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5.9.2018 A8-0245/166 

Amendement  166 

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 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 moet 

aanbieders omvatten van diensten van de 

informatiemaatschappij waarvan een van 

de belangrijkste doelstellingen is door 

gebruikers beschikbaar gestelde of door 

gebruikers geüploade of beschikbaar 

gestelde auteursrechtelijk beschermde 

inhoud te streamen, en die - naast het 

uitsluitend hosten van inhoud - inhoud 

optimaliseren, onder meer door 

bevordering, target displaying, taggen, 

beheer en rangschikken van de geüploade 

werken of ander materiaal, ongeacht de 

daarvoor gebruikte middelen, en derhalve 

actief optreden. De definitie in het kader 

van deze richtlijn van een aanbieder van 

onlinediensten om inhoud te delen moet 

niet dienstverleners omvatten 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 
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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 



 

AM\1162321NL.docx  PE624.050v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.9.2018 A8-0245/167 

Amendement  167 

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 38 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(38) 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. 

(38) Aanbieders van onlinediensten om 

inhoud te delen oefenen een handeling 

van communicatie met het publiek uit en 

zijn derhalve verantwoordelijk voor de 

inhoud ervan. Vanwege deze actieve rol 

moeten zij billijke en passende 

licentieovereenkomsten sluiten met 

rechthebbenden die dat wensen. Zij 

kunnen wat handelingen met een 

auteursrechtelijke relevantie betreft 

derhalve niet profiteren van de vrijstelling 

van aansprakelijkheid waarin artikel 14 

van Richtlijn 2000/31/EG34 voorziet. 

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. 

De verantwoordelijkheid van aanbieders 

van onlinediensten om inhoud te delen 

moet niet ook betrekking hebben op 

hyperlinking van perspublicaties zoals 

bedoeld in deze richtlijn. 

Om de werking van een 

licentieovereenkomst te verzekeren 

moeten aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij die zich 

bezighouden met het opslaan van en het 

De rechthebbende moet er niet toe worden 

gedwongen licentieovereenkomsten te 

sluiten. 
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verlenen van publieke toegang tot grote 

hoeveelheden door hun gebruikers 

geüploade auteursrechtelijk beschermde 

werken of andere materialen, passende en 

evenredige maatregelen nemen, zoals de 

toepassing van doeltreffende 

technologieën, om de bescherming van 

werken of andere materialen te 

garanderen. Deze verplichting moet ook 

van toepassing zijn wanneer de 

aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij in aanmerking 

komen voor de in artikel 14 van Richtlijn 

2000/31/EG omschreven vrijstelling van 

aansprakelijkheid. 

 Wanneer licentieovereenkomsten worden 

gesloten, moeten zij eveneens, in dezelfde 

omvang en reikwijdte, betrekking hebben 

op de aansprakelijkheid van gebruikers 

wanneer zij optreden in een niet-

commerciële hoedanigheid. 

 Om de werking van een 

licentieovereenkomst te verzekeren, 

moeten aanbieders van onlinediensten om 

inhoud te delen passende en evenredige 

maatregelen nemen om de bescherming 

van door hun gebruikers geüploade 

werken of andere materialen te 

garanderen. Die maatregelen kunnen 

verschillende vormen aannemen, 

waaronder menselijke toetsing en/of het 

gebruik van doeltreffende technologieën. 

 Bij gebrek aan overeenkomsten met de 

rechthebbenden is het eveneens redelijk 

van aanbieders van onlinediensten om 

inhoud te delen te verwachten dat zij snel 

passende en evenredige maatregelen 

nemen waardoor werken of andere 

materialen die een door de 

rechthebbenden geïdentificeerde inbreuk 

vormen op auteurs- of naburige rechten, 

niet beschikbaar zijn op deze diensten of 

ervan worden verwijderd. Deze 

maatregelen moeten echter niet leiden tot 

de niet-beschikbaarheid van door 

gebruikers geüploade werken of ander 

materiaal die geen inbreuk vormen. Bij de 
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toepassing van de maatregelen uit hoofde 

van deze richtlijn moeten de in overleg 

met de rechthebbenden vastgestelde 

parameters/criteria in acht worden 

genomen. Rechthebbenden moeten 

aansprakelijk zijn voor misbruik en 

ongerechtvaardigd gebruik van de 

maatregelen uit hoofde van deze richtlijn.  

