
 

PR\1119413NL.docx  PE601.094v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie juridische zaken 
 

2016/0280(COD) 

10.3.2017 

***I 
ONTWERPVERSLAG 

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

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

Commissie juridische zaken 

Rapporteur: Therese Comodini Cachia 

Rapporteur voor advies (*): Catherine Stihler 

 

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het 

Reglement 



 

PE601.094v01-00 2/59 PR\1119413NL.docx 

NL 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 

auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

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

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0593), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0383/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 8 februari 20171, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de 

Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie industrie, 

onderzoek en energie en de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0000/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de verklaring die als bijlage bij onderhavige resolutie is 

gevoegd; 

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Door snelle digitale ontwikkelingen (3) Door snelle digitale ontwikkelingen 

                                                 
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen. 
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blijven zich veranderingen doorzetten in de 

manier waarop werken en ander beschermd 

materiaal tot stand komen, geproduceerd, 

verspreid en geëxploiteerd worden. Steeds 

nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe actoren 

dienen zich aan. De doelstellingen en de 

beginselen van het door de Unie 

vastgestelde kader voor auteursrechten 

blijven gezond. Toch blijft er zowel voor 

rechthebbenden als voor gebruikers 

juridische onzekerheid bestaan met 

betrekking tot bepaalde toepassingen, 

waaronder grensoverschrijdende 

toepassingen, van werken en ander 

beschermd materiaal in de digitale 

omgeving. Zoals beschreven in de 

mededeling van de Commissie „Naar een 

modern, meer Europees kader voor 

auteursrechten”26, moeten op sommige 

gebieden aanpassingen en aanvullingen 

worden aangebracht in het huidige kader 

voor auteursrechten van de Unie. Deze 

richtlijn voorziet in regels voor de 

aanpassing van een aantal uitzonderingen 

en beperkingen in de digitale en 

grensoverschrijdende omgeving, alsook 

maatregelen om bepaalde licentiepraktijken 

te bevorderen wat betreft de verspreiding 

van werken die niet meer in de handel zijn, 

en de onlinebeschikbaarheid van 

audiovisuele werken op video-on-

demandplatforms om een ruimere toegang 

tot inhoud te garanderen. Met het oog op 

een goede werking van de markt voor 

auteursrechten moeten er ook voorschriften 

komen over rechten in publicaties, over het 

gebruik van werken en ander beschermd 

materiaal door aanbieders van 

onlinediensten die door gebruikers 

geüploade inhoud opslaan en toegang 

daartoe verlenen, en over transparantie in 

contracten van auteurs en uitvoerende 

kunstenaars. 

blijven zich veranderingen doorzetten in de 

manier waarop werken en ander beschermd 

materiaal tot stand komen, geproduceerd, 

verspreid en geëxploiteerd worden. Steeds 

nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe actoren 

dienen zich aan. De doelstellingen en de 

beginselen van het door de Unie 

vastgestelde kader voor auteursrechten 

blijven gezond. Toch blijft er zowel voor 

rechthebbenden als voor gebruikers 

juridische onzekerheid bestaan met 

betrekking tot bepaalde toepassingen, 

waaronder grensoverschrijdende 

toepassingen, van werken en ander 

beschermd materiaal in de digitale 

omgeving. Zoals beschreven in de 

mededeling van de Commissie "Naar een 

modern, meer Europees kader voor 

auteursrechten"26, moeten op sommige 

gebieden aanpassingen en aanvullingen 

worden aangebracht in het huidige kader 

voor auteursrechten van de Unie. Deze 

richtlijn voorziet in regels voor de 

aanpassing van een aantal uitzonderingen 

en beperkingen in de digitale en 

grensoverschrijdende omgeving, alsook 

maatregelen om bepaalde licentiepraktijken 

te bevorderen wat betreft de verspreiding 

van werken die niet meer in de handel zijn, 

en de onlinebeschikbaarheid van 

audiovisuele werken op video-on-

demandplatforms om een ruimere toegang 

tot inhoud te garanderen. Met het oog op 

een goede werking van de markt voor 

auteursrechten moeten er ook voorschriften 

komen over gebruik van rechten in 

publicaties, over het gebruik van werken en 

ander beschermd materiaal op platforms 

van aanbieders van onlinediensten die door 

gebruikers geüploade inhoud opslaan en 

toegang daartoe verlenen, en over 

transparantie in contracten van auteurs en 

uitvoerende kunstenaars. 

__________________ __________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 
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Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Deze richtlijn is gebaseerd op en 

vormt een aanvulling op de regels van de 

thans van kracht zijnde richtlijnen op dit 

gebied, met name Richtlijn 96/9/EG van 

het Europees Parlement en de Raad27, 

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 

Parlement en de Raad28, Richtlijn 

2006/115/EG van het Europees Parlement 

en de Raad29, Richtlijn 2009/24/EG van het 

Europees Parlement en de Raad30, Richtlijn 

2012/28/EU van het Europees Parlement 

en de Raad31 en Richtlijn 2014/26/EU van 

het Europees Parlement en de Raad32. 

(4) Deze richtlijn is gebaseerd op en 

vormt een aanvulling op de regels van de 

thans van kracht zijnde richtlijnen op dit 

gebied, met name Richtlijn 96/9/EG van 

het Europees Parlement en de Raad27, 

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad27 bis, Richtlijn 

2001/29/EG van het Europees Parlement 

en de Raad28, Richtlijn 2006/115/EG van 

het Europees Parlement en de Raad29, 

Richtlijn 2009/24/EG van het Europees 

Parlement en de Raad30, Richtlijn 

2012/28/EU van het Europees Parlement 

en de Raad31 en Richtlijn 2014/26/EU van 

het Europees Parlement en de Raad32.  

__________________ __________________ 

27 Richtlijn 96/9/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 11 maart 1996 

betreffende de rechtsbescherming van 

databanken (PB L 77 van 27.3.1996, blz. 

20). 

27 Richtlijn 96/9/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 11 maart 1996 

betreffende de rechtsbescherming van 

databanken (PB L 77 van 27.3.1996, 

blz. 20). 

 27 bis Richtlijn 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 

(richtlijn inzake elektronische handel) 

(PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1). 

28 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 mei 2001 

betreffende de harmonisatie van bepaalde 

aspecten van het auteursrecht en de 

naburige rechten in de 

informatiemaatschappij (PB L 167 van 

22.6.2001, blz. 10). 

28 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 mei 2001 

betreffende de harmonisatie van bepaalde 

aspecten van het auteursrecht en de 

naburige rechten in de 

informatiemaatschappij (PB L 167 van 

22.6.2001, blz. 10). 

29 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 december 

29 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 december 
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2006 betreffende het verhuurrecht, het 

uitleenrecht en bepaalde naburige rechten 

op het gebied van intellectuele eigendom 

(PB L 376 van 27.12.2006, blz. 28). 

2006 betreffende het verhuurrecht, het 

uitleenrecht en bepaalde naburige rechten 

op het gebied van intellectuele eigendom 

(PB L 376 van 27.12.2006, blz. 28). 

30 Richtlijn 2009/24/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 april 2009 

betreffende de rechtsbescherming van 

computerprogramma's (PB L 111 van 

5.5.2009, blz. 16). 

30 Richtlijn 2009/24/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 april 2009 

betreffende de rechtsbescherming van 

computerprogramma's (PB L 111 van 

5.5.2009, blz. 16). 

31 Richtlijn 2012/28/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 

inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen 

van verweesde werken (PB L 299 van 

27.10.2012, blz. 5). 

31 Richtlijn 2012/28/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 

inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen 

van verweesde werken (PB L 299 van 

27.10.2012, blz. 5). 

32 Richtlijn 2014/26/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het collectieve beheer van 

auteursrechten en naburige rechten en de 

multiterritoriale licentieverlening van 

rechten inzake muziekwerken voor 

onlinegebruik op de interne markt (PB L 

84, 20.3.2014, blz. 72). 

32 Richtlijn 2014/26/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het collectieve beheer van 

auteursrechten en naburige rechten en de 

multiterritoriale licentieverlening van 

rechten inzake muziekwerken voor 

onlinegebruik op de interne markt (PB L 

84, 20.3.2014, blz. 72). 

Or. en 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Op het gebied van onderzoek, 

opleiding en behoud van cultureel erfgoed 

maken digitale technologieën nieuwe 

soorten toepassingen mogelijk die niet 

duidelijk onder de huidige EU-regels 

inzake uitzonderingen en beperkingen 

vallen. Het facultatieve karakter van 

uitzonderingen en beperkingen waarin de 

Richtlijnen 2001/29/EG, 96/9/EG en 

2009/24/EG op deze gebieden voorzien, 

kan bovendien een negatief effect hebben 

op de werking van de interne markt. Dit 

geldt in het bijzonder voor 

grensoverschrijdende toepassingen, die 

(5) Op het gebied van innovatie, 

onderzoek, opleiding en behoud van 

cultureel erfgoed maken digitale 

technologieën nieuwe soorten toepassingen 

mogelijk die niet duidelijk onder de 

huidige EU-regels inzake uitzonderingen 

en beperkingen vallen. Het facultatieve 

karakter van uitzonderingen en 

beperkingen waarin de Richtlijnen 

2001/29/EG, 96/9/EG en 2009/24/EG op 

deze gebieden voorzien, kan bovendien een 

negatief effect hebben op de werking van 

de interne markt. Dit geldt in het bijzonder 

voor grensoverschrijdende toepassingen, 
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steeds belangrijker worden in de digitale 

omgeving. Daarom moeten de bestaande 

uitzonderingen en beperkingen in het recht 

van de Unie die van belang zijn voor 

wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en 

behoud van het cultureel erfgoed, aan een 

nieuwe beoordeling worden onderworpen 

in het licht van deze nieuwe toepassingen. 

Er moeten verplichte uitzonderingen of 

beperkingen worden ingevoerd voor het 

gebruik van tekst- en 

dataminingtechnologieën op het gebied van 

wetenschappelijk onderzoek, illustratie bij 

onderwijs in de digitale omgeving en voor 

het behoud van cultureel erfgoed. Voor 

toepassingen die niet onder de 

uitzonderingen of beperkingen van deze 

richtlijn vallen, moeten de uitzonderingen 

en beperkingen die in het recht van de Unie 

bestaan, blijven gelden. De Richtlijnen 

96/9/EG en 2001/29/EG moeten worden 

aangepast. 

die steeds belangrijker worden in de 

digitale omgeving. Daarom moeten de 

bestaande uitzonderingen en beperkingen 

in het recht van de Unie die van belang zijn 

voor innovatie, wetenschappelijk 

onderzoek, onderwijs en behoud van het 

cultureel erfgoed, aan een nieuwe 

beoordeling worden onderworpen in het 

licht van deze nieuwe toepassingen. Er 

moeten verplichte uitzonderingen of 

beperkingen worden ingevoerd voor het 

gebruik van tekst- en 

dataminingtechnologieën op het gebied van 

innovatie en wetenschappelijk onderzoek, 

illustratie bij onderwijs in de digitale 

omgeving en voor het behoud van cultureel 

erfgoed. Voor toepassingen die niet onder 

de uitzonderingen of beperkingen van deze 

richtlijn vallen, moeten de uitzonderingen 

en beperkingen die in het recht van de Unie 

bestaan, blijven gelden. De Richtlijnen 

96/9/EG en 2001/29/EG moeten worden 

aangepast. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De bij deze verordening ingestelde 

uitzonderingen en beperkingen beogen een 

billijk evenwicht te bewerkstelligen tussen 

de rechten en belangen van auteurs en 

andere rechthebbenden enerzijds, en die 

van gebruikers anderzijds. Zij kunnen 

alleen in bepaalde bijzondere gevallen 

worden toegepast, mits daarmee geen 

afbreuk wordt gedaan aan de normale 

exploitatie van de werken of andere 

beschermde materialen en de wettige 

belangen van de rechthebbenden niet 

onredelijk worden geschaad. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 
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Or. en 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Nieuwe technologieën maken 

geautomatiseerde computeranalyse van 

informatie in digitale vorm, zoals tekst, 

geluid, beeld en gegevens, die algemeen 

bekend is als tekst- en datamining, 

mogelijk. Dankzij deze technologieën 

kunnen onderzoekers grote hoeveelheden 

informatie verwerken en zodoende nieuwe 

kennis verwerven en nieuwe tendensen 

ontdekken. Hoewel technologieën voor 

tekst- en datamining een grote rol spelen 

in de digitale economie, wordt in brede 

kring erkend dat tekst- en datamining in 

het bijzonder gunstig kan zijn voor de 

onderzoeksgemeenschap en op die wijze 

innovatie kan aanmoedigen. 

