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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met het EU-actieplan inzake de handhaving van intellectuele-

eigendomsrechten (IER) en benadrukt het belang en steunt de toepassing van het 

zorgvuldigheidsbeginsel in de gehele toeleveringsketen, de "follow the money"-

benadering, de verbetering van civiele handhavingsprocedures op het gebied van IE voor 

kmo's, de gerichte voorlichtingscampagnes en de nadruk op IER-inbreuken op 

commerciële schaal; 

2. dringt aan op snelle uitvoering van het actieplan, zodat de maatregelen op het gebied van 

de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, met name in de culturele en de 

creatieve sector, waar nodig tijdig kunnen worden herzien; 

3. benadrukt dat het actieplan in de eerste plaats tot doel moet hebben een doeltreffende, op 

feiten gebaseerde handhaving van IER te waarborgen, omdat een dergelijke handhaving 

essentieel is voor het stimuleren van innovatie, creativiteit, concurrentievermogen, groei 

en culturele diversiteit; merkt op dat maatregelen op het gebied van de handhaving van 

IER gebaseerd moeten zijn op nauwkeurige, betrouwbare gegevens; 

4. merkt op dat gegevens over de aantallen en soorten bestaande IER relatief gemakkelijk te 

verzamelen en te analyseren zijn, maar dat het onderzoek naar de reikwijdte en omvang 

van IER-inbreuken en het verband met criminaliteit ingewikkelder is; wijst in dit kader op 

de belangrijke rol van het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op 

intellectuele-eigendomsrechten bij het aanleveren van gegevens, instrumenten en 

databanken ter ondersteuning van de aanpak van IER-inbreuken; 

5. wijst erop dat de culturele en de creatieve sector, beide IER-intensieve sectoren, volgens 

de Commissie reeds tot 4,5 % van het bbp van de Unie leveren en goed zijn voor ongeveer 

8,5 miljoen banen en benadrukt dat deze sectoren niet alleen belangrijk zijn voor de 

culturele diversiteit, maar ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan de sociale en 

economische ontwikkeling; 

6. benadrukt dat in deze tijd van financiële crisis, waarin flink wordt bezuinigd op de 

culturele sector, de inkomsten uit IER voor veel kunstenaars en auteurs de belangrijkste 

bron van inkomsten zijn; benadrukt daarom dat het verwezenlijken en waarborgen van een 

eerlijke beloning voor kunstenaars, auteurs en houders van rechten een van de 

belangrijkste doelstellingen van het actieplan moet zijn; 

7. wijst op het belang van toepassing van het zorgvuldigheidsbeginsel in de gehele 

toeleveringsketen, waaronder in de digitale toeleveringsketen, en met betrekking tot alle 

belangrijke actoren en marktdeelnemers, zoals auteurs, kunstenaars, houders van rechten, 

producers, tussenpersonen, internetproviders, platforms voor verkoop online, 

eindgebruikers en overheden; 

8. benadrukt het belang van verbetering van de civiele handhavingsprocedures voor kmo's en 
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individuele kunstenaars voor de bescherming van IER, aangezien kmo's en kunstenaars 

een belangrijke rol spelen binnen de creatieve en de culturele sector, maar, vanwege de 

complexiteit, kosten en lange duur van dergelijke procedures, veelal niet in staat zijn om 

hun rechten af te dwingen; 

9. is voorstander van het lanceren van doelgerichte voorlichtingscampagnes om met name 

jongeren die opgroeien in het digitale tijdperk bewust te maken van de economische en 

mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's van IER-inbreuken op commerciële schaal; 

10. merkt op dat het bij het voorkomen van IER-inbreuken op commerciële schaal ook 

belangrijk is het legale aanbod van gediversifieerde culturele en creatieve online inhoud te 

verruimen en de toegankelijkheid daarvan te vergroten; verzoekt de Commissie met het 

oog hierop maatregelen te treffen ter ondersteuning van initiatieven op dit gebied en ter 

bevordering van investeringen in nieuwe competitieve bedrijfsmodellen die gericht zijn op 

de verruiming van het legale aanbod van culturele en creatieve inhoud en op het herstel 

van het consumentenvertrouwen en het onlinevertrouwen van gebruikers; 

11. wijst erop dat samenwerking, ook en met name in de culturele en creatieve sector, tussen 

houders van rechten, kunstenaars, platformexploitanten, tussenpersonen en eindgebruikers 

gestimuleerd moet worden en dat deze samenwerking zich moet richten op het herkennen 

van IER-inbreuken in een vroeg stadium en bijvoorbeeld zou kunnen plaatsvinden in de 

vorm van een vrijwillige verbintenis; benadrukt dat de doeltreffendheid van een dergelijke 

vrijwillige verbintenis door de Commissie tijdig geëvalueerd moet worden en dat hiertoe 

wellicht nadere wetgevingsmaatregelen vastgesteld moeten worden; 

