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Alternativt förslag till resolution (artikel 157.4 i arbetsordningen) som ersätter 
ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning A7-0114/2014 

Europaparlamentets resolution om avgifter för privatkopiering 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG om 
harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället1, 

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv 
förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter samt gränsöverskridande 
licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre 
marknaden (COM(2012)0372),  

– med beaktande av artiklarna 4, 6, 114 och 118 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget), 

– med beaktande av domarna av Europeiska unionens domstol, särskilt av den 
21 oktober 2010 i mål C-467/08, Padawan mot SGAE, REU 2010 s. I-10055, av den 16 
juni 2011 i mål C-462/09, Stichting de Thuiskopie mot Opus Supplies Deutschland 
GmbH m.fl., REU 2011 s. I-05331, av den 9 februari 2012 i mål C-277/10, Martin 
Luksan mot Petrus van der Let (ännu inte offentliggjord), av den 27 juni 2013 i de 
förenade målen C-457/11 till C-460/11, VG Wort mot Kyocera Mita m.fl. (ännu inte 
offentliggjord) och av den 11 juli 2013 i mål C-521/11, Austro Mechana mot Amazon 
(ännu inte offentliggjord), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 maj 2011 En inre marknad för 
immateriella rättigheter – Att genom att främja kreativitet och innovation skapa 

ekonomisk tillväxt, högkvalitativa arbetstillfällen och förstklassiga produkter och 

tjänster i Europa COM(2011)0287, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 december 2012 om innehåll 
i den digitala inre marknaden (COM(2012)0789), 

                                                 
1 EGT L 167, 22.6.2001, s. 10. 
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– med beaktande av António Vitorinos rekommendationer av den 31 januari 2013 efter 
medlingen om avgifter för privatkopiering och reprografi, 

– med beaktande av arbetsdokumentet från utskottet för rättsliga frågor, Copyright in the 
music and audiovisual sectors, som godkändes den 29 juni 2011, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0114/2014), och av 
följande skäl: 

A. Kultur och kreativitet är en väsentlig del av den digitala ekonomin, och kulturella 
uttrycksformer är beroende av att alla har samma tillträde till EU:s digitala infrastruktur. 

B. Den digitala övergången har en enorm inverkan på uttrycken för kulturella identiteter, 
och nya distributionskanaler underlättar tillgången till kultur och konstnärligt skapande 
samt ger kulturskapare och konstnärer nya möjligheter,  

C. Antalet nya tjänster och företag har ökat enormt som en följd av digitaliseringen av de 
kulturella produkter som produceras, sprids, marknadsförs och konsumeras i Europa 
och övriga världen. Även i den digitala tidsåldern måste det finnas ett skydd av kreativa 
verk och en rätt till skälig kompensation till upphovsmän och till rimlig och effektiv 
inkomstfördelning inom kultursektorn. 

D. Den kollektiva förvaltningen av upphovsrätten och de närstående rättigheterna kräver 
att särskild tonvikt läggs på öppenhet och insyn när det gäller de ersättningar som 
inkasseras, fördelas och betalas ut till upphovsmännen. Genom den kollektiva 
förvaltningen stärks även behovet av upphovsrättsorganisationer.  

E. Direktiv 2001/29/EG ger medlemsstaterna möjlighet att besluta om undantag från eller 
inskränkningar av mångfaldiganderätten för vissa former av mångfaldigande av vissa 
typer av kulturella produkter för att tillåta privat bruk utan att tillstånd måste begäras av 
rättighetshavarna. 

F. Enligt direktiv 2001/29/EG får medlemsstaterna bestämma att avgifter ska beräknas 
enbart på grundval av den skada som rättighetshavarna eventuellt kan åsamkas på grund 
av den berörda privatkopieringen. 

G. De samlade privatkopieringsavgifter som inkasseras i 23 av de 28 medlemsstaterna har 
mer än tredubblats sedan ikraftträdandet av direktiv 2001/29/EG och uppgår idag till 
sammanlagt mer än 600 miljoner euro enligt kommissionens beräkningar. 

H. Avgifterna för privatkopiering betalas av konsumenterna i samband med köpet av 
anordningar och utrustning för traditionell och digital upptagning. Konsumenterna har 
därför rätt att få vetskap om avgifterna och deras storlek. 

I. Det finns skillnader mellan de olika modellerna och de olika satser som tillämpas vid 
inkassering av avgifterna för privatkopiering, bland annat när det gäller deras 
konsekvenser för konsumenterna och den inre marknaden. Det måste skapas en 
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europeisk ram som garanterar stor insyn och öppenhet till förmån för rättighetshavarna, 
för tillverkarna och importörerna av utrustning, för konsumenterna samt för 
tjänsteleverantörerna i hela unionen. 

J. Medlemsstaternas mekanismer för undantag och återbetalning för yrkesmässigt bruk 
måste vara effektiva.  

K. Som en följd av den nya tekniken och digitaliseringen kan innehåll kopieras utan att 
kvaliteten försämras och utan att det i praktiken medför några merkostnader. Detta kan 
leda till att det utvecklas nya affärsmodeller och till potentiellt betydande offentliga 
fördelar, till exempel när det gäller tillgången till ett alltmer diversifierat kulturellt 
innehåll och en alltmer diversifierad information och utbildning,  

Ett system som måste moderniseras och harmoniseras 

1. Europaparlamentet noterar att upphovsrättslagstiftningen bör väga upphovsmännens och 
konsumenternas intressen mot varandra. Parlamentet anser att alla konsumenter i EU 
bör ha rätt att göra privata kopior av lagligt införskaffat material. 

