
 

AD\1058332NL.doc  PE549.303v03-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

  

 EUROPEES PARLEMENT 2014 - 2019 

 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
 

2014/2256(INI) 

20.4.2015 

ADVIES 

van de Commissie industrie, onderzoek en energie 

aan de Commissie juridische zaken 

inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van 

bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 

informatiemaatschappij 

(2014/2256(INI)) 

Rapporteur voor advies: José Blanco López 

 



 

PE549.303v03-00 2/10 AD\1058332NL.doc 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1058332NL.doc 3/10 PE549.303v03-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst op het belang van de culturele en linguïstische diversiteit in Europa, die eerder voor- 

dan nadelen voor de interne markt met zich meebrengt, en beklemtoont dat de Europese 

culturele en creatieve sectoren een belangrijke bijdrage leveren aan economische groei, 

innovatie en werkgelegenheid in de EU, omdat deze sectoren werk bieden aan meer dan 

7 miljoen mensen en goed zijn voor meer dan 4,2 % van het Europese bbp; benadrukt dat 

de culturele en creatieve sectoren ook tijdens de economische crisis van 2008-2012 banen 

hebben gegenereerd en een belangrijke rol hebben gespeeld bij het versterken van het 

concurrentievermogen van de Unie; benadrukt dat er in de online-omgeving nieuwe 

bedrijfsmodellen en innovatieve diensten zijn ontwikkeld; 

2. benadrukt dat culturele en creatieve inhoud online een belangrijke aanjager is voor de 

ontwikkeling van de informatiemaatschappij, informatietechnologieën en investeringen in 

digitale infrastructuur en diensten, die op hun beurt innovatie, groei en creativiteit 

bevorderen; 

3. benadrukt dat de wetgeving inzake auteursrecht en naburige rechten het wetgevend kader 

vormt voor de Europese culturele en creatieve sectoren, op basis waarvan zij in staat zijn 

economische activiteiten te ontplooien, banen te creëren en creativiteit en innovatie te 

realiseren; benadrukt dat de productiviteit van de sector nog altijd groeit en wijst erop dat 

het huidige gefragmenteerde en achterhaalde systeem de volledige ontwikkeling en de 

goede werking van de Europese digitale interne markt belemmert; 

4. is verheugd over de grote belangstelling die EU-burgers hebben getoond voor de openbare 

raadpleging van de Commissie over de herziening van de EU-regels inzake auteursrecht 

en over de bijdragen die de burgers in dit kader hebben geleverd; 

5. benadrukt dat de wetgeving inzake auteursrecht en naburige rechten een evenwichtig 

rechtskader moet vormen voor de Europese culturele en creatieve sectoren, op basis 

waarvan zij economische activiteiten kunnen ontplooien en banen kunnen creëren; 

benadrukt evenwel dat het huidige gefragmenteerde en achterhaalde heffingenstelsel grote 

problemen oplevert voor de ontwikkeling van de Europese digitale interne markt en 

daarom een belemmering vormt voor groei en economische ontwikkeling; 

6. benadrukt dat de wetgeving inzake auteursrecht en naburige rechten het wetgevend kader 

vormt voor de Europese culturele en creatieve sectoren, op basis waarvan zij in staat zijn 

hun economische activiteiten te ontplooien en banen te creëren; wijst erop dat de 

productiviteit van deze sectoren blijft toenemen, maar de inkomsten van de 

rechthebbenden in deze sectoren afnemen; 

7. benadrukt dat de wetgeving inzake auteursrecht en naburige rechten het wetgevend kader 

vormt voor de Europese culturele en creatieve sectoren, en tevens voor de onderwijs- en 

onderzoekssector, en voor de sector die profijt heeft van de uitzonderingen op of 

beperkingen van deze rechten, en tevens de basis vormt voor hun activiteiten en 
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werkgelegenheid; 

8. wijst erop dat het auteursrecht en de naburige rechten het fundament vormen voor de hele 

creatieve sector en de daarmee samenhangende waardeketen; dringt er daarom bij de 

Commissie op aan de intellectuele-eigendomsrechten van scheppende kunstenaars te 

steunen en te beschermen zodat de creatieve sector in Europa kan floreren; 

