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Françoise Castex 
Mokesčiai už kopijavimą asmeniniam naudojimui 

(2013/2114(INI)) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A7-0114/2014 

Europos Parlamento rezoliucija d÷l mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/29/EB d÷l autorių 

teisių ir gretutinių teisių informacin÷je visuomen÷je tam tikrų aspektų suderinimo
1
, 

– atsižvelgdamas į pasiūlymą d÷l Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos d÷l 

kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų 

naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (COM(2012) 0372), 

– atsižvelgdamas į Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4, 6, 114 ir 

118 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus, pirmiausia į 

2010 m. spalio 21 d. sprendimą byloje C-467/08 Padawan SL prieš SGAE [2010], rink. 

p. I-10055, į 2011 m. birželio 16 d. sprendimą byloje C-462/09 Stichting de Thuiskopie 

prieš Opus Supplies Deutschland GmbH ir kt. [2011], rink. p. I-05331, į 2012 m. 

vasario 9 d. sprendimą byloje C-277/10 Martin Luksan prieš Petrus van der Let (dar 

nepranešta), į 2013 m. birželio 27 d. sprendimus sujungtose bylose C-457/11–C-460/11 

VG Wort prieš Kyocera Mita ir kt. (dar nepranešta) ir į 2013 m. liepos 11 d. sprendimą 

byloje C-521/11 Austro-Mechana prieš Amazon (dar nepranešta), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. geguž÷s 24 d. Komisijos komunikatą „Intelektin÷s 

nuosavyb÷s teisių bendroji rinka. Kūrybingumo ir naujovių skatinimas ekonomikos 

augimui, kokybiškų darbo vietų kūrimui ir aukščiausios kokyb÷s produktams ir 

paslaugoms Europoje teikti“ (COM(2011) 0287), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos komunikatą d÷l turinio bendrojoje 

skaitmenin÷je rinkoje (COM(2012) 0789), 

– atsižvelgdamas į António Vitorino 2013 m. sausio 31 d. rekomendacijas, parengtas 

pasibaigus tarpininkavimo mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui ir 
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reprografiją klausimu procesui, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. patvirtintą Teis÷s reikalų komiteto darbo 

dokumentą „Autorių teis÷s muzikos ir audiovizualiniame sektoriuose“, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Teis÷s reikalų komiteto pranešimą (A7-0114/2014), 

A. kadangi kultūra ir menin÷ kūryba neatsiejamos nuo skaitmenin÷s ekonomikos ir kadangi 

kultūros raiška grindžiama vienoda prieiga prie Europos skaitmenin÷s infrastruktūros; 

B. kadangi skaitmeninimas daro didžiulį poveikį kultūros tapatybių raiškos būdams ir 

kadangi naujų platinimo būdų atsiradimas palengvina prieigą prie kultūros ir kūrinių bei 

sudaro galimybes menininkams ir kūr÷jams; 

C. kadangi d÷l Europoje ir visame pasaulyje gaminamų, platinamų, parduodamų ir 

vartojamų kultūros produktų skaitmeninimo nepaprastai padid÷jo naujų paslaugų ir 

įmonių skaičius; kadangi ir skaitmeniniame amžiuje turi būti užtikrinama kūrinių 

apsauga ir kūr÷jų teis÷ gauti teisingą atlyginimą, taip pat teis÷ į teisingą ir veiksmingą 

pajamų paskirstymą kultūros sektoriuje; 

D. kadangi kolektyvinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas reikalauja ypač 

daug d÷mesio skirti surenkamo, paskirstomo ir kūr÷jams sumokamo atlygio srautų 

skaidrumui ir jis lemia didesnį kolektyvinio teisių administravimo asociacijų poreikį; 

E. kadangi pagal Direktyvą 2001/29/EB valstyb÷s nar÷s gali numatyti išimtį arba 

apribojimą teisei dauginti tam tikrų tipų kultūros produktus, kad juos būtų galima 

naudoti asmenin÷ms reikm÷ms neprašant teisių tur÷tojų leidimo; 

F. kadangi pagal Direktyvą 2001/29/EB valstyb÷s nar÷s gali numatyti, kad mokesčiai būtų 

apskaičiuojami tik atsižvelgiant į teisių tur÷tojų nuostolius, kuriuos jie gali patirti atlikus 

konkretų kopijavimo asmenin÷ms reikm÷ms veiksmą; 

