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Françoise Castex 

Heffingen voor kopiëren voor privégebruik 

(2013/2114(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 157, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A7-0114/2014 

Resolutie van het Europees Parlement over heffingen voor kopiëren voor privégebruik 

Het Europees Parlement, 

– gezien Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 

informatiemaatschappĳ
1
, 

– gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de 

multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik 

op de interne markt (COM(2012)0372),  

– gezien de artikelen 4, 6, 114 en 118 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), 

– gezien de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie, met name dat van 

21 oktober 2010, Padawan/SGAE (C-467/08, Jurispr. blz. I10055); van 16 juni 2011, 

Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH e.a. (C-462/09, Jurispr. 

blz. I-05331); van 9 februari 2012, Martin Luksan/Petrus van der Let (C-277/10, nog 

niet gepubliceerd);  van 27 juni 2013, VG Wort/Kyocera Mita e.a. (gevoegde zaken C-

457/11—C-460/11, nog niet gepubliceerd), en van 11 juli 2013, Austro 

Mechana/Amazon (C-521/11, nog niet gepubliceerd), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 mei 2011 getiteld "Een eengemaakte 

markt voor intellectuele-eigendomsrechten: Creativiteit en innovatie bevorderen met het 

oog op economische groei, kwaliteitsjobs en eersteklasproducten en -diensten in 

Europa" (COM(2011)0287), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 december 2012 over inhoud in de 

digitale interne markt (COM(2012)0789), 

– gezien de aanbevelingen van António Vitorino van 31 januari 2013 naar aanleiding van 
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de bemiddelingsprocedure inzake thuiskopie- en reprografieheffingen, 

– gezien het werkdocument van de Commissie juridische zaken "Copyright in the music 

and audiovisual sectors", dat op 29 juni 2011 werd goedgekeurd, 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0114/2014), 

A. overwegende dat cultuur en artistieke schepping onlosmakelijk deel uitmaken van de 

digitale economie, en overwegende dat culturele expressie afhankelijk is van gelijke 

toegang tot de digitale infrastructuur van Europa; 

B. overwegende dat de digitalisering een bijzonder groot effect heeft op de wijze waarop 

culturele identiteiten tot uiting gebracht worden, en overwegende dat nieuwe 

distributiekanalen de toegang tot cultuur en artistieke schepping vergemakkelijken en 

makers en kunstenaars kansen bieden; 

C. overwegende dat het aantal nieuwe diensten en bedrijven enorm is toegenomen als 

gevolg van de digitalisering van geproduceerde, verspreide, verkochte en 

geconsumeerde culturele goederen in Europa en wereldwijd; overwegende dat de 

bescherming van creatief werk en het recht op een billijke compensatie voor makers en 

een billijke en doeltreffende verdeling van inkomen in de culturele sector ook in het 

digitale tijdperk moeten gelden; 

D. overwegende dat bij het auteursrechtenbeheer bijzondere aandacht moet worden besteed 

aan de transparantie van de geldstromen die door organisaties voor collectief beheer 

geïnd, verdeeld en aan de makers uitgekeerd worden, en dat er 

auteursrechtenorganisaties nodig zijn; 

E. overwegende dat Richtlijn 2001/29/EG de lidstaten toestaat om ten aanzien van 

bepaalde vormen van reproductie van bepaalde soorten culturele goederen in een 

beperking van of een restrictie op het reproductierecht te voorzien, zonder aan de 

rechthebbenden toestemming te vragen, voor zover het om privégebruik gaat; 

F. overwegende dat Richtlijn 2001/29/EG de lidstaten toestaat om te voorzien in 

vergoedingen die uitsluitend worden berekend op basis van het mogelijke nadeel dat de 

rechthebbenden door het kopiëren voor privégebruik lijden; 

G. overwegende dat volgens ramingen van de Europese Commissie de in 23 van de 

28 lidstaten geïnde vergoedingen voor het kopiëren voor privégebruik sinds de 

inwerkingtreding van Richtlijn 2001/29/EG in totaal meer dan verdrievoudigd zijn en 

nu neerkomen op meer dan 600 miljoen euro; 

H. overwegende dat de consument de heffing voor het kopiëren voor privégebruik betaalt 

wanneer hij traditionele of digitale opnamemedia en -materiaal koopt, en dat hij 

derhalve het recht heeft te weten dat die heffing bestaat en hoeveel deze bedraagt; 

I. overwegende dat de diverse inningsmodellen en heffingstarieven voor het kopiëren voor 
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privégebruik uiteenlopen en daardoor ook verschillen qua invloed op de consument en 

de interne markt; overwegende dat er een Europees kader tot stand moet worden 

gebracht om te kunnen zorgen voor een hoge mate van transparantie voor 

rechthebbenden, producenten en invoerders van apparatuur, consumenten en 

dienstverleners in de hele Unie; 

J. overwegende dat de in de lidstaten opgezette mechanismen van vrijstelling en 

terugbetaling voor professioneel gebruik doeltreffend moeten zijn;  

K. overwegende als gevolg van nieuwe technologieën en digitalisering inhoud kan worden 

gekopieerd zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit en tegen nauwelijks extra 

kosten, hetgeen leidt tot het ontstaan van nieuwe bedrijfsmodellen en tot grote 

potentiële algemene voordelen, bijvoorbeeld wat betreft toegang tot een steeds meer 

diverse culturele inhoud, informatie en vorming; 

Een systeem dat gemoderniseerd en geharmoniseerd moet worden 

1. herinnert eraan dat de regelgeving inzake auteursrechten moet voorzien in een 

evenwicht tussen de belangen van makers en van consumenten; is van mening dat alle 

