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AAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN

in de zaak C-462/09

ingediend door de Europese Commissie, te dezen vertegenwoordigd door Albert
Nijenhuis en Mie Samnadda, leden van haar Juridische Dienst, als gemachtigden,
domicilie kiezende ten kantore van Antonio Aresu, lid van haar Juridische Dienst,
Bechgebouw, Luxemburg,

betreffende het bij uitspraak van 20 november 2009 ingediende verzoek om een
prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 267 VWEU door de Hoge Raad der
Nederlanden, in het voor hem aanhangige geding tussen

STICHTING DE THUISKOPIE

en

1) Mijndert VAN DER LEE

2) Hananja VAN DER LEE

3) OPUS SUPPLIES DEUTSCHLAND GmbH

inzake de uitleg van de artikel 5 van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 22 mei 2001 betreffende harmonisatie van bepaalde aspecten van het
auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, Pb EG L 167/10 (de
Richtlijn).
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De Europese Commissie heeft de eer de volgende opmerkingen in te dienen:

1. JURIDISCH KADER

1. Alvorens de prejudiciële vragen te behandelen is het nuttig om even kort het

toepasselijke recht van de Europese Unie, het internationale recht als ook de

bepalingen van nationaal recht te beschrijven die in het onderhavige geval van

belang zijn.

1.1. Recht van de Europese Unie

2. Overweging 32 van de Richtlijn is als volgt:

(32) Deze richtlijn bevat een uitputtende opsomming van de beperkingen en
restricties op het reproductierecht en het recht van mededeling aan het publiek.
Sommige beperkingen en restricties zijn enkel van toepassing op het
reproductierecht, wanneer dit passend is. Bij het opstellen van deze lijst is
zowel rekening gehouden met de verschillende rechtstradities in de lidstaten
als met het vereiste van een goed functionerende interne markt. De lidstaten
passen deze beperkingen en restricties op coherente wijze toe. DU zal worden
beoordeeld bij het onderzoek van de uitvoeringswetgeving in de toekomst.

3. Overweging 35 luidt:

(35) Rechthebbenden dienen, in bepaalde uitzonderlijke gevallen, een billijke
compensatie te ontvangen om hen naar behoren te compenseren voor het
gebruik van hun beschermde werken of ander beschermd materiaal. Bij de
bepaling van de vorm, de modaliteiten en het mogelijke niveau van die billijke
compensatie moet rekening worden gehouden met de bijzondere
omstandigheden van elk geval. Bij de beoordeling van deze omstandigheden
zou een zinvol criterium worden gevormd door het mogelijke nadeel voor de
rechthebbenden als resultaat van de betreffende handeling. In gevallen waarin
de rechthebbenden reeds betaling in een andere vorm hebben ontvangen,
bijvoorbeeld als onderdeel van een licentierecht, is eventueel geen specifieke of
afzonderlijke betaling nodig. Bij de bepaling van het niveau van de billijke
compensatie dient ten volle rekening te worden gehouden met de mate waarin
gebruik wordt gemaakt van de in deze richtlijn bedoelde technische
voorzieningen. In bepaalde situaties waar de schade voor de rechthebbende
minimaal zou zijn, is het mogelijk dat geen betalingsverplichting ontstaat.

4. Voorts geven overweging 38 en 39 het volgende aan:

(38) Het moet de lidstaten worden toegestaan om ten aanzien van bepaalde
vormen van reproductie van geluidsmateriaal, beeldmateriaal en audiovisueel
materiaal voor privé-gebruik, in een beperking of restrictie op het
reproductierecht te voorzien, welke gepaard gaat met een billijke compensatie.
Dit kan de invoering of verdere toepassing omvatten van vergoedingsstelsels
om het nadeel voor de rechthebbenden te compenseren. Hoewel de verschillen
tussen de bestaande vergoedingsstelsels de werking van de interne markt



beïnvloeden zullen zij, wat de analoge reproductie voor privé-gebruik betreft,
wellicht geen noemenswaardige gevolgen voor de ontwikkeling van de
informatiemaatschappij hebben. Het is aannemelijk dat het digitaal kopiëren
voor privé-gebruik op grotere schaal zal plaatsvinden en een grotere
economische impact zal hebben. Daarom moet terdege rekening worden
gehouden met de verschillen tussen digitaal en analoog kopiëren voor privé-
gebruik, en moet in bepaalde gevallen een onderscheid tussen beide worden
gemaakt.

(39) De lidstaten moeten, wanneer zij de beperking of restrictie voor het
kopiëren voor privé-gebruik toepassen, naar behoren rekening houden met de
technologische en economische ontwikkelingen, met name wat het digitaal
kopiëren voor privé-gebruik en de vergoedingsstelsels betreft, wanneer
doeltreffende technische beveiligingsvoorzieningen beschikbaar zijn.
Dergelijke beperkingen of restricties mogen geen belemmering vormen voor de
toepassing van technische voorzieningen of het gebruik daarvan in geval van
verboden omze ilingspraktijken.

