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A8-0245/137

Amendement 137
Axel Voss
namens de PPE-Fractie
Verslag
Axel Voss
Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) Een vrije en pluralistische pers is
van essentieel belang voor de kwaliteit van
de journalistiek en de toegang van burgers
tot informatie. Zij levert een fundamentele
bijdrage tot het publieke debat en de goede
werking van een democratische
samenleving. Bij de overgang van de
drukpers naar de digitale media worden
persuitgevers geconfronteerd met
problemen om licenties te verlenen voor
onlinegebruik van hun publicaties en
daarbij hun investeringen terug te
verdienen. Aangezien uitgevers van
perspublicaties niet als rechthebbenden
worden erkend, is het verlenen en het
handhaven van licenties in de digitale
omgeving vaak complex en inefficiënt.

(31) Een vrije en pluralistische pers is
van essentieel belang voor de kwaliteit van
de journalistiek en de toegang van burgers
tot informatie. Zij levert een fundamentele
bijdrage tot het publieke debat en de goede
werking van een democratische
samenleving. Het groeiende onevenwicht
tussen machtige platforms en
persuitgeverijen, die ook
persagentschappen kunnen zijn, heeft
reeds tot een aanzienlijke achteruitgang
van het medialandschap op regionaal
niveau geleid. Bij de overgang van de
drukpers naar de digitale media worden
persuitgevers en persagentschappen
geconfronteerd met problemen om licenties
te verlenen voor onlinegebruik van hun
publicaties en daarbij hun investeringen
terug te verdienen. Aangezien uitgevers
van perspublicaties niet als rechthebbenden
worden erkend, is het verlenen en het
handhaven van licenties in de digitale
omgeving vaak complex en inefficiënt.
Or. en
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A8-0245/138

Amendement 138
Axel Voss
namens de PPE-Fractie
Verslag
Axel Voss
Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) De organisatorische en financiële
bijdrage die uitgevers leveren in de
aanmaak van publicaties van de pers, dient
te worden erkend en verder aangemoedigd
om de duurzaamheid van het
uitgeversbedrijf te garanderen. Daarom
moet op het niveau van de Unie een
geharmoniseerde rechtsbescherming
worden ingesteld met betrekking tot
digitale toepassingen voor perspublicaties.
Deze bescherming dient daadwerkelijk te
worden gewaarborgd door de invoering in
het Unierecht van naburige auteursrechten
voor de reproductie en de
beschikbaarstelling aan het publiek met
betrekking tot digitale toepassingen voor
perspublicaties.

(32) De organisatorische en financiële
bijdrage die uitgevers leveren in de
aanmaak van publicaties van de pers, dient
te worden erkend en verder aangemoedigd
om de duurzaamheid van het
uitgeversbedrijf en daardoor de
beschikbaarheid van betrouwbare
informatie te garanderen. Daarom moet
door de lidstaten op het niveau van de
Unie rechtsbescherming worden ingesteld
voor digitale toepassingen voor
perspublicaties in de Unie. Deze
bescherming dient daadwerkelijk te
worden gewaarborgd door de invoering in
het Unierecht van naburige auteursrechten
voor de reproductie en de
beschikbaarstelling aan het publiek met
betrekking tot digitale toepassingen voor
perspublicaties om een eerlijke en
evenredige vergoeding voor dergelijk
gebruik te verkrijgen. Particulier gebruik
moet van deze verwijzing worden
uitgesloten. Bovendien mag de opname in
een zoekmachine niet als een eerlijke en
evenredige vergoeding worden
beschouwd.
Or. en
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A8-0245/139

Amendement 139
Axel Voss
namens de PPE-Fractie
Verslag
Axel Voss
Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33) Voor de toepassing van deze
richtlijn dient een definitie te worden
vastgesteld van het begrip perspublicatie in
die zin dat het alleen betrekking heeft op
journalistieke publicaties, uitgegeven door
een dienstenaanbieder, die in welke media
dan ook periodiek of regelmatig worden
bijgewerkt, met de bedoeling te informeren
of te vermaken. Dergelijke publicaties
omvatten bijvoorbeeld dag-, week- of
maandbladen met een algemene of
specifieke inhoud en websites voor nieuws.
Periodieke publicaties die voor
wetenschappelijk of academische
doeleinden worden uitgegeven, zoals
wetenschappelijke bladen, mogen niet
vallen onder de bescherming die krachtens
deze richtlijn aan perspublicaties wordt
verleend. Deze bescherming strekt zich
niet uit tot handelingen van hyperlinking
die geen mededeling aan het publiek
vormen.

