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6.9.2018 A8-0245/187 

Amendement  187 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – punt 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) "perspublicatie”: een vastlegging 

van een verzameling literaire werken van 

journalistieke aard, die ook andere 

werken of materialen kan omvatten en die 

een afzonderlijk element onder één titel 

vormt in een periodiek uitgegeven of 

regelmatig bijgewerkte publicatie, zoals 

een krant of een tijdschrift met een 

algemene of specifieke inhoud, met als 

doel informatie te verstrekken over nieuws 

of andere onderwerpen en die via een of 

ander medium wordt gepubliceerd op 

initiatief van of onder redactionele 

verantwoordelijkheid en controle van een 

dienstverlener. 

Schrappen 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/188 

Amendement  188 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten 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 

 Openbare uitlening van literaire werken 

 1. De lidstaten voorzien in een 

uitzondering op de rechten als bedoeld in 

artikel 1 van Richtlijn 2006/115/EG om 

openbare bibliotheken de uitlening van 

literaire werken in welke vorm dan ook 

aan het publiek, waaronder op afstand, 

toe te staan als dergelijke literaire werken 

in hun collectie zijn opgenomen of zij 

daartoe geautoriseerde toegang hebben. 

Dit laat de bepalingen van artikel 6 van 

Richtlijn 2006/115/EG onverlet. 

 2. Elke contractuele bepaling die in strijd 

is met de in lid 1 bedoelde uitzondering is 

ongeldig. 

 3. De lidstaten zien er in overleg met 

auteurs, uitgevers en openbare 

bibliotheken op toe dat openbare 

bibliotheken tegen redelijke voorwaarden 

en in elke vorm, waaronder op afstand, 

alle literaire werken die al op rechtmatige 

wijze beschikbaar zijn gesteld aan het 

publiek en zijn opgenomen in hun 

collectie of waartoe zij geautoriseerde 

toegang hebben, kunnen verwerven en 

uitlenen. 

 4. De lidstaten brengen verslag uit aan de 

Commissie over de stappen die uit hoofde 

van lid 3 zijn ondernomen. De Commissie 
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maakt de uitwisseling van optimale 

werkmethoden tussen de lidstaten 

mogelijk en zorgt dat die op eenvoudige 

en doeltreffende wijze toegankelijk zijn 

voor het publiek. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/189 

Amendement  189 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten 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 

 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) worden gebruikt in overeenstemming 

met billijke praktijken en zodanig dat ze 

niet voorbijgaan aan het specifieke doel 

waarvoor ze worden gebruikt.  
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 (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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6.9.2018 A8-0245/190 

Amendement  190 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 9 bis 

 Het publieke domein 

 1. De lidstaten zien erop toe dat wanneer 

een werk of ander materiaal eenmaal tot 

het publieke domein behoort, gehele of 

gedeeltelijke getrouwe reproducties van 

dat werk of materiaal, in welke vorm of in 

welk medium dan ook, mits het geen 

nieuw werk of materiaal betreft, evenmin 

onder het auteursrecht of aanverwante 

rechten vallen. 

 2. De lidstaten stimuleren de 

beschikbaarheid van passende, 

gelijkwaardige licenties voor het publieke 

domein, om auteurs, uitvoerend 

kunstenaars en producenten in staat te 

stellen hun werken geheel of gedeeltelijk 

in dienst te stellen van het publieke 

domein.  

 3. De lidstaten houden een databank bij 

met een lijst van werken of andere 

materialen die zich in het publieke 

domein bevinden. Deze databank wordt 

regelmatig bijgewerkt en op eenvoudige 

en doeltreffende wijze toegankelijk 

gemaakt voor het publiek. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/191 

Amendement  191 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 11 Schrappen 

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. 

 

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 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. 

 

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 
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van het jaar volgend op de datum van 

publicatie. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/192 

Amendement  192 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 12 Schrappen 

Recht op billijke vergoeding  

De lidstaten kunnen bepalen dat, wanneer 

een auteur een recht aan een uitgever 

heeft overgedragen of in licentie heeft 

gegeven, deze overdracht of licentie voor 

de uitgever een afdoende rechtsgrondslag 

vormt om aanspraak te maken op een deel 

van de vergoeding voor het gebruik van 

het werk in het kader van een 

uitzondering of beperking op het 

overgedragen of in licentie gegeven recht. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/193 

Amendement  193 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 13 Schrappen 

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 

toepassing, passende verslagen over de 

herkenning en het gebruik van de werken 
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en andere materialen. 

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. 

 

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 

 


