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Amendement 1
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Amelia Andersdotter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de versplintering van 
de online markt, gekenmerkt door 
bijvoorbeeld technologische 
belemmeringen, ingewikkelde 
licentieprocedures, verschillen in 
betaalmethoden, verschillen qua taal en 
cultuur tussen de lidstaten en variaties op 
bepaalde belastingen op goederen en 
diensten, het noodzakelijk maakt te komen 
tot een transparante, flexibele en 
geharmoniseerde aanpak op Europees 
niveau om zo verdere stappen te kunnen 
zetten in de richting van de digitale interne 
markt; benadrukt dat bij alle voorgestelde 
maatregelen rekening gehouden moet 
worden met het terugdringen van de 
administratieve lasten en de 
transactiekosten voor het toewijzen van 
licenties voor inhoud; 

1. erkent de versplintering van de online 
markt, gekenmerkt door bijvoorbeeld 
technologische belemmeringen, 
ingewikkelde licentieprocedures, 
verschillen in betaalmethoden, gebrek aan 
interoperabiliteit als het gaat om 
belangrijke zaken zoals de e-
handtekening en variaties op bepaalde 
belastingen op goederen en diensten; is 
daarom van mening dat er een concrete 
behoefte is aan een transparante, flexibele 
en geharmoniseerde aanpak op Europees 
niveau om zo verdere stappen te kunnen 
zetten in de richting van de digitale interne 
markt; benadrukt dat bij alle voorgestelde 
maatregelen rekening gehouden moet 
worden met het terugdringen van de 
administratieve lasten en de 
transactiekosten voor het toewijzen van 
licenties voor inhoud; 

Or. en

Amendement 2
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de versplintering van 
de online markt, gekenmerkt door 
bijvoorbeeld technologische 
belemmeringen, ingewikkelde 
licentieprocedures, verschillen in 
betaalmethoden, verschillen qua taal en 
cultuur tussen de lidstaten en variaties op 
bepaalde belastingen op goederen en 
diensten, het noodzakelijk maakt te komen 

1. is van mening dat de versplintering van 
de online markt, gekenmerkt door 
bijvoorbeeld technologische 
belemmeringen, ingewikkelde 
licentieprocedures, verschillen in 
betaalmethoden, verschillen qua taal en 
cultuur tussen de lidstaten en variaties op 
bepaalde belastingen op goederen en 
diensten en met name de btw-tarieven, het 
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tot een transparante, flexibele en 
geharmoniseerde aanpak op Europees 
niveau om zo verdere stappen te kunnen 
zetten in de richting van de digitale interne 
markt; benadrukt dat bij alle voorgestelde 
maatregelen rekening gehouden moet 
worden met het terugdringen van de 
administratieve lasten en de 
transactiekosten voor het toewijzen van 
licenties voor inhoud;

noodzakelijk maakt te komen tot een 
transparante, flexibele en geharmoniseerde 
aanpak op Europees niveau om zo verdere 
stappen te kunnen zetten in de richting van 
de digitale interne markt; benadrukt dat bij 
alle voorgestelde maatregelen rekening 
gehouden moet worden met het 
terugdringen van de administratieve lasten 
en de transactiekosten voor het toewijzen
van licenties voor inhoud;

Or. fr

Amendement 3
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat piraterij en de illegale 
verspreiding online van audiovisuele en 
andere culturele inhoud waarop 
auteursrechten rusten, zal blijven bestaan 
zolang de Europese beleidsmakers en de 
sector zich niet zodanig aanpassen aan de 
veranderende omstandigheden dat voor 
een breed publiek gemakkelijk 
beschikbare legale platformen voor 
culturele inhoud op aanvraag zich 
gemakkelijker kunnen ontwikkelen; 
erkent echter dat waar wettelijk 
toegestane alternatieven bestaan, piraterij 
een probleem blijft en daarom de wettelijk 
toegestane online beschikbaarheid van 
cultureel materiaal met auteursrecht 
aangevuld moet worden met versterkte 
online handhaving van het auteursrecht 
met inachtneming van de grondrechten, 
met name de vrijheid van informatie en 
meningsuiting, de bescherming van 
persoonsgegevens en het recht op 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer evenals het "mere conduit"-
beginsel (het zonder meer doorgeven van 
berichten);