2. Europaparlamentet konstaterar att avgifterna för privatkopiering i dagsläget är en 
inkomstkälla som är av varierande betydelse för olika sorters rättighetshavare och att 
dess betydelse varierar kraftfullt mellan medlemsstaterna. 

3. Europaparlamentet noterar att vissa medlemsstater har valt att inrätta ett undantag för 
privatkopiering, med kompensation till rättighetshavare, men understryker att det finns 
en kultursektor och kreativ sektor som bidrar till tillväxten även i de medlemsstater som 
har valt att inte införa några avgifter för privatkopiering. 

4. Europaparlamentet framhåller att de betydande skillnaderna mellan de nationella 
systemen för inkassering av avgifter, särskilt när det gäller vilka produkttyper som är 
avgiftsbelagda och nivån på dessa avgifter, medför konkurrenssnedvridningar samt 
risker för ”forum shopping” på den inre marknaden. 

5. Europaparlamentet begär därför att man på lång sikt för diskussioner för att hitta en 
effektiv och mer tidsenlig modell, som kanske inte baseras på en schablonmässig avgift 
på utrustningen, och att man skapar en moderniserad europeisk ram som garanterar 
likvärdiga villkor för rättighetshavarna och konsumenterna och för tillverkarna och 
importörerna av utrustning samt för tjänsteleverantörerna i hela unionen. 

6. Europaparlamentet framhåller att det behöver hållas diskussioner om effektiviteten i och 
verkningarna av de aktuella avgiftssystemen inom den digitala marknaden. 
Medlemsstaterna och kommissionen uppmanas därför att undersöka alternativ som 
uppfyller målen med ett balanserat upphovsrättssystem och som motsvarar de moderna 
konsumenternas förväntningar. 

7. Europaparlamentet anser också att en konsuments privatkopiering av lagligt införskaffat 
material ingår i normal användning av anskaffade produkter eller tjänster, vilket inte 
skadar rättighetshavares rättmätiga intressen och därför inte bör berättiga till 
kompensation. 
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8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att genomföra en 
studie av privatkopieringens viktigaste element, särskilt definitionen av begreppet 
”skälig kompensation”, som för närvarande inte är uttryckligen reglerat i 
direktiv 2001/29/EG, och av den ”skada” som upphovsmannen lider genom att 
rättighetshavarens verk kopieras för privat bruk utan hans eller hennes tillstånd. 

Kortsiktiga förbättringar av avgiftssystemet 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att försöka nå samförstånd kring de 
produkter som kan vara avgiftsbelagda och fastställa gemensamma kriterier för 
förhandlingarna om tarifferna för privatkopiering, i syfte att presentera ett system som 
är transparent, skäligt och enhetligt för alla berörda parter. 

10. Vid gränsöverskridande transaktioner rekommenderar Europaparlamentet att avgifterna 
för privatkopiering ska inkasseras i den medlemsstat där den slutanvändare som köpt 
produkten är bosatt, i överensstämmelse med Europeiska unionens domstols dom i 
Opus-målet. 

11. För att utesluta dubbel betalning vid gränsöverskridande transaktioner anser 
Europaparlamentet därför att avgifter för privatkopiering för en och samma produkt bör 
kunna inkasseras endast en gång av en upphovsrättsorganisation i en medlemsstat, och 
att avgifter som otillbörligt erlagts i en annan medlemsstat än slutanvändarens bör 
återbetalas. 

12. Europaparlamentet anser att konsumenterna måste informeras om hur stora avgifter de 
ska betala och varför. Konsumenterna bör också få veta vad avgifterna ska användas till. 
Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas därför enträget att inleda ett samråd 
med tillverkare, importörer, återförsäljare och konsumentorganisationer för att se till att 
denna information är lättillgänglig för konsumenterna. 

13. Europaparlamentet uppmanar kraftfullt medlemsstaterna att anta tydligare 
undantagsregler för yrkesmässigt bruk för att säkerställa att de även i praktiken är 
undantagna från privatkopieringsavgifter i enlighet med rättspraxis från 
Europeiska unionens domstol. 

Insyn i fördelningen  

14. Europaparlamentet betonar att det behövs mer insyn och öppenhet när det gäller de 
avgifter som inkasseras, fördelas och utbetalas av upphovsrättsorganisationerna, till 
exempel genom årligt offentliggörande av de belopp som används för sociala och 
kulturella ändamål. 

Tekniska skyddsåtgärder  

15. Europaparlamentet påpekar att medlemsstaterna får införa ett undantag från 
upphovsrätten för att göra det möjligt för allmänheten att fritt kopiera sina 
musiksamlingar och audiovisuella samlingar mellan olika multimedieanordningar utan 
att be rättighetshavarna om lov. Parlamentet beklagar att denna frihet i praktiken kan 
begränsas av vissa tekniska skyddsåtgärder. 
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16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma de tekniska skyddsåtgärdernas 
betydelse för friheten att göra kopior för privat bruk och för en skälig kompensation för 
upphovsmännen inom ramen för undantagen för privatkopiering. 

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 

Or. en 

 