5. Overweging 44 geeft verder aan:

(44) Gebruik van de bij deze richtlijn bepaalde beperkingen of restricties dient
te geschieden in overeenstemming met de terzake geldende internationale
verplichtingen. Dergelijke beperkingen en restricties mogen niet op zodanige
wijze worden toegepast dat de wettige belangen van de rechthebbende worden
geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van zijn werk of
andere zaak. De lidstaten moeten, wanneer zij in dergelijke beperkingen of
restricties voorzien, daarbij met name naar behoren rekening houden met de
sterkere economische uitwerking welke die beperkingen of restricties in de
nieuwe elektronische omgeving kunnen hebben. Bijgevolg zal het
toepassingsgebied van bepaalde beperkingen of restricties nog beperkter
dienen te zijn, wanneer het gaat om bepaalde nieuwe vormen van gebruik van
door het auteursrecht beschermde werken en ander materiaal.

6. Artikel 2 van de Richtlijn bepaalt:

Reproductierecht

De lidstaten voorzien ten behoeve van:

a) auteurs, met betrekking tot hun werken,

b) uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun
uitvoeringen,

c) producenten vanfonogrammen, met betrekking tot hunfonogrammen,

d) producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking tot het
origineel en de kopieën van hun films, en

e) omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun
uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad
plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen,



in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame,
volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en
in welke vorm ook, toe te staan ofte verbieden.

1. Artikel 5, lid 2 onder b bepaalt:

De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op het in artikel 2 bedoelde
reproductierecht stellen ten aanzien van:

b) de reproductie, op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor
privé-gebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk,
mits de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen waarbij rekening
wordt gehouden met het al dan niet toepassen van de in artikel 6 bedoelde
technische voorzieningen op het betrokken werk of het betrokken materiaal;

8. Artikel 5 lid 5 bepaalt:

5. De in de leden l, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en restricties mogen slechts
in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast mits daarbij geen afbreuk
wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de
wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad.

1.2. Internationaal recht

(i) Algemeen

9. Internationaal auteursrechtelijke verdragen vormen de basis voor de meeste

nationale wetten als ook voor de EU richtlijnen betreffende het auteursrecht en de

naburige rechten. De relevante verdragen op het gebied van het auteursrecht en de

naburige rechten zijn de Berner Conventie voor de bescherming van werken van

letterkundekunst (1971) (de Berner Conventie); het Verdrag van de

Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (de WCT) en

het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake

uitvoeringen en fonogrammen (WPPT ), beide aangenomen in 19961, welke het

auteursrecht voor de digitale omgeving actualiseren en bepaalde aspecten van het

auteursrecht en de naburige rechten harmoniseren.

Overweging 15 van de Richtlijn vermeldt dat deze verdragen de internationale bescherming van
het auteursrecht en naburige rechten significant actualiseren, niet in de laatste plaats wat de
zogenaamde "digitale agenda" betreft en de middelen om de internationale piraterij te bestrijden
bevorderen.



10. De internationale verplichtingen van de Europese Unie op het gebied van het

auteursrecht en de naburige rechten volgen hoofdzakelijk uit de TRIPS-

overeenkomst ("Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights") en de WCT en de WPPT welke de Gemeenschap (nu de Europese Unie)

tezamen met haar lidstaten heeft getekend en nu heeft geratificeerd. De TRIPS-

overeenkomst schrijft afdwingbare normen voor ter bescherming van intellectuele

eigendomsrechten als een voorwaarde voor lidmaatschap van de

Wereldhandelsorganisatie. Alhoewel de Gemeenschap geen partij is bij de Berner

Conventie, is zij verplicht de artikelen l tot 21 van de Berner Conventie na te leven

ingevolge artikel 9 van de TRIPS- overeenkomst2.

11. Volgens constante rechtspraak moeten bepalingen van secundair recht van de

Europese Unie, voorzover mogelijk, worden uitgelegd op een wijze die consistent is

met de door de Europese Unie afgesloten internationale overeenkomsten (zie zaak

C-306/05, Advocaat-Generaal Sharpston's opinie punten 7 en 8, en punten 3 en 4

van het arrest).

12. Richtlijn 2001/29 dient om de Europese Unie's internationale verplichtingen onder

de WCT en de WPPT te implementeren (zie overweging 15 van de Richtlijn). De

Richtlijn geeft ook voor de eerste keer in het recht van de Europese Unie gevolg aan

de zogenaamde "drie stappen-toets" (artikel 5 lid 5).