Or. en
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Amendement 4
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt de toenemende behoefte 
om het ontstaan van legaal en 
aantrekkelijk online aanbod te bevorderen 
en innovatie te stimuleren en derhalve de 
noodzakelijke flexibiliteit van nieuwe 
verspreidingsmethoden om het ontstaan 
van een nieuw bedrijfsmodel mogelijk te 
maken; benadrukt dat dit legale en 
aantrekkelijke online aanbod gebaseerd 
moet zijn op een omvattende aanpak op 
EU-niveau waarbij alle geïnteresseerde 
partijen betrokken worden; het doel van 
dit nieuwe legale online aanbod moet zijn 
om kunst te bevorderen en de belangen 
van kunstenaars te beschermen, maar ook 
om online verspreiding van audiovisuele 
werken in de EU zo ruim mogelijk 
toegankelijk te maken voor het publiek;

Or. ro

Amendement 5
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat digitale diensten, 
zoals videostreaming, beschikbaar 
gemaakt moeten worden voor alle EU-
burgers onafhankelijk van de lidstaat 
waarin ze gevestigd zijn; verzoekt de 
Commissie Europese digitale bedrijven te 
vragen geografische controlemiddelen 
(zoals het blokkeren van IP-adressen) 
voor de hele Unie te verwijderen en de 
aankoop van digitale diensten van buiten 
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de lidstaat van herkomst toe te staan; 
vraagt de Commissie een onderzoek op te 
stellen van de toepassing van de kabel- en 
satellietrichtlijn1op digitale verspreiding;
__________________
1 Richtlijn 93/83/EEG.

Or. en

Amendement 6
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de procedures 
voor het verlenen van licenties 
vereenvoudigd moeten worden om de 
nieuwe mogelijkheden die geboden 
worden volledig te benutten, terwijl een 
evenwichtig systeem van bescherming van 
de grondrechten gegarandeerd wordt dat 
zowel rekening houdt met de belangen 
van de bedenkers als van de 
consumenten;

Or. lt

Amendement 7
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt met klem dat alle 
voorgestelde maatregelen rekening dienen 
te houden met de kenmerken van de 
sector en de belangen van de 
verschillende belanghebbenden.

Or. en

Amendement 8
Lena Kolarska-Bobińska
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. vraagt de Commissie te onderzoeken 
of het beginsel van wederzijdse erkenning 
op dezelfde wijze toegepast kan worden op 
digitale goederen als op fysieke goederen; 
is van mening dat digitale goederen 
toegankelijk moeten zijn voor alle EU-
burgers onafhankelijk van hun lidstaat 
van verblijf of hun lidstaat van herkomst;

Or. en

Amendement 9
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2.  is van mening dat er meer aandacht 
geschonken dient te worden aan het 
verbeteren van de veiligheid van online 
distributieplatforms, met inbegrip van 
online betalingen, en aan het bestrijden 
van de hoge mate van online piraterij in 
de audiovisuele sector, en stelt een 
omvattende aanpak op EU-niveau voor die 
een betere samenwerking tussen 
rechthebbenden, online 
distributieplatformen, internetaanbieders, 
gerechtelijke autoriteiten en 
wetshandhavingautoriteiten dient voor te 
staan; 

2.  is van mening dat er meer aandacht 
geschonken dient te worden aan het 
verbeteren van de veiligheid van online 
distributieplatforms, met inbegrip van 
online betalingen, en aan het vinden van 
alternatieven voor online inbreuken in de 
audiovisuele sector, en stelt een 
omvattende aanpak op EU-niveau voor die 
een betere samenwerking tussen 
rechthebbenden, legale online 
distributieplatformen en internetaanbieders 
dient voor te staan om een 
gebruiksvriendelijke en concurrerende 
toegang tot audiovisuele inhoud te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 10
Amelia Andersdotter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er meer aandacht 
geschonken dient te worden aan het 
verbeteren van de veiligheid van online 
distributieplatforms, met inbegrip van 
online betalingen, en aan het bestrijden 
van de hoge mate van online piraterij in 
de audiovisuele sector, en stelt een 
omvattende aanpak op EU-niveau voor die 
een betere samenwerking tussen 
rechthebbenden, online 
distributieplatformen, internetaanbieders, 
gerechtelijke autoriteiten en 
wetshandhavingautoriteiten dient voor te 
staan; 