12. benadrukt dat aanbieders van betalingsdiensten in de culturele en creatieve sector bij de 

dialoog betrokken moeten worden, om ervoor te zorgen dat IER-inbreuken in de online-

omgeving minder lucratief zijn; 

13. merkt op dat het systeem voor het melden en per URL verwijderen van inhoud die inbreuk 

op IER maakt, praktische beperkingen met zich meebrengt wat betreft de tijd die er nodig 

is voordat de desbetreffende inhoud weer beschikbaar kan worden gesteld; verzoekt 

daarom de actoren in deze sector na te denken over manieren om het systeem voor 

melding en verwijdering op termijn doeltreffender te maken; 

14. merkt op dat het door middel van een rechterlijke uitspraak blokkeren van internetsites 

waarop IER-inbreuken plaatsvinden, zoals in een aantal lidstaten wettelijk is toegestaan, 

op termijn praktische beperkingen kent; 

15. merkt op dat IER-inbreuken soms worden gepleegd omdat het moeilijk of onmogelijk is 

om de gewenste inhoud langs legale weg te vinden; dringt er daarom op aan een groot 

aantal verschillende gebruikersvriendelijke manieren te ontwikkelen om het publiek 

toegang tot inhoud te bieden en daarover ook voorlichting te verstrekken; 

16. benadrukt dat er behoefte is aan een holistischer aanpak die erop gericht is aan de wensen 

van de consument tegemoet te komen, door ervoor te zorgen dat het aanbod van 

innovatieve en betaalbare inhoud wordt verruimd, op basis van bedrijfsmodellen die zijn 

toegesneden op internet en die het mogelijk maken dat alle belemmeringen voor de 

verwezenlijking van een werkelijke digitale interne markt worden weggenomen, maar die 
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daarbij wel een juiste balans weten te vinden tussen de rechten van consumenten en de 

bescherming van innovatoren en makers; 

17. benadrukt dat het met het oog op innovatie, creativiteit en concurrentiekracht belangrijk is 

dat een doeltreffende handhaving van IER gewaarborgd wordt en dat daarbij gekozen 

wordt voor een volledig transparant, alomvattend, uitgebalanceerd en flexibel systeem dat 

kan inspelen op nieuwe uitdagingen binnen de Europese kenniseconomie in het digitale 

tijdperk; 

18. wijst erop dat er behoefte is aan een stabiel en geharmoniseerd kader voor de handhaving 

van IER en herinnert eraan dat het huidige rechtskader geen beletsel vormt voor de 

ontwikkeling van een systeem voor grensoverschrijdende licenties; verzoekt de 

Commissie in dit kader om nota te nemen van het Europees eenheidsoctrooi en de huidige 

herziening van de verordening inzake het gemeenschapsmerk, en van de enorme 

versnippering van de culturele en creatieve markten langs culturele en taalkundige lijnen; 

19. is van mening dat alle bij de distributieketen betrokken actoren moeten meewerken aan de 

ontwikkeling van voorlichtingscampagnes die erop gericht zijn consumenten duidelijkheid 

te verschaffen over hun rechten en plichten bij het opzoeken en gebruiken van creatieve 

inhoud; 

20. herhaalt dat er behoefte is aan een modern, op mededinging gericht en 

consumentvriendelijk kader voor auteursrechten, dat een passende en veilige omgeving 

biedt voor uitvinders en kunstenaars en daardoor ook een stimulans vormt voor creativiteit 

en innovatie; 

21. is van oordeel dat de tenuitvoerlegging van doeltreffende maatregelen tegen IER-

inbreuken alleen maar voordelen zal opleveren en positieve gevolgen zal hebben voor de 

economische ontwikkeling, groei, werkgelegenheid en het scheppen van welvaart, en 

vindt dat hierbij rekening gehouden moet worden met de huidige digitale wereld en de 

verschillende distributiemethoden en de rechten van houders van IER, en dat er een juiste 

balans gevonden moet worden tussen de belangen van alle partijen en de rechten van 

consumenten, en dat deze laatsten gemakkelijk toegang moeten krijgen tot een zo ruim 

mogelijke keuze aan legale inhoud; 

22. wijst er in het bijzonder op dat er, om een doeltreffende handhaving van IER te realiseren, 

ook duidelijke informatie verstrekt dient te worden over het type IER (octrooi, merk, 

auteursrecht), de identiteit van de houder van de IER en, indien relevant, de 

geldigheidsstatus van de IER; 

23. benadrukt dat het noodzakelijk is om open onderzoek en kennisuitwisseling (twee 

kernpunten in de strategie "Europa als wereldspeler" en de Europa 2020-strategie) te 

bevorderen, teneinde innovatie en concurrentievermogen in kennissectoren in de Unie te 

stimuleren op een manier die verenigbaar is met IER; 

