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6.9.2018 A8-0245/179 

Amendement  179 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 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. 

Schrappen 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/180 

Amendement  180 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 36 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Uitgevers, waaronder uitgevers 

van perspublicaties, boeken of 

wetenschappelijke werken, ontplooien 

hun activiteiten vaak op basis van de 

overdracht van de rechten van auteurs 

krachtens contractuele overeenkomsten of 

wettelijke regelingen. In dit verband 

verrichten uitgevers een investering met 

het oog op de exploitatie van de in hun 

publicaties vervatte werken en kunnen zij 

in sommige gevallen van inkomsten 

verstoken blijven wanneer het gebruik van 

deze werken onder een uitzondering of 

beperking valt zoals in het geval van 

kopiëren voor privégebruik en 

reprografie. In een aantal lidstaten wordt 

de compensatie voor onder deze 

uitzonderingen vallende toepassingen 

gedeeld tussen auteurs en uitgevers. Om 

rekening te houden met deze situatie en 

om de rechtszekerheid voor alle betrokken 

partijen te verbeteren, moeten de lidstaten 

kunnen bepalen dat, wanneer een auteur 

zijn rechten heeft overgedragen of in 

licentie heeft gegeven aan een uitgever of 

met zijn werken op een andere wijze 

bijdraagt aan een publicatie, en wanneer 

er systemen bestaan om een compensatie 

te verlenen voor het door de uitzondering 

of beperking veroorzaakte nadeel, 

uitgevers aanspraak kunnen maken op 

een deel van deze compensatie, terwijl de 

Schrappen 
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lasten voor de uitgever om zijn aanspraak 

te staven niet verder mogen gaan dan 

hetgeen nodig is in het kader van het 

bestaande systeem. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/181 

Amendement  181 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 

 
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. 

Schrappen 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/182 

Amendement  182 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 – 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 Raad 

voorziet34. 

Schrappen 

_________________  

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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6.9.2018 A8-0245/183 

Amendement  183 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

Schrappen 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/184 

Amendement  184 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om de werking van een 

licentieovereenkomst te verzekeren 

moeten aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij die zich 

bezighouden met het opslaan van en het 

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. 

Schrappen 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/185 

Amendement  185 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 

informatie te verkrijgen over het gebruik 

van hun inhoud waarop een 

Schrappen 
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overeenkomst van toepassing is. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/186 

Amendement  186 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 2 – punt 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) "publiek domein": de situatie 

waarin auteursrechten en naburige 

rechten op een werk of ander materiaal: 

 (a) verlopen zijn, of 

 (b) nooit bestaan hebben, of 

 (c) vrijwillig zijn afgestaan door de 

rechthebbenden. 

Or. en 

 