__________________ __________________ 

34 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. 1-16). 

34 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. 1-16). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/168 

Amendement  168 

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 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 

(39) Voor de werking van de 

maatregelen is het van uiterst belang dat 

aanbieders van onlinediensten om inhoud 

te delen en rechthebbenden samenwerken. 

De rechthebbenden moeten meer bepaald 

de relevante informatie aan de aanbieders 

van onlinediensten om inhoud te delen 

verstrekken zodat zij bij de toepassing van 

de maatregelen hun inhoud kunnen 

identificeren. De dienstverleners moeten 

met betrekking tot de gebruikte 

maatregelen transparant zijn ten aanzien 

van de rechthebbenden, die de 

geschiktheid ervan moeten kunnen 

beoordelen. Teneinde buitensporige lasten 

voor start-ups en kmo's te vermijden, 

moeten de maatregelen evenredig zijn met 

hun middelen en grootte. Bij de 

beoordeling van de evenredigheid en 

doeltreffendheid van de getroffen 

maatregelen moet terdege rekening 

worden gehouden met technologische 

beperkingen en restricties, de kosten 

ervan, alsook het bedrag of het type van 

de door de gebruikers van de diensten 

geüploade werken of andere materialen, 

het bedrag van de werken/inhoud of de 

omvang van de dienst. In 

overeenstemming met artikel 15 van 

Richtlijn 2000/31/EG mag de 
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informatie te verkrijgen over het gebruik 

van hun inhoud waarop een 

overeenkomst van toepassing is. 

tenuitvoerlegging van de maatregelen 

door de dienstverleners, wanneer van 

toepassing, niet bestaan uit een algemene 

controleverplichting en moet ze worden 

beperkt tot de onbeschikbaarheid van 

niet-toegestaan gebruik van specifieke en 

naar behoren aangemelde 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

andere materialen via hun diensten. Bij 

de uitvoering van deze maatregelen 

moeten de dienstverleners ook een goed 

evenwicht vinden tussen de rechten van 

de gebruikers en die van de 

rechthebbenden uit hoofde van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. De maatregelen moeten 

het legitieme gebruik van uitzonderingen 

en beperkingen onverlet laten. Voor de 

toepassing van deze maatregelen moet de 

identificatie van de personen die zich met 

het uploaden van inhoud bezighouden 

niet vereist worden voor zover dit verder 

gaat dan het in acht nemen van de 

vereisten voor de goede werking van de 

klachten- en 

schadevergoedingsprocedures, en dienen 

geen gegevens van individuele gebruikers 

te worden verwerkt, in overeenstemming 

met Verordening (EU) 2016/6791 bis en 

Richtlijn 2002/58/EG1 ter. 

 Aangezien de door aanbieders van 

onlinediensten om inhoud te delen 

ingezette maatregelen bij de toepassing 

van deze richtlijn een negatief of 

onevenredig effect kunnen hebben op de 

legale inhoud die door gebruikers wordt 

geüpload of getoond, vooral als voor de 

betreffende inhoud een uitzondering of 

beperking geldt, moeten aanbieders van 

onlinediensten om inhoud te delen 

worden verplicht om een 

klachtenmechanisme aan te bieden aan 

gebruikers wier inhoud door de 

maatregelen wordt getroffen. Een 

dergelijk mechanisme stelt de gebruiker in 

staat om na te gaan waarom er voor de 

betrokken inhoud maatregelen zijn 
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getroffen en bevat basisinformatie over 

relevante en toepasselijke uitzonderingen 

en beperkingen. Het moet minimumeisen 

voor klachten voorschrijven om ervoor te 

zorgen dat er voldoende informatie is om 

klachten te beoordelen en erop te 

reageren. Een door de lidstaat 

aangewezen betrouwbare derde partij 

moet binnen een redelijke termijn op alle 

eventuele ingediende klachten reageren. 