13. Het is belangrijk om in het oog te houden dat deze conventies geen specifieke

uitzonderingen bevatten. Internationale conventies zien af van het hebben van

specifieke uitzonderingen en beperkingen. In plaats daarvan bevatten deze

conventies een standaard uitzonderingsclausule3 of drie stappen-toets welke de

standaard is waaraan alle uitzonderingen of restricties op exclusieve auteurs en

2 De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom staat in Bijlage IC
van de Overeenkomst tot oprichting van Wereldhandelsorganisatie, waarbij de Europese Unie
partij is. Artikelen 9-13 van Titel I van Deel II van de TRIPS-overeenkomst, met als titel
"Auteursrecht en naburige rechten" betreffen de substantiële standaarden van auteursrechtelijke
bescherming. Artikel 9 lid l van de TRIPS- overeenkomst verplicht WHO leden om de artikelen l
t/m 21 van de Berner Conventie (1971) na te leven. Door hun opname zijn de substantiële regels
van de Berner Conventie (1971) onderdeel gaan vormen van de TRIPS-overeenkomst en de
bepalingen van die Overeenkomst moeten worden gelezen als van toepassing zijnde op WHO
leden.

3 Artikel 9 lid l en 2 van de Berner Conventie; artikel 10 lid 2 WCT; artikel 16 lid 2 WPPT en
Gemeenschappelijke verklaringen.



naburige rechten worden gemeten. Daarom bevatten deze conventies geen specifieke

regels voor een uitzondering voor de privékopie of voor een heffing of andere

middelen om een billijke compensatie te voorzien voor kopieerhandelingen voor

privé-gebruik.

(ii) De drie stappen-toets

14. Artikel 5 lid 5 van de Richtlijn incorpereert de drie stappen-toest uit de Berner

Conventie in Europees recht. Het is een garantie dat de lidstaten, wanneer zij

uitzonderingen willen voorzien op exclusieve rechten, deze laatste niet van alle

zinvolle betekenis beroven.

15. De drie stappen-toest is terug te vinden in artikel 9 lid l en lid 2 van de Berner

Conventie; artikel 10 lid 2 van de WCT; artikel 16 lid 2 van de WPPT en

Gemeenschappelijke verklaringen en artikel 13 van de TRIP S-o vereenkomst. De

Verdragsluitende Partijen (in het geval van de TRIP S-overeenkomst, de Europese

Unie) zijn vrij om de uitzonderingen te formuleren die zij in hun recht willen

opnemen, vooropgesteld dat de uitzondering aan de vereisten van de drie stappen-

toets voldoet.

16. Artikel 13 van de TRIPS-overeenkomst is uitgelegd in een oordeel van het "Dispute

Settlement Body" of "Panel" van de WHO betreffende sectie 110 (5) van de US

Copyright Act4. Het Panel besliste dat de reikwijdte van een toelaatbare uitzondering

onder artikel 13 nauw moet zijn en beperkt tot een de minimis gebruik. De drie

voorwaarden zijn dat uitzonderingen alleen (1) bepaalde bijzondere gevallen

betreffen; (2) geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het werk; en (3) niet

onredelijk de wettige belangen van de rechthebbende schaden. De drie voorwaarden

zijn cumulatief.

17. Met betrekking tot de eerste voorwaarde, overwoog het Panel dat Artikel 13 vereist

dat een restrictie of uitzondering in nationale wetgeving helder gedefinieerd en nauw

Een dispuut aangebracht door de EG om section 110 (5) van de US Copyright Act te beoordelen.
De EG voerde aan dat Section 110 (5) inconsistent was met de verplichtingen van de VS onder de
TRIPS-overeenkomst. Het Panel bepaalde dat Section 110 (5) (A) (the "homestyle exemption") de
TRIPS-overeenkomstniet schond, maar dat Section 110 (5) 5B) (the "Fairness in Music Licencing
Act of 1998") inconsistent was met de verplichtingen van de VS. Doe No WT/DS 160 United
States - section 110 (5) of US Copyright Act.



moet zijn in reikwijdte en bereik. Het is niet voldoende voor een uitzondering of

restrictie om gerechtvaardigd te zijn door een beroep op het legitiem doel van

publiek belang.

18. Ten aanzien van de tweede voorwaarde hield het Panel dat voor ieder exclusief recht

individueel bepaald moet worden wanneer een restrictie of een uitzondering in strijd

is met de normale exploitatie van een werk. Een uitzondering of restrictie op een

exclusief recht in nationale wetgeving leidt tot een conflict met de normale

exploitatie van een werk indien bepaald gebruik, dat in beginsel gedekt wordt door

dat recht maar uitgezonderd is onder de uitzondering of de restrictie, in economische

mededinging treedt met de manieren waarop rechthebbenden normaal economische

waarde vergaren van dat recht op het werk (bijv. het auteursrecht) en hen daarbij

significante commerciële winsten ontnemen. Wat betreft de exclusieve rechten

betreffende muziekwerken, overwoog het Panel dat de normale exploitatie van

werken niet alleen geraakt wordt door hen die de werken gebruiken zonder

toestemming van de rechthebbenden ingevolge een uitzondering of restrictie, maar

ook door hen die aangezet kunnen worden om dit op enig tijdstip te doen zonder dat

zij een licentie van de rechthebbende of de relevante auteursorganisaties hoeven te

verkrijgen.

