
Nieuws: EU komt met wetsvoorstellen tegen piraterij 

 

De Europese Commissie komt in november met nieuwe 

wetsvoorstellen voor meer hulpmiddelen in de strijd tegen de 

illegale handel in muziek en films. Momenteel verschillen de 

wetten op dit gebied in de diverse lidstaten nog van elkaar, 

waardoor piraten de dans kunnen ontspringen. Volgens ZDNet 

behelst de nieuwe wetgeving strengere minimumstandaarden voor 

de vijftien lidstaten van de Europese Unie en verder moet die 

de mazen in de huidige wetten dichten. Maar de wetsvoorstellen 

bevatten geen verplichte strafmaten voor overtreders van de 

wetten. 

 

Naar verwachting zullen de voorstellen van de EU eenduidige 

procedures voor opsporing, inbeslagneming en bewijsvoering 

door nationale autoriteiten bevatten en criteria voor het 

vaststellen van de geleden dan wel veroorzaakte schade. 

Daarnaast zou ook worden gepleit voor hechtere samenwerking 

tussen nationale autoriteiten, zodat er minder tijd verloren 

gaat aan bureaucratische procedures. 

 

In het eerder dit jaar uitgebrachte IFPI Piracy Report 2002 

bleek dat bijna 40% van alle muziek, verkocht op cd of 

cassette, illegaal is. Het totaalaantal gepirateerde 

geluidsdragers dat in 2001 werd verhandeld komt daarmee 

volgens de IFPI (International Federation of the Phonographic 

Industry) op ruim 1,9 miljard stuks. Nooit eerder werden 

zoveel illegale geluidsdragers verhandeld. Het aantal illegale 

cd’s bedraagt 51% van het totaalaantal. Ook meldde de IFPI dat 

de verkoop van muziek in de eerste helft van dit jaar 

wereldwijd met 9,2% is afgenomen vergeleken met dezelfde 

periode vorig jaar. De verkoop van cd’s is met 7% teruggelopen 

en die van singles en muziekcassettes met respectievelijk 17 

en 31%. In aantallen is de terugloop van cd’s zelfs 11,2%. 

Volgens het rapport zijn in de EU vooral Spanje, Italië en 

Griekenland probleemgebieden. Het percentage illegaal 

verkochte cd’s ligt in die landen tussen de 25 en 50%. Het 

rapport wijst ook met een beschuldigende vinger naar Oost-

Europa, waar enkele kandidaat-leden voor de Europese Unie het 

niet zo nauw nemen met de wet. Volgens het IFPI-rapport is 

juist nu actie nodig, nog voor de nieuwe leden zijn 

toegetreden. 