De platforms of een betrouwbare derde 

partij die verantwoordelijk is voor het 

schadevergoedingsmechanisme, moeten 

onverwijld corrigerende maatregelen 

nemen, wanneer genomen maatregelen 

ongerechtvaardigd blijken te zijn. 

Or. en 



 

AM\1162321NL.docx  PE624.050v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.9.2018 A8-0245/169 

Amendement  169 

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 13 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 13 Artikel 13 

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 onlinediensten om inhoud 

te delen 

 -1. Onverminderd artikel 3, de leden 1 

en 2, van Richtlijn 2001/29/EG oefenen 

aanbieders van onlinediensten om inhoud 

te delen een handeling van communicatie 

met het publiek uit en sluiten zij billijke 

en passende licentieovereenkomsten met 

rechthebbenden die dat wensen. De door 

de aanbieders van onlinediensten om 

inhoud te delen met rechthebbenden 

gesloten overeenkomsten hebben 

betrekking op de aansprakelijkheid voor 

door de gebruikers van hun diensten 

geüploade werken, op voorwaarde dat 

deze gebruikers niet voor commerciële 

doeleinden handelen of niet de 

rechthebbende of diens vertegenwoordiger 

zijn. 

1. Aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij die grote 

hoeveelheden door hun gebruikers 

geüploade werken en andere materialen 

opslaan en publieke toegang daartoe 

1. De in lid 1 vermelde aanbieders 

van onlinediensten om inhoud te delen 

nemen in samenwerking met 

rechthebbenden gepaste en evenredige 

maatregelen om de werking van de 
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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. 

licentieovereenkomsten met 

rechthebbenden voor het gebruik van hun 

werken of andere materialen op deze 

diensten te verzekeren. 

 Bij gebrek aan licentieovereenkomsten 

met de rechthebbenden zorgen aanbieders 

van onlinediensten om inhoud te delen 

ervoor dat auteursrechtelijke beschermde 

werken of andere materialen die door 

rechthebbenden geïdentificeerd zijn niet 

beschikbaar zijn op deze diensten of ervan 

worden verwijderd, en zij nemen snel 

passende en evenredige maatregelen om 

ervoor te zorgen dat deze werken of 

andere materialen in de toekomst niet op 

deze diensten beschikbaar zijn. De met het 

oog hierop door aanbieders van 

onlinediensten om inhoud te delen 

genomen maatregelen moeten echter niet 

leiden tot de niet-beschikbaarheid van 

auteursrechtelijk beschermde of niet-

geïdentificeerde werken of ander 

materiaal die geen inbreuk vormen, met 

inbegrip van inhoud waarvoor een 

uitzondering op het auteursrecht van 

toepassing is. 

 De lidstaten zorgen ervoor dat aanbieders 

van onlinediensten om inhoud te delen de 

bedoelde maatregelen nemen op basis van 

de door de rechthebbenden verstrekte 

relevante informatie. Teneinde de 
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doeltreffendheid van deze maatregelen te 

waarborgen, verstrekken rechthebbenden 

aanbieders van onlinediensten om inhoud 

te delen de informatie in kwestie. 

 De aanbieders van onlinediensten om 

inhoud te delen informeren de 

rechthebbenden op transparante wijze 

over de genomen maatregelen en hun 

werking, en doen, indien relevant, 

regelmatig verslag van het gebruik van de 

werken en andere materialen. 