Onderzoeksorganisaties zoals 

universiteiten en onderzoeksinstituten 

worden in de Unie echter geconfronteerd 

met rechtsonzekerheid over de mate 

waarin zij tekst- en datamining van 

inhoud kunnen verrichten. In bepaalde 

gevallen kan tekst- en datamining 

handelingen inhouden die onder het 

auteursrecht en/of het sui generis 

databankenrecht vallen, met name 

wanneer sprake is van reproductie van 

werken of andere beschermde materialen 

en/of opvraging van inhoud uit een 

databank. Indien er geen uitzondering of 

beperking van toepassing is, zou een 

toestemming van de rechthebbenden 

vereist zijn om dergelijke handelingen te 

verrichten. Tekst- en datamining kan ook 

verricht worden met betrekking tot zuivere 

feiten of gegevens die niet 
auteursrechtelijk zijn beschermd en in 

dergelijke gevallen zou geen toestemming 

(8) Nieuwe technologieën maken 

geautomatiseerde computeranalyse van 

informatie in digitale vorm, zoals tekst, 

geluid, beeld en gegevens, die algemeen 

bekend is als tekst- en datamining, 

mogelijk. Dankzij tekst- en datamining 

kunnen grote hoeveelheden digitaal 

opgeslagen informatie worden gelezen en 

geanalyseerd en zodoende nieuwe kennis 

worden verworven en nieuwe tendensen 

ontdekt. Voor tekst- en datamining moet de 

informatie eerst worden geopend en dan 

gereproduceerd. Pas als de informatie is 

genormaliseerd kan deze worden verwerkt 

door middel van tekst- en datamining. Bij 

legale toegang tot informatie is pas van 

auteursrechtelijk beschermd gebruik 

sprake bij normalisering van de 

informatie, want dat brengt reproductie 

met zich door wijziging van het format, of 

door opvragen uit een database in een 

format dat zich leent voor tekst- en 

datamining. Het auteursrechtelijk 

relevante gebruik bij tekst- en 

dataminingtechnologie is daarom niet de 

tekst- en datamining zelf, dus het lezen en 

analyseren van digitaal opgeslagen en 

genormaliseerde informatie, maar de 

opening en de manier waarop de 

informatie wordt genormaliseerd 

waardoor geautomatiseerde digitale 

analyse mogelijk wordt. De toegang tot 
auteursrechtelijk beschermd werk of 

materiaal is elders in het EU-recht al 

geregeld. 
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vereist zijn. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De EU-wetgeving bepaalt reeds een 

aantal uitzonderingen en beperkingen voor 

toepassingen in wetenschappelijk 

onderzoek die in het geval van handelingen 

van tekst- en datamining kunnen worden 

ingeroepen. Deze uitzonderingen en 

beperkingen zijn echter facultatief en niet 

volledig afgestemd op het gebruik van 

technologieën in wetenschappelijk 

onderzoek. Wanneer onderzoekers wettige 

toegang tot inhoud verkrijgen, bijvoorbeeld 

door middel van abonnementen op 

tijdschriften of licenties voor open toegang, 

is het verder mogelijk dat de voorwaarden 

van de licentie tekst- en datamining 

uitsluiten. Aangezien onderzoek steeds 

meer wordt verricht met assistentie van 

digitale technologie, bestaat het gevaar dat 

de Unie als onderzoekruimte in haar 

concurrentiepositie wordt aangetast tenzij 

maatregelen worden genomen om het 

gebrek aan rechtszekerheid voor tekst- en 

datamining aan te pakken. 

(9) De EU-wetgeving bepaalt reeds een 

aantal uitzonderingen en beperkingen voor 

toepassingen in wetenschappelijk 

onderzoek die in het geval van handelingen 

van tekst- en datamining kunnen worden 

ingeroepen. Deze uitzonderingen en 

beperkingen zijn echter facultatief en niet 

volledig afgestemd op het gebruik van 

technologieën in wetenschappelijk 

onderzoek. Waar sprake is van wettige 

toegang tot inhoud, bijvoorbeeld door 

middel van een abonnement of een licentie 

voor open toegang tot publicaties, is het 

verder mogelijk dat de voorwaarden van de 

licentie tekst- en datamining uitsluiten. 

Aangezien onderzoek steeds meer wordt 

verricht met assistentie van digitale 

technologie, bestaat het gevaar dat de Unie 

als onderzoekruimte in haar 

concurrentiepositie wordt aangetast tenzij 

maatregelen worden genomen om het 

gebrek aan rechtszekerheid voor tekst- en 

datamining aan te pakken. Het is zaak zich 

het potentieel voor ogen te houden van 

tekst- en dataminingtechnologie voor 

nieuwe kennis, innovatie en ontdekkingen 

op alle terreinen, en de rol van die 

technologie voor de continue 

ontwikkeling van de digitale economie, 

wanneer er uitzonderingen worden 

bedongen voor reproductie en opvragen 

van informatie met het oog op tekst- en 

datamining bij legale toegang. Toegang 

tot reeds genormaliseerde informatie geeft 

de rechthebbende aanspraak op 

vergoeding, maar mag degene die legale 
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toegang heeft verkregen, niet verhinderen 

die informatie te normaliseren en aan 

analyse door middel van tekst- en 

datamining te onderwerpen. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Voorts wordt algemeen erkend dat 

toegang tot genormaliseerde informatie in 

een format dat tekst- en datamining 

mogelijk maakt, goed kan zijn voor de 

onderzoekswereld in zijn geheel, ook de 

kleine onderzoeksinstellingen, vooral 

wanneer legale toegang door bv 

abonnementen of open licenties ontbreekt. 

In de EU hebben onderzoeksinstellingen 

zoals universiteiten en researchinstituut 

moeite om legale toegang te krijgen tot 

digitaal opgeslagen informatie voor 

verkrijging van nieuwe kennis door 

middel van tekst- en datamining. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Dit gebrek aan rechtszekerheid 

moet worden aangepakt door te voorzien in 

een verplichte uitzondering op het 

reproductierecht alsmede in het recht om 

opvraging uit een databank te 

verhinderen. De nieuwe uitzondering mag 

geen afbreuk doen aan de bestaande 

(10) Dit gebrek aan rechtszekerheid 

moet worden aangepakt door te voorzien in 

een verplichte uitzondering waardoor 

onderzoeksinstellingen toegang krijgen tot 

genormaliseerde informatie in een format 

dat tekst- en datamining mogelijk maakt, 

mits de onderzoeksinstelling dat proces 
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dwingende uitzondering voor tijdelijke 

exploitatiehandelingen als vastgesteld in 

artikel 5, lid 1, van Richtlijn 2001/29, die 

van toepassing moet blijven voor tekst- en 

behandelingstechnieken waarin geen 

kopieën worden gemaakt die verder gaan 

dan de toepassingssoftware van deze 

uitzondering. Onderzoeksorganisaties 

moeten ook van de uitzondering kunnen 

gebruikmaken in het geval van publiek-

private partnerschap. 

zelf uitvoert. Rechthebbenden moeten 

vergoeding kunnen verlangen in 

verhouding tot de kosten van de 

normalisering. Onderzoeksorganisaties 

moeten ook van de uitzondering kunnen 

gebruikmaken in het geval van publiek-

private partnerschappen. De nieuwe 

uitzonderingen mogen geen afbreuk doen 

aan de bestaande dwingende uitzondering 

voor tijdelijke reproductiehandelingen als 

vastgesteld in artikel 5, lid 1, van Richtlijn 

2001/29, die van toepassing moet blijven 

voor tekst- en dataminingtechnieken 

waarin geen kopieën worden gemaakt die 

verder gaan dan de toepassingssfeer van 

deze uitzondering. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Het is niet nodig te voorzien in een 

compensatie voor rechthebbenden in de 

gevallen waarin de bij deze richtlijn 

ingestelde uitzondering voor tekst- en 

datamining wordt toegepast, aangezien 

het nadeel gelet op de aard en het 

toepassingsgebied van de uitzondering 

minimaal zou moeten zijn. 

(13) Het is nodig te voorzien in een 

compensatie voor rechthebbenden voor de 

uitzondering die een onderzoeksinstelling 

zonder legale toegang tot informatie 

toegang geeft tot genormaliseerde en voor 

tekst- en datamining geschikte data, maar 

alleen voorzover die vergoeding in 

verhouding staat tot de kosten van 

normalisering van de gegevens. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Rechthebbenden moeten 

worden beschermd tegen gebruik van 

datasets voor tekst- en datamining om 

misbruik van de in deze richtlijn 

geregelde uitzondering en verplichting te 

verhinderen. In het wetenschappelijk 

onderzoek kunnen zulke datasets nodig 

zijn na afloop van de tekst- en datamining 

voor de verifieerbaarheid van de 

onderzoeksresultaten. Bewaring van 

datasets zonder dat zeker is dat 

hernormalisatie en herhaalde tekst- en 

datamining dezelfde resultaten oplevert, 

moet worden gereguleerd. Hiertoe moeten 

de lidstaten faciliteiten krijgen voor 

opslag van de bewuste datasets met het 

oog op de verifieerbaarheid van 

onderzoeksresultaten die in een later 

stadium wellicht nodig is. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Hoewel de ontwikkeling van 

afstandsonderwijs en grensoverschrijdende 

onderwijsprogramma's hoofdzakelijk op 

het niveau van hoger onderwijs plaatsvindt, 

worden digitale instrumenten en middelen 

in toenemende mate gebruikt op alle 

onderwijsniveaus, met name om de 

leerervaring te verbeteren en te verrijken. 

De uitzondering of beperking als bedoeld 

in deze richtlijn moet bijgevolg ten goede 

komen aan alle onderwijsinstellingen in 

het lager, middelbaar, beroeps- en hoger 

onderwijs voor zover zij hun 

onderwijsactiviteiten met niet-

commerciële doeleinden verrichten. De 

(15) Hoewel de ontwikkeling van 

afstandsonderwijs en grensoverschrijdende 

onderwijsprogramma's hoofdzakelijk op 

het niveau van hoger onderwijs plaatsvindt, 

worden digitale instrumenten en middelen 

in toenemende mate gebruikt op alle 

onderwijsniveaus, met name om de 

leerervaring te verbeteren en te verrijken. 

