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5.9.2018 A8-0245/162 

Amendement  162 

Jean-Marie Cavada 

namens de ALDE-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 en andere materialen in 

door gebruikers geüploade of beschikbaar 

gestelde inhoud. 

 (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)  vergezeld gaan van de vermelding 

van de bron, waaronder de naam van de 

auteur, tenzij dit niet mogelijk blijkt; en 

 (c)  in overeenstemming met billijke 

praktijken worden gebruikt en zodanig 
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dat het specifieke doel niet wordt 

overschreden. 

 (2)  Elke contractuele bepaling die in 

strijd is met de in dit artikel bedoelde 

uitzondering, is niet afdwingbaar. 

 (3)  Aanbieders van diensten voor het 

delen van online-inhoud kunnen niet 

profiteren van de in lid 1 van dit artikel 

neergelegde uitzondering om hun 

aansprakelijkheid of hun verplichtingen 

uit hoofde van de overeenkomsten met 

rechthebbenden bij de toepassing van 

artikel 13 van deze richtlijn te beperken. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/163 

Amendement  163 

Jean-Marie Cavada 

namens de ALDE-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 11 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 11 Artikel 11 

Bescherming van perspublicaties met 

betrekking tot digitale toepassingen 

Bescherming 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 verlenen uitgevers van 

perspublicaties de in artikel 2 en artikel 3, 

lid 2, van Richtlijn 2001/29/EG bedoelde 

rechten zodat zij een billijke en evenredige 

vergoeding krijgen voor het digitale 

gebruik van hun perspublicaties door 

aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij. 

 Dergelijke rechten zijn niet van 

toepassing op het gebruik van niet-

substantiële delen van een perspublicatie, 

met inbegrip van afzonderlijke woorden of 

zeer korte passages. 

 De bescherming strekt zich evenmin uit 

tot feitelijke informatie. 

 1 bis.  De in lid 1 bedoelde rechten 

mogen het legale private en niet-

commerciële gebruik van perspublicaties 

door individuele gebruikers niet 

verhinderen.  

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 

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 
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werken en andere materialen die in een 

perspublicaties zijn opgenomen. Deze 

rechten kunnen niet worden 

tegengeworpen aan deze auteurs en andere 

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. 

werken en andere materialen die in een 

perspublicaties zijn opgenomen. Deze 

rechten kunnen niet worden 

tegengeworpen aan deze auteurs en andere 

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.  

 2 bis.  De in lid 1 bedoelde rechten 

strekken zich niet uit tot loutere 

hyperlinks die vergezeld gaan van losse 

woorden of zeer korte passages. 

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 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. 

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. 

4.  De in lid 1 bedoelde rechten 

vervallen vijf 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. 

 Het in lid 1 bedoelde recht is niet met 

terugwerkende kracht van toepassing.  

 4 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat 

auteurs een gepast aandeel krijgen van de 

bijkomende inkomsten die persuitgevers 

ontvangen voor het gebruik van hun 

perspublicaties door aanbieders van 

diensten van de informatiemaatschappij.  

Or. en 



 

AM\1162319NL.docx  PE624.050v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.9.2018 A8-0245/164 

Amendement  164 

Jean-Marie Cavada 

namens de ALDE-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 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (5 bis) In sommige lidstaten is voor het 

reproduceren en het gebruik van 

architectuur- en beeldhouwwerken, die 

permanent in openbare ruimten staan, 

voorafgaande toestemming van de 

makers, de rechthebbenden of de 

auteursrechtenorganisaties vereist. In 

andere lidstaten geldt voor het 

reproduceren of ander al dan niet 

commercieel gebruik van dergelijke 

werken een uitzondering op de rechten als 

bedoeld in de artikelen 2 en 3 van 

Richtlijn 2001/29/EG. Gezien de 

versnipperde juridische situatie in de Unie 

ten aanzien van de zogenaamde 

panoramavrijheid, zou verdere 

harmonisering gunstig zijn om innovatie 

en het delen van cultuurgoederen in heel 

Europa te bevorderen.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/165 

Amendement  165 

Jean-Marie Cavada 

namens de ALDE-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 

 1.  De lidstaten voorzien in een 

uitzondering of beperking op de rechten 

bedoeld in de artikelen 2 en 3 van 

Richtlijn 2001/29/EG, en van artikel 5, 

onder a), en artikel 7, lid 1, van Richtlijn 

96/9/EG, op grond waarvan het 

reproduceren en gebruik van werken, 

zoals architectuur- en beeldhouwwerken, 

die permanent in openbare ruimten staan, 

toegestaan, behalve wanneer het gebruik 

voor commerciële doeleinden betreft. 

 2.  Elke contractuele bepaling die in 

strijd is met de in dit artikel bedoelde 

uitzondering, is niet afdwingbaar. 

Or. en 

 

 


