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VOORWOORD
Afgeleid gebruik van inhoud uit het publieke domein - Focus op de filmindustrie

De Europese economie wordt steeds meer afhankelijk van intellectuele eigendom. In de afgelopen
jaren heeft het EUIPO, dat via het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectueleeigendomsrechten optreedt, een aantal onderzoeken verricht naar het economische belang van IErechten voor het genereren van economische activiteit en werkgelegenheid in de Europese Unie.
Nieuwe digitale technologieën en bedrijfsmodellen scheppen niet alleen nieuwe economische kansen
voor bedrijven, maar ook mogelijkheden om de algemene publieke voordelen in verband met betere
toegang tot kennis en culturele goederen te verbeteren. Veel van deze kansen zijn gebaseerd op de
creatieve transformatie van bestaande content en het ontwikkelen van manieren van levering die
geschikter zijn voor het hedendaagse publiek.
Europa heeft een rijk cultureel erfgoed, niet in het minst in literaire werken. Hoewel deze werken op
zichzelf graag worden gelezen, worden ze ook als basis voor veel filmscenario's gebruikt door zowel
Europese als niet-Europese producenten. Dit rapport onderzoekt de rol van de werken uit het publieke
domein en vergelijkt op dergelijke werken gebaseerde films met films die op auteursrechtelijk
beschermde werken of originele filmscenario's zijn gebaseerd.
Het onderzoek combineert gegevens uit online-archieven die rijk zijn aan informatie over films en
boeken, aangevuld met informatie verzameld door het Europees Waarnemingscentrum voor de
audiovisuele sector. Bijna 90 000 films die tussen 2000 en 2010 zijn uitgebracht, vormen de basis voor
de analyse. Uit de analyse blijkt dat hoewel slechts een klein percentage van de in de Europese Unie
uitgebrachte films op literaire werken uit het publieke domein is gebaseerd, dat percentage onder de
populairste films hoger is dan voor films in het algemeen.
Zo speelt de literatuur die een belangrijk onderdeel van de Europese cultuur en geschiedenis vormt,
ook een belangrijke rol als bron van materiaal voor modern entertainment, waarvan miljoenen kijkers in
Europa en daarbuiten kunnen genieten.

António CAMPINOS
Uitvoerend directeur EUIPO
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Nieuwe digitale technologieën en bedrijfsmodellen scheppen niet alleen nieuwe economische kansen
voor bedrijven, maar ook mogelijkheden om de algemene publieke voordelen in verband met betere
toegang tot kennis en culturele goederen te verbeteren. Veel van deze kansen zijn gebaseerd op de
creatieve transformatie van bestaande content en het ontwikkelen van manieren van levering die
geschikter zijn voor het hedendaagse publiek. Afgeleid gebruik van reeds bestaande content wordt
gevormd door auteursrechtelijke voorschriften voor de manier waarop auteurs van originele inhoud en
hun erfgenamen gecompenseerd worden door degenen die hiervan gebruikmaken. Auteursrechtelijke
voorschriften maken echter ook toepassingen mogelijk die dergelijke vergoedingen of toestemming niet
vereisen omdat er uitzonderingen op de algemene auteursrechtelijke beschermingsregels zijn
opgenomen of omdat de werkingssfeer in de tijd is beperkt. Het publieke domein is een juridische
constructie die bedoeld is om sociale voordelen te bevorderen door onbeperkte toegang en de
transformatie van eerdere creatieve werken toe te staan.