De uitzondering of beperking als bedoeld 

in deze richtlijn moet bijgevolg ten goede 

komen aan alle onderwijsactiviteiten van 

instellingen, ongeacht hun 

organisatiestructuur en wijze van 

financiering, voor zover zij zijn erkend 

dan wel geaccrediteerd als 
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organisatiestructuur en de financiering 

van een onderwijsinstelling zijn niet van 

doorslaggevend belang om de niet-

commerciële aard van de activiteit te 

bepalen. 

onderwijsinstelling of een 

onderwijsprogramma bieden dat door de 

nationale autoriteit is erkend of 

geaccrediteerd. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De uitzondering of beperking moet 

betrekking hebben op digitaal gebruik van 

werken en andere materialen, zoals het 

gebruik van delen of uittreksels om de 

onderwijs- en de daaraan verbonden 

leeractiviteiten te ondersteunen, te 

verrijken of aan te vullen. Het gebruik van 

de werken of andere materialen 

overeenkomstig de uitzondering of 

beperking mag alleen plaatsvinden in het 

kader van onderwijs- en leeractiviteiten die 

onder de verantwoordelijkheid van 

onderwijsinstellingen vallen, ook tijdens 

examens, en dient beperkt te blijven tot 

hetgeen noodzakelijk is voor het doel van 

deze activiteiten. De uitzondering of 

beperking dient te gelden zowel voor 

toepassing in digitale leermiddelen in de 

klas als onlinegebruik via het beveiligde 

elektronische netwerk van 

onderwijsinstelling, en de toegang daartoe 

dient te worden beschermd, met name door 

authenticatieprocedures. De uitzondering 

of beperking wordt wat illustratie bij het 

onderwijs betreft ook geacht te gelden voor 

de speciale toegankelijkheidsbehoeften van 

personen met een beperking. 

(16) De uitzondering of beperking moet 

betrekking hebben op digitaal gebruik van 

werken en andere materialen, zoals het 

gebruik van delen of uittreksels om de 

onderwijs- en de daaraan verbonden 

leeractiviteiten te ondersteunen, te 

verrijken of aan te vullen. Het gebruik van 

de werken of andere materialen 

overeenkomstig de uitzondering of 

beperking mag alleen plaatsvinden in het 

kader van onderwijs- en leeractiviteiten die 

onder de verantwoordelijkheid van 

onderwijsinstellingen vallen die als 

zodanig zijn erkend dan wel 

geaccrediteerd of binnen een 

onderwijsprogramma bieden dat door de 

nationale autoriteit is erkend of 

geaccrediteerd. De uitzondering of 

beperking dient te gelden zowel voor 

toepassing in digitale leermiddelen waarbij 

fysiek onderwijs wordt verstrekt, ook 

wanneer dat buiten de gebouwen van de 

onderwijsinstelling gebeurt, als 

onlinegebruik via het beveiligde 

elektronische netwerk van 

onderwijsinstelling, en de toegang daartoe 

dient te worden beschermd, met name door 

authenticatieprocedures. De uitzondering 

of beperking wordt wat illustratie bij het 

onderwijs betreft ook geacht te gelden voor 

de speciale toegankelijkheidsbehoeften van 

personen met een beperking. 
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Or. en 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Voor de toepassing van deze 

richtlijn worden werken en andere 

materialen geacht permanent deel uit te 

maken van de collectie van een instelling 

voor cultureel erfgoed wanneer kopieën 

eigendom zijn of permanent in het bezit 

zijn van de instelling voor cultureel 

erfgoed, bijvoorbeeld ten gevolge van een 

overdracht van eigendom of 

licentieovereenkomsten. 

(21) Voor de toepassing van deze 

richtlijn worden werken en andere 

materialen geacht permanent deel uit te 

maken van de collectie van een instelling 

voor cultureel erfgoed wanneer kopieën 

eigendom zijn of permanent in het bezit 

zijn van de instelling voor cultureel 

erfgoed, bijvoorbeeld ten gevolge van een 

overdracht van eigendom, 

licentieovereenkomsten of een verplicht 

depot. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) Gezien de uiteenlopende 

vormen van collectief beheer in de 

lidstaten en de creatieve en culturele 

sectoren zijn oplossingen nodig waar 

licentieverlening niet voldoet, wegens bv 

ontbreken van collectieve 

licentieverlening of van een erkende 

collectieve beheerorganisatie in een 

lidstaat of sector. In gevallen waar 

licentiemechanismen ontbreken moet een 

uitzondering worden toegestaan waardoor 

erfgoedinstellingen werken in hun 

collectie die niet meer in de handel zijn op 

hun eigen netwerken met beveiligde 

technologie online kunnen publiceren. 

Daarbij moeten evenwel ook auteurs de 
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mogelijkheid krijgen licenties te verlenen 

of een collectieve beheerorganisatie te 

vormen en worden betrokken bij de 

beslissing of zulke licenties al dan niet 

beschikbaar zijn. Daarnaast moeten 

rechthebbenden zich kunnen verzetten 

tegen opname van hun werk op dergelijke 

beveiligde netwerken. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Aangezien grootschalige 

digitaliseringsprojecten aanzienlijke 

investeringen door instellingen voor 

cultureel erfgoed kunnen inhouden, mogen 

de volgens de mechanismen van deze 

richtlijn verleende licenties voor deze 

instellingen geen hinderpaal vormen om 

redelijke inkomsten te genereren voor de 

dekking van de kosten voor de licentie en 

de digitalisering en verspreiding van de 

onder de licentie vallende werken en 

andere beschermde materialen. 

(27) Aangezien grootschalige 

digitaliseringsprojecten aanzienlijke 

investeringen door instellingen voor 

cultureel erfgoed kunnen inhouden, mogen 

de volgens de mechanismen van deze 

richtlijn verleende licenties voor deze 

instellingen geen hinderpaal vormen om 

redelijke inkomsten te genereren voor 

dekking van een deel van de kosten voor 

de licentie en de digitalisering en 

verspreiding van de onder de licentie 

vallende werken en andere beschermde 

materialen. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 30 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (30 bis) Behoud van het erfgoed 

van de Unie is van uiterst belang en moet 

worden versterkt in het belang van 

komende generaties. Dit moet worden 
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gerealiseerd door bescherming van onder 

meer uitgegeven erfgoed. Hiertoe moet 

een wettig depot worden ingevoerd om te 

zorgen dat publicaties over de Unie, 

Unierecht, Uniegeschiedenis en 

-integratie, Uniebeleid en Unie-

democratie, institutionele en 

parlementaire zaken en beleid, en 

daarmee de intellectuele gedachtegoed in 

de Unie en toekomstig uitgegeven erfgoed 

systematisch worden verzameld. Dit 

erfgoed moet niet alleen worden bewaard 

in een Unie-archief voor publicaties over 

Unie-onderwerpen maar ook ter 

beschikking komen van Unie-burgers en 

komende generaties. De bibliotheek van 

het Europees Parlement, de enige 

instelling die de burgers direct 

vertegenwoordigt, moet de EP-bibliotheek 

fungeren als depothouder van de Unie. 

Om uitgevers, drukkers en importeurs niet 

teveel te belasten worden alleen 

elektronische publicaties, e-boeken, 

e-kranten en e-tijdschriften gedeponeerd, 

zodat de gedeponeerde publicaties 

bibliotheek van het Europees Parlement 

ter inzage liggen voor research of studie 

onder toezicht van de EP-bibliotheek. 

Deze publicaties mogen niet online voor 

de buitenwereld beschikbaar worden 

gesteld. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Een vrije en pluralistische pers is 

van essentieel belang voor de kwaliteit van 

de journalistiek en de toegang van burgers 

tot informatie. Zij levert een fundamentele 

bijdrage tot het publieke debat en de goede 

werking van een democratische 

(31) Een open internet en een vrije en 

pluralistische pers zijn van essentieel 

belang voor de kwaliteit van de 

journalistiek en de toegang van burgers tot 

informatie. Dat levert een fundamentele 

bijdrage tot het publieke debat en de goede 
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samenleving. Bij de overgang van de 

drukpers naar de digitale media worden 

persuitgevers geconfronteerd met 

problemen om licenties te verlenen voor 

onlinegebruik van hun publicaties en 

daarbij hun investeringen terug te 

verdienen. Aangezien uitgevers van 

perspublicaties niet als rechthebbenden 

worden erkend, is het verlenen en het 

handhaven van licenties in de digitale 

omgeving vaak complex en inefficiënt. 

werking van een democratische 

samenleving. Bij de overgang van de 

drukpers naar de digitale media worden 

persuitgevers geconfronteerd met 

problemen om de rechten te doen gelden 

die zij ontlenen aan wet, overdracht, 

licentie of enige andere contractuele 

regeling. Aangezien uitgevers van 

perspublicaties niet worden vermoed de 

rechthebbenden te zijn voor de 

verschillende bijdragen aan hun 

perspublicaties, is het verlenen en het 

handhaven van licenties in de digitale 

omgeving vaak complex en inefficiënt. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) De organisatorische en financiële 

bijdrage die uitgevers leveren in de 

aanmaak van publicaties van de pers, dient 

te worden erkend en verder aangemoedigd 

om de duurzaamheid van het 

uitgeversbedrijf te garanderen. Daarom 

moet op het niveau van de Unie een 

geharmoniseerde rechtsbescherming 

worden ingesteld met betrekking tot 

digitale toepassingen voor perspublicaties. 

Deze bescherming dient daadwerkelijk te 

worden gewaarborgd door de invoering in 

het Unierecht van naburige 

auteursrechten voor de reproductie en de 

beschikbaarstelling aan het publiek met 

betrekking tot digitale toepassingen voor 

perspublicaties. 

(32) De organisatorische en financiële 

bijdrage die uitgevers leveren in de 

aanmaak van publicaties van de pers, dient 

te worden erkend en verder aangemoedigd 

om de duurzaamheid van het 

uitgeversbedrijf te garanderen. Daarom 

moet op het niveau van de Unie een 

geharmoniseerde rechtsbescherming 

worden ingesteld met betrekking tot 

digitale toepassingen voor perspublicaties. 

Deze bescherming dient daadwerkelijk te 

worden gewaarborgd door de invoering in 

het Unierecht, uitgaande van het 

vermoeden dat uitgevers van 

perspublicaties in eigen naam de rechten 

van de auteurs kunnen handhaven en 

rechtsmiddelen kunnen inroepen met 

betrekking tot die publicaties en digitale 

toepassingen daarvoor. 

Or. en 
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Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Voor de toepassing van deze 

richtlijn dient een definitie te worden 

vastgesteld van het begrip perspublicatie in 

die zin dat het alleen betrekking heeft op 

journalistieke publicaties, uitgegeven door 

een dienstenaanbieder, die in welke media 

dan ook periodiek of regelmatig worden 

bijgewerkt, met de bedoeling te informeren 

of te vermaken. Dergelijke publicaties 

omvatten bijvoorbeeld dag-, week- of 

maandbladen met een algemene of 

specifieke inhoud en websites voor nieuws. 

Periodieke publicaties die voor 

wetenschappelijk of academische 

doeleinden worden uitgegeven, zoals 

wetenschappelijke bladen, mogen niet 

vallen onder de bescherming die krachtens 

deze richtlijn aan perspublicaties wordt 

verleend. Deze bescherming strekt zich 

niet uit tot handelingen van hyperlinking 

die geen mededeling aan het publiek 

vormen. 

(33) Voor de toepassing van deze 

richtlijn dient een definitie te worden 

vastgesteld van het begrip perspublicatie in 

die zin dat het alleen betrekking heeft op 

journalistieke publicaties, uitgegeven door 

een dienstenaanbieder, die in welke media 

dan ook periodiek of regelmatig worden 

bijgewerkt, met de bedoeling te informeren 

of te vermaken. Dergelijke publicaties 

omvatten bijvoorbeeld dag-, week- of 

maandbladen met een algemene of 

specifieke inhoud en websites voor nieuws. 

Periodieke publicaties die voor 

wetenschappelijk of academische 

doeleinden worden uitgegeven, zoals 

wetenschappelijke bladen, mogen niet 

vallen onder de bescherming die krachtens 

deze richtlijn aan perspublicaties wordt 

verleend. Deze bescherming strekt zich 

niet uit tot handelingen van 

geautomatiseerde verwijzings- of 

indexingssystemen zoals hyperlinking. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) De krachtens deze richtlijn aan 

uitgevers van perspublicaties verleende 

rechten dienen dezelfde strekking te 

hebben als de in Richtlijn 2001/29/EG 

bedoelde rechten van reproductie en 

beschikbaarstelling aan het publiek, voor 

zover het om digitale toepassingen gaat. 