(33) Voor de toepassing van deze
richtlijn dient een definitie te worden
vastgesteld van het begrip perspublicatie in
die zin dat het alleen betrekking heeft op
journalistieke publicaties, uitgegeven door
een dienstenaanbieder, die in welke media
dan ook periodiek of regelmatig worden
bijgewerkt, met de bedoeling te informeren
of te vermaken. Dergelijke publicaties
omvatten bijvoorbeeld dag-, week- of
maandbladen met een algemene of
specifieke inhoud en websites voor nieuws.
Periodieke publicaties die voor
wetenschappelijk of academische
doeleinden worden uitgegeven, zoals
wetenschappelijke bladen, mogen niet
vallen onder de bescherming die krachtens
deze richtlijn aan perspublicaties wordt
verleend. Deze bescherming strekt zich
niet uit tot handelingen van hyperlinking.
De bescherming strekt zich evenmin uit
tot feitelijke informatie waarover in
journalistieke artikelen van een
perspublicatie wordt bericht en belet
bijgevolg niemand over dergelijke
feitelijke informatie te berichten.
Or. en
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A8-0245/140

Amendement 140
Axel Voss
namens de PPE-Fractie
Verslag
Axel Voss
Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) De krachtens deze richtlijn aan
uitgevers van perspublicaties verleende
rechten dienen dezelfde strekking te
hebben als de in Richtlijn 2001/29/EG
bedoelde rechten van reproductie en
beschikbaarstelling aan het publiek, voor
zover het om digitale toepassingen gaat. Zij
moeten ook worden onderworpen aan
dezelfde bepalingen inzake uitzonderingen
en beperkingen als die welke gelden voor
de in Richtlijn 2001/29/EG bedoelde
rechten, waaronder de uitzondering voor
citaten ten behoeve van kritieken of
recensies, als vastgesteld in artikel 5, lid 3,
onder d), van die richtlijn.

(34) De krachtens deze richtlijn aan
uitgevers van perspublicaties verleende
rechten dienen dezelfde strekking te
hebben als de in Richtlijn 2001/29/EG
bedoelde rechten van reproductie en
beschikbaarstelling aan het publiek, voor
zover het om digitale toepassingen gaat. De
lidstaten moeten deze rechten ook kunnen
onderwerpen aan dezelfde bepalingen
inzake uitzonderingen en beperkingen als
die welke gelden voor de in Richtlijn
2001/29/EG bedoelde rechten, waaronder
de uitzondering voor citaten ten behoeve
van kritieken of recensies, als vastgesteld
in artikel 5, lid 3, onder d), van die
richtlijn.
Or. en
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A8-0245/141

Amendement 141
Axel Voss
namens de PPE-Fractie
Verslag
Axel Voss
Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35) De bescherming die uit hoofde van
deze richtlijn aan uitgevers van
perspublicaties wordt verleend, mag geen
afbreuk doen aan de rechten van auteurs en
andere rechthebbenden op de daarin
opgenomen werken en andere materialen,
ook wat betreft de reikwijdte waarin
auteurs en andere rechthebbenden hun
werken of andere beschermde materialen
onafhankelijk van de perspublicatie
waarvan deze deel uitmaken, kunnen
exploiteren. Daarom mogen uitgevers van
perspublicaties zich niet beroepen op de
hun verleende bescherming ten aanzien van
auteurs en andere rechthebbenden. Dit
geldt onverminderd contractuele
regelingen tussen uitgevers van
perspublicaties enerzijds en auteurs en
andere rechthebbenden anderzijds.

(35) De bescherming die uit hoofde van
deze richtlijn aan uitgevers van
perspublicaties wordt verleend, mag geen
afbreuk doen aan de rechten van auteurs en
andere rechthebbenden op de daarin
opgenomen werken en andere materialen,
ook wat betreft de reikwijdte waarin
auteurs en andere rechthebbenden hun
werken of andere beschermde materialen
onafhankelijk van de perspublicatie
waarvan deze deel uitmaken, kunnen
exploiteren. Daarom mogen uitgevers van
perspublicaties zich niet beroepen op de
hun verleende bescherming ten aanzien van
auteurs en andere rechthebbenden. Auteurs
wier werk is opgenomen in een
perspublicatie, hebben recht op een gepast
aandeel van de nieuwe bijkomende
inkomsten die persuitgevers ontvangen
voor het voortgezet gebruik van hun
perspublicaties door aanbieders van
diensten van de informatiemaatschappij
met betrekking tot de rechten bedoeld in
artikel 11, lid 1.
Or. en
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A8-0245/142

