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Ontwerpwetgevingsresolutie 

Amendment 74 wordt als volgt gelezen: 

Amendement  74 

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 
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aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij. 

 1 bis. De in lid 1 bedoelde rechten 

mogen het rechtmatige 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 

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. 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. 

 2 bis. De in lid 1 bedoelde rechten 

strekken zich niet uit tot handelingen van 

hyperlinking. 

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 5 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 van 

toepassing met retroactieve werking. 

 4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 

auteurs een gepast deel krijgen van de 

bijkomende inkomsten die persuitgevers 

ontvangen voor het gebruik van hun 

perspublicaties door aanbieders van 

diensten van de informatiemaatschappij. 

 

(Betreft alle taalversies.) 


