
Nieuws: Amendement slordig, overhaast en zonder consequenties 

 

De status van het eind vorige week door het Europees Parlement 

(EP) aangenomen amendement is volstrekt onduidelijk. Dat zegt 

NVPI-woordvoerder Wouter Rutten. Hij onderschrijft een eerdere 

reactie van de IFPI, waarin het amendement ‘slecht geschreven 

en overhaast genomen’ wordt genoemd. De federatie stelt dat 

het amendement in tegenspraak is met de intenties van het 

rapport over het bevorderen van de Europese culturele 

industrie door de Franse Europarlementariër Guy Bono. Naar 

aanleiding van dit rapport werd het amendement ingediend. 

“Naar verluidt werd het voorstel pas 48 uur voor stemming 

ingediend en wist een deel van de leden niet eens waar het 

over ging”, zegt Rutten. “In het amendement worden lidstaten 

opgeroepen maatregelen, zoals het van internet afsluiten van 

inbreukplegers op de auteursrechten, te vermijden. Maar dat 

wil niet zeggen dat het Europees Parlement ineens geen belang 

hecht aan piraterijbestrijding, zoals sommige organisaties 

suggereren. Je kunt afsluiten ook vermijden door andere 

maatregelen te nemen.” 

 

De status van het amendement is ondertussen onduidelijk. 

“Lokale wetgeving prevaleert binnen de kaders van de Europese 

Richtlijn”, aldus Rutten. “Het is maar zeer de vraag of iets 

dergelijks in de nieuwe Richtlijn wordt opgenomen, na alle 

discussies die hierover gaan volgen en waaraan de IFPI 

nadrukkelijk deelneemt. Het amendement heeft alleen 

rechtsgeldigheid als het deel gaat uitmaken van een Richtlijn. 

Tot die tijd zijn er geen consequenties. Dit voorstel heeft 

geen enkel ander effect dan communicatief schadelijke gevolgen 

voor de entertainmentsector, omdat consumentenorganisaties en 

zogenaamde voorvechters van digitale burgerrechten net doen 

alsof het EP ineens niet zwaar tilt aan piraterijbestrijding.” 

 

Rutten is positief gestemd over de uitkomst van de komende 

discussies. “Alle bewegingen zijn de andere kant op”, meent 

hij, verwijzend naar de maatregelen die Groot-Brittannië en 

Frankrijk willen nemen tegen illegale downloaders. “Bovendien 

is Frankrijk in de tweede helft van dit jaar EU-voorzitter en 

heeft president Nicolas Sarkozy de bescherming van het 

intellectueel eigendom in het digitale domein als speerpunt. 

Hij is erop gebrand hierover tijdens de duur van het 

voorzitterschap (een halfjaar) spijkers met koppen te slaan.” 

Ondertussen probeert de NVPI vanuit Nederland bij te dragen 

aan de discussie. Rutten: “We praten met 

ondernemersorganisatie VNO-NCW over het organiseren van een 

congres. Dat moet vóór 1 juli (de ingangsdatum van het Franse 

voorzitterschap, WS) plaatshebben.” 

https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-europees-parlement-tegen-afsluiten-internetgebruikers-entertainment-business/

