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Amendement 1
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Paragraaf –1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

–1. om de bijzondere rol van intellectuele 
eigendomsrechten voor vernieuwing en 
creativiteit te erkennen, die een grote 
toegevoegde waarde betekenen om de 
competitiviteit van de Europese economie 
en haar bedrijfsleven te verzekeren, en om 
de nodige maatregelen te treffen om ze in 
het belang van de Europese unie te 
beschermen en verder uit te bouwen, 
vooral in de vorm van groei en 
werkgelegenheid;

Or. fr

Amendement 2
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Paragraaf –1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

–1 bis. om eraan te denken dat de 
technische ontwikkeling andere 
productienormen met zich meebrengt 
zodat er nieuwe economische en 
handelspatronen uitgewerkt moeten 
worden die de rechthebbenden 
rechtvaardiger vergoeding waarborgen;

Or. fr
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Amendement 3
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. om te zorgen dat licenties voor 
intellectuele-eigendomsrechten over heel 
de Europese Unie beschikbaar zijn;

1. om te zorgen dat licenties voor 
intellectuele-eigendomsrechten over heel 
de Europese Unie beschikbaar zijn na 
omstandige effectbeoordeling vooraf, die 
de verschillen tussen de 
inhoudindustrieën in aanmerking neemt;

Or. ro

Amendement 4
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. om een studie naar de weerslag van 
patenten op de kmo's te verrichten, en 
daarbij niet alleen de kosten maar ook de 
kwaliteit van patenten in aanmerking te 
nemen, want patenten van mindere 
kwaliteit brengen bij betwisting hoge 
proceskosten met zich mee, die vooral 
voor de kmo's zeer nadelig zijn;

Or. en

Amendement 5
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. betreurt dat de mededeling twee zeer 
verschillende zaken verwart - namelijk 
namaak voor handelsdoeleinden en 
ongeoorloofd digitaal kopiëren voor 
andere dan handelsdoeleinden (zgn. 
piraterij) ; erkent dat namaak een ernstig 
probleem vormt, vooral voor producten 
die een uitwerking op de gezondheid 
hebben ; maakt zich daarbij ongerust dat 
gelijke behandeling van beide problemen 
de strijd tegen namaak dreigt te 
ondergraven;

Or. en

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. om bij wijze van stap vooruit in de 
richting van een interne markt voor 
intellectuele-eigendomsrechten licenties in 
overweging te nemen die van de 
oorspronkelijke taal uitgaan, zodat een 
licentiehouder voor een werk in een 
bepaalde taal, het in die taal in heel de 
Europese Unie kan verspreiden;

2. om bij wijze van stap vooruit in de 
richting van een interne markt voor 
intellectuele-eigendomsrechten 
voorzieningen als bvb ondertitels in 
overweging te nemen, die door digitale 
televisie mogelijk gemaakt worden, zodat 
een licentiehouder voor een bepaald werk 
het in meerdere talen kan verspreiden ; 

Or. ro

Amendement 7
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. om onderlinge verenigbaarheid 
(interoperabiliteit) en technologische 
neutraliteit aan te moedigen, zodat inhoud 
die onder intellectuele-eigendomsrechten 
valt, onafhankelijk van gebruikte 
technologie of formaat verspreid kan 
worden en in verschillende formaten 
omgezet kan worden;

3. om onderlinge verenigbaarheid 
(interoperabiliteit) en technologische 
neutraliteit aan te moedigen, zodat inhoud 
onafhankelijk van gebruikte technologie of 
formaat verspreid kan worden en in 
verschillende formaten omgezet kan 
worden;

Or. en

Amendement 8
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. om eraan te denken dat er speciale 
formaten bestaan waarmee werken 
toegankelijk voor gehandicapten gemaakt 
kunnen worden, en de nodige 
maatregelen te treffen om de verspreiding 
van die formaten aan te moedigen;

Or. it

Amendement 9
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. om op strenge bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten te blijven 
toezien en tegelijk legale gebruikmaking 
van werken met behulp van gemakkelijk 
beschikbare, centraal aangeboden licentie-

4. om op strenge bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten te blijven 
toezien en tegelijk legale gebruikmaking 
van werken - vooral voor andere dan 
handelsdoeleinden, zoals onderwijs en 
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opties te vereenvoudigen, die voor heel de 
Europese Unie gelden, met duidelijk 
doorzicht in de identiteit van de houders 
van de intellectuele rechten;

onderzoek - met behulp van gemakkelijk 
beschikbare, centraal aangeboden licentie-
opties te vereenvoudigen, die voor heel de 
Europese Unie gelden, met duidelijk 
doorzicht in de identiteit van de houders 
van de intellectuele rechten;