Zij moeten ook worden onderworpen aan 

Schrappen 
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dezelfde bepalingen inzake 

uitzonderingen en beperkingen als die 

welke gelden voor de in Richtlijn 

2001/29/EG bedoelde rechten, waaronder 

de uitzondering voor citaten ten behoeve 

van kritieken of recensies, als vastgesteld 

in artikel 5, lid 3, onder d), van die 

richtlijn. 

Or. en 

 

Amendement  21 

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 voorziet. 

Wanneer aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij actief en direct 

betrokken zijn bij de openbaarmaking van 

door gebruikers geüploade inhoud, anders 

dan enkel in technische, automatische of 

passieve zin, zijn zij verplicht 

licentieovereenkomsten met 

rechthebbenden te sluiten, tenzij zij in 

aanmerking komen voor het 

aansprakelijkheidsregime waarin artikel 

14 van Richtlijn 2000/31/EG van het 

Europees Parlement en de Raad voorziet. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 

Or. en 
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Amendement  22 

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 

 

Amendement  23 

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. 

Om de werking van een 

licentieovereenkomst te verzekeren moeten 

aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij die actief en direct 

betrokken zijn bij de openbaarmaking van 
door gebruikers geüploade inhoud, 

passende en evenredige maatregelen 

nemen, zoals de toepassing van 

doeltreffende technologieën, om de 

bescherming van werken of andere 

materialen te garanderen. 

Or. en 
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Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 38 – alinea 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Ter uitvoering van die maatregelen 

moeten de rechthebbenden de provider 

nauwkeurig opgave doen van de werken 

of het materiaal waarop zij auteursrecht 

denken te hebben. Bij de uitvoering van 

een eventuele overeenkomst met de 

provider blijft de Rechthebbende 

aansprakelijk voor vorderingen van 

derden terzake van het gebruik van 

werken die zij als hun eigen hebben 

aangewezen. 

Or. en 

 

Amendement  25 

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 

(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 
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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 overeenkomst van toepassing 

is. 

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 van 

nauwkeurigheid 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 overeenkomst 

van toepassing is. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 41 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(41) Bij het opleggen van 

transparantieverplichtingen dient rekening 

te worden gehouden met de specifieke 

kenmerken van de verschillende 

inhoudsindustrieën en met de rechten van 

auteurs en uitvoerende kunstenaars in elke 

sector. De lidstaten moeten overleg plegen 

met alle relevante belanghebbenden om uit 

te zoeken welke sectorspecifieke 

voorschriften noodzakelijk zijn. 

Collectieve onderhandelingen moet worden 

beschouwd als een mogelijkheid om tussen 

de relevante belanghebbenden 

overeenstemming te bereiken met 

betrekking tot transparantie. Om de huidige 

rapportagepraktijken aan de 

transparantieverplichtingen te kunnen 

aanpassen, dient te worden voorzien in een 

overgangsperiode. De 

transparantievoorschriften hoeven niet te 

worden toegepast op overeenkomsten met 

(41) Bij het opleggen van 

transparantieverplichtingen dient rekening 

te worden gehouden met de specifieke 

kenmerken van de verschillende 

inhoudsindustrieën en met de rechten van 

auteurs en uitvoerende kunstenaars in elke 

sector alsook de grootte van het aandeel 

van auteurs en uitvoerend kunstenaars in 

het werk of de uitvoering als geheel. De 

lidstaten moeten overleg plegen met alle 

relevante belanghebbenden om uit te 

zoeken welke sectorspecifieke 

voorschriften noodzakelijk zijn en 

dienovereenkomstig standaard 

rapportagevereisten en -procedures 

instellen. Collectieve onderhandelingen 

moet worden beschouwd als een 

mogelijkheid om tussen de relevante 

belanghebbenden overeenstemming te 

bereiken met betrekking tot transparantie 

en zodra er in een collectieve 
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organisaties voor collectief beheer als die 

welke reeds aan 

transparantieverplichtingen zijn 

onderworpen uit hoofde van Richtlijn 

2014/26/EU. 

overeenkomst een transparantieplicht is 

overeengekomen wordt de 

transparantieplicht geacht te zijn vervuld. 

Om de huidige rapportagepraktijken aan de 

transparantieverplichtingen te kunnen 

aanpassen, dient te worden voorzien in een 

overgangsperiode. De 

transparantievoorschriften hoeven niet te 

worden toegepast op overeenkomsten met 

organisaties voor collectief beheer als die 

welke reeds aan 

transparantieverplichtingen zijn 

onderworpen uit hoofde van Richtlijn 

2014/26/EU. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 42 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) In bepaalde gevallen gelden voor de 

exploitatie van op het niveau van de Unie 

geharmoniseerde rechten langlopende 

contracten die auteurs en uitvoerende 

kunstenaars weinig mogelijkheden bieden 

om hierover nieuwe onderhandelingen aan 

te gaan met hun contractpartners of hun 

rechtsopvolgers. Onverminderd het recht 

dat van toepassing is op contracten in de 

lidstaten, dient daarom een mechanisme te 

worden ingevoerd, ook in het licht van de 

transparantie die deze richtlijn verzekert, 

om de vergoeding aan te passen in gevallen 

waarin de oorspronkelijke volgens de 

licentie of de overdracht van rechten 

overeengekomen vergoeding onevenredig 

laag is ten opzichte van de betrokken 

inkomsten en voordelen ten gevolge van de 

exploitatie van het werk of de vastlegging 

van de uitvoering. Bij de beoordeling van 

de situatie moet rekening worden gehouden 

met de specifieke omstandigheden van elk 

geval, alsmede met de specifieke 

(42) In bepaalde gevallen gelden voor de 

exploitatie van op het niveau van de Unie 

geharmoniseerde rechten langlopende 

contracten die auteurs en uitvoerende 

kunstenaars weinig mogelijkheden bieden 

om hierover nieuwe onderhandelingen aan 

te gaan met hun contractpartners of hun 

rechtsopvolgers. Onverminderd het recht 

dat van toepassing is op contracten in de 

lidstaten, dient daarom een mechanisme te 

worden ingevoerd, ook in het licht van de 

transparantie die deze richtlijn verzekert, 

om de vergoeding aan te passen in gevallen 

waarin de oorspronkelijke volgens de 

licentie of de overdracht van rechten 

overeengekomen vergoeding onevenredig 

laag is ten opzichte van de onverwachte 

betrokken netto inkomsten en voordelen 

ten gevolge van de exploitatie van het werk 

of de vastlegging van de uitvoering. Bij de 

beoordeling van de situatie moet rekening 

worden gehouden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval, alsmede 
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kenmerken en praktijken van de 

verschillende inhoudsindustrieën. Indien de 

partijen het niet eens worden over de 

aanpassing van de vergoeding, moet de 

auteur of de uitvoerende kunstenaar het 

recht hebben om een vordering in te stellen 

bij een rechtbank of een andere bevoegde 

autoriteit. 

met de specifieke kenmerken en praktijken 

van de verschillende inhoudsindustrieën. 

Indien de partijen het niet eens worden 

over de aanpassing van de vergoeding, 

moet de auteur of de uitvoerende 

kunstenaar het recht hebben om een 

vordering in te stellen bij een rechtbank of 

een andere bevoegde autoriteit. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Behalve in de in artikel 6 bedoelde 

gevallen doet deze richtlijn geen afbreuk 

aan en is zij op generlei wijze van invloed 

op de bestaande regels die zijn vastgelegd 

in de op dit gebied geldende richtlijnen, 

met name de Richtlijnen 96/9/EG, 

2001/29/EG, 2006/115/EG, 2009/24/EG, 

2012/28/EU en 2014/26/EU. 

2. Behalve in de in artikel 6 bedoelde 

gevallen doet deze richtlijn geen afbreuk 

aan en is zij op generlei wijze van invloed 

op de bestaande regels die zijn vastgelegd 

in de op dit gebied geldende richtlijnen, 

met name de Richtlijnen 96/9/EG, 

2000/31/EG, 2001/29/EG, 2006/115/EG, 

2009/24/EG, 2012/28/EU en 2014/26/EU. 

Or. en 

Motivering 

Artikel 13 betreft de verantwoordelijkheden van aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij bij de uitvoering van overeenkomsten met rechthebbenden voor 

gebruik van hun beschermde werken. In zoverre vult artikel 13 dus de richtlijn inzake 

e-handel aan. Omwille van de rechtszekerheid en de duidelijkheid moet daarom de 

aanvullende rol van deze richtlijn ten opzichte van Richtlijn 2000/13/EC worden vermeld, 

vandaar de verwijzing in artikel 1, lid 2. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) „instelling voor cultureel erfgoed”: (3) "instelling voor cultureel erfgoed": 



 

PR\1119413NL.docx 27/59 PE601.094v01-00 

 NL 

een voor het publiek toegankelijke 

bibliotheek, museum of archief of een 

instelling voor cinematografisch of 

audiovisueel erfgoed; 

voor het publiek toegankelijke 

bibliotheken, onderwijsinstellingen en 

musea, alsook archieven, instellingen 
voor cinematografisch of audiovisueel 

erfgoed en publieke omroeporganisaties, 

die in de lidstaten gevestigd zijn; 

Or. en 

Motivering 

Het Unierecht kent reeds een definitie voor "instelling voor cultureel erfgoed" in de richtlijn 

verweesde werken, overwegingen 1 en 23, en de artikelen 1(1) en 2(a)(b), en ook in de 

InfoSoc richtlijn, artikel 5(2)(c). Consistentie is hier geboden wegens de rechtszekerheid. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) "onderwijsactiviteit": een op 

kennisoverdracht gericht proces in een 

instelling die is erkend dan wel 

geaccrediteerd als onderwijsinstelling of 

in het kader van een onderwijsprogramma 

dat door de nationale autoriteit is erkend 

of geaccrediteerd; 

Or. en 

Motivering 

Definitie met het oog op de duidelijkheid van de in artikel 4 bedoelde uitzondering. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – punt 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 ter) "werk dat niet in de handel is": 

werk dat in alle versies en uitingen niet 

meer beschikbaar is voor het publiek via 
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de gebruikelijke kanalen van de handel en 

redelijkerwijs niet kan worden verwacht 

dat het in de handel zal worden gebracht, 

waaronder begrepen werk dat eerder wel 

en werk dat nooit in de handel is geweest. 

Or. en 

Motivering 

Deze definitie is verplaatst naar het artikel met definities en is ontleend aan de door de 

Commissie en de belanghebbenden gebruikte definitie. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten voorzien in een 

uitzondering op de rechten bedoeld in 

artikel 2 van Richtlijn 2001/29/EG, artikel 

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

96/9/EG en artikel 11, lid 1, van deze 

richtlijn voor reproducties en opvragingen 

door onderzoeksorganisaties om tekst- en 

datamining te verrichten op werken of 

andere materialen waartoe zij legale 

toegang hebben met het oog op 

wetenschappelijk onderzoek. 

1. De lidstaten voorzien in een 

uitzondering op de rechten bedoeld in 

artikel 2 van Richtlijn 2001/29/EG, artikel 

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

96/9/EG en artikel 11, lid 1, van deze 

richtlijn voor reproducties en opvragingen 

door iemand met legale toegang tot 

werken of andere materialen, mits die 

reproducties en opvragingen uitsluitend 

bestemd zijn voor tekst- en datamining. 