2. is van mening dat er meer aandacht 
geschonken dient te worden aan het 
verbeteren van de veiligheid van online 
distributieplatforms, met inbegrip van 
online betalingen, en stelt een omvattende 
aanpak op EU-niveau voor die een betere 
samenwerking tussen rechthebbenden, 
online distributieplatformen en
internetaanbieders dient voor te staan om 
een gebruiksvriendelijke en 
concurrerende toegang tot audiovisuele 
inhoud te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 11
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de audiovisuele 
sector zich moet richten op gemakkelijke 
toegang tot hoogwaardige online inhoud 
om een duurzame online markt voor 
audiovisueel materiaal te creëren;

Or. en

Amendement 12
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. ondersteunt de vaststelling van een 
rechtskader dat de digitalisering en 
grensoverschrijdende verspreiding van 
verweesde werken op de digitale interne 
markt vergemakkelijkt, omdat dit een van 
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de kernacties van de "digitale agenda 
voor Europa" is, een onderdeel van de 
Europa 2020-strategie;

Or. en

Amendement 13
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. herinnert aan het belang van de 
online bibliotheek Europeana en is van 
mening dat meer aandacht geschonken 
moet worden aan het aanbod en aan de 
zichtbaarheid ervan voor de lidstaten en 
culturele instellingen;

Or. en

Amendement 14
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. verzoekt rekening te houden met 
het beginsel van webneutraliteit met het 
oog op het wegnemen van de beperkingen 
op bepaalde inhoud, websites, platformen, 
technologieën of communicatiemiddelen 
om de vrije toegang voor alle burgers tot 
audiovisuele werken die online verspreid 
worden, te beschermen en om de 
concurrentie op de markt te vrijwaren;

Or. en

Amendement 15
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. benadrukt dat de digitale 
kloof tussen lidstaten of gebieden binnen 
de EU een grote hinderpaal vormt voor de 
digitale interne markt; roept derhalve op 
tot uitbreiding van de toegang tot 
breedbandinternet binnen de EU om de 
toegang tot online diensten en nieuwe 
technologieën te stimuleren;

Or. en

Amendement 16
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. is van mening dat de 
digitalisering en bewaring van culturele 
rijkdommen, evenals een betere toegang 
tot deze rijkdommen, geweldige 
economische en sociale kansen bieden en 
een belangrijke voorwaarde zijn voor de 
toekomstige ontwikkeling van de culturele 
en creatieve capaciteit van Europa en van 
een sterke aanwezigheid van het Europese 
bedrijfsleven op dit gebied. Steunt 
derhalve de aanbeveling van de 
Commissie van 27 oktober 2011 over 
digitalisering en online toegankelijkheid 
van digitale werken en digitale bewaring 
evenals het voorstel om een geactualiseerd 
pakket maatregelen in deze richting te 
treffen;

Or. en

Amendement 17
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert aan de noodzaak om 
rechthebbenden een behoorlijke 
vergoeding te garanderen voor de online 
verspreiding van audiovisueel materiaal, 
maar meent dat er een omvattende studie 
op Europees niveau nodig is om te kunnen 
vaststellen waar de problemen liggen en 
om duidelijke en efficiënte mechanismen 
te vinden om die problemen op te lossen; 

