VVA STUDIEMIDDAG VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u graag uit voor de studiemiddag op vrijdag
8 februari om 14.00 uur in de Tolhuistuin (Tuinzaal) te Amsterdam.
Het thema van de studiemiddag is:
COPYRIGHT AND THE EUROPEAN CHARTER: A BALANCING ACT?
Het auteursrecht wordt door het Europese Handvest beschermd als
eigendom (artikel 17 lid 2). In vrijwel iedere beslissing van het Hof van
Justitie wordt dit uitgangspunt herhaald. In een toenemend aantal zaken
wordt echter ook een beroep gedaan op andere in het Handvest erkende
grondrechten, zoals de vrijheid van informatie, de bescherming van de
privacy, de vrijheid van ondernemerschap, de vrijheid van onderwijs en
de vrijheid van kunst. Wat betekent deze ‘clash’ tussen de diverse
grondrechten voor het auteursrecht? Hoe brengt de rechter deze
grondrechten in evenwicht? Wat is de impact op de
beschermingsomvang? En hoe grijpen de grondrechten in op de
handhaving van het auteursrecht? Waar gaat de rechtspraak van het
HvJEU op dit punt naar toe? Welke grondrechten leggen meer gewicht in
de schaal dan andere?
Copyright is protected under the EU Charter of Fundamental Rights as
intellectual property (Article 17(2)). This principle is reiterated in almost
every CJEU decision on copyright. In an increasing number of copyright
cases however also other fundamental rights under the Charter are
invoked, such as the freedom of expression and information, protection of
personal data, freedom to conduct a business, right to education and
freedom of the arts. What does this clash of fundamental rights mean for
copyright protection? How do courts balance fundamental rights? What is
the impact on the scope of protection and on the enforcement of rights?
Where will CJEU case law go? What fundamental rights will carry more
weight than others?

14.00 - 14.05: Introductie door Marcel de Zwaan (Bremer & de Zwaan)
14.05 - 14.15: Introductie tot het Europese Handvest
Peter Teunissen (Radboud Universiteit Nijmegen)
14.15 - 14.30: Rechtspraak over de beschermingsomvang
Peter Teunissen (Radboud Universiteit Nijmegen)
14:30 - 15.00: Rechtspraak over handhaving
Stefan Kulk (Universiteit Utrecht)
15.00 - 15.30: Theepauze
15.30 - 16.00: Balancing fundamental rights – AG Szpunar
opinions in Funke Medien, Pelham and Spiegel Online

Christophe Geiger (Centre d'Etudes Internationales de la Propriété
Intellectuelle, Université de Strasbourg)
16.00 - 17.00: Discussie met panel en de zaal
Panel:
Peter Teunissen
Stefan Kulk
Christophe Geiger
Antoon Quaedvlieg (Radboud Universiteit Nijmegen)
Moderator: Marcel de Zwaan
17:00 -

: Borrel

Voor deze bijeenkomst kunt u 2 VSO/PO punten behalen. Hiervoor dient u
aan het begin én aan het eind van de vergadering de presentielijst te
tekenen. U ontvangt hierna een certificaat per email en hiermee kunt u
uw deelname aan deze vergadering opgeven aan de Orde van Advocaten
als zijnde een bijeenkomst waarmee u uw professionele kennis en kunde
heeft onderhouden.
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Seignette
Voorzitter
Routebeschrijving: tolhuistuin.nl/route-en-terrein

www.verenigingvoorauteursrecht.nl

