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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. bevestigt dat de informatiemaatschappij een fundamentele pijler is van de Strategie van 
Lissabon, die zowel gebaseerd is op de toegang tot kennis als op de bescherming van 
digitale content middels een streng en efficiënt beschermingssysteem van auteursrechten 
en aanverwante rechten;

2. herinnert eraan dat Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisering van bepaalde 
auteursrechtelijke en aanverwante aspecten in de informatiemaatschappij een essentieel 
onderdeel vormt van de Gemeenschapswetgeving betreffende de bescherming van de 
intellectuele eigendom in een digitale omgeving, in overeenstemming met de WIPO-
internetverdragen;

3. benadrukt dat de Commissie in haar verslag over de toepassing van Richtlijn 2001/29/EG 
constateert dat er in de lidstaten gevallen bestaan van verschillende toepassing van de 
bepalingen van de artikelen 5, 6 en 8, wat heeft geleid tot uiteenlopende interpretaties en 
besluiten van gerechtelijke instanties in de lidstaten, en wijst erop dat deze onderdeel zijn 
geworden van specifieke jurisprudentie;

4. verzoekt de Commissie streng te blijven toezien op de toepassing van 2001/29/EG en 
periodiek verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en aan de Raad;

5. verwelkomt de goedkeuring door de Commissie van het Groenboek getiteld 
"Auteursrecht in de kenniseconomie" (COM(2008)466) en verzoekt de Commissie, na 
raadpleging van alle belanghebbenden, Richtlijn 2001/29/EG te herzien met het oog op 
meer duidelijkheid omtrent de bepalingen van de artikelen 5, 6 en 8, teneinde de 
harmonisering op Gemeenschapsniveau van het rechtskader betreffende de bescherming 
van auteursrechten binnen de informatiemaatschappij te waarborgen.
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