19. Wat betreft de derde voorwaarde overwoog het Panel dat één invalshoek om de

wettige belangen te benaderen de economische waarde van de exclusieve rechten is

die rechthebbenden door het auteursrecht verkrijgen. Het is mogelijk om de waarde

van het uitoefenen, bijvoorbeeld door het verlenen van licenties, van dergelijke

rechten te schatten. Schade aan de wettige belangen van rechthebbenden bereikt een

onredelijk niveau als een uitzondering of restrictie een onredelijk verlies van

inkomsten voor de auteursrechthebbende veroorzaakt of het potentieel heeft om dat

te veroorzaken.

20. Ingevolge artikel 5 lid 5 van de Richtlijn mogen de in de leden l, 2, 3 en 4 bedoelde

beperkingen en restricties slechts in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast

mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of

ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden

geschaad. De bewoordingen van lid 5 geven dus de internationale verplichtingen van

de Europese Unie weer, in het bijzonder die onder Art 10 van de WCT en artikel 13



van de TRIPS-overeenkomst De uitzondering voor de privékopie is daarom

onderworpen aan de toepassing van artikel 5 lid 5 of de drie stappen-toets. Bij het

nagaan van de toepassing van de uitzondering (beperking of restrictie) door de

lidstaten is het doel om te waarborgen dat de uitzondering, wat betreft haar

reikwijdte en toepassing, voldoet aan de drie stappen-toets zoals uitgelegd door de

WHO. Dit beginsel wordt weergegeven in overweging 44 van de Richtlijn.

1.3. Nederlandse wetgeving

21. Artikel 16c van de Nederlandse Auteurswet bepaalt:

"J. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of
kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan
op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen
of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect
commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik
van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.

2. Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker of
diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting
tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de
voorwerpen, bedoeld in het eerste lid.

3. Voor de fabrikant ontstaat de verplichting tot betaling op het tijdstip dat de door
hem vervaardigde voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht. Voor de
importeur ontstaat deze verplichting op het tijdstip van invoer.

4. De verplichting tot betaling van de vergoeding vervalt indien de ingevolge het
tweede lid betalingsplichtige een voorwerp als bedoeld in het eerste lid uitvoert.

5. De vergoeding is slechts eenmaal per voorwerp verschuldigd."

2. FEITEN EN VRAGEN

22. De Commissie verwijst naar het verwijzingsarrest onder 3 voor een samenvatting

van de feiten en het geschil en beperkt zich hier tot het aanduiden van enkele

hoofdpunten.

23. De Richtlijn is ter zake door de Nederlandse wetgever geïmplementeerd door middel

van Artikel 16c Aw. De in de Richtlijn bedoelde verplichting tot betaling van een

billijke vergoeding in geval van reproductie door een natuurlijk persoon voor privé-

gebruik gemaakt en zonder commercieel oogmerk, rust involge artikel 16 c lid Aw

op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen. Stichting de Thuiskopie is



involge Artikel 16d Aw belast met de inning van de in artikel 16c lid Aw bedoelde

billijke vergoeding.

24. Opus GmbH is gevestigd in Duitsland en biedt blanco informatiedragers aan, onder

meer via Nederlandstalige en op Nederland gerichte websites. Voor de door Opus

GmbH aan Nederlandse afnemers geleverde informatiedragers wordt geen

thuiskopievergoeding aan de Stichting betaald door Opus GmbH, noch door de

afnemers. Opus GmbH betaalt hiervoor ook in Duitsland niet een met de

thuiskopievergoeding vergelijkbare vergoeding. De Stichting vordert in essentie van

Opus GmbH om een billijke vergoeding af te dragen aangezien deze laatste als

"importeur" in de zin van Artikel 16 c Aw zou optreden. Met een beroep op haar

algemene voorwaarden betwist Opus GmbH dat zij importeur is.

25. De Nederlandse voorzieningenrechter heeft de gevraagde voorzieningen geweigerd

en het hof heeft het daartegen gerichte beroep afgewezen. Het door de Stichting

ingevoerde cassatieberoep doet vragen van uitleg rijzen over de Richtlijn.