Or. en 

Motivering 

Het auteursrechtelijk relevante gebruik bij tekst- en dataminingtechnologie is daarom niet de 

tekst- en datamining zelf, dus het lezen en analyseren van digitaal opgeslagen en 

genormaliseerde informatie, maar de opening en de manier waarop de informatie wordt 

genormaliseerd waardoor geautomatiseerde digitale analyse mogelijk wordt. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten regelen dat 

rechthebbenden die hun werk of 

materiaal primair voor research in de 

handel brengen, de 

onderzoeksinstellingen zonder legale 

toegang tot dat werk, toegang moeten 

geven tot datasets waardoor zij alleen 

tekst- en datamining kunnen verrichten. 

Ook regelen de lidstaten dat 

rechthebbenden hiervoor vergoeding 

kunnen verlangen die evenwel in verband 

moet staan met de kosten van het 

formatteren van die datasets. 

Or. en 

Motivering 

Als de al genormaliseerde datasets door de uitgever worden geleverd kan deze vergoeding 

verlangen ter dekking van de kosten van dat proces. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De lidstaten wijzen een inrichting 

aan voor de veilige opslag van datasets die 

voor research worden gebruikt met 

dataminingtechnologie, die alleen 

toegankelijk zullen zijn voor 

verificatiedoeleinden. 

Or. en 

Motivering 

Mogelijk misbruik van datasets voor andere doeleinden moet worden voorkomen, bedenkende 

dat het voor research vaak belangrijk is dat de datasets waarop conclusies worden gebaseerd 

vatbaar blijven voor verificatie. Daarom moeten lidstaten opslagfaciliteiten voor die datasets 

inrichten die alleen toegankelijk zullen zijn voor verificatiedoeleinden. 
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Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten voorzien in een 

uitzondering of beperking op de rechten 

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, van Richtlijn 2009/24/EG en artikel 

11, lid 1, van deze richtlijn om digitaal 

gebruik van werken en andere materialen 

dat uitsluitend dient voor illustratie bij het 

onderwijs, mogelijk te maken voor zover 

dit wordt gerechtvaardigd door het te 

bereiken niet-commerciële doel, op 

voorwaarde dat het gebruik: 

1. De lidstaten voorzien in een 

uitzondering of beperking op de rechten 

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, van Richtlijn 2009/24/EG en artikel 

11, lid 1, van deze richtlijn om digitaal 

gebruik van werken en andere materialen 

dat uitsluitend dient voor illustratie bij het 

onderwijs, mogelijk te maken voor zover 

dit wordt gerechtvaardigd door het te 

bereiken educatieve doel, op voorwaarde 

dat het gebruik: 

Or. en 

Motivering 

Ongeacht de onderwijsinstelling moet gebruik van beschermd materiaal voor illustratie 

beperkt blijven tot het werkelijke onderwijs. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) plaatsvindt in de gebouwen van 

een onderwijsinstelling of door middel 

van een beveiligd elektronisch netwerk dat 

alleen toegankelijk is voor de leerlingen of 

studenten en het onderwijzend personeel 

van de onderwijsinstelling; 

a) beperkt blijft tot de beperkte kring 

van deelnemers aan onderwijsactiviteiten 

zoals leerlingen of studenten en 

onderwijzend personeel; 

Or. en 

Motivering 

De uitzondering van artikel 4(1) moet beperkt blijven tot deelnemers aan 
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onderwijsactiviteiten zoals leerlingen of studenten en onderwijzend personeel. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten kunnen bepalen dat de 

krachtens lid 1 vastgestelde uitzondering 

niet van toepassing is in het algemeen of 

met betrekking tot specifieke soorten 

werken of andere materialen, voor zover 

passende licenties om de in lid 1 

beschreven handelingen toe te staan, vlot 

beschikbaar zijn op de markt. 

De lidstaten kunnen bepalen dat de 

krachtens lid 1 vastgestelde uitzondering 

niet van toepassing is in het algemeen of 

met betrekking tot specifieke soorten 

werken of andere materialen, voor zover 

passende licenties om ten minste de in 

lid 1 beschreven handelingen toe te staan, 

afgestemd zijn op de behoeften en speciale 

kenmerken van onderwijsinstellingen. 

Or. en 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten die gebruik maken van de in 

de eerste alinea bedoelde bepaling, nemen 

de nodige maatregelen om voor 

onderwijsinstellingen een passende 

beschikbaarheid en zichtbaarheid van de 

licenties voor de in lid 1 beschreven 

handelingen te waarborgen. 

De lidstaten die gebruik maken van de in 

de eerste alinea bedoelde bepaling, nemen 

de nodige maatregelen om voor 

onderwijsinstellingen een passende 

beschikbaarheid, toegankelijkheid en 

zichtbaarheid van de licenties voor de in 

lid 1 beschreven handelingen te 

waarborgen. 

Or. en 

Motivering 

Bij onderwijs op commerciële basis kunnen de lidstaten een vergoedingsplicht invoeren voor 

gebruik van materiaal, ook als de cursus is erkend of geaccrediteerd. Enkele lidstaten hebben 

al en uitzondering of beperking ingevoerd voor aanschouwelijk maken in het onderwijs, zoals 

bv licentieconstructies. 
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Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Niet eerder dan ... [drie jaar na de datum 

van inwerkingtreding van deze richtlijn] 

en in overleg met alle belanghebbenden 

brengt de Commissie aan het Parlement 

en de Raad verslag uit over de 

beschikbaarheid van deze licenties met het 

doel om verbeteringen voor te stellen waar 

nodig. 

Or. en 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten voorzien in een 

uitzondering op de rechten bedoeld in 

artikel 2 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, lid 1, van deze richtlijn, op 

grond waarvan instellingen voor cultureel 

erfgoed kopieën van niet meer in de 

handel zijnde werken of andere 

materialen die permanent deel uitmaken 

van hun collectie, op hun beveiligde 

netwerk kunnen plaatsen voor niet-

commerciële doeleinden, mits de naam 

van de auteur of andere rechthebbende 

wordt vermeld tenzij dat niet mogelijk is. 

Or. en 
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Motivering 

Gezien het belang van het behoud van werken en andere materialen die permanent deel 

uitmaken van de collectie van instellingen voor cultureel erfgoed en gezien de behoefte aan 

niet -exclusieve licentieverlening door collectieve beheerorganisaties met het oog op 

distributie via gesloten en beveiligde portals voor culturele en niet-commerciële doeleinden, 

is er een oplossing nodig voor de werken en sectoren waarvoor geen licentie beschikbaar is. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Rechthebbenden kunnen te allen 

tijde bezwaar maken tegen het feit dat hun 

werken of andere materialen worden 

geacht niet meer in de handel te zijn, en 

tegen plaatsing op het beveiligde netwerk 

van de instelling voor cultureel erfgoed. 

Or. en 

Motivering 

Rechthebbenden moeten zich kunnen verzetten tegen opname van hun werk op dergelijke 

beveiligde netwerken. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. De lidstaten kunnen 

bepalen dat de krachtens lid 1 vastgestelde 

uitzondering niet van toepassing is in het 

algemeen of met betrekking tot specifieke 

soorten werken of andere materialen, 

voor zover niet-exclusieve licenties als 

bedoeld in lid 1 beschikbaar zijn of naar 

redelijke verwachting beschikbaar zullen 

komen. 

Or. en 
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Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quinquies. De lidstaten bepalen in 

overleg met rechthebbenden, organisaties 

voor collectief beheer en instellingen voor 

cultureel erfgoed de beschikbaarheid van 

dergelijke licentiegebaseerde oplossingen. 

Or. en 

Motivering 

De mogelijkheid moet worden geregeld om licenties te verlenen en zij worden betrokken bij 

de beslissing of zulke licenties al dan niet beschikbaar zijn. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een werk of ander materiaal wordt geacht 

niet meer in de handel te zijn wanneer het 

gehele werk of ander materiaal, in alle 

bijbehorende vertalingen, versies en 

uitingen, niet beschikbaar is voor het 

publiek via de gebruikelijke kanalen van 

de handel en redelijkerwijs niet kan 

worden verwacht dat het in de handel zal 

worden gebracht. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Deze definitie is verplaatst naar artikel 2, het artikel met de definities. 
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Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor, in overleg met 

rechthebbenden, organisaties voor 

collectief beheer en instellingen voor 

cultureel erfgoed, dat de voorschriften om 

te bepalen of werken en andere materialen 

overeenkomstig lid 1 in licentie kunnen 

worden gegeven, niet verder gaan dan 

hetgeen noodzakelijk en redelijk is en niet 

de mogelijkheid uitsluiten om te bepalen 

dat een collectie in haar geheel de status 

van niet in de handel zijnd werk of 

materiaal krijgt wanneer redelijkerwijs kan 

worden aangenomen dat alle werken of 

andere materialen in de collectie niet meer 

in de handel zijn. 

De lidstaten zorgen ervoor, in overleg met 

rechthebbenden, organisaties voor 

collectief beheer en instellingen voor 

cultureel erfgoed, dat de voorschriften om 

te bepalen of werken en andere materialen 

overeenkomstig lid 1 of lid 1 bis in licentie 

kunnen worden gegeven, niet verder gaan 

dan hetgeen noodzakelijk en redelijk is en 

niet de mogelijkheid uitsluiten om te 

bepalen dat een collectie in haar geheel de 

status van niet in de handel zijnd werk of 

materiaal krijgt wanneer redelijkerwijs kan 

worden aangenomen dat alle werken of 

andere materialen in de collectie niet meer 

in de handel zijn. 

Or. en 

Motivering 

Lid 1 bis moet worden genoemd zodat rechthebbenden worden betrokken bij de beoordeling 

van de vereiste noodzakelijkheid en redelijkheid als voorwaarden om onder de uitzondering te 

kunnen vallen. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten bepalen dat de nodige 

publiciteitsmaatregelen worden genomen 

met betrekking tot: 

3. De lidstaten bepalen dat effectieve 

en verifieerbare publiciteitsmaatregelen 

worden genomen met betrekking tot: 

(a)  de aanname dat werken of andere 

beschermde materialen niet meer in de 

handel zijn; 

(a)  de aanname dat werken of andere 

beschermde materialen niet meer in de 

handel zijn; 

(b)  de licentie, en met name de 

toepassing ervan op niet-

(b)  de licentie, en met name de 

toepassing ervan op niet-
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vertegenwoordigde rechthebbenden; vertegenwoordigde rechthebbenden; 

(c) de mogelijkheid voor 

rechthebbenden om bezwaar te maken, als 

bedoeld in punt c) van lid 1; 

(c) de mogelijkheid voor 

rechthebbenden om bezwaar te maken, als 

bedoeld in punt c) van lid 1 en in lid 1 bis; 

gedurende een redelijke termijn voordat de 

werken of andere materialen worden 

gedigitaliseerd, gedistribueerd, aan het 

publiek meegedeeld of beschikbaar worden 

gesteld. 

gedurende een termijn van zes maanden 

voordat de werken of andere materialen 

worden gedigitaliseerd, gedistribueerd, aan 

het publiek meegedeeld of beschikbaar 

worden gesteld. 

Or. en 

Motivering 

Afstemming op eerdere amendementen en met rechtspraak van HvJ. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De leden 1, 2 en 3 zijn niet van 

toepassing op werken of andere materialen 

van ingezetenen van derde landen 

uitgezonderd wanneer de punten a) en b) 

van lid 4 van toepassing zijn. 

5. De leden 1 - 1c, en 2 en 3 zijn niet 

van toepassing op werken of andere 

materialen van ingezetenen van derde 

landen uitgezonderd wanneer de punten a) 

en b) van lid 4 van toepassing zijn. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Werken of andere materialen die 

onder een krachtens artikel 7 verleende 

licentie vallen, kunnen in overeenstemming 

met de voorwaarden van de licentie door 

de instelling voor cultureel erfgoed worden 

gebruikt in alle lidstaten. 

