
 

AM\1020169LV.doc  PE529.550v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

19.2.2014 A7-0114/1 

Grozījums Nr.  1 

Cecilia Wikström 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0114/2014 

Françoise Castex 

Nodevas par kopēšanu privātām vajadzībām 
(2013/2114(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 157. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A7-0114/2014 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par nodevām par kopēšanu privātām vajadzībām 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/29/EK par dažu 
autortiesību un blakustiesību aspektu saskaĦošanu informācijas sabiedrībā1, 

– Ħemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un 
blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību 
daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (COM(2012)0372),  

– Ħemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 4., 6., 114. un 118. pantu, 

– Ħemot vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedumus, jo īpaši 2010. gada 21. oktobra 
spriedumu lietā Nr. C–467/08 Padawan/SGAE, 2010. g., Krājums I–10055, 2011. gada 
16. jūnija spriedumu lietā Nr. C–462/09 Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies 

Deutschland GmbH un citi, 2011., Krājums I–05331, 2012. gada 9. februāra spriedumu 
lietā Nr. C–277/10  Martin Luksan/Petrus van der Let (Krājumā vēl nav publicēts), 
2013. gada 27. jūnija spriedumu apvienotajās lietās Nr. C–457/11 līdz C–460/11 VG 

Wort/Kyocera Mita un citi (Krājumā vēl nav publicēts) un 2013. gada 11. jūlija 
spriedumu lietā Nr. C–521/11, Austro Mechana/Amazon (Krājumā vēl nav publicēts), 

– Ħemot vērā Komisijas 2011. gada 24. maija paziĦojumu ar nosaukumu „Intelektuālā 
īpašuma tiesību vienotais tirgus Radošuma un inovācijas veicināšana, lai nodrošinātu 
ekonomikas izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas un augstas kvalitātes produktus un 
pakalpojumus Eiropā” (COM (2011) 0287), 

– Ħemot vērā Komisijas 2012. gada 18. decembra paziĦojumu par saturu digitālajā 
vienotajā tirgū (COM(2012)0789), 

– Ħemot vērā pēc 2013. gada 31. janvāra António Vitorino sagatavotos ieteikumus, kas 
izriet no starpniecības procedūras par nodevām par kopēšanu un reproducēšanu 
privātām vajadzībām, 

                                                 
1 OV L 167, 22.6.2001., 10. lpp. 
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– Ħemot vērā Juridiskās komitejas darba dokumentu „Autortiesības mūzikas un 
audiovizuālajā jomā”, kuru apstiprināja 2011. gada 29. jūnijā, 

– Ħemot vērā Reglamenta 48. pantu, 

– Ħemot vērā Juridiskās komitejas ziĦojumu (A7–0114/2014), 

A. tā kā kultūra un jaunrade ir būtiska digitālajai ekonomikai un tā kā kultūras izpausme ir 
atkarīga no vienlīdzīgas piekĜuves Eiropas digitālai infrastruktūrai; 

B. tā kā digitalizācijai ir ārkārtīgi liela ietekme uz kultūras identitātes paušanu, izplatīšanu 
un attīstību un tā kā jauni izplatīšanas kanāli veicina piekĜuvi kultūrai un mākslinieku 
daiĜradei un nodrošina iespējas autoriem un māksliniekiem; 

C. tā kā kultūras vērtību radīšanas, izplatīšanas, laišanas tirgū un patērēšanas digitalizācijas 
rezultātā  Eiropā un visā pasaulē ir ārkārtīgi pieaudzis jaunu pakalpojumu un 
uzĦēmējdarbības veidu skaits; tā kā jaunrades darbu aizsardzībai un autoru tiesībām uz 
taisnīgu atlīdzību un taisnīgu un efektīvu ienākumu sadali kultūras nozarē kopumā ir 
jāpastāv arī digitālajā laikmetā; 

D. tā kā autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma nodrošināšanai nepieciešama 
īpašas uzmanības pievēršana atlīdzību plūsmas pārredzamībai, ko saĦem, sadala un 
izmaksā autoriem, un  tālab jo īpaši ir vajadzīgas mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas; 

E. tā kā saskaĦā ar Direktīvu 2001/29/EK dalībvalstis var paredzēt reproducēšanas tiesību 
izĦēmumus vai ierobežojumus attiecībā uz dažāda veida kultūras vērtību reproducēšanu 
dažādos veidos, atĜaujot izmantošanu privātām vajadzībām, kurai nav nepieciešama 
nekāda tiesību subjektu atĜauja; 