24. benadrukt dat er behoefte is aan nauwkeurige detectiesystemen, zodat IER-inbreuken op 

commerciële schaal snel kunnen worden beëindigd; 

25. wijst erop dat inkomsten uit IER voor onderzoeksprojecten een belangrijke bron van 
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externe financiering vormen en dus fungeren als motor voor innovatie en ontwikkeling en 

als stimulans voor samenwerking tussen universiteiten en ondernemingen; 

26. wijst erop dat ook sectorale overeenkomsten en gidsen voor goede praktijken belangrijk 

zijn in de strijd tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten; dringt er bij de 

actoren in deze sector op aan om informatie uit te wisselen over platforms die toegang 

bieden tot inhoud die inbreuk maakt op IER en om hiertegen gecoördineerde en 

evenredige maatregelen te nemen, zoals het initiëren van een "notice and takedown"-

procedure, om het financieel voordeel dat met dergelijke inhoud en platforms te behalen 

valt zo klein mogelijk te maken; merkt op dat het bij dergelijke maatregelen niet mag gaan 

om het zonder juridische basis blokkeren van websites; 

27. vindt het noodzakelijk dat er rechtsmiddelen openstaan voor platforms die op basis van 

dergelijke informatie-uitwisseling negatieve effecten ondervinden van maatregelen met 

financiële gevolgen die zijn genomen ter bestrijding van IER-inbreuken op commerciële 

schaal door exploitanten in de sector; 

28. merkt op dat er "cyberlocker"-platforms zijn die hun gebruikers uitbetalen op basis van 

het aantal malen dat hun files worden gedownload, en dat deze praktijk ertoe leidt dat 

inbreukmakende verspreiding wordt aangemoedigd; dringt er bij de lidstaten op aan 

passende maatregelen te nemen om aan deze praktijken een einde te maken; 

29. wijst erop dat "cyberlocker"-platforms behoren tot de belangrijkste veroorzakers van IER-

inbreuken en dat deze platforms inkomsten genereren via advertenties en/of 

abonnementen; 

30. benadrukt dat producten die inbreuk maken op IER niet alleen leiden tot directe 

inkomstenverliezen voor rechthebbende ondernemingen, maar ook tot direct en indirect 

banenverlies, tot reputatieschade en tot hogere handhavingskosten en dat deze producten 

de volksgezondheid en de veiligheid kunnen schaden, en dat de georganiseerde misdaad 

hier dikwijls bij betrokken is; 

31. verzoekt de Commissie om, als zij zich buigt over de vraag of de wetgeving op het gebied 

van de handhaving van IER moet worden aangepast aan het digitale tijdperk, te zorgen 

voor een juist evenwicht tussen alle belangrijke actoren in de voorzieningsketen en daarbij 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie ten volle te eerbiedigen, en dan 

met name de bescherming van persoonsgegevens en de eerbiediging van het privéleven, 

het recht op eigendom en het recht op toegang tot de rechter; 

32. wijst erop dat enkele kwesties met betrekking tot de handhaving van IER die in het kader 

van de openbare raadpleging "civielrechtelijke handhaving van intellectuele-

eigendomsrechten" die de Commissie in 2012-2013 heeft uitgevoerd aan de orde kwamen, 

niet in het actieplan zijn opgenomen, waaronder het feit dat het moeilijk is om 

inbreukmakers en vermeende inbreukmakers op te sporen en aan te wijzen, de rol die 

tussenpersonen kunnen spelen in de strijd tegen IER-inbreuken en de toekenning van 

schadevergoedingen bij IER-geschillen; wijst er in dit verband op dat het actieplan slechts 

de eerste stap is in de richting van een betere handhaving van IER; 

33. verzoekt de Commissie alle mogelijke opties in verband met de handhaving van IER te 
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overwegen, waaronder het nemen van meer concrete wetgevende maatregelen; 

34. wijst erop dat de verspreiding van namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen 

de laatste jaren is toegenomen, doordat deze goederen zeer gemakkelijk via internet te 

verhandelen zijn; herhaalt dat de Commissie een voorlichtingscampagne moet opzetten 

om consumenten, werknemers en klanten, met name jongeren, bewust te maken van de 

economische en sociale schade die door IER-inbreuken op commerciële schaal wordt 

veroorzaakt; 

35. wijst er nogmaals op dat de georganiseerde misdaad zich ook op het gebied van de 

internationale IER-inbreuken begeeft en dat er daarom op Europees niveau gewerkt moet 

worden aan een gecoördineerde oplossing, dat de bestaande auditmaatregelen 

aangescherpt moeten worden en dat het "follow the money"-beginsel toegepast moet 

worden, om de belangen van de consumenten te beschermen en de integriteit van de 

voorzieningsketen te waarborgen; 

36. verzoekt de Commissie te bestuderen of het haalbaar is om een Europees keurmerk in te 

voeren voor internetsites die vrij zijn van IER-inbreuken op commerciële schaal. 
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