9. is ingenomen met de toezegging van de Commissie om verder te gaan met de 

ontwikkeling van de digitale agenda van de EU en te werken aan modernisering van de 

regels inzake het auteursrecht; is het ermee eens dat herziening van Richtlijn 2001/29/EG 

noodzakelijk is om te waarborgen dat auteurs, uitvoerend kunstenaars en andere 

rechthebbenden passend beloond worden en dat hun rechten beter beschermd worden en 

dat er - in dit digitale tijdperk met zijn veranderende en zich voortdurend ontwikkelende 

technologische omgeving, die leidt tot veranderingen in het gedrag van consumenten en 

die niet alleen kansen biedt, maar ook uitdagingen met zich meebrengt - in de Europese 

culturele economie een eerlijk evenwicht wordt gevonden tussen de belangen van alle 

betrokken partijen (kmo's, consumenten, gebruikers, kunstenaars en rechthebbenden); is 

van oordeel dat deze herziening moet zorgen voor de noodzakelijke juridische 

duidelijkheid, rechtszekerheid en stabiliteit, en tevens de flexibiliteit moet bieden die 

nodig is om investeringen en groei in de creatieve en culturele sector te stimuleren, en 

daarnaast de rechtsonzekerheid en juridische inconsistenties die een negatieve invloed 

hebben op de werking van de interne markt moet wegnemen; is er voorstander van dat met 

het oog op de consistentie Richtlijn 200/31/EG inzake elektronische handel zo spoedig 

mogelijk wordt herzien en verlangt in dit kader een sterke inzet; vindt dat bij deze 

herziening de modernisering van het auteursrecht een van de hoofddoelstellingen moet 

zijn en dat daarbij gestreefd moet worden naar vergemakkelijking van 

grensoverschrijdende toegang tot diensten en inhoud, waarbij een hoog niveau van 

bescherming van intellectuele-eigendomsrechten behouden blijft, een en ander ten dienste 

van ontwikkeling en culturele verscheidenheid; 

10. wijst erop dat de modernisering van de bestaande regelgeving inzake auteursrecht 

integraal deel uitmaakt van de digitale economie; 

11. wijst erop dat creatieve innovatie en technologische vooruitgang een grote invloed kunnen 

hebben op het leven van de burgers, omdat daardoor verschillende groepen in staat 

worden gesteld op creatieve wijze met elkaar te communiceren en samen te werken, en 

bestaande vaardigheden van creatieve mensen worden verbeterd en bovendien 

meerwaarde wordt gecreëerd; is van oordeel dat hierdoor een bijdrage wordt geleverd aan 

de verbetering van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid en tot meer 

innovatie in heel Europa; 

12. beseft dat commerciële activiteiten waarmee inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten 

een ernstige bedreiging vormen voor de werking van de digitale interne markt en voor de 

ontwikkeling van het legale aanbod aan gediversifieerde culturele en creatieve inhoud 

online; 

13. verzoekt de Commissie de verschillende stelsels inzake kopiëren voor privégebruik in 

Europa aan een beoordeling te onderwerpen, rekening houdend met de doeltreffendheid 

en transparantie van de heffingen en de veranderingen in het gebruik van kopieën voor 
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privégebruik; is van mening dat de Commissie de verschillen tussen de stelsels inzake 

kopiëren voor privégebruik moet aanpakken om het vrije verkeer van goederen en 

diensten op de interne markt te garanderen, de billijke vergoeding van creatieve en 

culturele inhoud te waarborgen en de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve 

bedrijfsmodellen te bevorderen; 

14. benadrukt dat een hervorming van het EU-acquis inzake auteursrecht de Europese 

culturele en creatieve sectoren moet blijven versterken door de rechtszekerheid in de 

digitale omgeving voor alle betrokken partijen, waaronder de rechthebbenden, 

ondernemingen en gebruikers, te verbeteren en door stimulansen te bieden voor 

innovatieve vergunningenstelsels online en nieuwe bedrijfsmodellen voor de 

onlinedistributie van inhoud, zodat de sector kan profiteren van de digitale revolutie en 

tegelijk een evenwichtige waardeketen wordt gewaarborgd; 