3. herinnert aan de noodzaak om 
rechthebbenden een behoorlijke 
vergoeding te garanderen voor de online 
verspreiding van audiovisueel materiaal 
om scheppend werk te vergemakkelijken, 
en meent dat er een omvattende studie op 
Europees niveau nodig is om te kunnen 
vaststellen waar de problemen liggen en 
om duidelijke, efficiënte en passende
mechanismen te vinden om die problemen 
op te lossen; benadrukt dat het Bureau 
voor harmonisatie binnen de interne 
markt (BHIM) het meest geschikte 
Europese orgaan is om deze onderzoeken 
uit te voeren, omdat zijn bevoegdheden 
onlangs uitgebreid zijn om dit te doen; is 
ook van mening dat de rechten van de 
rechthebbenden gewaarborgd moeten 
worden, terwijl het maatschappelijk 
middenveld ook baat moet hebben bij de 
uitwisseling en de verspreiding van 
cultuur en kennis online;

Or. en

Amendement 18
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert aan de noodzaak om 
rechthebbenden een behoorlijke 
vergoeding te garanderen voor de online 
verspreiding van audiovisueel materiaal, 
maar meent dat er een omvattende studie
op Europees niveau nodig is om te kunnen 
vaststellen waar de problemen liggen en
om duidelijke en efficiënte mechanismen
te vinden om die problemen op te lossen;

3. herinnert aan de noodzaak om 
rechthebbenden een behoorlijke 
vergoeding te garanderen voor de online 
verspreiding van audiovisueel materiaal;
stelt vast dat, alhoewel dit recht al sinds 
2001 op Europees niveau erkend wordt, 
auteurs in de meeste lidstaten geen enkele 
vergoeding krijgen voor de online 
verspreiding van hun materiaal. Acht het 
bijgevolg noodzakelijk samen met alle 
actoren in de sector op Europees niveau te 
overleggen om een geschikte oplossing te 
vinden om het recht op een billijke 
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vergoeding te waarborgen, inclusief de 
heffing van rechten bij platformen door 
maatschappijen voor het collectief beheer 
van rechten;

Or. fr

Amendement 19
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert aan de noodzaak om 
rechthebbenden een behoorlijke 
vergoeding te garanderen voor de online 
verspreiding van audiovisueel materiaal, 
maar meent dat er een omvattende studie
op Europees niveau nodig is om te kunnen 
vaststellen waar de problemen liggen en 
om duidelijke en efficiënte mechanismen te 
vinden om die problemen op te lossen; 

3. herinnert aan de noodzaak om het 
evenwicht te garanderen tussen een 
behoorlijke vergoeding voor 
rechthebbenden en de behoefte aan 
aanzienlijk eenvoudigere procedures voor 
het verlenen van licenties voor de online 
verspreiding van audiovisueel materiaal; 
ondersteunt nader onderzoek op Europees 
niveau, indien nodig, van specifieke 
problemen waarvoor de Commissie 
mogelijk nog over onvoldoende kennis 
beschikt om duidelijke en efficiënte 
mechanismen te vinden om die problemen 
op te lossen; 

Or. en

Amendement 20
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert aan de noodzaak om 
rechthebbenden een behoorlijke 
vergoeding te garanderen voor de online 
verspreiding van audiovisueel materiaal, 
maar meent dat er een omvattende studie 
op Europees niveau nodig is om te 
kunnen vaststellen waar de problemen 
liggen en om duidelijke en efficiënte 

3. herinnert aan de noodzaak om alle
rechthebbenden een behoorlijke en eerlijke
vergoeding te garanderen voor de online 
verspreiding van audiovisueel materiaal; 
roept de Commissie op om bottom-
upoplossingen te stimuleren in 
samenwerking met alle belanghebbenden; 
indien nodig, vergezeld van EU-
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mechanismen te vinden om die problemen 
op te lossen; 

wetgeving;

Or. en

Amendement 21
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert aan de noodzaak om 
rechthebbenden een behoorlijke 
vergoeding te garanderen voor de online 
verspreiding van audiovisueel materiaal, 
maar meent dat er een omvattende studie 
op Europees niveau nodig is om te kunnen 
vaststellen waar de problemen liggen en 
om duidelijke en efficiënte mechanismen te 
vinden om die problemen op te lossen;

