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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:

beveelt de Europese Commissie aan: ·

1. om te zorgen dat licenties voor intellectuele eigendomsrechten over heel de Europese unie 
beschikbaar zijn;

2. om bij wijze van stap vooruit in de richting van een interne markt voor intellectuele 
eigendomsrechten licenties in overweging te nemen die van de oorspronkelijke taal 
uitgaan, zodat een licentiehouder voor een werk in een bepaalde taal, het in die taal in heel 
de Europese unie kan verspreiden;

3. om onderlinge verenigbaarheid (interoperabiliteit) en technologische neutraliteit aan te 
moedigen, zodat inhoud die onder intellectuele eigendomsrechten valt, onafhankelijk van 
gebruikte technologie of formaat verspreid kan worden en in verschillende formaten 
omgezet kan worden:

4. om op strenge bescherming van intellectuele eigendomsrechten te blijven toezien en 
tegelijk legale gebruikmaking van werken met behulp van gemakkelijk beschikbare, 
centraal aangeboden licentie-opties te vereenvoudigen, die voor heel de Europese unie 
gelden, met duidelijk doorzicht in de identiteit van de houders van de intellectuele 
rechten;

5. om doelmatige sancties in overweging te nemen om inbreuken op het copyright te 
ontmoedigen en de overeenkomstige nadelen voor de rechthebbenden te voorkomen, met 
behoud van het principe dat bijvoorbeeld de aanbieders van communicatievoorzieningen 
niet meer dan tussenpersonen zijn, en als zodanig niet voor overtredingen aansprakelijk 
zijn die door middel van hun diensten begaan of gemakkelijker gemaakt worden;

6. om zo nodig volledig gebruik van de sancties te maken die haar door de wetten op de 
concurrentie en het handelsverkeer ter beschikking gesteld worden;

7. om alle effectbeoordelingen voor zover mogelijk van een evaluatie van de weerslag op 
intellectuele eigendomsrechten te voorzien, vooral die van kleine en middelgrote 
ondernemingen;

8. om langs het Europees waarnemingscentrum voor namaak en plagiaat 
gemeenschappelijke standaardprocedures en -criteria te helpen ontwikkelen die 
betrouwbare en vergelijkbare gegevens over omvang en waarde van namaak en plagiaat in 
de verschillende industrietakken kunnen opleveren.