1. Werken of andere materialen die 

onder een krachtens artikel 7, lid 1, 

verleende licentie vallen, kunnen in 

overeenstemming met de voorwaarden van 

de licentie door de instelling voor cultureel 

erfgoed worden gebruikt in alle lidstaten. 

Werken of andere materialen die 
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overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder a), 

worden gebruikt, kunnen door de 

instellingen voor cultureel erfgoed 

worden gebruikt in alle lidstaten. 

Or. en 

Motivering 

Vloeit voort uit amendementen op artikel 7 en moet ruimere mogelijkheid bieden tot 

raadplegen van het portal met informatie over licenties. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

informatie om de identificatie van onder 

een licentie uit hoofde van artikel 7 

vallende werken of andere materialen 

mogelijk te maken en informatie over de 

mogelijkheden van rechthebbenden om 

bezwaar te maken als bedoeld in artikel 7, 

lid 1, onder c), gedurende ten minste zes 

maanden voordat de werken of andere 

materialen worden gedigitaliseerd, 

gedistribueerd, aan het publiek meegedeeld 

of beschikbaar worden gesteld in andere 

lidstaten dan die waarin de licentie wordt 

verleend, en voor de hele geldigheidsduur 

van de licentie, voor het publiek 

toegankelijk wordt gesteld via één 

portaalsite. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

informatie om de identificatie van onder 

een licentie uit hoofde van artikel 7, lid 1 

of lid 1 a), vallende werken of andere 

materialen mogelijk te maken en 

informatie over de mogelijkheden van 

rechthebbenden om bezwaar te maken als 

bedoeld in artikel 7, lid 1, onder c) en b), 

gedurende ten minste zes maanden voordat 

de werken of andere materialen worden 

gedigitaliseerd, gedistribueerd, aan het 

publiek meegedeeld of beschikbaar worden 

gesteld in andere lidstaten dan die waarin 

de licentie wordt verleend, en voor de hele 

geldigheidsduur van de licentie, voor het 

publiek toegankelijk wordt gesteld via één 

portaalsite. 

Or. en 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten verzekeren een regelmatige 

dialoog met representatieve organisaties 

van gebruikers en rechthebbenden en met 

andere relevante belangenorganisaties om 

per sector de relevantie en de 

bruikbaarheid van de in artikel 7, lid 1, 

bedoelde mechanismen voor 

licentieverlening te bevorderen, om de 

efficiëntie van de in dit hoofdstuk 

omschreven waarborgen voor 

rechthebbenden, met name wat 

publiciteitsmaatregelen betreft, te 

verzekeren en indien nodig bijstand te 

verlenen bij het opstellen van de in artikel 

7, lid 2, tweede alinea, bedoelde 

voorschriften. 

De lidstaten verzekeren een regelmatige 

dialoog met representatieve organisaties 

van gebruikers en rechthebbenden en met 

andere relevante belangenorganisaties om 

per sector de relevantie en de 

bruikbaarheid van de in artikel 7, lid 1, 

bedoelde mechanismen voor 

licentieverlening te bevorderen alsook het 

functioneren van de in artikel 7, lid 1, 

onder a), bedoelde uitzondering, om de 

efficiëntie van de in dit hoofdstuk 

omschreven waarborgen voor 

rechthebbenden, met name wat 

publiciteitsmaatregelen betreft, te 

verzekeren en indien nodig bijstand te 

verlenen bij het opstellen van de in artikel 

7, lid 2, tweede alinea, bedoelde 

voorschriften. 

Or. en 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Titel III – hoofdstuk 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 HOOFDSTUK 2 bis 

 Toegang tot EU- publicaties 

 Artikel 10 bis 

 Wettig depot in de Unie 

 1. Elke elektronische publicatie over 

Uniegerelateerde zaken als Unierecht, 

Uniegeschiedenis en -integratie, 

Uniebeleid en Unie-democratie, 

institutionele en parlementaire zaken en 

beleid, die in de Unie wordt gepubliceerd 

moet wettig in de Unie worden 

gedeponeerd.  

 2. De bibliotheek van het Europees 

Parlement krijgt kosteloos een exemplaar 
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toegestuurd van elke publicatie als 

bedoeld in lid 1. 

 3. Deze verplichting geldt voor 

uitgevers, drukkers en importeurs van 

publicaties voor de werken die zij in de 

Unie uitgeven, drukken of importeren.  

 4. Deze publicaties worden na 

ontvangst opgenomen in de permanente 

collectie van de EP-bibliotheek. Zij zijn in 

de EP-bibliotheek uitsluitend voor 

research- of studiedoeleinden door 

geaccrediteerde onderzoekers te 

raadplegen, onder toezicht van de 

EP-bibliotheek. 

 5. De Commissie vaardigt nadere 

regels uit voor de wijze van aflevering aan 

de bibliotheek van bedoelde publicaties. 

Or. en 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 gaan uit van een 

vermoeden dat aan uitgevers van 

perspublicaties als vertegenwoordigers van 

de auteurs van literair werk in hun 

publicaties procesbelang toekomt om zelf 

in rechte op te treden ter verdediging van 

de rechten van die auteurs op het digitale 

gebruik van hun perspublicaties. 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk dat de problemen die uitgevers ondervinden bij handhaving van hun 

afgeleide rechten waarmee zij hun investering in hun publicatie moeten, beschermen, 

adequaat worden aangepakt, met maatregelen die de positie van persuitgevers versterken 

zonder andere bedrijfstakken te schaden. Persuitgevers kunnen daardoor in eigen naam in 

rechte optreden tegen inbreuk op de rechten van auteurs van hun perspublicaties, waarbij het 
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vermoeden geldt dat zij de rechthebbenden die aan hun perspublicaties bijdragen 

vertegenwoordigen. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Lid 1 is niet van toepassing op 

strafprocedures. 

Or. en 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 

en andere materialen. 

1. Aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij die actief en direct 

betrokken zijn bij de openbaarmaking van 

door gebruikers geüploade inhoud, anders 

dan enkel in technische, automatische of 

passieve zin, nemen passende en 

evenredige maatregelen ter verzekering 
van de werking van overeenkomsten met 

rechthebbenden voor het gebruik van hun 

werken. 

Or. en 

Motivering 

Artikel 13 vult de aansprakelijkheidsregimes van richtlijn 2000/13/EG in zoverre aan dat het 

de daadwerkelijke uitvoering verzekert van overeenkomsten tussen aanbieders en 

rechthebbenden voor gebruik van werk. Hiermee wordt duidelijk om welke aanbieders het 

gaat, volgens dezelfde indeling van aanbieders als ingevolge richtlijn 2000/13/EG. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Om de werking van 

overeenkomsten te verzekeren doen de 

rechthebbenden nauwkeurige opgave aan 

de provider van de werken en het andere 

materiaal waarop zij rechten hebben. De 

provider informeert de rechthebbende van 

de genomen maatregelen en hun werking 

en doet regelmatig verslag van de 

erkenning en het gebruik van het werk en 

het andere materiaal. 

Or. en 

Motivering 

Transparantie rond de maatregelen van de provider is belangrijk voor het beheer door de 

rechthebbende van zijn auteursrechten. Die maatregelen vergen een nauwkeurige opgave van 

de werken waarop de rechthebbende auteursrecht of licentie heeft. De provider wordt 

daardoor verantwoordelijk voor de maatregelen die hij neemt, terwijl de rechthebbende 

verantwoordelijk blijft voor de handhaving van zijn auteursrecht. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De maatregelen bedoeld in lid 1 

laten gebruik van het werk krachtens een 

uitzondering of beperking op het 

auteursrecht onverlet. Hiertoe zien de 

lidstaten erop toe dat gebruikers snel en 

effectief kunnen communiceren met de 

rechthebbenden die de maatregelen 

hebben aangevraagd om de toepassing 

ervan aan te vechten. 

Or. en 

Motivering 

Het proces kan de effecten van de aanwijzing van geüploade inhoud niet onderschatten die 

onder een uitzondering of beperking op het auteursrecht valt. Om uitzonderingen of 

beperkingen, die het algemeen belang dienen, te kunnen blijven gebruiken moet de 

communicatie tussen gebruiker en rechthebbende doelmatig zijn. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De lidstaten zorgen dat gebruikers 

ingevolge nationaal recht toegang hebben 

tot de rechter of andere instantie om hun 

gebruiksrecht krachtens uitzondering of 

beperking geldend te maken. 

Or. en 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten bevorderen indien 

nodig de samenwerking tussen aanbieders 

3. De lidstaten bevorderen indien 

nodig de samenwerking tussen aanbieders 
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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. 

van diensten van de 

informatiemaatschappij en rechthebbenden 

door middel van dialogen met 

belanghebbenden om beste praktijken voor 

het treffen van passende en evenredige 

maatregelen, 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 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 14 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

auteurs en uitvoerende kunstenaars op 

regelmatige basis en rekening houdend met 

de specifieke kenmerken van elke sector 

tijdige, passende en toereikende informatie 

betreffende de exploitatie van hun werken 

en uitvoeringen ontvangen van de personen 

aan wie zij hun rechten hebben 

overgedragen of in licentie gegeven, met 

name wat betreft de wijze van exploitatie, 

de voortgebrachte inkomsten en de 

verschuldigde vergoeding. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

auteurs en uitvoerende kunstenaars in 

contractuele relatie met lopende 

betalingsverplichtingen op regelmatige 

basis en rekening houdend met de 

specifieke kenmerken van elke sector 

tijdige, passende, accurate en toereikende 

informatie betreffende de exploitatie van 

hun werken en uitvoeringen ontvangen van 

de personen aan wie zij hun rechten hebben 

overgedragen of in licentie gegeven, met 

name wat betreft de wijze van exploitatie 

en promotie, de voortgebrachte inkomsten 

en de verschuldigde vergoeding. 

Or. en 

Motivering 

Meer duidelijkheid en rechtszekerheid. 
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Amendement  63 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat auteurs en 

uitvoerende kunstenaars het recht hebben 

van de partij met wie zij een contract voor 

de exploitatie van de rechten hebben 

gesloten, een aanvullende, passende 

vergoeding te vragen wanneer de 

oorspronkelijk overeengekomen 
vergoeding onevenredig laag is ten 

opzichte van de desbetreffende inkomsten 

en voordelen die voortvloeien uit de 
exploitatie van de werken of uitvoeringen. 

De lidstaten zorgen ervoor dat auteurs en 

uitvoerende kunstenaars recht hebben op 

een billijke vergoeding voor exploitatie van 

hun werken. 

Or. en 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten zorgen ervoor dat auteurs en 

uitvoerende kunstenaars het recht hebben 

van de partij met wie zij een contract voor 

de exploitatie van de rechten hebben 

gesloten, een aanvullende, passende 

vergoeding te vragen wanneer de 

oorspronkelijk overeengekomen 

vergoeding onevenredig laag is ten 

opzichte van de desbetreffende inkomsten 

en voordelen die voortvloeien uit de 

exploitatie van de werken of uitvoeringen. 

Or. en 

Motivering 

Auteurs en artiesten hebben ondanks hun creativiteit vaak moeite om in hun levensonderhoud 

te voorzien en ook om hun rechten te doen gelden. Door erkenning van hun recht op een 
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passende vergoeding voor de exploitatie van hun werk en de mogelijkheid om 

vertegenwoordigers aan te wijzen om aanpassing van hun contract te verkrijgen worden 

auteurs en uitvoerend kunstenaars weerbaarder zonder onredelijke aanslag op de investering 

van anderen te hoeven doen. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Door auteurs en uitvoerend kunstenaars 

aangewezen representatieve organisaties 

kunnen namens hen in rechte optreden. 

