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Totstandkoming van TDM voorstel

2012: Communication 
on content in DSM + 
Licenses for Europe

2013: De 
raadpleging over de 
herziening van de 
EU-regels

2014: Study 
on the legal 
framework of 
text and data 
mining

Impact 
Assessment

2015: Tweede 
Communication 
Europese 
Commissie

2016: Voorstel van de 
Europese Commissie

2017: (Concept) verslag 
van rapporteurs + andere 
parlementaire commissies

2018: Nieuw 
verslag JURI en 
voorstel Europese 
Raad



Oorspronkelijke aanleiding

• TDM voor de wetenschap.

• Geraadpleegde werken bestaan (over het algemeen) uit 
wetenschappelijke publicaties in wetenschappelijke 
tijdschriften en databases.

• Impact assessment: Er zijn momenteel geen gegevens, 
behalve anekdotisch bewijs, die de potentiële vraag naar 
TDM-licenties kwantificeert. 



LIBER - Association of European Research Libraries

"TDM zal de vooruitgang van de wetenschap 
exponentieel verhogen. Het heeft het 
potentieel om de ontdekking van geneeswijzen 
voor ziekten zoals kanker en Parkinson te 
vergemakkelijken. Het is al gebruikt om te 
ontdekken hoe bestaande medicijnen kunnen 
worden gebruikt om andere aandoeningen te 
behandelen.”



Gepolariseerde discussie

Onderzoekers

• Onderzoekers zijn (over het algemeen) 
ontevreden over de huidige situatie.

• Rechtsonzekerheid over of en hoe 
auteursrecht van toepassing kan zijn op 
tekst- en datamining.

• Bestaande licentiemechanismen 
worden beschouwd als ontoereikend. 

Uitgevers

• Uitgevers zijn (over het algemeen) van 
mening dat er geen groot probleem is 
op het gebied van tekst- en datamining.

• Licenties worden ontwikkeld en zijn de 
beste manier om verder te gaan.

• Uitgevers voldoen al aan TDM 
verzoeken en bieden oplossingen.



Reikwijdte van de exceptie

Partij: Reikwijdte:
EC (voorstel) “onderzoeksorganisaties” (incl. publiek‐private partnerschappen ten behoeve van 

wetenschappelijk onderzoek)

JURI “een persoon die rechtmatige toegang heeft tot werken en ander materiaal”

IMCO “onderzoeksorganisaties en instellingen voor cultureel erfgoed”

ITRE “onderzoeksorganisaties, non‐profit organisaties en startende bedrijven”

Raad Twee excepties: “onderzoeksorganisaties en instellingen voor cultureel erfgoed ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek” + optioneel tijdelijke reproducties voor een ieder.

JURI (2) online door een ieder (mits geen voorbehoud) + geen nieuwsmedia + wetenschappelijk 
onderzoek door onderzoeksorganisaties en instellingen voor cultureel erfgoed





Compensatie

• Overweging in voorstel:

• Potentiële schade voor 
rechthebbenden die door deze 
uitzondering ontstaat minimaal, dus 
geen compensatie.

Impact assessment:

• Negatieve gevolgen bij bulkdownloads 
en crawlen. 

• Uitgevers hebben zwakke prikkels om 
de juiste technische vereisten te 
ontwikkelen om TDM op lange termijn 
mogelijk te maken. 

• Prikkels om te investeren worden 
verminderd.



Oplossingen in de markt (3 / STM)



Impact van TDM (3A)

Auteurs

Uitgever

Apps Papier Portals
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…afwachten.
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