 De lidstaten zorgen ervoor dat de 

implementatie van de maatregelen zoals 

bedoeld in lid 1 evenredig is, rekening 

houdend met, onder andere, de aard en de 

omvang van de diensten, en de 

beschikbaarheid van technologieën en 

hun doeltreffendheid in het licht van de 

technologische ontwikkelingen, en dat er 

sprake is van evenwicht tussen de 

grondrechten van gebruikers en 

rechthebbenden, waaronder de 

uitzonderingen en beperkingen zoals 

bedoeld in het Unierecht en de rechten 

zoals bedoeld in artikel 11 van het 

Handvest van de grondrechten, en leggen, 

in overeenstemming met artikel 15 van 

Richtlijn 2000/31/EG, in voorkomend 

geval, geen algemene verplichting aan 

aanbieders van onlinediensten om inhoud 

te delen op om de informatie die zij 

doorgeven of opslaan, te onderzoeken. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 

lid 1 bedoelde dienstverleners klacht- en 

schadevergoedingsmechanismen instellen 

die beschikbaar zijn voor gebruikers in 

geval van geschillen over de toepassing 

van de in lid 1 bedoelde maatregelen. 

2. Om misbruik of beperkingen in de 

uitoefening van uitzonderingen en 

beperkingen van auteursrecht te 

voorkomen, zorgen de lidstaten ervoor dat 

de in lid 1 bedoelde dienstverleners 

doeltreffende en snelle klacht- en 

schadevergoedingsmechanismen instellen 

die beschikbaar zijn voor gebruikers in 

geval van geschillen over de toepassing 

van de in lid 1 bedoelde maatregelen. Alle 

in het kader van een dergelijk 

mechanisme ingediende klachten worden 

onverwijld behandeld en getoetst door een 

door de lidstaten aangewezen 

betrouwbare derde partij. Rechthebbende 
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zijn aansprakelijk voor elk 

ongerechtvaardigd gebruik van de in lid 1 

bedoelde maatregelen, en afwijzing van 

klachten geschiedt met opgaaf van 

redenen. 

 In overeenstemming met Richtlijn 

95/46/EG, Richtlijn 2000/58/EG, 

Verordening 2016/679 (de algemene 

gegevensbeschermingsverordening), 

artikel 8 van het Handvest van de 

grondrechten en artikel 19 van de VN-

mensenrechtenverdrag mogen voor de 

maatregelen zoals bedoeld in lid 1 

gebruikers uitsluitend worden 

geïdentificeerd en hun persoonsgegevens 

uitsluitend worden verwerkt voor zover dit 

strikt noodzakelijk is voor de goede 

werking van het in dit lid bedoelde 

klachten- en 

schadevergoedingsmechanisme. Zodra de 

behandeling van een klacht in het kader 

van het klachten- en 

schadevergoedingsmechanisme is 

afgerond, worden de persoonsgegevens in 

kwestie verwijderd. 

 De lidstaten zorgen er tevens voor dat de 

gebruikers, in het kader van de toepassing 

van de in lid 1 vermelde maatregelen, 

toegang hebben tot een rechtbank of 

andere bevoegde rechterlijke instantie om 

het gebruik van een uitzondering of 

beperking op het auteursrecht te laten 

gelden. 

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. 

3. De lidstaten bevorderen in 

voorkomend geval de samenwerking 

tussen aanbieders van onlinediensten om 

inhoud te delen, gebruikers en 

rechthebbenden door middel van dialogen 

met belanghebbenden om criteria vast te 

stellen om te bepalen of de maatregelen in 

verband met werken en andere materialen 

zonder licentieovereenkomst zoals bedoeld 

in lid 1 passend en evenredig zijn, 

rekening houdend met bijvoorbeeld de aard 

en de omvang van de diensten, het aantal 

werken of de hoeveelheid van op de dienst 

beschikbare andere materialen, de 
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beschikbaarheid van technologieën en de 

doeltreffendheid ervan in het licht van de 

technologische ontwikkelingen. 

Or. en 

 

 