15. wijst erop dat uitzonderingen op en beperkingen van het auteursrecht een belangrijk 

aspect van wetgeving inzake auteursrecht vormen, en dat instellingen die gebruik maken 

van deze uitzonderingen en beperkingen een belangrijke bedrage leveren aan de 

economische groei, innovatie en werkgelegenheid in de EU; verzoekt de Commissie een 

geharmoniseerd kader voor uitzonderingen en beperkingen voor te stellen om de 

versnippering van de markt aan te pakken, de rechtszekerheid te verbeteren en de 

grensoverschrijdende toegankelijkheid van auteursrechtelijk beschermde inhoud te 

bevorderen, teneinde gelijke toegang tot culturele diversiteit in de EU mogelijk te maken 

en aan de verwachtingen van de consument te voldoen; wijst erop dat de lidstaten, 

wanneer zij in uitzonderingen of beperkingen voorzien, ervoor moeten zorgen dat deze 

uitzonderingen of beperkingen geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van een 

werk of andere zaak, en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk 

schaden; verzoekt om een herbeoordeling van de uitzonderingen ten behoeve van 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, die moeten gelden voor educatieve en 

onderzoeksactiviteiten die verband houden met een onderwijsinstelling die erkend is door 

de nationale autoriteiten, krachtens de nationale wetgeving of in het kader van een 

onderwijs- of onderzoeksprogramma; verzoekt de Commissie te onderzoeken op welke 

manier openbare en onderzoeksbibliotheken boeken in digitaal formaat kunnen uitlenen 

voor persoonlijk gebruik, ongeacht de plaats van toegang, en hoe er daarbij voor gezorgd 

kan worden dat de belanghebbenden hiervoor een billijke vergoeding ontvangen; 

16. verzoekt om de vaststelling van een verplichte beperking op grond waarvan openbare en 

onderzoeksbibliotheken boeken in digitaal formaat kunnen uitlenen aan het publiek voor 

eigen gebruik, ongeacht de plaats van toegang; 

17. is van mening dat aanpassing van Richtlijn 2001/29/EG aan het digitale tijdperk 

ondernemerschap kan stimuleren en kan leiden tot de totstandbrenging van nieuwe 

bedrijfsmodellen, en dus een stimulans kan vormen voor innovatie en werkgelegenheid; 

18. verzoekt de Commissie na te gaan of het mogelijk is in het kader van een moderne agenda 

voor handelsbeleid de looptijd van de geharmoniseerde termijnen voor 

auteursrechtbescherming aanzienlijk te verkorten; 

19. benadrukt het belang van contractvrijheid voor alle rechthebbenden, die hun rechten vrij 

moeten kunnen uitoefenen; is van mening dat er een juridisch kader ontwikkeld moet 
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worden dat uitgaat van feiten en dat rekening houdt met de ervaringen van alle 

belanghebbenden, en dat tevens de onderhandelingspositie en de contractuele positie van 

alle scheppende kunstenaars ten opzichte van andere rechthebbenden en tussenpersonen 

verbetert; 

20. stelt voor de aansprakelijkheid van serviceproviders en tussenpersonen aldus te herzien 

dat hun juridische status en auteursrechtelijke aansprakelijkheid wordt verduidelijkt, 

gegarandeerd wordt dat in het hele creatieve proces en in de hele toeleveringsketen 

passende zorgvuldigheid wordt betracht, en gewaarborgd wordt dat scheppende 

kunstenaars en rechthebbenden in de Europese Unie billijk worden beloond; 

21. acht het nodig om in het kader van een algehele herziening van het auteursrecht ook 

maatregelen te nemen om het grensoverschrijdende aanbod en de grensoverschrijdende 

beschikbaarheid van digitale inhoud te vergroten, bijvoorbeeld nieuwe regelgeving op het 

gebied van consumentenbescherming, ontwikkeling van e-handel, onderlinge afstemming 

van btw-tarieven en uitbreiding van digitale netwerken; 

22. acht het noodzakelijk dat wordt voorzien in een duidelijk, modern kader voor culturele 

instellingen, op basis waarvan bibliotheken boeken kunnen uitlenen via e-uitleen en dat 

bibliotheken, archieven en musea in staat stelt beschermde werken die niet langer in de 

handel zijn, online beschikbaar te stellen; 