F. tā kā saskaĦā ar Direktīvu 2001/29/EK dalībvalstis var paredzēt nodevas, kuras 
aprēėina, pamatojoties vienīgi uz kaitējumu tiesību subjektiem, kurš izriet no attiecīgās 
kopēšanas darbības;  

G. tā kā iekasēto nodevu kopējā summa par kopēšanu privātām vajadzībām 23 no 28 
dalībvalstīs ir palielinājusies vairāk nekā trīs reizes, kopš stājusies spēkā Direktīva 
2001/29/EK, un saskaĦā ar Komisijas aplēsēm pārsniedz 600 miljonus EUR; 

H. tā kā nodevu par kopēšanu privātām vajadzībām maksā patērētāji, iegādājoties 
tradicionālos, kā arī digitālos ierakstu nesējus un materiālu, un tā kā tāpēc viĦiem ir 
tiesības tikt informētiem par šādas nodevas pastāvēšanu un tās summu; 

I. tā kā dažādie veidi, kādos iekasē nodevu par kopēšanu privātām vajadzībām, tostarp 
attiecībā uz to, kā šīs nodevas dažādās likmes ietekmē patērētājus un vienoto tirgu; tā kā 
ir jāizstrādā Eiropas regulējums, kas nodrošinātu augstāku pārredzamības līmeni par 
labu tiesību subjektiem, aprīkojuma ražotājiem un importētājiem, patērētājiem, kā arī 
pakalpojumu sniedzējiem visā Savienībā; 

J. tā kā dalībvalstīs ieviestajiem mehānismiem, kas paredzēti atbrīvošanai no nodevas un 
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samaksātās atlīdzības atmaksāšanai, ja darbi tiek izmantoti profesionālām vajadzībām, ir 
jābūt efektīviem;  

K. tā kā jaunu tehnoloăiju un digitalizācijas rezultātā ir iespējams kopēt saturu, nezaudējot 
tā kvalitāti un praktiski neradot nekādus papildu izdevumus, kā rezultātā izveidojušies 
jauni uzĦēmējdarbības modeĜi un lielas potenciālas priekšrocības visai sabiedrībai, 
piemēram, attiecībā uz piekĜuvi arvien dažādākam kultūras saturam, informācijai un 
izglītībai, 

Sistēma, kas jāuzlabo un jāsaskaĦo 

1. atgādina, ka autortiesību tiesību aktos jānodrošina līdzsvars starp autoru un patērētāju 
interesēm; uzskata, ka visiem Eiropas patērētājiem jābūt tiesīgiem privātām vajadzībām 
kopēt likumīgi iegūtu saturu; 

2. norāda, ka nodevas par kopēšanu privātām vajadzībām šobrīd ir ienākumu avots, kura 
nozīmība dažādām tiesību subjektu kategorijām ir atšėirīga, un ka tā nozīmība būtiski 
atšėiras arī dažādās dalībvalstīs; 

3. uzsver to, ka, lai gan dažas dalībvalstis ir nolēmušas ieviest izĦēmumu, nosakot 
kompensāciju tiesību subjektiem par kopēšanu privātam vajadzībām, kultūras un 
radošās nozares pastāv un dod ieguldījumu izaugsmē arī tajās dalībvalstīs, kuras 
izvēlējušās nenoteikt nodevu par kopēšanu privātām vajadzībām; 

4. uzsver, ka valsts nodevu iekasēšanas sistēmas ir Ĝoti dažādas, jo īpaši attiecībā uz to, 
kādu veidu produktiem tiek piemērota nodeva un kāds ir šo nodevu apjoms, un ka tas 
kropĜo konkurenci, kā arī rada iespēju izvēlēties labvēlīgāko tiesu iekšējā tirgū; 

5. tādēĜ aicina rīkot ilgtermiĦa diskusijas, lai izstrādātu efektīvu un mūsdienīgu pieeju, 
kuras pamatā obligāti nebūtu kopēja nodeva par ierīcēm, un Eiropas sistēmu, kas 
nodrošinātu vienādus nosacījumus tiesību subjektiem, patērētājiem un aprīkojuma 
ražotājiem un importētājiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem visā Savienībā; 