Or. it

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. om op strenge bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten te blijven 
toezien en tegelijk legale gebruikmaking 
van werken met behulp van gemakkelijk 
beschikbare, centraal aangeboden licentie-
opties te vereenvoudigen, die voor heel de 
Europese Unie gelden, met duidelijk 
doorzicht in de identiteit van de houders 
van de intellectuele rechten;

4. om op strenge bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten te blijven 
toezien en tegelijk in de bedrijfstakken die 
ervan afhankelijk zijn legale 
gebruikmaking van werken met behulp van 
gemakkelijk beschikbare, centraal 
aangeboden licentie-opties te 
vereenvoudigen, die voor heel de Europese 
Unie gelden, met duidelijk doorzicht van 
maatschappijen voor collectief beheer van 
rechten in de identiteit van de houders van 
de intellectuele rechten;

Or. en

Amendement 11
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. om doelmatige sancties in overweging te 
nemen om inbreuken op het copyright te 
ontmoedigen en de overeenkomstige 
nadelen voor de rechthebbenden te 

5. om doelmatige en evenredige sancties in 
overweging te nemen om inbreuken op het 
copyright te ontmoedigen en de 
overeenkomstige nadelen voor de 
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voorkomen, met behoud van het principe 
dat bijvoorbeeld de aanbieders van 
communicatievoorzieningen niet meer 
dan tussenpersonen zijn, en als zodanig 
niet voor overtredingen aansprakelijk zijn 
die door middel van hun diensten begaan 
of gemakkelijker gemaakt worden;

rechthebbenden te voorkomen ;

Or. fr

Amendement 12
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. om doelmatige sancties in overweging 
te nemen om inbreuken op het copyright 
te ontmoedigen en de overeenkomstige 
nadelen voor de rechthebbenden te 
voorkomen, met behoud van het principe 
dat bijvoorbeeld de aanbieders van 
communicatievoorzieningen niet meer dan 
tussenpersonen zijn, en als zodanig niet 
voor overtredingen aansprakelijk zijn die 
door middel van hun diensten begaan of 
gemakkelijker gemaakt worden;

5. om een evenwichtige benadering in 
overweging te nemen die van de ene kant 
de belangen van de rechthebbenden, en 
van de andere kant de vrijheid van 
meningsuiting en de grondrechten van de 
gebruikers van het net in aanmerking 
neemt, met behoud van het principe dat 
bijvoorbeeld de aanbieders van 
communicatievoorzieningen niet meer dan 
tussenpersonen zijn, en als zodanig niet 
voor overtredingen aansprakelijk zijn die 
door middel van hun diensten begaan of 
gemakkelijker gemaakt worden;

Or. en

Amendement 13
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. om doelmatige sancties in overweging te 5. om zo spoedig mogelijk, en vooraleer 
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nemen om inbreuken op het copyright te 
ontmoedigen en de overeenkomstige 
nadelen voor de rechthebbenden te 
voorkomen, met behoud van het principe 
dat bijvoorbeeld de aanbieders van 
communicatievoorzieningen niet meer dan 
tussenpersonen zijn, en als zodanig niet 
voor overtredingen aansprakelijk zijn die 
door middel van hun diensten begaan of 
gemakkelijker gemaakt worden;

enige daadwerkelijke sanctie in 
overweging te nemen om inbreuken op het 
copyright te ontmoedigen en de 
overeenkomstige nadelen voor de 
rechthebbenden te voorkomen, met behoud 
van het principe dat bijvoorbeeld de 
aanbieders van 
communicatievoorzieningen niet meer dan 
tussenpersonen zijn, en als zodanig niet 
voor overtredingen aansprakelijk zijn die 
door middel van hun diensten begaan of 
gemakkelijker gemaakt worden - een 
systeem voor het beheer van de rechten uit 
te bouwen dat de rechthebbenden een 
rechtvaardiger vergoeding biedt, en een 
wettelijk aanbod met grote 
verscheidenheid, aantrekkelijk en goed 
zichtbaar voor de verbruiker, tot stand te 
brengen, ook voor werken waarvan de 
auteur onbekend of het auteurschap 
moeilijk vast te stellen is

Or. fr

Amendement 14
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. om doelmatige sancties in overweging te 
nemen om inbreuken op het copyright te 
ontmoedigen en de overeenkomstige 
nadelen voor de rechthebbenden te 
voorkomen, met behoud van het principe 
dat bijvoorbeeld de aanbieders van 
communicatievoorzieningen niet meer dan 
tussenpersonen zijn, en als zodanig niet 
voor overtredingen aansprakelijk zijn die 
door middel van hun diensten begaan of 
gemakkelijker gemaakt worden;