Economische theorie is echter niet afdoende om de gevolgen te voorspellen wanneer een werk in het
publieke domein valt. Aangenomen wordt dat de publieke-domeinstatus, door het gebrek aan
exclusieve economische rechten op het werk, het gebruik ervan bevordert. Sommige wetenschappers
en branchevertegenwoordigers benadrukken echter de risico's in verband met een wijziging van de
beschermingsstatus. Wanneer werken in het publieke domein vallen, kan dit een gebrek aan stimulans
voor het behoud van werken tot gevolg hebben of juist het verdwijnen ervan. Het kan overdadig gebruik
teweegbrengen aangezien er geen entiteit is die zorgt voor het behoud van de waarde van een werk,
en iedereen mag een werk bewerken. Omgekeerd, als niet kan worden voorkomen dat concurrenten
afgeleide werken produceren op basis van dezelfde oorspronkelijke inhoud, kunnen producenten ervan
afzien werken uit het publieke domein te bewerken of aanzienlijke bedragen te investeren in
bewerkingsprojecten. Gebrek aan empirische gegevens over het afgeleide gebruik van reeds
bestaande content maakt het moeilijk om na te gaan welke van deze mogelijke theoretische scenario's
het meest geschikt is. Toch is dit probleem van cruciaal belang om het bestaande kader inzake
auteursrecht en wetgevende voorstellen te beoordelen en aan te passen aan de nieuwe economische
omstandigheden. Als een teveel aan publiek domein leidt tot het verdwijnen of onderbenutten van
werken, moet de werkingssfeer ervan worden beperkt. Als het echter nieuwe kansen biedt voor
bedrijven en het grote publiek zonder de stimulansen van de makers te verminderen, kan de
werkingssfeer ervan worden uitgebreid ten behoeve van de samenleving als geheel.
Mogelijke voordelen of gevaren voor auteursrechtelijke bescherming en publieke-domeinstatus kunnen
alleen worden beoordeeld op basis van empirische gegevens. Het verzamelen van empirische
gegevens over auteursrecht is echter zeer moeilijk. De meeste benodigde gegevens zijn verspreid en in
particuliere handen. Nieuwe online-archieven met informatie over creatieve inhoud bieden echter
nieuwe mogelijkheden voor onderzoekers. Hoewel ze vaak beperkt zijn tot bepaalde sectoren, maken
ze empirische analyses mogelijk voor een betere ontwikkeling van beleid.
Voor het huidige project zijn gegevens verzameld uit online-archieven met veel informatie over films en
boeken zoals de Internet Movie Database (IMDb) en Goodreads, aangevuld met informatie over het
aantal Europese bioscoopbezoekers dat het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele
sector heeft verzameld. Op basis van deze bronnen is de definitieve projectdataset opgesteld van
87 455 unieke films, geproduceerd tussen 2000 en 2010 en uitgebracht in ten minste één lidstaat van
de Europese Unie. Voor elke film in de dataset werd bepaald of het filmscenario helemaal origineel
was, gebaseerd was op bestaande content die nog onder auteursrechtelijke bescherming staat, of
gebaseerd was op reeds bestaande inhoud die al in het publieke domein was gevallen.
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Hoewel de gegevens beperkt zijn tot de filmindustrie, is het bredere doel van dit rapport het
documenteren van het algemene fenomeen van gebruik van inhoud uit het publieke domein voor
nieuwe creatieve projecten. Vanwege de beperkingen van de verzamelde gegevens waardoor een
nulscenario van de verschillende parameters van auteursrechtelijke bescherming niet mogelijk is, heeft
de huidige analyse noodzakelijkerwijs een statisch en beschrijvend karakter. Door naar diverse
aspecten van afgeleid gebruik van publieke-domeininhoud in de filmindustrie te kijken, kan worden
nagegaan of de verschillende kansen en gevaren in verband met het publieke domein in voorgaande
literatuur gegrond zijn. Het rapport pakt echter niet het probleem aan van het optimale ontwerp van
auteursrechtelijke bescherming vanuit het oogpunt van sociaal welzijn.
De filmsector heeft een grote culturele en economische betekenis voor de Europese burgers. Er is een
overvloed aan anekdotische bewijzen voor het belang van het bewerken van reeds bestaande inhoud,
niet alleen voor individuele producenten, maar ook voor de gehele sector in het algemeen. De
filmindustrie is door de unieke combinatie van haar eigenschappen behoorlijk hitafhankelijk en riskant.