26. De Hoge Raad wijst erop dat de Richtlijn niet gebruik maakt van de begrippen

fabrikant of importeur. De Hoge Raad geeft aan dat involge Opus GmbH's

voowaarden op de particuliere koper als importeur van de informatiedragers in

Nederland, de verplichting rust tot het betalen van een billijke vergoeding. Daardoor

is zij in feite oninbaar. De Hoge Raad vraagt zich af of dit resultaat verenigbaar is

met de richtlijn, althans of de richtlijn ertoe noopt dit begrip "importeur" ruimer op

te vatten dan naar zijn taalkundige betekenis het geval zou zijn, door mede rekening

te houden met de uiteindelijke, ook voor de bedrijfsmatig handelende verkoper

kenbare, bestemming van de informatiedragers.

27. De Hoge Raad ziet hierin aanleiding de volgende twee vragen van uitleg over de

richtlijn voor te leggen aan het Hof van Justitie:

(i) Biedt richtlijn 2001/29/EG in het bijzonder in art. 5, lid 2 onder b en lid 5,
aanknopingspunten voor de beantwoording van de vraag wie in de nationale
wetgeving behoort te worden aangemerkt als de schuldenaar van de in art. 5, lid 2
onder b, bedoelde 'billijke vergoeding'? Zo ja, welke?

(U) Indien sprake is van een koop op afstand waarbij de koper in een andere lidstaat
is gevestigd dan de verkoper, noopt art. 5 lid 5 van de richtlijn dan tot een zo ruime
uitleg van het nationale recht dat ten minste in één van de bij de koop op afstand



betrokken landen de in art. 5, lid 2 onder b, bedoelde 'billijke compensatie' is
verschuldigd door een bedrijfsmatig handelende schuldenaar?

3. IN RECHTE

Inleiding: Totstandkomingsgeschiedenis van artikel 5 lid 2 onder b en artikel 5 lid 5

van de Richtlijn

28. Alvorens de vragen te beantwoorden, lijkt het de Commissie zinvol om even kort de

geschiedenis van de totstandkoming van Artikel 5 lid 2 onder b van de Richtlijn

uiteen te zetten.

29. In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie werden de lidstaten volledig

vrijgelaten in hoe om te gaan met de uitzondering voor de privékopieS. Het

oorspronkelijke voorstel onderwierp de toepassing van artikel 5 lid 2 onder b niet

aan enige voorwaarde van vergoeding of compensatie, maar bevatte de tekst die nu

overweging 39 vormt ten aanzien van de noodzaak om rekening te houden met

technologische of economische ontwikkelingen. Het Groenboek betreffende het

auteursrecht en de naburige rechten in de Informatiemaatschappij van 27 juli 1995

vermeldt dat "Wanneer er daarentegen technische voorzieningen worden getroffen

die het kopiëren voor privé-gebruik beperken of verhinderen, dan zal de wettige

licentie, die haar waarde ontleent aan een vergoedingenstelsel, een deel van haar

waarde verliezen".6

30. De Commissie wees er echter op dat de uitzonderingen onderworpen zijn aan de

nieuwe internationale verplichtingen in dit opzicht (en met name de drie stappen-

toets) en de regels van Gemeenschapsrecht inclusief de vier vrijheden en het

beginsel van non-discriminatie.

31. De finale tekst van artikel 5 lid 2 onder b verschilde echter substantieel van die in

het oorspronkelijke voorstel. Slechts het optionele karakter van de uitzondering

werd behouden, maar verder was de reikwijdte van de uitzondering herzien; het was

Europese Commissie, Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in
de informatiemaatschappij, Brussel, 10 december 1997, Pb EG C 108/6 van 7 april 1998.

6 Europese Commissie, Groenboek van 27 juli 1995 betreffende auteursrecht en naburige rechten in de
informatiemaatschappij, COM(95) 382 final, p.50, derde alinea.
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geformuleerd in meer neutrale termen wat betreft de wijze van reproductie (analoog

of digitaal) en was onderworpen aan een nieuw juridisch concept, dat van billijke

compensatie. Dit begrip werd eerst geintroduceerd door het Europees Parlement bij

de eerste lezing als een voorwaarde voor de uitzondering voor de privékopie. De

Commissie accepteerde het amendement in haar gewijzigde voorstel. De Raad

accepteerde de introductie van het begrip billijke compensatie als een nieuw concept

in gemeenschapsrecht en besloot om een toelichting te geven in overweging 35. Het

was de Raad ook dat een vereiste voor lidstaten opnam om rekening te houden met

de al dan niet toepassing van technologische maatregelen, waarnaar verwezen wordt

in artikel 6, in het geval van de bepaling welke compensatie billijk is voor privé-

kopiëren.

32. Overweging 35 is dus de sleutel tot de uitleg van het algemene begrip "billijke

compensatie". Dit is in overeenstemming met overweging 32 die vermeldt dat "De

lidstaten passen deze beperkingen en restricties op coherente wijze toe. Dit zal

worden beoordeeld bij het onderzoek van de uitvoeringswetgeving in de toekomst."