6. uzsver, ka nepieciešams organizēt diskusijas nolūkā novērtēt pašreiz spēkā esošo 
nodevu sistēmu efektivitāti un ietekmi iekšējā digitālajā tirgū; tālab aicina dalībvalstis 
un Komisiju izpētīt alternatīvas, kas atbilst līdzsvarota autortiesību režīma mērėiem, 
vienlaicīgi Ħemot vērā to, ko no tirgus sagaida modernie patērētāji; 

7. turklāt uzskata, ka likumīgi iegūta satura kopēšana privātām vajadzībām ir iegādātā 
produkta vai pakalpojuma normāla lietošana no patērētāja puses, kam nekādi 
nevajadzētu skart tiesību subjekta likumīgās intereses un kuras gadījumā nebūtu 
jāgarantē nekāda veida kompensācija; 

8. aicina dalībvalstis un Komisiju veikt pētījumu par kopēšanas privātām vajadzībām 
būtiskākajiem elementiem, jo īpaši par „taisnīgas atlīdzības” jēdziena paredzēšanu, kas 
nav skaidri noteikts Direktīvā 2001/29/EK, attiecībā uz „kaitējumu” autoram tiesību 
subjekta darba neatĜautas pavairošanas dēĜ privātām vajadzībām; 

Nodevu sistēmas uzlabojumi īstermiĦā 
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9. aicina Komisiju vienoties par kopēju pamatu attiecībā uz to, kādiem produktiem šo 
nodevu var piemērot, un noteikt vienotus kritērijus attiecībā uz sarunās panākamu 
vienošanos par piemērojamām nodevas likmēm par kopēšanu privātām vajadzībām, lai 
ierosinātu sistēmu, kas ir pārredzama, taisnīga un vienveidīga ieinteresētajām pusēm; 

10. ierosina pārrobežu darījumu gadījumā nodevas par kopēšanu privātām vajadzībām 
iekasēt dalībvalstī, kurā ir pastāvīgā dzīves vieta galapatērētājam, kas produktu 
iegādājies, kā tas noteikts Eiropas Savienības Tiesas spriedumā tā dēvētajā Opus lietā; 

11. tālab uzskata – lai nepieĜautu jebkādus dubultus maksājumus pārrobežu darījumu 
gadījumā, būtu jānodrošina, ka nodevas par kopēšanu privātām vajadzībām par to pašu 
produktu dalībvalsts kolektīvās pārvaldības organizācijai būtu iespējams iekasēt tikai 
vienu reizi un ka pārmaksātās nodevas kādā citā dalībvalstī, kas nav galapatērētāja 
dalībvalsts, būtu jāatlīdzina; 

12. uzskata, ka patērētāji jāinformē par viĦu maksāto nodevu summu, mērėi un 
izmantošanu; attiecīgi iesaka Komisijai un dalībvalstīm apspriesties ar ražotājiem, 
importētājiem, mazumtirgotājiem un patērētāju apvienībām, lai panāktu, ka šī 
informācija patērētajiem ir nepārprotami pieejama; 

13. mudina dalībvalstis pieĦemt pārredzamākus noteikumus attiecībā uz atbrīvojumu no 
maksas kopēšanai profesionālām vajadzībām, lai nodrošinātu, ka saskaĦā ar Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru šajā gadījumā, tostarp arī praktiski, netiek piemērotas 
nodevas par kopēšanu privātām vajadzībām; 

IeĦēmumu piešėiršanas pārredzamība  

14. uzsver, ka nepieciešama lielāka pārredzamība attiecībā uz iekasēto nodevu plūsmu, ko 
saĦēmušas, sadalījušas un tiesību subjektiem izmaksājušas mantisko tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, piemēram, publicējot tādu gada pārredzamības ziĦojumu, 
kurā norādīts summu izlietojums sociālajām un kultūras vajadzībām; 

Aizsardzības tehniskie līdzekĜi  

15. norāda, ka dalībvalstis var paredzēt autortiesību izĦēmumus, lai Ĝautu pilsoĦiem brīvi 
kopēt to muzikālo un audiovizuālo materiālu no viena nesēja uz citu, neprasot atĜauju 
tiesību subjektiem; pauž nožēlu par to, ka praksē šo brīvību var ierobežot dažādi 
tehniski aizsardzības pasākumi; 

16. aicina Komisiju novērtēt, kā tehniskie aizsardzības pasākumi ietekmē kopēšanas brīvību 
privātām vajadzībām un autoru taisnīgu atlīdzību, pastāvot izĦēmumiem attiecībā uz 
kopēšanu privātām vajadzībām; 

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem. 

Or. en 

 