23. is van oordeel dat burgers toegang moeten hebben tot online-inhoud in andere lidstaten en 

dergelijke inhoud moeten kunnen aanschaffen en is van mening dat ontzegging van de 

toegang tot online-inhoud, louter op basis van de plaats waar de gebruiker zich bevindt, in 

de weg staat aan de ontwikkeling van de digitale interne markt; is ingenomen met het feit 

dat Richtlijn 2014/26/EU voorziet in multiterritoriale licentieverlening, omdat dat een 

goede manier is om de versnippering van de interne markt aan te pakken; pleit voor de 

ontwikkeling van afgewogen, marktgerichte en flexibele oplossingen die de culturele 

diversiteit eerbiedigen en die ertoe bijdragen de bestaande belemmeringen voor 

grensoverschrijdende toegang tot en beschikbaarheid van producten en diensten worden 

weggenomen, zoals het ontwikkelen van mechanismen voor de grensoverschrijdende 

overdraagbaarheid binnen de EU van rechtmatig verkregen en beschikbaar gestelde 

inhoud; 

24. is van mening dat het beperken van de toegang tot online-inhoud op grond van de plaats 

waar de gebruikers zich bevinden, als deze gebruikers wel vooraf voor toegang tot deze 

inhoud hebben betaald, schadelijk is voor de werking van de netwerken en in de weg staat 

aan de ontwikkeling van de digitale interne markt; 

25. wijst erop dat de snelle technologische ontwikkelingen en de veranderende 

bedrijfsmodellen op de digitale markt nopen tot een technologisch neutraal juridisch en 

wetgevingskader inzake auteursrecht; benadrukt dat de bescherming van auteursrechten en 

naburige rechten zowel online als offline geëerbiedigd moet worden, maar wijst er daarbij 

tevens op dat de digitale omgeving verschilt van de analoge wereld, en benadrukt dat de 

lijst van beperkingen en restricties nauwkeurig moet worden bestudeerd en dat bekeken 

moet worden of er aanvullende of alternatieve vormen van auteursrechtelijke bescherming 

nodig zijn om daarop in te spelen en om bij te dragen aan economische groei, de volledige 

ontplooiing van de digitale interne markt en het concurrentievermogen; 
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26. wijst op het belang van territoriale licentieverlening in de EU, met name op het gebied van 

de film- en audiovisuele productie, die hoofdzakelijk gebaseerd is op 

voorfinancieringsregelingen en vooraankoop van producties door omroepen; 

27. benadrukt dat digitale heffingen transparanter moeten worden en verbeterd moeten 

worden om de rechten van rechthebbenden en consumenten te beschermen en tevens 

rekening te houden met Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 

26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige 

rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor 

het onlinegebruik ervan op de interne markt; 

28. verzoekt de Commissie oplossingen te onderzoeken en voor te stellen voor 

geautomatiseerde analysetechnieken voor tekst en gegevens (zoals tekst- en datamining) 

ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, en dan met name voor niet-commerciële 

doeleinden, onder de voorwaarde dat toestemming is verleend voor het lezen van het 

werk, en ook te kijken naar andere opties, zoals het licensiemodel dat sommige lidstaten 

reeds hebben ontwikkeld, om onderzoekers in staat te stellen het concurrentievermogen 

van Europa op de wereldmarkt in stand te houden; 

29. wijst erop dat er voor een grotere interoperabiliteit moet worden gezorgd, met name op het 

gebied van software en eindapparatuur, aangezien een gebrek hieraan innovatie 

belemmert, de concurrentie vermindert en de consumenten schaadt; is van mening dat een 

gebrek aan interoperabiliteit tot marktdominantie van één product of dienst leidt, wat op 

zijn beurt de concurrentie beknot en de keuzemogelijkheden voor consumenten in de EU 

beperkt; 

30. beseft dat de enorme groei van internettoegang nieuwe vormen van gebruik van werken 

tot ontwikkeling heeft doen komen, en dringt aan op passende compensatie voor 

rechthebbenden in de digitale omgeving, en op oplossingen die de toegang van burgers tot 

cultuurgoederen en kennis waarborgen; 

31. verzoekt de Commissie te onderzoeken of de bestaande maatregelen om de 

rechthebbenden een billijke compensatie te garanderen voor door natuurlijke personen 

voor privégebruik gemaakte reproducties, zoals de heffingen op kopiëren voor 

privégebruik, voldoende actueel en doeltreffend zijn en hierbij het subsidiariteitsbeginsel 

volledig in acht te nemen; 

32. spoort bibliotheken en archieven ertoe aan met rechthebbenden vrijwillige 

overeenkomsten aan te gaan, zodat zij hun openbare taak in de digitale samenleving 

kunnen vervullen en tegelijkertijd de rechten van de rechthebbenden eerbiedigen; 