G. kadangi nuo tada, kai įsigaliojo Direktyva 2001/29/EB, visa 23-ose iš 28-ių valstybių 

narių surinktų mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui suma patrigub÷jo ir, 

remiantis Komisijos sąmatomis, dabar sudaro daugiau nei 600 mln. EUR; 

H. kadangi pirkdami tradicinę laikmeną ir medžiagą vartotojai moka mokestį už 

kopijavimą asmeniniam naudojimui ir kadangi d÷l to jie turi teisę žinoti apie tai, kad jis 

taikomas ir koks jo dydis; 

I. kadangi skiriasi įvairūs mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui modeliai ir 

rinkimo tarifai – taip pat ir jų poveikio vartotojams ir bendrajai rinkai požiūriu; kadangi, 

norint užtikrinti didesnį skaidrumą visos Sąjungos teisių tur÷tojams, įrangos 

gamintojams ir importuotojams, vartotojams ir paslaugų teik÷jams, būtina nustatyta 

Europos sistemą; 

 

J. kadangi valstyb÷se nar÷se įdiegta atleidimo nuo mokesčio ir atlyginimo už naudojimą 
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profesiniais tikslais tvarka turi būti veiksminga;  

K. kadangi d÷l naujų technologijų ir skaitmeninimo turinį galima kopijuoti nepakenkiant 

kokybei ir faktiškai nepatiriant papildomų išlaidų ir d÷l to vystomi nauji verslo modeliai 

ir visuomen÷ potencialiai gauna daug naudos, pvz., gal÷dama naudotis vis įvairesniu 

kultūros turiniu, informacija ir švietimu; 

Sistema, kurią būtina modernizuoti ir suderinti 

1. primena, kad autorių teisių teis÷s nuostatomis tur÷tų būti užtikrinama kūr÷jų ir vartotojų 

interesų pusiausvyra; mano, kad visi Europos vartotojai tur÷tų tur÷ti teisę kopijuoti 

teis÷tai įsigytą turinį asmeniniam naudojimui; 

2. pažymi, kad šiuo metu mokesčiai už kopijavimą asmeniniam naudojimui yra pajamų 

šaltinis, kuris nevienodai svarbus įvairių kategorijų teisių tur÷tojams, ir kad ši svarba 

skirtingose valstyb÷se nar÷se labai skiriasi; 

3. pažymi, kad, nors kai kurios valstyb÷s nar÷s nusprend÷ taikyti kopijavimo asmeniniam 

naudojimui išimtis ir nustatyti kompensacijas teisių tur÷tojams, kultūros ir kūrybos 

pramon÷ veikia ir tose valstyb÷se nar÷se, kurios nusprend÷ netaikyti mokesčių už 

kopijavimą asmeniniam naudojimui, ir min÷toji pramon÷ prisideda prie tų valstybių 

narių augimo; 

4. pabr÷žia, kad dideli nacionalinių mokesčių rinkimo sistemų skirtumai, ypač susiję su 

produktų, kuriems taikomas mokestis, tipais ir mokesčių tarifais, gali iškreipti 

konkurenciją, ir vidaus rinkoje gali būti vis dažniau ieškoma palankesnio teisinio 

reglamentavimo; 

5. tod÷l ragina rengti ilgalaikes diskusijas siekiant vystyti veiksmingą ir naujovišką 

požiūrį, kuris nebūtinai būtų pagrįstas vienodo tarifo mokesčiu už įrangą, ir 

modernizuoti Europos sistemą, kurią taikant visoje Sąjungoje būtų užtikrinamas 

vienodų sąlygų taikymas teisių tur÷tojams, vartotojams, gamintojams ir importuotojams 

bei paslaugų teik÷jams; 

6. pabr÷žia, kad būtina rengti diskusijas siekiant įvertinti dabartinių vidaus skaitmenin÷je 

rinkoje taikomų mokesčių sistemų veiksmingumą ir poveikį; tod÷l ragina valstybes 

nares ir Komisiją dom÷tis alternatyvomis, kurias taikant būtų pasiekti subalansuotos 

autorių teisių tvarkos tikslai kartu atsižvelgiant ir į šiuolaikinio vartotojo lūkesčius; 