33. Overweging 35 bepaalt dat de vorm, gedetailleerde modaliteiten als ook het

mogelijke niveau van de billijke compensatie rekening moet houden met de

bijzondere omstandigheden van elk geval. Aangezien deze overweging van

algemene toepassing is en dus ook op andere uitzonderingen dan privé-kopiëren ziet,

wordt geen bepaald type van billijke vergoeding opgelegd maar is de verplichting

neutraal wat betreft de vorm en de aard van de compensatie.

Eerste vraag

34. De Hoge Raad vraagt door middel van de eerste vraag of de Richtlijn in het

bijzonder art. 5, lid 2 onder b en lid 5, aanknopingspunten biedt voor de vraag wie

behoort te worden aangemerkt als de schuldenaar van de in genoemd artikel

bedoelde billijke vergoeding en, zo ja, welke.

35. De Commissie is van mening dat de Richtlijn als zodanig geen directe

aanknopingspunten biedt ten aanzien van wie aansprakelijk is voor de betaling van

een billijke vergoeding as bedoeld in artikel 5 lid 2 onder b. Dit laatste artikel

bepaalt slechts dat de aldaar bedoelde reproductie toegestaan is op voorwaarde dat er

een billijke compensatie ontvangen wordt door de rechthebbenden. Het gaat hier om

diegenen wiens werken, uitvoeringen of geluidsopnamen worden gereproduceerd
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voor privé-gebruik. Deze rechthebbenden worden gecompenseerd voor het verlies

aan inkomsten dat het reproduceren voor privé-gebruik met zich meebrengt.

36. Artikel 5 lid 2 onder b ziet dus op het bereiken van een bepaald resultaat in die zin

dat de rechthebbenden gecompenseerd worden voor het kopiëren voor privé-gebruik

van hun werken hetgeen zij als zodanig niet kunnen verhinderen. De Richtlijn

schrijft niet voor hoe dit resultaat bereikt moet worden en van wie de vergoeding

moet worden geïnd. Hieruit volgt dat er meerdere methoden toegelaten zijn om dit

doel te bereiken. Een heffing op blanco informatiedragers zoals in Nederland is één

van die methoden. Andere methoden, zoals een algemeen compensatiefonds, zijn in

andere lidstaten doorgevoerd. Echter, in het geval geopteerd is voor een heffing

dient een lidstaat er voor te zorgen dat het vrij verkeer van goederen niet meer wordt

beperkt dan noodzakelijk is om het gewenste resultaat dat rechthebbenden een

billijke vergoeding krijgen, te bereiken.

37. In dit verband verwijst de Commissie naar haar opmerkingen in zaak C-467/08,

Padawan, waar de Commissie stelt dat de lidstaten een ruime beoordelingsvrijheid

hebben om te bepalen hoe het doel van billijke vergoeding te financieren. Deze

vrijheid dient echter uitgeoefend te worden in overeenstemming met de

verdragsvrij heden en met name die van het vrij verkeer van de goederen die

onderhevig zijn aan een heffing.

38. Artikel 5 lid 5 van de Richtlijn biedt ook geen soelaas ten aanzien van de vraag wie

de vergoeding verschuldigd is. Lid 5 bepaalt dat de onder meer in lid 2 bedoelde

beperkingen en restricties slechts in bepaalde bijzondere gevallen mogen worden

toegepast mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van

werken of ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet

onredelijk worden geschaad. Het geeft dus slechts aan dat de uitzonderingen nauw

moeten worden uitgelegd en biedt geen aanknopingspunten ten aanzien van wie de

vergoeding dient te betalen.

39. De overwegingen van de Richtlijn bieden evenmin aanknopingspunten voor het

antwoord op de vraag wie de vergoeding verschuldigd is. Overweging 38 spreekt

van een beperking of restrictie op het reproductierecht van bepaalde vormen van

reproductie van geluidsmateriaal, beeldmateriaal en audiovisueel materiaal voor
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privé-gebruik welke gepaard moet gaan met een billijke vergoeding. De overweging

laat zich echter niet uit over wie de vergoeding verschuldigd is.

40. Het begrip "billijke compensatie" dient echter op een uniforme manier uitgelegd te

worden in alle lidstaten en door elke lidstaat te worden toegepast binnen de grenzen

die door het recht van de Europese Unie en in het bijzonder door de Richtlijn

worden opgelegd7.

41. In dit verband merkt de Commissie merkt nog het volgende op. Zoals blijkt uit de

bewoordingen van artikel 5 lid 2 onder b en de hierboven beschreven

totstandkomingsgeschiedenis, legt de Richtlijn de lidstaten niet op om "billijke

compensatie te waarborgen door middel van heffingen op goederen (zie overweging

38: "...verschillen tussen de bestaande vergoedingsstelsels die de werking van de

interne markt beïnvloeden..."). Integendeel, de lidstaten kunnen billijke compensatie

verzekeren door een middel van eigen keuze. In overeenstemming met de reikwijdte

en het doel van de Richtlijn (bijv. overwegingen l, 3 en 6) lijkt deze zelfs andere

manieren van "billijke compensatie" te bevorderen die geen betrekking hebben op

de goederen die in de handel zijn, zoals een fonds of andere middelen die geen

consequenties hebben voor de grensoverschrijdende handel in goederen.

