5.9.2018

A8-0245/92

Amendement 92
Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming
Verslag
Axel Voss
Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37) De afgelopen jaren is de werking
van de markt voor online-inhoud
complexer geworden. Onlinediensten met
toegang tot auteursrechtelijk beschermde
inhoud die door gebruikers ervan is
geüpload zonder dat de rechthebbenden
hierbij betrokken zijn, floreren welig en
vormen nu een belangrijke bron van
toegang tot online-inhoud. Dit heeft
invloed op de mogelijkheden voor
rechthebbenden om te bepalen of, en
onder welke voorwaarden, hun werken en
andere materialen worden gebruikt,
alsmede op hun kansen om hiervoor een
passende vergoeding te verkrijgen.

(37) Door de ontwikkeling van digitale
technologieën zijn nieuwe
bedrijfsmodellen opgekomen en is het
internet een grotere rol gaan spelen als
belangrijkste marktplaats voor de
distributie van auteursrechtelijk
beschermde inhoud. De laatste jaren
floreren onlinediensten die gebruikers in
staat stellen werken te uploaden en aan
het publiek ter beschikking te stellen, en
ze vormen nu een belangrijke bron van
toegang tot online-inhoud, waardoor
gevarieerde en eenvoudig toegankelijke
inhoud tot stand komt, maar ook
uitdagingen ontstaan wanneer
auteursrechtelijk beschermde inhoud
zonder voorafgaande toestemming van
rechthebbenden wordt geüpload.
Or. en
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5.9.2018

A8-0245/93

Amendement 93
Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming
Verslag
Axel Voss
Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(37 bis)
Vandaag de dag wordt
meer creatieve inhoud geconsumeerd dan
ooit tevoren. Dit wordt vergemakkelijkt
door onlineplatforms en
aggregatiediensten. Zij vormen middelen
om de toegang tot cultureel en creatief
werk te vergroten en bieden tal van
mogelijkheden voor de culturele en
creatieve industrieën om nieuwe
bedrijfsmodellen te ontwikkelen.
Tegelijkertijd hebben kunstenaars en
auteurs veel moeite om uit deze
consumptiestijging een evenredige stijging
van hun inkomsten te halen. Een van de
redenen hiervoor kan gelegen zijn in het
gebrek aan duidelijkheid over de status
van deze onlinediensten in het kader van
de wetgeving inzake elektronische handel.
Er moet worden nagedacht over hoe dit
proces met meer rechtszekerheid en
respect voor alle betrokken partijen,
waaronder kunstenaars en gebruikers,
kan functioneren, en het is belangrijk
voor transparantie en gelijke
randvoorwaarden te zorgen. De
Commissie moet richtsnoeren ontwikkelen
betreffende de tenuitvoerlegging van het
kader inzake de aansprakelijkheid van
tussenpersonen, om ervoor te zorgen dat
onlineplatforms hun
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verantwoordelijkheden kunnen nemen en
de aansprakelijkheidsregels kunnen
naleven, en om de rechtszekerheid te
vergroten en te zorgen voor meer
vertrouwen bij de gebruikers.
Or. en
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5.9.2018

A8-0245/94

Amendement 94
Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming
Verslag
Axel Voss
Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38) Wanneer aanbieders van diensten
van de informatiemaatschappij voorzien in
de opslag van en de toegang tot
auteursrechtelijk beschermde werken of
andere materialen die door de gebruikers
ervan zijn geüpload, en zodoende verder
gaan dan de loutere beschikbaarstelling
van fysieke faciliteiten en een handeling
van mededeling aan het publiek
verrichten, zijn zij verplicht
licentieovereenkomsten met
rechthebbenden te sluiten, tenzij zij in
aanmerking komen voor de vrijstelling van
aansprakelijkheid waarin artikel 14 van
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees
Parlement en de Raad34 voorziet.

(38) Wanneer aanbieders van diensten
van de informatiemaatschappij de
gebruikers diensten voor het opslaan van
inhoud aanbieden en het publiek toegang
tot inhoud verlenen, en indien deze
activiteit neerkomt op een mededeling aan
het publiek en niet louter van technische,
automatische en passieve aard is, moeten
zij verplicht zijn licentieovereenkomsten
met rechthebbenden te sluiten met
betrekking tot auteursrechtelijk
beschermde werken of andere materialen,
tenzij zij in aanmerking komen voor de
vrijstellingen van aansprakelijkheid waarin
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees
Parlement en de Raad34 voorziet.

–––––––––––––––

––––––––––––––

34

34

Richtlijn nr. 2000/31/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 8 juni
2000 betreffende bepaalde juridische
aspecten van de diensten van de
informatiemaatschappij, met name de
elektronische handel, in de interne markt
(PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1-16).

Richtlijn nr. 2000/31/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 8 juni
2000 betreffende bepaalde juridische
aspecten van de diensten van de
informatiemaatschappij, met name de
elektronische handel, in de interne markt
(PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).
Or. en
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5.9.2018

A8-0245/95

Amendement 95
Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming
Verslag
Axel Voss
Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst
Met betrekking tot artikel 14 moet worden
nagegaan of de dienstverlener een actieve
rol speelt, onder meer door de presentatie
van de geüploade werken of andere
materialen te optimaliseren of door deze
te promoten, ongeacht de aard van de
daarvoor gebruikte middelen.

Amendement
Schrappen

Or. en
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5.9.2018

A8-0245/96

Amendement 96
Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming
Verslag
Axel Voss
Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om de werking van een
licentieovereenkomst te verzekeren moeten
aanbieders van diensten van de
informatiemaatschappij die zich
bezighouden met het opslaan van en het
verlenen van publieke toegang tot grote
hoeveelheden door hun gebruikers
geüploade auteursrechtelijk beschermde
werken of andere materialen, passende en
evenredige maatregelen nemen, zoals de
toepassing van doeltreffende
technologieën, om de bescherming van
werken of andere materialen te garanderen.
Deze verplichting moet ook van toepassing
zijn wanneer de aanbieders van diensten
van de informatiemaatschappij in
aanmerking komen voor de in artikel 14
van Richtlijn 2000/31/EG omschreven
vrijstelling van aansprakelijkheid.

Om de werking van een
licentieovereenkomst te verzekeren moeten
aanbieders van diensten van de
informatiemaatschappij die actief en direct
betrokken zijn bij het in staat stellen van
de gebruikers om te uploaden, het
beschikbaar stellen van werken en het
promoten van werken onder het publiek,
passende en evenredige maatregelen
nemen om de bescherming van werken of
andere materialen te garanderen. Die
maatregelen moeten stroken met het
Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie en mogen aanbieders van
diensten van de informatiemaatschappij
geen algemene verplichting opleggen om
toe te zien op de informatie die zij
doorgeven of opslaan als bedoeld in
artikel 15 van Richtlijn 2000/31/EG.
Or. en

AM\1162306NL.docx

NL

PE624.050v01-00
In verscheidenheid verenigd

NL