7. be to, mano, kad teis÷tai įgyto turinio kopijavimas asmeniniam naudojimui yra 

normalus vartotojų įsigytų produktų ar paslaugų naudojimas, kuris netur÷tų būti 

laikomas kenksmingu teis÷tiems teisių tur÷tojų interesams, taigi už jį netur÷tų būti 

reikalaujama jokios kompensacijos; 

8. ragina valstybes nares ir Komisiją atlikti tyrimą d÷l esminių kopijavimo asmeniniam 

naudojimui elementų, pirmiausia d÷l apibr÷žties ir teisingo kompensavimo sampratos, 

kurios šiuo metu n÷ra aiškiai reglamentuojamos pagal Direktyvą 2001/29/EB, taip pat 

d÷l nuostolių, autoriaus patiriamų neleistinai dauginant teisių tur÷tojo darbą asmeniniam 

naudojimui; 
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Trumpalaikiai mokesčių sistemos patobulinimai 

9. ragina Komisiją pažvelgti į bendrą pagrindą, susijusį su tuo, kuriems produktams gali 

būti taikomas mokestis, ir nustatyti bendrus derybų d÷l kopijavimui asmeniniais tikslais 

taikytinų tarifų tvarkos kriterijus siekiant parengti sistemą, kuri būtų skaidri, teisinga ir 

vienoda visoms suinteresuotosioms šalims; 

10. rekomenduoja tarpvalstybinių sandorių atvejais mokesčius už kopijavimą asmeniniam 

naudojimui rinkti toje valstyb÷je nar÷je, kurioje gyvena produktą įsigijęs galutinis 

vartotojas, kaip nustatyta Teisingumo Teismo sprendimu byloje Opus; 

11. tod÷l laikosi nuomon÷s, kad, siekiant apsisaugoti nuo bet kokio dvigubo apmokestinimo 

tarpvalstybinių sandorių atvejais, valstyb÷s nar÷s kolektyvinio administravimo 

organizacija tur÷tų tur÷ti galimybę tik kartą paimti kopijavimo asmeniniam naudojimui 

mokestį už tą patį produktą ir kad kitoje valstyb÷je nar÷je be reikalo sumok÷ti kiti, ne 

galutinio vartotojo mokesčiai tur÷tų būti kompensuoti; 

12. laikosi nuomon÷s, kad vartotojai turi būti informuojami apie savo mokamo mokesčio 

dydį, tikslą ir panaudojimą; tod÷l ragina Komisiją ir valstybes nares konsultuotis su 

gamintojais, importuotojais, mažmenininkais ir vartotojų asociacijomis ir užtikrinti, kad 

ši informacija būtų aiškiai prieinama vartotojams; 

13. ragina valstybes nares priimti skaidrias atleidimo nuo mokesčių taisykles naudojant 

kūrinius profesiniais tikslais siekiant užtikrinti, kad tokiu atveju jiems nebūtų taikomi – 

taip pat ir praktiškai – mokesčiai už kopijavimą asmeniniam naudojimui, kaip nustatyta 

pagal Teisingumo Teismo praktiką; 

Skaidrumas skirstant pajamas 

14. pabr÷žia, kad būtinas didesnis kolektyvinio teisių administravimo asociacijų surinktų, 

paskirstytų ir kūr÷jams sumok÷tų mokesčių srauto skaidrumas, pvz., kasmet skelbiant 

socialiniais ir kultūriniais tikslais naudojamas sumas; 

Technin÷s apsaugos priemon÷s 

15. pažymi, kad valstyb÷s nar÷s gali numatyti autorių teisių išimtis, kad piliečiai gal÷tų 

nemokamai iš vienos laikmenos į kitą kopijuoti savo muzikos ir audiovizualinę 

medžiagą neprašydami teisių tur÷tojų leidimo; apgailestauja, kad praktiškai ši laisv÷ gali 

būti ribojama tam tikromis technin÷mis apsaugos priemon÷mis; 

16. ragina Komisiją įvertinti techninių apsaugos priemonių poveikį laisvei kopijuoti 

asmeniniam naudojimui ir teisingam kūr÷jams skirtam atlygiui taikant kopijavimo 

asmeniniam naudojimui išimtis; 

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių 

vyriausyb÷ms ir parlamentams. 

Or. en 
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