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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten in het kader 
van de informatiemaatschappij belangrijk is voor de ontwikkeling van het economische 
leven binnen de interne markt;

2. stelt vast dat op basis van dit eerste verslag inzake de toepassing van artikel 5, 6 en 8 van 
Richtlijn 2001/29/EG geen zinvolle beoordeling mogelijk is, als gevolg van de late 
omzetting in sommige lidstaten;

3. hoopt dat de Commissie meer tijd neemt om een degelijker overzicht samen te stellen van 
omzettingsmaatregelen en nog te verwachten jurisprudentie; 

4. verwacht dat de toepassing van deze richtlijn moet plaatsvinden binnen een breder kader 
en dat daarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de bepalingen ten 
aanzien van elektronische handel uit Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van 
de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt1, 
Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten2 en de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming van 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens3;

5. staat positief tegenover een systeem dat gebaseerd is op arbitrage, bemiddeling of 
zelfregulering ten aanzien van de verschillende partijen binnen de digitale wereld;

6. is enerzijds van mening dat het onderwijs en de bewustwording van wezenlijk belang zijn 
en verzoekt anderzijds de Commissie zich te vergewissen van de transparantie en de 
compatibiliteit van de systemen voor het beheer van digitale rechten.

                                               
1 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
2 PB L 157 van 30.4.2004, blz. 45.
3 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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