Or. en 

Motivering 

Auteurs en artiesten hebben vaak moeite met geschillen tegen andere rechthebbenden. De 

mogelijkheid dit aan een vertegenwoordiger over te laten maakt dat gemakkelijker. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 1 – letter a 

Richtlijn 96/9/EG 

Artikel 6 – lid 2 – punt b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

“(b) wanneer het gebruik betreft alleen 

ter illustratie bij onderwijs of voor 

wetenschappelijk onderzoek, met 

bronvermelding en voor zover door het 

niet-commerciële doel gerechtvaardigd, 

onverminderd de uitzonderingen en 

beperkingen als bedoeld in Richtlijn [deze 

richtlijn];” 

"b) wanneer het gebruik betreft alleen 

ter illustratie bij onderwijs of voor 

wetenschappelijk onderzoek, met 

bronvermelding en voor zover het beperkt 

blijft tot de beperkte kring van deelnemers 

aan de onderwijsactiviteit, onverminderd 

de uitzonderingen en beperkingen als 

bedoeld in Richtlijn [deze richtlijn];" 

Or. en 
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Amendement  67 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

Richtlijn 96/9/EG 

Artikel 6 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) Aan artikel 6, lid 2, wordt het 

volgende punt toegevoegd: 

 "d bis) bij reproductie of opvraging voor 

alleen tekst- en datamining zoals geregeld 

in richtlijn ...[deze richtlijn];" 

Or. en 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 1 – letter b 

Richtlijn 96/9/EG  

Artikel 9 – punt b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

“(b) opvraging ter illustratie bij 

onderwijs of voor wetenschappelijk 

onderzoek, met bronvermelding en voor 

zover door het niet-commerciële doel 

gerechtvaardigd, onverminderd de 

uitzonderingen en beperkingen als bedoeld 

in Richtlijn [deze richtlijn];” 

"b) wanneer het gebruik betreft alleen 

ter illustratie bij onderwijs of voor 

wetenschappelijk onderzoek, met 

bronvermelding en voor zover het beperkt 

blijft tot de beperkte kring van deelnemers 

aan de onderwijsactiviteit, onverminderd 

de uitzonderingen en beperkingen als 

bedoeld in Richtlijn [deze richtlijn];" 

Or. en 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Richtlijn 96/9/EG  

Artikel 9 – punt c bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) Aan artikel 9 wordt het volgende 

punt toegevoegd: 

 "c bis) bij reproductie of opvraging voor 

alleen tekst- en datamining zoals geregeld 

in richtlijn ...[deze richtlijn];" 

Or. en 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 

Richtlijn 2001/29/EG  

Artikel 5 – lid 2 – punt e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) Aan artikel 5, lid 2, wordt het 

volgende punt toegevoegd: 

 "e bis) bij reproductie of opvraging voor 

alleen tekst- en datamining zoals geregeld 

in richtlijn ... [deze richtlijn];" 

Or. en 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 2 – letter b 

Richtlijn 2001/29/EG  

Artikel 5 – lid 3 – punt a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

“a) het gebruik uitsluitend als 

toelichting bij het onderwijs of ten 

behoeve van het wetenschappelijk 

onderzoek, op voorwaarde dat de bron, 

waaronder de naam van de auteur, wordt 

vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt, en 

voor zover het gebruik door het beoogde, 

niet-commerciële doel wordt 

"a) wanneer het gebruik betreft alleen 

ter illustratie bij onderwijs of voor 

wetenschappelijk onderzoek, met 

bronvermelding en voor zover het beperkt 

blijft tot de beperkte kring van deelnemers 

aan de onderwijsactiviteit, onverminderd 

de uitzonderingen en beperkingen als 
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gerechtvaardigd, onverminderd de 

uitzonderingen en beperkingen als bedoeld 

in Richtlijn [deze richtlijn];” 

bedoeld in Richtlijn [deze richtlijn];" 

Or. en 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 18 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bepalingen van artikel 11 gelden 

eveneens voor perspublicaties die vóór [de 

in artikel 21, lid 1, genoemde datum] zijn 

gepubliceerd. 

2. De bepalingen van artikel 11 gelden 

eveneens voor perspublicaties die vóór ... 

[12 maanden na inwerkingtreding van 

deze richtlijn] zijn gepubliceerd, maar 

alleen voorzover het gebruik van werk in 

perspublicaties wordt gemaakt na 

[12 maanden na inwerkingtreding van 

deze richtlijn]. 

Or. en 

Motivering 

Bij toepassing van deze richtlijn op gebruik dat in het verleden plaatsvond zou ten onrechte 

nieuw recht gelden dat niet met zekerheid voorzienbaar was. Daarentegen is toepassing van 

dat nieuwe recht op gebruik van werk uit perspublicaties van voor de inwerkingtreding van de 

richtlijn dat na die inwerkingtreding plaatsvond, wel voorzienbaar geweest en daarom 

rechtens. 
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TOELICHTING 

Auteursrechten op de digitale interne markt 

 

Doel en toepassingsgebied 

 

De voorgestelde richtlijn gaat in op de uitdaging van bescherming van het auteursrecht in de 

digitale eengemaakte markt. Het gaat om meerdere aandachtspunten, zoals digitale 

gebruikmaking of transformatie van auteursrechtelijk beschermd werk en ander materiaal, 

zoals digitalisering van dat werk, toepassing van digitale technologische processen op werk, 

zoals toepassing van tekst- en datamining op reproducties en opvragingen van beschermde 

werken, en de gemakkelijke toegang tot de werken die de digitale technologie de Europese 

burger biedt. 

 

Rechthebbenden staan voor een aantal auteursrechtelijke opgaven op een steeds veranderende 

markt die afhankelijk is van vloeiende gebruikspatronen. Door de ontwikkelingen in de 

digitale technologie, hebben de bedrijfsmodellen in de creatieve en culturele sectors 

gelijksoortige uitdagingen net als andere sectoren. Die uitdagingen worden nog groter doordat 

rechthebbenden ook problemen ondervinden bij de uitoefening van hun rechten op hun werk. 

Wijzigingen in het auteursrecht kunnen verschil maken wanneer auteursrechtelijke 

handelingen hierbij betrokken zijn. 

 

Er zijn gevallen waarin de creatieve en culturele sectoren hebben gereageerd en marktgerichte 

oplossingen hebben gevonden samen met andere providers of belanghebbenden. 

Evenwichtige oplossingen zijn nodig waardoor rechthebbenden beschermd worden en andere 

partijen hun werk kunnen distribueren zodat het werk de consument langs verschillende 

wegen bereikt. Een waardeketen in enige sector omvat talloze onderling afhankelijke partijen. 

De wetgever kan zich niet mengen in contractuele relaties maar wel zorgen dat het 

auteursrecht wordt gerespecteerd. 

 

Men mag er niet van uitgaan dat auteursrechtelijke aspecten in de analoge dimensie identiek 

zijn in de digitale dimensie, en dat een regel die in de analoge dimensie werkt dat ook zal 

doen in de digitale dimensie. Wil het auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 

functioneren dan moeten auteursrechtelijke handelingen in de digitale dimensie evenwichtig 

worden behandeld, zoals ook in de huidige auteursrechtwetgeving in de analoge dimensie het 

geval is. De complementariteit van deze richtlijn met andere Uniewetgeving komt tot uiting in 

de uitzonderingen en beperkingen, de licentieverlening, en de verduidelijking omtrent de 

toepassing van auteursrecht op digitaal gebruik. 

 

Een effectiever functioneren van de digitale eengemaakte markt en van het auteursrecht in die 

markt vereisen rechtszekerheid en meer harmonisering in de toepassing van het auteursrecht. 

 

Tekst- en datamining 

 

Dankzij tekst- en datamining kunnen grote hoeveelheden digitaal opgeslagen informatie 

worden gelezen en geanalyseerd en zodoende nieuwe kennis worden verworven en nieuwe 

tendensen ontdekt. Voor tekst- en datamining moet de informatie eerst worden geopend en 

dan gereproduceerd. Pas als de informatie is genormaliseerd kan deze worden verwerkt door 
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middel van tekst- en datamining. Na legale opening van de informatie levert deze normalisatie 

een auteursrechtelijk beschermd gebruik op want er is sprake van reproductie door wijziging 

van het format, of door ophalen uit een database naar een verwerkbare format. Het 

auteursrechtelijk relevante gebruik bij tekst- en dataminingtechnologie is daarom niet de 

tekst- en datamining zelf, dus het lezen en analyseren van genormaliseerde informatie, maar 

de opening en de normalisatie van de informatie met het oog op geautomatiseerde digitale 

analyse. 

 

De toegang tot auteursrechtelijk beschermde informatie is al geregeld in het auteursrechtelijk 

acquis. De verlangde uitzondering is nodig voor de reproductie en opvraging bij het 

normaliseringsproces. Bij legale toegang levert de normalisatie van de data voor reproductie 

en opvraging slechts een minimaal nadeel op voor de uitgever. Als de al genormaliseerde 

datasets door de uitgever worden geleverd kan deze vergoeding verlangen ter dekking van de 

kosten van dat proces. 

 

Researchorganisaties kunnen vaak moeilijk toegang krijgen tot de vele wetenschappelijke 

publicaties die voor tekst- en datamining nodig zijn. Zij hebben soms geen toegang tot die 

publicaties en kunnen daardoor de data niet normaliseren. Met het oog op innovatie en 

research moeten uitgevers aan de researchorganisaties genormaliseerde datasets leveren, maar 

voor de kosten van de normalisering mogen zij vergoeding verlangen. 

 

Tegen mogelijk misbruik van datasets voor andere doeleinden moet iets worden gedaan. Maar 

voor research is het vaak belangrijk dat de datasets waarop conclusies worden gebaseerd 

vatbaar blijven voor verificatie. Daarom moeten lidstaten opslagfaciliteiten voor die datasets 

inrichten die alleen toegankelijk zullen zijn voor verificatiedoeleinden. 

 

Gebruik van werken en andere beschermde materialen in digitale en 

grensoverschrijdende onderwijsactiviteiten 

 

Onderwijs is een levenslang leerproces. Ook andere instellingen dan traditionele scholen 

dragen daarbij verantwoordelijkheid. Onderwijsprogramma's worden aangeboden door 

scholen, universiteiten, particuliere scholen, NGO's, en andere instellingen. Ongeacht de 

onderwijsinstelling moet gebruik van beschermd materiaal voor illustratie beperkt blijven tot 

het werkelijke onderwijs. De lidstaten hebben systemen voor erkenning van 

onderwijsinstellingen en accreditatie van hun studieprogramma's. The uitzondering voor 

aanschouwelijk onderwijs moet alle formele onderwijs in scholen en universiteiten bestrijken 

voorzover erkend of geaccrediteerd als onderwijsinstellingen. De uitzondering moet evenwel 

ook andere onderwijsprogramma's dekken die door de nationale autoriteiten zijn erkend of 

geaccrediteerd. Bij de uitzondering gaat het om onderwijs en niet om onderwijsinstellingen. 

De uitzondering voor onderwijs afhankelijk maken van de plaats waar het onderwijs wordt 

gegeven verdraagt zich niet met het doel van levenslang leren. De uitzondering moet 

bijgevolg direct verband houden met onderwijsactiviteiten, ongeacht de organisatiestructuur. 

Onderwijsactiviteit valt te definiëren als een op kennisoverdracht gericht proces in een 

instelling die is erkend dan wel geaccrediteerd als onderwijsinstelling of in het kader van een 

onderwijsprogramma dat door de nationale autoriteit is erkend of geaccrediteerd. Het gebruik 

van de uitzondering moet beperkt blijven tot de deelnemers aan onderwijsactiviteiten zoals 

leerlingen of studenten en onderwijzend personeel. 
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Bij onderwijs op commerciële basis kunnen de lidstaten een vergoedingsplicht invoeren voor 

gebruik van materiaal, ook als de cursus is erkend of geaccrediteerd.  

 

Enkele lidstaten hebben al en uitzondering of beperking ingevoerd voor aanschouwelijk 

maken in het onderwijs, zoals bv licentieconstructies.  