Zoals uit recent economisch onderzoek naar voren komt, kan een bewerking van reeds bestaande
inhoud, die al getest is op verschillende maar verwante culturele markten, de voor de sector intrinsieke
onzekerheid helpen verminderen. Er zijn ook andere artistieke redenen die bewerkingen een
interessante optie maken voor filmproducenten.
Aangezien het concept van bewerking niet in de Conventie van Bern is gedefinieerd, heeft het
projectteam gebruikgemaakt van de gemeenschappelijke principes die zijn afgeleid van de leer, wetten
en jurisprudentie van de EU-lidstaten en de Verenigde Staten. Aangezien de algemene indruk en
herkenning van de gelijkenis tussen originele en afgeleide werken door leken regelmatig terugkeren in
bewerkingsdefinities in de geraadpleegde bronnen is de betrouwbaarheid van de mening van
duizenden IMDb-gebruikers een krachtig en objectief criterium bij het identificeren van filmbewerkingen
in de projectdataset. Biografische informatie over de auteurs van reeds bestaande inhoud in IMDb en
Goodreads en nationale auteursrechtwetgeving van de filmproducerende landen vormden belangrijke
bronnen die werden gebruikt om de beschermingsstatus te bepalen van het voor bewerkingen
gebruikte basismateriaal. Ondanks de aanzienlijke mate van harmonisatie van de beschermingstermijn
van het auteursrecht in de afgelopen jaren, zijn er nog steeds verschillen in de regels voor de bepaling
van de vervaldatum van auteursrechtelijke bescherming. Deze verschillen zijn naar behoren
geanalyseerd en in aanmerking genomen tijdens de datavoorbereidingsfase.
Analyse van de voor het project verzamelde gegevens heeft aangetoond dat het gebruik van inhoud
uit het publieke domein voor filmbewerkingen ongeveer 2 % bedraagt van de films die in de
Europese Unie zijn uitgebracht. De opname van publieke-domeininhoud is echter hoger onder
de populairste films en bereikt 6 % van de 100 populairste films in de Europese bioscopen.
Gedurende de elf jaar die in de analyse is bestudeerd, hebben meer dan 330 miljoen mensen in de
Europese bioscopen filmbewerkingen op basis van werk uit het publieke domein gezien, ofwel
bijna 4 % van het totale bioscooppubliek. Tegelijkertijd kwam het bezoek aan
bioscoopbewerkingen van auteursrechtelijk beschermde inhoud overeen met 35 % van het
totale bioscooppubliek.
Een eenvoudige vergelijking van filmbezoek op basis van bewerkte inhoud houdt geen rekening met de
belangrijke impact van de tijdsdimensie op de waarschijnlijkheid van de bewerking van reeds
bestaande inhoud. Vanaf het vijfde jaar na de eerste publicatie wordt een snelle exponentiële daling
waargenomen van de economische waarde van creatieve inhoud voor afgeleide doeleinden. De kans
dat een boek twaalf jaar na de eerste publicatie als basis voor filmbewerking wordt gebruikt, is
al 50 % lager dan in de eerste vijf jaar na de eerste publicatie. De kans om een boek te bewerken
zeventig jaar na de eerste publicatie ervan is 95 % lager dan in de eerste jaren dat het
beschikbaar is in boekwinkels. De waardedaling van het afgeleide gebruik van creatieve inhoud heeft
invloed op alle werken, behalve de belangrijkste door mensen gecreëerde meesterwerken. Als gevolg
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hiervan is een wijziging van de beschermingsduur - in de meeste landen momenteel tot zeventig
jaar na de dood van de auteur - weliswaar belangrijk voor sommige creatieve werken, geen groot
keerpunt dat in het algemeen invloed heeft op de bewerkingsbesluiten van filmproducenten.