33. benadrukt dat wijzigingen in de regelgeving op dit gebied moeten waarborgen dat door het 

auteursrecht en de naburige rechten beschermde producten en diensten toegankelijk zijn 

voor iedereen, en met name voor gehandicapten, en derhalve aan de digitale omgeving 

moeten zijn aangepast; is van mening dat het ontbreken van een mogelijkheid voor 

gebruikers met een handicap om inhoud in een voor hen passend formaat te verwerven, 

een handelsbelemmering voor ondernemingen kan vormen en de culturele output en het 

aanbod aan inhoud in de lidstaten kan verschralen; roept de EU op tot ratificatie van het 

Verdrag van Marrakesh ter bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor 
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personen met een visuele handicap en personen met leesproblemen, dat voorziet in een 

verplichte beperking ten aanzien van gebruik ten behoeve van personen met een handicap, 

als dat gebruik direct met de handicap verband houdt en van niet-commerciële aard is en 

voor zover het wegens de betrokken handicap noodzakelijk is; 

34. wijst erop dat de bescherming van het auteursrecht maar zo effectief is als de 

handhavingsmaatregelen om het te beschermen, en dat - om de culturele en creatieve 

sectoren in Europa te laten floreren en innovatie te beschermen - de auteursrechtelijke 

bescherming dan ook robuust moet zijn; 

35. verzoekt de Commissie om bij de herziening van het wetgevingskader inzake 

auteursrechten rekening te houden met het snel toenemend gebruik van creatieve werken 

op internetplatforms met door gebruikers gegenereerde inhoud en op sociale media, en om 

te zorgen voor een betere informatievoorziening aan gebruikers over de verplichtingen die 

gelden voor eenieder die willens en wetens hyperlinks naar onrechtmatige inhoud of links 

ter omzeiling van betaalmuren aanbiedt; is van oordeel dat nieuwe voorstellen gericht 

moeten zijn op de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en eindgebruikers, 

maar tegelijkertijd een dynamisch internet moeten stimuleren, waarbij technologie en 

internettoegang de burgers mogelijkheden bieden om innovatief en creatief te zijn; is van 

oordeel dat de Commissie daarnaast een juridische definitie zou kunnen voorstellen van 

werken uit het "publieke domein", en ervoor zou kunnen zorgen dat deze werken 

beschermd worden tegen particuliere toe-eigening via digitalisering of anderszins; 

36. stelt met bezorgdheid vast dat de waarde die in de digitale economie wordt gegenereerd 

door de exploitatie van auteursrechtelijk beschermde werken, niet eerlijk met de 

rechthebbenden wordt gedeeld, onder meer ten gevolge van het belastingregime voor 

serviceproviders; verzoekt de Commissie een onderzoek in te stellen naar de omvang en 

de effecten van deze waardeoverdracht aan tussenpersonen op internet; 

37. verzoekt de Commissie om in het kader van de onderhandelingen over het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen de dialoog met de VS over beider 

wetgevingskaders inzake auteursrechten voort te zetten en op dit gebied te blijven 

samenwerken, teneinde potentiële handelsbelemmeringen en hinderpalen voor 

markttoegang uit de weg te ruimen; 

38. verzoekt de Commissie de binnen het wetgevingskader van de analoge omgeving 

toegestane uitzonderingen en beperkingen aan te passen en te standaardiseren 

overeenkomstig de nieuwe voorwaarden die gelden in de digitale omgeving, met name ten 

gevolge van nieuwe technologieën op het gebied van cloud computing; 

39. is van mening dat er gemeenschappelijke inspanningen moeten worden geleverd om 

inbreuken op auteursrechten in de EU te bestrijden en op die manier de bescherming van 

auteursrechten en een billijke vergoeding te waarborgen; wijst op de noodzaak de 

consumenten voor te lichten over de gevolgen van schendingen van het auteursrecht en 

naburige rechten en dringt erop aan een goede oplossing te vinden om ervoor te zorgen dat 

niemand winst haalt uit inbreuken op het auteursrecht; 

40. wijst erop dat Richtlijn 2013/37/EU van 26 juni 2013 inzake het hergebruik van 

overheidsinformatie voorziet in een gemeenschappelijk rechtskader voor een EU-markt 
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voor gegevens in overheidshanden (overheidsinformatie) en ook bepalingen inzake 

transparantie en mededinging bevat. 
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