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5.9.2018 A8-0245/97 

Amendement  97 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 38 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (38 bis) Voor de uitvoering van die 

maatregelen is de samenwerking tussen 

aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij en 

rechthebbenden van essentieel belang. 

Rechthebbenden moeten aan de 

aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij nauwkeurig 

opgave doen van de werken of andere 

materialen waarop zij auteursrecht 

beweren te hebben. Bij de uitvoering van 

een eventuele overeenkomst met de 

aanbieder van diensten van de 

informatiemaatschappij moeten de 

rechthebbenden aansprakelijk blijven 

voor vorderingen van derden ter zake van 

het gebruik van werken die zij als hun 

eigen hebben aangewezen. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Amendement  98 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 39 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) Voor de werking van 

technologieën, zoals technologieën voor 

herkenning van inhoud, is het van uiterst 

belang dat aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij die zich 

bezighouden met het opslaan van en het 

verlenen van publieke toegang tot grote 

hoeveelheden door de gebruikers ervan 

geüploade auteursrechtelijk beschermde 

werken of andere materialen, 

samenwerking aangaan met 

rechthebbenden. In dergelijke gevallen 

moeten de rechthebbenden de nodige 

gegevens verstrekken om de diensten in 

staat te stellen hun inhoud te 

onderzoeken, en moeten de diensten met 

betrekking tot de gebruikte technologieën 

transparant zijn ten aanzien van de 

rechthebbenden, die de geschiktheid 

ervan moeten kunnen beoordelen. De 

diensten moeten rechthebbenden met 

name voorzien van informatie over de 

aard van de gebruikte technologieën, de 

manier waarop deze worden toegepast en 

de mate waarin hiermee resultaten 

worden geboekt bij de herkenning van 

inhoud van rechthebbenden. Deze 

technologieën moeten rechthebbenden 

ook in staat stellen om van aanbieders van 

diensten van de informatiemaatschappij 

Schrappen 
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informatie te verkrijgen over het gebruik 

van hun inhoud waarop een 

overeenkomst van toepassing is. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/99 

Amendement  99 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Titel IV – hoofdstuk 2 – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bepaalde vormen van gebruik van 

beschermde inhoud door onlinediensten 

Bepaalde vormen van gebruik van 

beschermde inhoud online 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Amendement  100 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gebruik van beschermde inhoud door 

aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij die grote 

hoeveelheden door hun gebruikers 

geüploade werken en andere materialen 

opslaan en toegang daartoe verlenen 

Gebruik van beschermde inhoud door 

aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij die grote 

hoeveelheden werken en andere materialen 

opslaan en toegang daartoe verlenen 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Amendement  101 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij die grote 

hoeveelheden door hun gebruikers 

geüploade werken en andere materialen 

opslaan en publieke toegang daartoe 
verlenen, nemen in samenwerking met 

rechthebbenden maatregelen om de 

werking van overeenkomsten met 

rechthebbenden voor het gebruik van hun 

werken of andere materialen te 

verzekeren en om via samenwerking met 

de dienstenaanbieders te voorkomen dat 

op hun diensten door rechthebbenden 

aangewezen werken of andere materialen 

beschikbaar worden gesteld. Deze 

maatregelen, zoals het gebruik van 

effectieve technologieën voor herkenning 

van inhoud, zijn passend en evenredig. 

Dienstenaanbieders verstrekken 

rechthebbenden passende informatie over 

de invoering en de werking van de 

maatregelen, alsmede, indien van 

toepassing, passende verslagen over de 

herkenning en het gebruik van de werken 

en andere materialen. 

1. 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 niet in aanmerking komt voor de 

vrijstellingen van aansprakelijkheid 

waarin Richtlijn 2000/31/EG voorziet, 

nemen zij passende en evenredige 

maatregelen om de werking van 

licentieovereenkomsten met 
rechthebbenden te verzekeren. Bij de 

tenuitvoerlegging van dergelijke 

overeenkomsten worden de grondrechten 
van de gebruikers geëerbiedigd en wordt 

overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 

2000/31/EG aan aanbieders van diensten 
van de informatiemaatschappij geen 

algemene verplichting opgelegd om toe te 

zien op de informatie die zij doorgeven of 

opslaan. 

Or. en 

 

 


