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Geachte Commissaris Breton, 
Geachte Commissaris Gabriel, 
 
Als vertegenwoordigers van de Europese onafhankelijke audiovisuele en animatie 
producenten, wijzen wij u op recente mediaberichten omtrent de toelaatbaarheid van 
content afkomstig uit het VK in Europese quotas en wijzen wij u op de noodzaak om de 
definitie van Europese werken te herzien om zo de uitdagingen in een snel veranderende 
speelveld het hoofd te bieden. 
 
Tot nu toe was de reikwijdte van de definitie van Europees werk toepasbaar op een aantal 
landen buiten de Europese Unie. Door deze structuur zijn audiovisuele werken, geproduceerd 
in het VK, nog steeds toelaatbaar als Europese werken. Daardoor, en ondanks BREXIT, voldoen 
investeringen in producties uit het VK nog altijd aan de eisen en bescherming onder de 
Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. 
 
Het uitgesproken doel van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten voor een 30% 
tentoonstelling quotum voor Europese werken ‘om de productie en distributie van Europese 
werken te promoten’ wordt hierdoor ondermijnd en is daardoor beschermend voor exact de 
catalogussen die geen bescherming behoefde om gecirculeerd en tentoongesteld te worden. 
Britse content is oververtegenwoordigd in de catalogussen van on-demand film-diensten met 
meer dan 50% van Europese series catalogussen (22% van Europese film catalogussen) die 
aangeboden worden op SVOD diensten afkomstig uit het VK.    
 
Hoewel de Brexit overeenkomst de uitkomst is van een lang process, betreuren we het feit 
dat de impact van de uittreding van het VK op de audiovisuele sector niet fatsoenlijk is 
vastgesteld. Verduidelijking van de situatie rondom toelaatbaarheid van Britse werken binnen 
het kader van het EU quotum is nu noodzakelijk. In tegenstelling tot de aantijgingen in Britse 
media rondom protectionisme, vinden wij dat Britse content volledig aanwezig dient te blijven 
in de catalogussen. Desalniettemin dienen er maatregelen getroffen te worden om te zorgen 
dat een gebalanceerde competitie in stand blijft en dat lidstaten met hun creatieve producties 
en culturele diversiteit d.m.v. een quotum de interne markt dienen te versterken.  
 
De toelaatbaarheid van Britse content voor Europese quotums is slechts een aspect van een 
bredere discussie over de definitie van Europese werken. 
 
Op dit moment wordt een Europees werk gedefinieerd op basis van de woonplaats van de 
auteur en werknemers van een productie, in combinatie met de vestigingslocatie van de 
productie maatschappij. De locatie binnen de EU van het bezit, noch van het intellectueel 
eigendom van de productie zijn relevant voor de definitiebepaling voor een Europees werk. 
Deze definitie zorgt ervoor dat bedrijven van buiten de EU, zoals Noord-Amerikaanse of 
Chinese platforms, opdracht geven tot het ontwikkelen van Europese werken ontwikkeld door 
Europese auteurs en geproduceerd door Europese producenten. Deze platforms hebben 
vervolgens het exclusief eigendomsrecht en het daarmee verbonden intellectueel 
eigendomsrecht van het werk. In de praktijk betekent dit dat Europese werken eigendom 
worden van bedrijven buiten Europa met exclusieve en ongelimiteerde controle; Europese 
spelers zijn hierdoor niet langer in de positie om hun rechten over hun werk te behouden 
omdat ze niet opgewassen zijn tegen de economische kracht van deze grote spelers. Dit 
scenario kan in de toekomst verhinderd worden door regelgeving die erop toeziet dat rechten 
binnen een redelijke termijn terugkomen bij de Europese producenten of door het verbieden 
van het volledig opkopen van de rechten.  



 
Wij erkennen de waarde van grote platform in het toegankelijk maken voor het brede publiek 
alsmede hun investeringen in de Europese audiovisuele sector. Desalniettemin is het 
essentieel om de middellange en lange termijn effecten voor de Europese audiovisuele sector 
in kaart te brengen in relatie tot de ontwikkelingen die onze industrie kan hebben op de 
Europese cultuur en onze culturele soevereiniteit. Net zoals bij de recente discussie rondom 
het industrieel eigendomsrecht van het COVID vaccine-patent, moeten producenten, auteurs 
en performers dezelfde bescherming van intellectueel eigendom genieten.  
 
Daarom roepen we de Europese Commissie op om dit belangrijke onderwerp aan te grijpen 
en: 

- Steun het initiatief van de Raad om een impact assessment te doen over de gevolgen 

van BREXIT op de audiovisuele industrie, en de aanwezigheid, circulatie en promotie 

van EU27 werken online, vanuit het perspectief van culturele diversiteit en zakelijke 

ontwikkeling.  

- Herzie en verduidelijk de voorwaarden waaronder content uit het VK toelaatbaar is 

onder de gestelde criteria van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, zoals in de 

context van co-productie. 

 
Bovendien roepen we de Europese Commissie op: 

- Steun het initiatief van de Raad om een impact assessment uit te voeren over VOD 

platforms op de EU audiovisuele markt, in het bijzonder in relatie tot producenten. 

- Herie en bewerk de definitie van een Europees werk in het licht van de veranderende 

omstandigheden van onze industrie en de noodzaak om Europees werk te promoten. 

 
Om een sterke Europese creatieve sector te bevorderen, moeten Europese producenten van 
een juist wettelijk kader worden voorzien: met toegang to mogelijkheden en innovatie, maar 
beschermend voor onze Europese economische soevereiniteit. We zien er naar uit om de 
Europese Commissie te steunen in haar stappen om de wettelijke kaders dusdanig aan te 
passen zodat het de ontwikkeling van een sterke en toekomstbestendige Europese industrie 
stimuleert.   
 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                    

          
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