42. Indien lidstaten echter er voor kiezen om billijke compensatie te verzekeren door

middel van heffingen die opgelegd worden op blanco dragers of andere goederen die

het onderwerp vormen van verkopen op afstand, dienen deze nationale

heffingssystemen wel het fundamentele beginsel van de interne markt te respecteren

dat zij niet op ongeoorloofde wijze verkopen op afstand hinderen tussen kopers en

verkopers in verschillende lidstaten.

43. De Richtlijn moet als secundaire regelgeving uitgelegd worden in overeenstemming

met de primaire regelgeving (zie bijv. Arrest van het Hof van 29 juni 1995 in zaak

C-135/93, Spanje/Commissie, Pb p. 1-1651, punt 37 en de aldaar aangehaalde

jurisprudentie). Daarom moeten lidstaten die een systeem van billijke compensatie

in het leven geroepen hebben waaronder heffingen worden opgelegd op goederen die

in de handel zijn zoals blanco dragers, er voor zorgen dat hun systemen in

7 Vlg. arrest van het Hof in zaak C-245/00, SENA v NOS, inzake het begrip "billijke vergoeding" in
artikel 8 lid 2 van richtlijn 92/100/EG.
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overeenstemming zijn met de fundamentele vrijheden, met name het vrij verkeer van

goederen, maar ook de vrijheid van dienstverlening, vestiging en het beginsel van

non-discriminatie.

44. De vereisten voor privé-kopie heffingen in het kader van het concept van billijke

compensatie mogen dan ook niet verder gaan dan een niveau dat in

overeenstemming is met artikel 34 en 36 VWEU. Lidstaten zijn dan ook in beginsel

gerechtigd een beroep te doen op de rechtvaardigingsgronden van artikel 36 VWEU

en meer in het bijzonder de in dat artikel genoemde "bescherming van industriële of

commerciële eigendom", wanneer zij nationale regels introduceren of handhaven die

privé kopie heffingen opleggen op import en zodoende het vrij verkeer van goederen

beperken. Dergelijke maatregelen dienen er echter op gericht te zijn het

reproductierecht te beschermen en niet verder te gaan dan noodzakelijk is om het

doel van billijke compensatie te bereiken. Bij een grensoverschrijdende verkoop op

afstand, waar de goederen al onderworpen zijn aan een heffing in één lidstaat, is het

dan ook niet aangewezen dat er een verdere betaling in een andere lidstaat vereist

wordt.

45. Kortom, naar de mening van de Commissie bevat de Richtlijn geen

aanknopingspunten ten aanzien van wie de billijke compensatie verschuldigd is. Dit

is aan de lidstaten om te bepalen met in achtneming van de beperkingen van het

recht van de Europese Unie en dan in het bijzonder artikel 34 en 36 van het VWEU.

Lidstaten dienen er echter in het bijzonder voor zorg te dragen dat in geval goederen

grensoverschrijdend verhandeld worden, nationale regels die een billijke vergoeding

opleggen niet verder gaan dan noodzakelijk is om het doel van billijke compensatie

te bereiken, en bijgevolg zal bij een grensoverschrijdende verkoop, waar de

goederen al onderworpen zijn aan een heffing in één lidstaat, er geen verdere

betaling worden vereist in de andere lidstaat.

Tweede vraag

46. Door middel van de tweede vraag onderzoekt de Hoge Raad in wezen de

mogelijkheid of artikel 5 lid 5, dat het uitzonderingskarakter van de in lid 2 bedoelde

beperking op het reproductierecht omlijnt, er in geval van een koop op afstand in

een grensoverschrijdende situatie er niet toe noopt dat het nationale recht zo ruim

uitgelegd wordt, dat ten minste in één van de bij koop op afstand betrokken landen
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de "billijke compensatie" is verschuldigd door een bedrijfsmatig handelende

schuldenaar.

47. De Commissie is van mening dat de drie stappen-toets in artikel 5 lid 5 van de

Richtlijn niet een regel is die toegepast kan worden op elk individueel aspect van

een nationale keuze om een billijke compensatie voor privé-kopiëren te verzekeren.

Het is een auteursrechtelijke regel die gericht is aan de lidstaten die uitzonderingen

willen introduceren op het exclusieve reproductierecht op hun grondgebied. De drie

stappen-toets definieert de grenzen van hoe ver de lidstaten kunnen gaan bij het

beperken van de reikwijdte van het exclusieve recht van reproductie.