 

Werken die niet meer in de handel zijn 

 

i. Rechtszekerheid 

 

Titel III, Hoofdstuk 1 van de richtlijn gaat over buiten de handel zijnde werken, met de 

bedoeling om de instellingen voor cultureel erfgoed een sterkere rol te geven. De 

rechtszekerheid verlangt dat aan bestaande terminologie in het Unierecht wordt vastgehouden. 

Daarom moet "instellingen voor cultureel erfgoed" dezelfde definitie krijgen die ook in de 

overwegingen 1 en 23, en de artikelen 1(1) en 2(a)(b), van de richtlijn verweesde werken 

wordt gebruikt, en in artikel 5(2)(c) van de InfoSoc richtlijn. De definitie van werk buiten de 

handel moet aansluiten op de discussie tussen de Commissie en de rechthebbenden hierover. 

Consistentie is hier geboden wegens de rechtszekerheid. Duidelijkheidshalve moeten beide 

definities worden ondergebracht in artikel 2. 

 

ii. Het culturele doel van instellingen voor cultureel erfgoed 

 

We moeten zorgen voor behoud van werken en andere materialen die permanent deel 

uitmaken van de permanente collectie van instellingen voor cultureel erfgoed en we moeten 

niet -exclusieve licentieverlening door collectieve beheerorganisaties vergemakkelijken met 

het oog op distributie via gesloten en beveiligde portals voor culturele en niet-commerciële 

doeleinden. Ook moet er een oplossing worden gevonden voor de werken en sectoren 

waarvoor geen licentie beschikbaar is. Er moeten echter wel waarborgen worden ingebouwd 

zoals restricties op het gebruik van gesloten en beveiligde portals voor culturele en niet-

commerciële doeleinden. 

 

iii. Auteurs blijven in de voorstellen centraal staan 

 

Auteurs en rechthebbenden moeten in de voorstellen centraal staan om de culturele functie 

van de instellingen voor cultureel erfgoed te vergemakkelijken. Zij moeten betrokken blijven 

bij de beslissing of licenties bedoeld in artikel 7 al dan niet beschikbaar zijn, en bij de dialoog 

van belanghebbenden in de lidstaten.  

 

Aan auteurs komt het recht toe hun werk uit te sluiten van licentieverlening ingevolge 

artikel 7(1) en van gebruik ingevolge artikel 7(2). De openbaarheid van licenties en acties uit 

hoofde van artikel 7 bieden de auteurs ook betere bescherming.  

 

Rechten op publicaties 

 

Auteursrechtelijke oplossingen moeten zijn gericht en getoetst op noodzaak, doelmatigheid en 

proportionaliteit. Die oplossingen raken niet alleen de rechthebbenden maar allen die te 

maken krijgen met het auteursrecht van die rechthebbenden. Persuitgevers staan voor de 

uitdagingen van de digitalisering van bedrijfs- en consumentengewoonten. Digitalisering 

maakt het gemakkelijker inhoud uit perspublicaties te kopiëren of opnieuw te gebruiken. Ook 
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zorgt digitalisering voor gemakkelijker toegang tot het nieuws en de pers dankzij een 

referentie- of indexingssysteem voor een brede keuze aan bronnen. Er is hier sprake van twee 

afzonderlijke processen.  

 

Gebruik van digitale technologie om zich door anderen geschapen nieuwsberichten en andere 

inhoud toe te eigenen is uiteraard onevenredig schadelijk voor de financiële belangen van de 

uitgever. Maar gebruik van digitale technologie om nieuwsberichten en andere inhoud uit de 

pers te vinden is niet zonder meer onevenredig schadelijk voor de financiële belangen van de 

uitgever, en in sommige gevallen maken deze links of referentiesystemen (zoals hyperlinks) 

de toegang voor de gebruiker tot online nieuwsportals gemakkelijker.  

 

Persuitgevers zijn aangewezen op handhaving van hun afgeleide rechten om de investering in 

hun publicatie te beschermen. Er zijn maatregelen nodig die de positie van persuitgevers 

versterken zonder andere bedrijfstakken te storen. Deze uitgevers kunnen daardoor in eigen 

naam in rechte optreden tegen inbreuk op de rechten van auteurs van hun perspublicaties, 

waarbij het vermoeden geldt dat zij de rechthebbenden die aan hun perspublicaties bijdragen 

vertegenwoordigen. Dit is nodig, adequaat en proportioneel want het versterkt de rechten die 

persuitgevers reeds hebben en verbetert hun positie tegenover degenen die van hun inhoud 

gebruik maken en komt dus de waarde van die rechten ten goede.  

 

Pluraliteit van nieuws en opinies, en brede toegang daartoe is belangrijk voor het publieke 

debat in een moderne democratische samenleving. Niet-commerciële deling van nieuws en 

opinies is evenzo nodig.  

 

Omdat deze positie voor uitgevers nieuw is, is het niet in het belang van de rechtspraak en de 

rechtszekerheid om dit recht tot het verleden te laten terugwerken. Het is wel wenselijk om dit 

nieuwe recht te laten gelden voor gebruik na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn 

van perspublicaties van voor die datum. 

 

Bepaalde vormen van gebruik van beschermde inhoud door onlinediensten 

 

i. Verwijzing naar Richtlijn 2000/13/EG in artikel 1 

 

Artikel 13 betreft de verantwoordelijkheden van aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij bij de uitvoering van overeenkomsten met rechthebbenden voor 

gebruik van hun beschermde werken. Artikel 13 vult dus de richtlijn inzake e-handel aan 

(2000/13/EG). Omwille van de rechtszekerheid en de duidelijkheid moet daarom de 

verhouding van deze richtlijn tot Richtlijn 2000/13/EC worden aangegeven, vandaar de 

verwijzing in artikel 1, lid 2. 

 

ii. Duidelijkheid en rechtszekerheid in artikel 13 

 

De aansprakelijkheid van platforms is al geregeld in richtlijn 2000/31/EG. Artikel 13 vult de 

aansprakelijkheidsregimes van richtlijn 2000/13/EG in zoverre aan dat het de daadwerkelijke 

uitvoering verzekert van overeenkomsten tussen aanbieders en rechthebbenden voor gebruik 

van werk. Er moet duidelijk in de wetgeving worden vermeld voor welke aanbieders van 

onlinediensten zij geldt. Duidelijkheid en rechtszekerheid verlangen dat dezelfde indeling van 

aanbieders wordt gehanteerd als in richtlijn 2000/13/EG.  
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Overeenkomsten tussen dienstenaanbieders en rechthebbenden kunnen met behulp van 

technologie worden uitgevoerd mits met inachtneming van het auteursrechtelijk acquis in zijn 

geheel: dus zowel auteursrechtelijke bescherming als de uitzonderingen en beperkingen 

daarop. Die maatregelen vergen een nauwkeurige opgave van de werken waarop de 

rechthebbende auteursrecht of licentie heeft. De provider wordt daardoor verantwoordelijk 

voor de maatregelen die hij neemt, terwijl de rechthebbende verantwoordelijk blijft voor de 

handhaving van zijn auteursrecht. 

 

De uitvoering door dienstenaanbieders en het beheer van rechten door rechthebbenden zijn 

gekoppeld. Transparantie is nodig voor een effectief beheer door de rechthebbende van zijn 

auteursrechten, en daarom moet informatie worden verstrekt over de gebruikte technologische 

maatregelen en hun nauwkeurigheid. 

 

Het is belangrijk de geüploade inhoud aan te wijzen die onder een uitzondering of beperking 

op het auteursrecht valt. Om uitzonderingen of beperkingen, die het algemeen belang dienen, 

te kunnen blijven gebruiken is doelmatige communicatie tussen gebruiker en rechthebbende 

nodig. 

 

Om deze verplichtingen alleen te laten gelden voor platforms die grote hoeveelheden 

informatie verwerken brengt onzekerheid omdat de omschrijving "grote hoeveelheden" niet 

controleerbaar is, bedenkende dat ook start-ups grote hoeveelheden gegevens nodig kunnen 

hebben om deel te nemen en bij te dragen aan de digitale economie. 

 

Billijke vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars in contracten 

 

In een waardeketen zijn in het algemeen meerdere partijen betrokken maar alle investering of 

gebruik van materiaal vloeit voort uit de creativiteit van auteurs en uitvoerend kunstenaars. 

Alle betrokken partijen willen ruimere toegang tot contractuele relaties, maar voor auteurs en 

uitvoerend kunstenaars is het grootste probleem een billijke beloning te verkrijgen voor de 

exploitatie van hun werken en uitvoeringen van de personen aan wie zij hun rechten hebben 

overgedragen of in licentie gegeven. 

 

Vier maatregelen zouden een steviger basis leggen onder het werk van auteurs en uitvoerend 

kunstenaars: (i) een verklaring over het recht van auteurs en uitvoerend kunstenaars op een 

billijke beloning, (ii) meer transparantie, (iii) mechanismen voor aanpassing van contracten, 

en (iv) toegankelijker rechtsmiddelen. 

 

Elk van deze maatregelen vergt een evenwichtige uitvoering om te zorgen dat andere 

rechthebbenden niet onevenredig worden benadeeld. Daarom wordt het recht van auteurs en 

uitvoerend kunstenaars op een billijke beloning nogmaals uitgesproken, terwijl andere 

amendementen moeten zorgen voor duidelijkheid en rechtszekerheid. Auteurs en uitvoerend 

kunstenaars zullen zich dankzij de artikelen 14, 15 en 16 van deze richtlijn beter 

vertegenwoordigd weten waar het gaat om erkenning of handhaving van hun auteursrecht. 
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BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE 
RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN 

 

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van 

de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij de opstelling van het ontwerpverslag 

informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen: 

Entiteit en/of persoon 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. UK Music Publisher Association 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. ICMO-CIEM (International Confederation of Music Publishers) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (International Artist Organisation of Music) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (Finnish Music Publishers Association) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (European Visual Artists) 

12. VIVENDI Group 

13. CANAL+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers) 

17. IFFRO (International Federation of Reproductive Rights Organisation) 

18. Federation of European Publishers 

19. Association of Commercial Television (ACT) 

20. SAS 

21. Motion Picture Association 

22. Universal Music Group  
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23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (Association of Performers‘ Organisation) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Interactive Software Federation) 

29. PRS for Music 

30. Conference of European National Librarians 

31. Max Planck Institute 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Communia Association 

39. Modern Poland Foundation 

40. News Media Europe 

41. National Writers Union (US member organisation of IFFRO) 

42. Mozilla 

43. European Publishers Council 

44. European Newspaper Publishers‘ Association 

45. European Magazine Media Association 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC (The European Consumer Organisation) 

49. LIBER Europe 
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50. International Association of STM Publishers 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Permanent Representation of France to the EU 

55. Ministere de la Culture et Communication (France) 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (Luxembourgish Business Federation) 

60. RTL Group 

61. European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) 

62. League of European Research Universities (LERU)  

63. Science Europe and the European Universities Association (EUA) 

64. European Writers‘ Council (EWC) 

65. ISFE – Representing the European Videogame Industry 

66. UK Representation to the EU  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. European Alliance of News Agencies 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 
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77. Sanoma Corporation 

78. Guardian Media Group 

79. IMPRESA, Portugal 

80. AmCham EU 

81. Federation of European Journalists 

82. ZAPA- Union of Audiovisual Authors and Producers 

83. Polish Filmmakers Association  

84. IMPALA 

85. EVA - European Visual Artists  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. European Digital Rights (EDRi) 

90. European Digital Media Association (EDIMA) 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC –Centre of the Picture Agency 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco –Association of the Internet Industry 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. ZDF German Television 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

103. Deutscher Journalisten-Verband 
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104. Centrum Cyfrowe 

 


