Brussel, 11 september 2018

Onderwerp: stemming over de richtlijn auteursrecht op 12 september

Geachte afgevaardigde van het Europees Parlement,
Op 12 september zal de plenaire vergadering van het Europees Parlement een standpunt
innemen over de richtlijn auteursrecht. Wij, Belgische middenveldorganisaties, schrijven u om u te
wijzen op een aantal problemen in verband met die ontwerprichtlijn. Meer in het bijzonder roept
artikel 13, zoals voorgesteld in de teksten van de leden van het Europees Parlement Voss en Cavada,
op tot onrealistische maatregelen. Indien die worden uitgevoerd, zouden ze ondoeltreffend en
gevaarlijk zijn omdat ze een groot aantal internetbedrijven zouden dwingen om de communicatie
van internetgebruikers in Europa te controleren en te filteren.
•

Automatische filters brengen het recht op privacy in gevaar, aangezien dergelijke filters een
volledige controle van alle online communicatie vereisen.

•

Automatische filters belemmeren de vrijheid van meningsuiting van individuen: alle eerdere
pogingen zijn ondoeltreffend gebleken en hebben steevast geleid tot blinde censuur, zonder
eerlijke beroepsprocedures, van originele culturele creaties, creaties binnen het spectrum van
uitzonderingen op het auteursrecht, politieke of culturele minderheidsstandpunten .…

•

Automatische filters zullen de monopolies van internetgiganten (Google, Facebook, enz.)
consolideren, omdat ze al over filterinfrastructuren beschikken – ook al functioneren
sommige niet goed. Alleen kleine Europese bedrijven en startende ondernemingen zullen
worstelen met de nieuwe kosten van het ontwikkelen en/of opzetten van een infrastructuur.
Kosten waaraan de rechtsonzekerheid wordt toegevoegd.

•

Wanneer de filterinfrastructuur eenmaal is geïnstalleerd voor inbreuken op het auteursrecht,
zal het slechts een kleine stap zijn om dit censuurmechanisme uit te breiden tot alle soorten
"ongewenste" communicatie, ongeacht de aard ervan (politiek, cultureel....).

•

Tot slot, zelfs als ze aanvaardbaar zouden zijn vanuit het oogpunt van de vrijheid van
meningsuiting en privacy, is dit een enorme vlucht naar voren, een nieuwe golf van
"technologisch solutionisme"; technologieën (die in dit geval niet bestaan) worden
bestempeld als een wondermiddel om problemen op te lossen die eigenlijk een serieuze
bezinning en diepgaande veranderingen in de maatschappij als geheel vereisen.

Wij zijn van mening dat de prioriteit van de Europese wetgevers moet liggen bij de
eerbiediging van de rechten en vrijheden van de Europese burgers - zoals vastgelegd in het
Handvest van de grondrechten - en de verderzetting van het evenwicht met de rechten van alle
auteurs. Aan de andere kant moet de nadruk worden gelegd op de versterking van de Europese
economie en cultuur, waarin de tekst duidelijk niet slaagt.
Deze en andere argumenten zijn naar voren gebracht in verschillende oproepen van de
speciale VN-rapporteur voor vrijheid van mening en meningsuiting; 57 NGO's voor de verdediging
van mensenrechten; meer dan 500 bibliotheken, universiteiten, onderzoekers...; meer dan 13 500
programmeurs en ontwikkelaars van open source software; 25 onafhankelijke juridische,
economische en sociale onderzoekscentra; het Max Planck Instituut voor innovatie en mededinging;
56 gerenommeerde academici die een aanbeveling over artikel 13 mee hebben ondertekend; 22
startups en online diensten met een aanzienlijk aantal gebruikers in de EU; en ten slotte het
onderzoekscentrum van het Europees Parlement, dat gewezen heeft op de risico's die verbonden
zijn aan automatische filters.
Wij dringen er daarom bij u op aan om voor de amendement op artikel 13 van de
Commissie IMCO te stemmen, die de automatische filtering uit de ontwerprichtlijn zouden
schrappen.
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