5.9.2018

A8-0245/124

Amendement 124
Jiří Maštálka
namens de GUE/NGL-Fractie
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
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 11

Artikel 11

Bescherming van perspublicaties met
betrekking tot digitale toepassingen

Licentieverlening en handhaving van
rechten in het geval van perspublicaties
met betrekking tot digitale toepassingen

1.
De lidstaten verlenen uitgevers van
perspublicaties de in artikel 2 en artikel 3,
lid 2, van Richtlijn 2001/29/EG bedoelde
rechten voor het digitale gebruik van hun
perspublicaties.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de
uitgever van een perspublicatie, tenzij het
tegendeel wordt bewezen, wordt
beschouwd als de partij die een
licentieovereenkomst mag sluiten en die
mag verzoeken om toepassing van de
maatregelen, procedures en
rechtsmiddelen die worden genoemd in
Richtlijn 2004/48/EG en artikel 8 van
Richtlijn 2001/29/EG met betrekking tot
de in artikel 2 en artikel 3, lid 2, van
Richtlijn 2001/29/EG bedoelde rechten
voor het digitale gebruik van de werken en
andere materialen die in een dergelijke
perspublicatie zijn opgenomen, mits de
naam van de uitgever op de publicatie
wordt vermeld.

2.
De in lid 1 bedoelde rechten doen
niet af en zijn op generlei wijze van
invloed op rechten waarin de wetgeving
van de Unie voorziet voor auteurs en
andere rechthebbenden ten aanzien van
werken en andere materialen die in een
perspublicaties zijn opgenomen. Deze
rechten kunnen niet worden
tegengeworpen aan deze auteurs en andere

2.
De in lid 1 bedoelde
veronderstelling is niet van invloed op
rechten waarin de wetgeving van de Unie
voorziet voor auteurs en andere
rechthebbenden ten aanzien van werken en
andere materialen die in een perspublicatie
zijn opgenomen. De veronderstelling kan
niet worden tegengeworpen aan de auteurs
en andere rechthebbenden en kan hen in
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rechthebbenden en kunnen hen in het
bijzonder niet het recht ontnemen om hun
werken en andere materialen te exploiteren
onafhankelijk van de perspublicatie waarin
zij zijn opgenomen.

het bijzonder niet het recht ontnemen om
hun werken en andere materialen te
exploiteren onafhankelijk van de
perspublicatie waarin zij zijn opgenomen.

3.
De artikelen 5 tot en met 8 van
Richtlijn 2001/29/EG en Richtlijn
2012/28/EU zijn van overeenkomstige
toepassing op de in lid 1 bedoelde rechten.

3.
De lidstaten zorgen ervoor dat een
eerlijk deel van de vergoeding voor het
gebruik van de rechten van uitgevers van
perspublicaties aan journalisten wordt
uitbetaald.

4.
De in lid 1 bedoelde rechten
vervallen 20 jaar na het verschijnen van
de perspublicatie. Deze termijn wordt
berekend vanaf de eerste dag van januari
van het jaar volgend op de datum van
publicatie.
Or. en
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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
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
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toepassing, passende verslagen over de
herkenning en het gebruik van de werken
en andere materialen.
2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de
in lid 1 bedoelde dienstverleners klachten schadevergoedingsmechanismen
instellen die beschikbaar zijn voor
gebruikers in geval van geschillen over de
toepassing van de in lid 1 bedoelde
maatregelen.
3.
De lidstaten bevorderen indien
nodig de samenwerking tussen aanbieders
van diensten van de
informatiemaatschappij en
rechthebbenden door middel van dialogen
met belanghebbenden om beste
praktijken, zoals passende en evenredige
technologieën voor herkenning van
inhoud, te bepalen rekening houdend
onder meer met de aard van de diensten,
de beschikbaarheid van technologieën en
de doeltreffendheid ervan in het licht van
de technologische ontwikkelingen.
Or. en
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