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5.9.2018 A8-0245/118 

Amendement  118 

Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

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 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  Artikel 5 bis 

 Het gebruik van uittreksels van reeds 

bestaande werken 

 1.  De lidstaten voorzien in een 

uitzondering op de rechten als bedoeld in 

de artikelen 2 en 3 van Richtlijn 

2001/29/EG, artikel 5, onder a) en artikel 

7, lid 1, van Richtlijn 96/9/EG, artikel 4, 

lid 1, onder a), van Richtlijn 2009/24/EG 

en artikel 11 van deze richtlijn om het 

gebruik van uittreksels van reeds 

bestaande werken en andere materialen in 

door gebruikers niet beroepshalve 

geüploade of beschikbaar gestelde inhoud 

mogelijk te maken, voor doeleinden zoals 

kritiek, recensies, illustraties, karikaturen, 

parodieën of pastiches, mits die 

uittreksels: (a) betrekking hebben op 

werken of andere materialen die op 

rechtmatige wijze beschikbaar zijn gesteld 

aan het publiek; (b) indien mogelijk 

vergezeld gaan van een bronvermelding; 

en (c) worden gebruikt op een wijze die 

niet in strijd is met de gebruikelijke 

exploitatie van de werken. 

 2.  Elke contractuele bepaling die in 

strijd is met de in dit artikel bedoelde 

uitzondering, is niet afdwingbaar.  
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Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/119 

Amendement  119 

Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

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 5 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  Artikel 5 ter 

 Uitzondering voor panoramavrijheid 

 1.  De lidstaten voorzien in een 

uitzondering of beperking van de rechten 

bedoeld in de artikelen 2 en 3 van 

Richtlijn 2001/29/EG, op grond waarvan 

het creëren van tweedimensionale beelden 

van werken die permanent in openbare 

ruimten staan, is toegestaan. 

 2.  De auteurs van de werken worden 

indien mogelijk vermeld. 

Or. en 

 

 


