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rådsdirektiv 2001/29/EF.
Jeg vil legge inn en personlig kommentar til høringsutkastet hvor det
foreslås å ta avgift på lagringsmedier. Dette vil ramme datanæringen hardt,
hvor det meste er basert på digital distribusjon. Og ved å ta en kjapp titt
på Komplett (Norges største butikk for datautstyr) så selges det kun ETT
CD-R lagrings medium av 28 CD-R produkter som kan bruks til vanlig musikk
kopiering (ifølge standard). Lagringsplater på 650MB/74min er det som
brukes for musikk CD'er i vanlige spillere, det andre er data cd'er.
Musikk i digital form kan nå kjøpes over Internett. Jeg KJØPER nedlastbare
MP3 filer fra EMusic (eid av Vivendi Universal Net USA). Som en del av
avtalen med disse så har jeg allerede rett til å utføre private kopier, og
det er allerede inkludert i prisen. (Her kjøper jeg allerede et produkt
hvor prisen inkluderer rett til å utføre private kopier.) En avgift på
lagringsmedier betyr at jeg må betale en gang ekstra for en rett jeg
allerede har betalt for.
Jeg synes det er nok at det settes en avgift på orginal mediumet som gir
rett til å privat kopiere. Eventuelt kan leverandøren levere produkter til
f.eks. lavere pris hvor denne retten ikke er inkludert. Det kan avtales
mellom kjøper og selger. Og så lenge det settes sterke krav til merking av
en vare, så vil kjøper kunne ta selvstendige valg og beslutninger.
En avgift på privat kopiering vil bli oppfattet som om piratkopiering blir
tillatt. Dette er ikke bra. Det er ikke bare de etablerte forhandlerne som
taper på dette, men også de alternative forhandlerne. Det er lettere å ta
frem et eksempel fra databransjen hvor f.eks. Linux (som er gratis) i mange
tilfeller blir valgt bort fordi mange heller bruker en ulovlig kopi av Windows.
For å ikke stå helt alene så har jeg samlet inn noen underskrifter på
Internett (ca. 400).
- [dok1.pdf] inneholder brevet som har blitt underskrevet.
- [dok2.pdf] inneholder oppsummering av alle underskriftene.
- [dok3.pdf til dok11.pdf] inneholder alle underskriftene.
Det bør ikke legges avgift på lagringsmedier.
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