5. om doelmatige sancties in overweging te 
nemen om inbreuken op het copyright te 
ontmoedigen en de overeenkomstige 
nadelen voor de rechthebbenden te 
voorkomen, met behoud van het principe 
dat bijvoorbeeld de aanbieders van 
communicatievoorzieningen niet meer dan 
tussenpersonen zijn, en als zodanig niet 
voor overtredingen aansprakelijk zijn die 
door middel van hun diensten begaan of 
gemakkelijker gemaakt worden, en er 
daarbij aan te denken dat uitgebreider 
toezicht op het verkeer over het net door 
de internetaanbieders de kosten voor de 
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gebruiker verhoogt en ook tegen het recht 
op privacy ingaat

Or. en

Amendement 15
Sajjad Karim

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. om doelmatige sancties in overweging te 
nemen om inbreuken op het copyright te 
ontmoedigen en de overeenkomstige 
nadelen voor de rechthebbenden te 
voorkomen, met behoud van het principe 
dat bijvoorbeeld de aanbieders van 
communicatievoorzieningen niet meer dan 
tussenpersonen zijn, en als zodanig niet 
voor overtredingen aansprakelijk zijn die 
door middel van hun diensten begaan of 
gemakkelijker gemaakt worden;

5. om doelmatige handelwijzen in 
overweging te nemen om inbreuken op het 
copyright te ontmoedigen en de 
overeenkomstige nadelen voor de 
rechthebbenden te voorkomen, met behoud 
van het principe dat bijvoorbeeld de 
aanbieders van 
communicatievoorzieningen niet meer dan 
tussenpersonen zijn, en als zodanig niet 
voor overtredingen aansprakelijk zijn die 
door middel van hun diensten begaan of 
gemakkelijker gemaakt worden;

Or. en

Amendement 16
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. om bij haar ontwerp van wetgevend 
raamwerk voor sancties tegen inbreuken 
op de intellectuele eigendomsrechten, aan 
de sterke weerslag van namaak en 
roofkopieën op bedrijfstakken als 
geneesmiddelen, levensmiddelen, 
schoonheidsproducten, reserve-
onderdelen voor voertuigen, technische en 
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elektrische apparatuur te denken, in 
vergelijking met de geringere uitwerking 
van kleinschalige kopieeractiviteit op het 
net;

Or. en

Amendement 17
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. om zijn bezorgdheid in aanmerking 
te nemen, dat vrijwillige overeenkomsten 
kunnen dienen om maatregelen door te 
voeren die de grondrechten kunnen 
ondergraven en democratische 
ontwikkelingen omzeilen;

Or. en

Amendement 18
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. om zo nodig volledig gebruik van de 
sancties te maken die haar door de wetten 
op de concurrentie en het handelsverkeer 
ter beschikking gesteld worden;

6. om zo nodig volledig gebruik van de 
sancties te maken die haar door de wetten 
op de concurrentie en het handelsverkeer 
ter beschikking gesteld worden - maar met 
inachtneming van redelijke 
verhoudingen, omdat het verschil tussen 
commerciële kopieeractiviteit uit louter 
winstbejag en kopiëren voor persoonlijk 
gebruik, met beperkter omvang, niet uit 
het oog te verliezen is;

Or. fr
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Amendement 19
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. om zo nodig volledig gebruik van de 
sancties te maken die haar door de wetten 
op de concurrentie en het handelsverkeer 
ter beschikking gesteld worden;

6. om zo nodig volledig gebruik van de 
sancties te maken die haar door de wetten 
op de concurrentie en het handelsverkeer 
ter beschikking gesteld worden, en erop te 
letten dat sancties, één van de mogelijke 
beleidsmiddelen om het copyright te 
verdedigen, principieel veeleer tegen 
commerciële uitbuiters als individuele 
burgers gericht moeten zijn;

Or. en

Amendement 20
Catherine Trautmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. om zo nodig volledig gebruik van de 
sancties te maken die haar door de wetten 
op de concurrentie en het handelsverkeer 
ter beschikking gesteld worden;

6. om zo nodig volledig gebruik van de 
sancties te maken die haar door de wetten 
op de concurrentie en het handelsverkeer 
ter beschikking gesteld worden, en daarbij 
goed in het oog te houden dat elke 
maatregel die ze voorstelt het verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden in acht 
moet nemen;

Or. fr
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Amendement 21
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. om zo nodig volledig gebruik van de 
sancties te maken die haar door de wetten 
op de concurrentie en het handelsverkeer 
ter beschikking gesteld worden;

