kopeerimise tasu ühe ja sama toote eest tohtima koguda 
liikmesriigi kollektiivse esindamise organisatsioon ja seda vaid ühekordselt, ning et 
väljaspool lõppkasutaja liikmeriiki ebaõigelt makstud tasud tuleks maksjale tagastada; 

12. on seisukohal, et tarbijaid tuleb teavitada nende poolt makstavate tasude suurusest, 
eesmärgist ja kasutamisest; nõuab seepärast komisjonilt ja liikmesriikidelt selles 
küsimuses konsulteerimist tootjate, importijate, jaemüüjate ja tarbijaühendustega, et 
tagada selle teabe selge kättesaadavus tarbijatele; 

13. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kehtestaksid läbipaistvad maksuvabastuse eeskirjad 
kutsealasele kasutusele, et tagada ka tegelikkuses sellise kasutamise korral vabastus 
isiklikuks tarbeks kopeerimise tasust kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu praktikaga; 

Tulu jaotamise läbipaistvus  

14. toonitab vajadust suurema läbipaistvuse järele seoses kollektiivse esindamise 
organisatsioonide kogutavate, jaotatavate ja loovisikutele makstavate tasudega, näiteks 
avaldades igal aastal sotsiaalseks ja kultuuriliseks otstarbeks kasutatud summad; 

Tehnilised kaitsemeetmed  

15. juhib tähelepanu asjaolule, et liikmesriigid võivad näha ette autoriõiguse erandi, et 
võimaldada kodanikel vabalt kopeerida oma muusikalist ja audio-visuaalset materjali 
ühelt andmekandjalt teisele ilma õiguste valdajatelt luba küsimata; peab 
kahetsusväärseks asjaolu, et tegelikkuses võivad seda vabadust piirata teatavad 
tehnilised kaitsemeetmed; 

16. palub komisjonil hinnata tehniliste kaitsemeetmete mõju isiklikuks tarbeks koopiate 
tegemise vabadusele ja loovisikute õiglasele tasustamisele isiklikuks tarbeks koopiate 
tegemise erandite puhul; 

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 

Or. en 

 
 