Een vergelijking van de aantrekkingskracht van bewerkte inhoud voor hedendaagse lezers heeft
aangetoond dat bewerkte boeken die al in het publieke domein zijn gevallen de aandacht van veel
meer lezers trekken dan die welke nog steeds auteursrechtelijk zijn beschermd. Bewerkte boeken
uit het publieke domein genieten ook een hogere waardering in Goodreads in vergelijking met
auteursrechtelijk beschermde boeken, hoewel het verschil hier niet zo groot is.
Hoewel de meeste boeken in de analyseperiode slechts eenmaal werden bewerkt, was dat voor
sommige boeken uit het publieke domein vaker gebeurd. Zoals verwacht, was het gemiddelde aantal
filmbewerkingen van boeken uit het publieke domein in de dataset 1,45 vergeleken met 1,04 voor
boeken nog onder auteursrechtelijke bescherming.
Uit een analyse van de dataset blijkt dat de mogelijkheid dat anderen dezelfde inhoud kunnen
gebruiken, de producenten niet ontmoedigt om aanzienlijke bedragen te investeren in films van
inhoud uit het publieke domein. Het gemiddelde budget van filmbewerkingen van werken uit het
publieke domein, hoewel lager dan dat van filmbewerkingen van auteursrechtelijk beschermde inhoud,
ligt hoger dan het gemiddelde budget van films op basis van volledig originele scenario's.
Een clusteranalyse van de projectgegevens liet zien dat er filmproducenten zijn bij wie publiekedomeininhoud een wezenlijk deel van hun portefeuille uitmaakt; gevestigde, bekende filmstudio's
gebruiken publieke-domeininhoud vaker dan de gemiddelde filmproducent in de dataset.
De analyse van de budgetgegevens van films en de profielen van de filmproducenten die inhoud
uit het publieke domein gebruiken voor hun filmbewerkingen, levert geen bevestiging op van de
risico's van onder- of overbenutting van publieke-domeininhoud voor afgeleide doeleinden.
De econometrische modellen bevestigen het bestaan van particuliere voordelen, uitgedrukt in het
aantal kijkers en de recettes, van de bewerkingsstrategie voor alle producenten die voorheen
auteursrechtelijk beschermde inhoud gebruiken voor filmscenario's. Vergelijkbare voordelen, uitgedrukt
in het aantal bioscoopbezoekers, konden worden bevestigd voor de lokale filmproducenten die inhoud
uit het publieke domein bewerken. De data-analyse heeft echter niet bevestigd dat er een meerwaarde
bestaat wat betreft de recettes voor de bewerkers van inhoud uit het publieke domein, noch een
bezoekerswaarde voor de bewerking van inhoud uit het publieke domein voor buitenlandse
producenten.
Een econometrische analyse bevestigde de particuliere voordelen gekoppeld aan de mogelijkheid om
de populariteit van de bewerkte inhoud op verschillende, maar gerelateerde markten te testen. Zoals
uitgedrukt in eerdere economische literatuur, kan bewerking een effectieve strategie zijn om
onzekerheden te verminderen. Het verschil in de resultaten tussen de meerwaarde die
voortvloeit uit de bewerking van door auteursrechten beschermde inhoud en inhoud uit het
publieke domein kan echter het bestaan van aanvullende particuliere voordelen in verband met
exclusieve rechten voor bewerking suggereren. Beperkingen van de voor dit rapport verzamelde
gegevens maken het echter niet mogelijk om te testen of particuliere voordelen uit exclusieve rechten
voor bewerking prevaleren boven het eventuele sociale verlies in verband met een geringere
verscheidenheid van de bewerkte inhoud. Een volledige beoordeling van de algemene impact op het
sociale welzijn van verschillende auteursrechtelijke ontwerpen die de afgeleide rechten regelen, is dan
het belangrijkste gebied voor toekomstig onderzoek.
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