6. om zo nodig volledig gebruik van de 
sancties te maken die haar door de wetten 
op de concurrentie en het handelsverkeer 
ter beschikking gesteld worden, met 
inachtneming van de fundamentele 
vrijheden (recht op informatie, privacy, 
enz.);

Or. es

Amendement 22
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. om een standpunt tegenover de 
aanvragen tot verplichte 
groepsvrijstellingen te bepalen en 
daarmee de lidstaten tegen andere landen 
in bescherming te nemen die momenteel 
een competitiever positie op de markt 
innemen;

Or. it

Amendement 23
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. om alle effectbeoordelingen voor zover 
mogelijk van een evaluatie van de weerslag 
op intellectuele-eigendomsrechten te 
voorzien, vooral die van kleine en 
middelgrote ondernemingen;

7. om alle effectbeoordelingen voor zover 
mogelijk van een evaluatie van de weerslag 
op intellectuele-eigendomsrechten te 
voorzien, vooral die van kleine en 
middelgrote ondernemingen, en in het 
bijzonder als ze in achtergestelde gebieden 
gevestigd zijn;

Or. fr

Amendement 24
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. om alle effectbeoordelingen voor zover
mogelijk van een evaluatie van de weerslag 
op intellectuele-eigendomsrechten te 
voorzien, vooral die van kleine en 
middelgrote ondernemingen;

7. om zo mogelijk alle effectbeoordelingen 
van een evaluatie van de weerslag op 
intellectuele-eigendomsrechten en 
kennisstromen te voorzien, vooral die van 
kleine en middelgrote ondernemingen;

Or. en

Amendement 25
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. om richtlijn 2001/29/EG te herzien 
in het belang van grotere nauwkeurigheid 
en met het oog op harmonisering van het 
wettelijk raamwerk voor de bescherming 
van het copyright in de 
informatiemaatschappij op EU-niveau;
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Or. ro

Amendement 26
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. om langs het Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en 
plagiaat gemeenschappelijke 
standaardprocedures en -criteria te helpen 
ontwikkelen die betrouwbare en 
vergelijkbare gegevens over omvang en 
waarde van namaak en plagiaat in de 
verschillende industrietakken kunnen 
opleveren.

8. om langs het Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en 
plagiaat gemeenschappelijke 
standaardprocedures en -criteria te helpen 
ontwikkelen die betrouwbare en 
vergelijkbare gegevens over omvang en 
waarde van namaak en plagiaat in de 
verschillende industrietakken kunnen 
opleveren, en te zorgen dat het centrum 
niet als dekmantel voor de ontwikkeling 
van "zachte" wetgeving buiten de 
normale democratische besluitvorming 
om gebruikt wordt.  

Or. en

Amendement 27
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. om langs het Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en
plagiaat gemeenschappelijke 
standaardprocedures en -criteria te helpen 
ontwikkelen die betrouwbare en 
vergelijkbare gegevens over omvang en 
waarde van namaak en plagiaat in de 
verschillende industrietakken kunnen 
opleveren.

8. om langs het Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak 
gemeenschappelijke standaardprocedures 
en -criteria te helpen ontwikkelen die 
betrouwbare en vergelijkbare gegevens 
over omvang en waarde van namaak in de 
verschillende industrietakken kunnen 
opleveren.
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Or. es

Amendement 28
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. om een krachtige campagne in de 
media en het onderwijs te voeren om het 
bewustzijn van de negatieve weerslag van 
namaak en roofkopieën aan te wakkeren, 
vooral gezien de massaconsumptie van 
goederen als schoonheids- en 
gezondheidsproducten, reserve-
onderdelen voor auto's, speelgoed, 
geneesmiddelen en verschillende soorten 
technische en elektrische apparaten.

Or. en

Amendement 29
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. om initiatieven voor 
mediageletterdheid aan te moedigen, als 
essentieel hulpmiddel in de strijd tegen 
namaak en roofkopiëren.

Or. fr

Amendement 30
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. om te erkennen dat de pogingen om 
op te treden tegen uitwisseling van 
bestanden ("file-sharing") voor niet 
commerciële doeleinden op het internet, 
aanleiding tot sterke en nadelige 
tegenstellingen tussen de kunst- en 
cultuurondernemingen en hun publiek 
gegeven hebben, en dat er bijgevolg 
nieuwe mogelijkheden gezocht moeten 
worden om de rechten van het publiek en 
de belangen en inkomsten van auteurs en 
scheppende kunstenaars te laten 
samengaan.

Or. en

Amendement 31
Oriol Junqueras Vies namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. om elke bepaling van de hand te 
wijzen die rechthebbenden de 
mogelijkheid zou geven om zonder goede 
en behoorlijke rechtsgang inbreuk op de 
privacy van (zogenaamde) overtreders te 
plegen.

Or. en