Europese consumenten het recht moeten hebben om kopieën voor privégebruik te 

maken van legaal verworven inhoud; 

2. wijst erop dat heffingen voor het kopiëren voor privégebruik momenteel een bron van 

inkomsten vormen die meer of minder belangrijk is voor verschillende categorieën van 

rechthebbenden, en dat het belang ervan sterk verschilt van lidstaat tot lidstaat; 

3. merkt op dat enkele lidstaten hebben geopteerd voor de invoering van een uitzondering 

voor kopiëren voor privégebruik, met compensatie voor rechthebbenden, maar dat de 

culturele en creatieve sector ook bijdraagt tot groei in lidstaten die er niet voor gekozen 

hebben om een thuiskopieheffing op te leggen; 

4. wijst erop dat de grote verschillen tussen nationale heffingssystemen, met name wat 

betreft de soorten producten die aan de heffing onderworpen zijn, en de hoogte van de 

heffingen, tot concurrentieverstoringen en "forum shopping" op de interne markt 

kunnen leiden; 

5. benadrukt dan ook dat er een langetermijndebat nodig is om een efficiënte en actuele 

benadering te ontwikkelen die niet noodzakelijkerwijs gebaseerd is op een forfaitaire 

heffing op apparatuur, en dat er een gemoderniseerd Europees kader tot stand moet 

komen dat gelijke voorwaarden waarborgt voor rechthebbenden, consumenten, 

fabrikanten en invoerders van apparatuur alsmede dienstverleners in de hele Unie; 

6. onderstreept dat er een discussie nodig is om de doeltreffendheid en impact van de 

huidige heffingssystemen op de interne digitale markt te evalueren; verzoekt de 

lidstaten en de Commissie daarom alternatieven te onderzoeken die voldoen aan de 

doelstelling van een evenwichtige auteursrechtenregeling en tevens aansluiten bij de 

verwachtingen van de huidige consument; 

7. is daarnaast van mening dat het maken van kopieën voor privégebruik van legaal 
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verworven inhoud een vorm van normaal gebruik is van de verworven producten of 

diensten door de gebruiker, die niet schadelijk zou mogen zijn voor de rechtmatige 

belangen van de rechthebbenden en waarvoor dus geen compensatie nodig is; 

8. verzoekt de lidstaten en de Commissie een onderzoek in te stellen naar de essentiële 

elementen van kopiëren voor privégebruik, en met name de definitie, het concept 

"billijke compensatie", dat momenteel niet expliciet wordt geregeld door Richtlijn 

2001/29/EG, en het concept "nadeel" voor een auteur ten gevolge van de onrechtmatige 

reproductie van het werk van een rechthebbende voor privégebruik; 

Verbetering van het heffingssysteem op de korte termijn 

9. verzoekt de Commissie naar convergentie te streven aangaande de producten die aan de 

heffing onderworpen kunnen zijn, en gemeenschappelijke criteria vast te stellen voor de 

wijze waarop de heffingstarieven voor het kopiëren voor privégebruik worden 

overeengekomen, teneinde tot een transparant, billijk en uniform systeem voor alle 

belanghebbende partijen te komen; 

10. beveelt aan om in het geval van grensoverschrijdende transacties de heffingen voor 

kopiëren voor privégebruik te innen in de lidstaat waar de eindgebruiker die het product 

heeft gekocht, woonachtig is, in overeenstemming met het arrest van het Hof van 

Justitie in de zaak Opus; 

11. is derhalve van mening dat een organisatie voor collectief beheer van een lidstaat voor 

een en hetzelfde product slechts eenmaal thuiskopieheffingen zou mogen kunnen innen, 

om dubbele betalingen bij grensoverschrijdende transacties te voorkomen, en dat ten 

onrechte betaalde heffingen in een andere lidstaat dan die van de eindgebruiker moeten 

worden terugbetaald; 

12. vindt dat de consument moet worden ingelicht over het bedrag, het doel en de 

aanwending van de heffingen die hij betaalt; beveelt de Commissie en de lidstaten 

daarom aan overleg te plegen met de fabrikanten, invoerders, kleinhandelaren en 

consumentenorganisaties en ervoor te zorgen dat die informatie duidelijk beschikbaar is 

voor de consument; 

13. spoort de lidstaten aan transparante vrijstellingsregels voor professioneel gebruik in te 

voeren, om er zeker van te zijn dat zulk gebruik ook in de praktijk vrijgesteld blijft van 

thuiskopieheffingen, conform de rechtspraak van het Hof van Justitie; 

Transparantie met betrekking tot het gebruik van inkomsten  

14. onderstreept de noodzaak van grotere transparantie van de geldstromen die door de 

organisaties voor collectief beheer geïnd, verdeeld en aan de makers uitgekeerd worden, 

bijvoorbeeld via de jaarlijkse publicatie van de bedragen die voor sociale en culturele 

doeleinden worden gebruikt; 

Technische beveiligingsvoorzieningen  

15. wijst erop dat de lidstaten mogen voorzien in een uitzondering op auteursrechten die 
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burgers het recht geeft  hun audiovisuele en muziekrepertoire vrijelijk van het ene naar 

het andere medium te kopiëren, zonder aan de rechthebbenden toestemming te vragen; 

betreurt het dat deze vrijheid in de praktijk kan worden belemmerd door bepaalde 

technische beveiligingsvoorzieningen; 

16. dringt er bij de Commissie op aan de impact van technische beveiligingsvoorzieningen 

op de vrijheid van kopiëren voor privégebruik en op billijke compensatie voor makers 

in het kader van uitzonderingen voor thuiskopiëren te beoordelen; 

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de regeringen en parlementen van de lidstaten. 

Or. en 

 

 