Amendement 142
Axel Voss
namens de PPE-Fractie
Verslag
Axel Voss
Auteursrechten 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) 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 auteursrechtelijk beschermde
online-inhoud. Onlinediensten zijn een
middel om de toegang tot cultureel en
creatief werk te vergroten, en bieden tal
van mogelijkheden voor de culturele en
creatieve sector om nieuwe zakelijke
modellen te ontwikkelen. Zij zorgen voor
een gevarieerde en gemakkelijk
toegankelijke inhoud, maar leveren ook
uitdagingen op wanneer auteursrechtelijk
beschermde inhoud zonder voorafgaande
toestemming van rechthebbenden wordt
geüpload. 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 een
passende vergoeding te verkrijgen.
Or. en

AM\1162332NL.docx

NL

PE624.050v01-00
In verscheidenheid verenigd

NL

6.9.2018

A8-0245/143

Amendement 143
Axel Voss
namens de PPE-Fractie
Verslag
Axel Voss
Auteursrechten 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)
Bepaalde diensten van de
informatiemaatschappij zijn, als
onderdeel van hun normale gebruik,
ontworpen om het publiek toegang te
verlenen tot door gebruikers geüploade
auteursrechtelijk beschermde inhoud of
ander materiaal. De definitie in het kader
van deze richtlijn van een aanbieder van
onlinediensten om inhoud te delen omvat
aanbieders van diensten van de
informatiemaatschappij waarvan een van
de belangrijkste doelstellingen is
aanzienlijke hoeveelheden door de
gebruikers beschikbaar gestelde of
geüploade auteursrechtelijk beschermde
inhoud op te slaan, het publiek ertoe
toegang te verschaffen of te vertonen en
die inhoud te optimaliseren, en te
promoten om winst te maken, onder meer
door het weergeven, taggen, beheer,
rangschikken van de geüploade werken of
ander materiaal, ongeacht de daarvoor
gebruikte middelen, en daarom actief op
te treden. Zij kunnen bijgevolg niet
profiteren van de vrijstelling van
aansprakelijkheid waarin artikel 14 van
Richtlijn 2000/31/EG voorziet. De
definitie in het kader van deze richtlijn
van een aanbieder van onlinediensten om
inhoud te delen omvat niet microondernemingen en kleine ondernemingen
in de zin van titel I van de bijlage bij
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Aanbeveling 2003/361/EG van de
Commissie, noch dienstverleners die in
een niet-commerciële hoedanigheid
optreden, zoals online-encyclopedieën, en
verleners van onlinediensten waarbij de
inhoud wordt geüpload met toestemming
van alle betrokken rechthebbenden, zoals
onderwijs- of wetenschappelijke
gegevensbanken. Verleners van
clouddiensten voor individueel gebruik
die geen rechtstreekse toegang tot het
publiek verstrekken, open source
software-ontwikkelingsplatforms en
onlinemarktplaatsen waarvan de
voornaamste activiteit bestaat uit de
onlinedetailverkoop van fysieke goederen,
mogen niet als aanbieder van
onlinediensten om inhoud te delen in het
kader van deze richtlijn worden
beschouwd.
Or. en
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A8-0245/144

Amendement 144
Axel Voss
namens de PPE-Fractie
Verslag
Axel Voss
Auteursrechten 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

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.

Aanbieders van onlinediensten om inhoud
te delen verrichten een handeling van
mededeling aan het publiek en zijn
daarom verantwoordelijk voor hun
inhoud en moeten daarom billijke en
passende licentieovereenkomsten met
rechthebbenden sluiten. Wanneer
licentieovereenkomsten worden gesloten,
moeten zij eveneens, in dezelfde omvang
en reikwijdte, betrekking hebben op de
aansprakelijkheid van gebruikers
wanneer zij optreden in een nietcommerciële hoedanigheid.
Overeenkomstig artikel 11, lid 2 bis, strekt
de verantwoordelijkheid van aanbieders
van online diensten om inhoud te delen
als bedoeld in artikel 13 zich niet uit tot
handelingen van hyperlinking in het geval
van perspublicaties. De dialoog tussen
belanghebbenden is essentieel in de
digitale wereld. Zij moeten beste paktijken
bepalen om de werking van
licentieovereenkomsten en de
samenwerking tussen aanbieders van
onlinediensten om inhoud te delen en
rechthebbenden te waarborgen. Bij deze
beste praktijken moet rekening worden
gehouden met de omvang van de door de
dienst aangeboden inhoud die inbreuk
maakt op de auteursrechten.

_________________
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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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A8-0245/145

Amendment 145
Axel Voss
namens de PPE-Fractie
Verslag
Axel Voss
Auteursrechten 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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