48. Artikel 5 lid 5 laat de lidstaten toe om de reikwijdte van het reproductierecht te

beperken maar die mogen dat alleen binnen de door de drie stappen-toets

neergelegde grenzen. De drie stappen-toets moet dus gezien worden als een

beperking op de toegestane uitzonderingen. Het is geen regel die de details van

individuele aspecten van nationale compensatiestelsels beheerst zoals of een heffing

kan worden opgelegd aan een handelaar in het geval van grensoverschrijdende

verkopen op afstand.

49. De enige legitieme rol voor de drie stappen-toets is om te beoordelen of de

Nederlandse wetgever een privé-kopie uitzondering heeft opgesteld die de drie

stappen-toets respecteert. Dit betekent dat artikel 5 lid 5 de juiste maatstaf vormt om

te beoordelen of de Nederlandse uitzondering echt beperkt is tot bepaalde bijzondere

zaken, of de beperking van het exclusieve recht in strijd is met de normale

exploitatie van dit recht en of de beperkingen de wettige belangen van de auteurs

(Berner Conventie) of andere rechthebbenden (de Richtlijn) onredelijk schaden. Dit

vereist een beoordeling van de uitzondering in haar algemeenheid.

50. Voorts verwijst de Commissie in dit verband naar haar opmerkingen bij de

beantwoording van vraag l ten aanzien van het vereiste dat nationale regels niet

verder mogen gaan dan noodzakelijk is om het doel van billijke compensatie te

bereiken. Een beoordeling van de proportionaliteit van nationale regels die privé-

kopie heffingen opleggen in geval van import, betreft met name de vraag of er

alternatieve manieren zijn om de doelstelling van billijke compensatie te bereiken

die niet of in mindere mate het vrij verkeer van goederen hinderen. Dergelijke

alternatieven mogen blokbetalingen inhouden die de producenten van apparaten of
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dragers moeten betalen aan de auteursverenigingen en gebaseerd zijn op gemiddelde

schattingen van het relevante gebruik van apparaten of dragers in een lidstaat.

51. Bij de beantwoording van de tweede vraag dient dit proportionaliteitsbeginsel ook in

het oog te worden gehouden. Het is niet acceptabel dat de zogenaamde drie stappen-

toets in artikel 5 lid 5 van de Richtlijn gebruikt zou worden voor het beperken van

de handel in goederen tussen lidstaten als zulke beperkingen artikel 34 en 36 V WEU

zouden overtreden. Met andere woorden: als een lidstaat voor heffingen op

producten kiest om billijke compensatie te verkrijgen, dient die lidstaat er voor te

zorgen dat het heffingssysteem grensoverschrijdende verkopen op opstand niet

onmogelijk of op andere manieren moeilijker maakt dan een nationale transactie.

Als de lidstaat hier niet in slaagt, dient zij een ander, minder beperkend middel te

kiezen voor het waarborgen van billijke compensatie.

52. Kortom, naar de mening van de Commissie vereist in geval van een verkoop op

afstand waar de koper is gevestigd in een andere lidstaat dan deze van de verkoper,

artikel 5 lid 5 van richtlijn 2001/29/EG niet dat nationaal recht zo ruim uitgelegd

dient te worden dat de "billijke compensatie" als bedoeld in artikel 5 lid 2 onder b

van die richtlijn in ten minste één van de bij die verkoop op afstand betrokken

lidstaten verschuldigd is door een bedrijfsmatig handelende persoon.

4. CONCLUSIE

53. De Commissie geeft het Hof in overweging de prejudiciële vragen als volgt te

beantwoorden:

1. Voorzover richtlijn 2001/29/EG geen bepalingen of aanwijzingen bevat wat

betreft door wie de billijke compensatie als bedoeld in artikel 5 lid 2 onder b

verschuldigd is, is dit aan de lidstaten om te bepalen met in achtneming van de

beperkingen van het recht van de Europese Unie en dan met name artikel 34 en

36 van het VWEU. Lidstaten dienen er in het bijzonder voor zorg te dragen dat

in geval goederen grensoverschrijdend verhandeld worden, nationale regels die

een billijke vergoeding opleggen niet verder gaan dan noodzakelijk is om het

doel van billijke compensatie te bereiken, en bijgevolg zal bij een

grensoverschrijdende verkoop, waar de goederen al onderworpen zijn aan een

heffing in één lidstaat, er geen verdere betaling worden vereist in de andere

lidstaat.
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2. In geval van een verkoop op afstand waar de koper is gevestigd in een andere

lidstaat dan deze van de verkoper vereist artikel 5 lid 5 van richtlijn 2001/29/EG

niet dat nationaal recht zo ruim uitgelegd dient te worden dat de "billijke

compensatie" zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 onder b van die richtlijn in ten

minste één van de bij die verkoop op afstand betrokken lidstaten verschuldigd is

door een bedrijfsmatig handelende persoon.

Mie Samnadda

Gemachtigden van de Commissie
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