3. herinnert aan de noodzaak om 
rechthebbenden een behoorlijke 
vergoeding te garanderen voor de online 
verspreiding van audiovisueel materiaal, 
maar meent dat er een omvattende studie 
op Europees niveau nodig is om te kunnen 
vaststellen waar de problemen liggen en 
om duidelijke en efficiënte mechanismen te 
vinden om die problemen op te lossen; 
roept op om het concurrentievermogen 
van nationale ondernemingen in de 
interne markt te vergroten en het 
evenwicht tussen rechthebbenden en de 
maatschappij te herstellen;

Or. lt

Amendement 22
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt in dit verband voor om een 
Europese autoriteit voor het beheer, de 
controle en de harmonisatie van de 
verenigingen voor het collectieve beheer 
van rechten in de lidstaten in het leven te 
roepen, wat de communicatie door en de 
coördinatie van de verenigingen voor het 
collectieve beheer van rechten met het oog 
op de uitwisseling van beste praktijken en 
het vaststellen van doeltreffende, 

Schrappen
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uniforme en transparante richtsnoeren op 
Europees niveau om de toegankelijkheid 
van audiovisuele werken te bevorderen, 
zou vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 23
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt in dit verband voor om een 
Europese autoriteit voor het beheer, de 
controle en de harmonisatie van de 
verenigingen voor het collectieve beheer 
van rechten in de lidstaten in het leven te 
roepen, wat de communicatie door en de 
coördinatie van de verenigingen voor het 
collectieve beheer van rechten met het oog 
op de uitwisseling van beste praktijken en 
het vaststellen van doeltreffende, 
uniforme en transparante richtsnoeren op 
Europees niveau om de toegankelijkheid 
van audiovisuele werken te bevorderen, 
zou vergemakkelijken.

Schrappen

Or. de

Amendement 24
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt in dit verband voor om een 
Europese autoriteit voor het beheer, de 
controle en de harmonisatie van de 
verenigingen voor het collectieve beheer 
van rechten in de lidstaten in het leven te 
roepen, wat de communicatie door en de 
coördinatie van de verenigingen voor het 
collectieve beheer van rechten met het oog 

4. stelt in dit verband voor dat de 
Commissie het voorstel voor een Europese 
centrale databank voor de opslag van 
geactualiseerde informatie over 
licentievoorwaarden, licentiehouder en 
repertoires onderzoekt om de 
transparantie te vergroten voor i) wie een 
bepaald recht bezit, ii) welke contractuele 
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op de uitwisseling van beste praktijken en 
het vaststellen van doeltreffende, 
uniforme en transparante richtsnoeren op 
Europees niveau om de toegankelijkheid 
van audiovisuele werken te bevorderen, 
zou vergemakkelijken.

regeling van toepassing is en iii) wat de 
kosten zijn om een licentie te verkrijgen 
voor bepaald audiovisueel materiaal. is 
van mening dat een dergelijke databank 
de toegankelijkheid van audiovisuele 
werken kan bevorderen en dat het een 
eerste stap in de richting van een 
gemeenschappelijk Europees systeem voor 
het beheer, de controle en de 
harmonisatie van collectieve rechten kan 
zijn;

Or. en

Amendement 25
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt in dit verband voor om een 
Europese autoriteit voor het beheer, de 
controle en de harmonisatie van de 
verenigingen voor het collectieve beheer 
van rechten in de lidstaten in het leven te 
roepen, wat de communicatie door en de 
coördinatie van de verenigingen voor het 
collectieve beheer van rechten met het oog 
op de uitwisseling van beste praktijken en 
het vaststellen van doeltreffende, uniforme
en transparante richtsnoeren op Europees 
niveau om de toegankelijkheid van 
audiovisuele werken te bevorderen, zou 
vergemakkelijken;

4. is in dit verband van mening dat dankzij 
het voorstel voor een richtlijn van de 
Commissie betreffende het collectief 
beheer de transparantieregels en de regels 
van goed bestuur geharmoniseerd kunnen 
worden; stelt voor om, indien deze niet 
bestaan, nationale autoriteiten in het 
leven te roepen, die verantwoordelijk zijn 
voor het toezicht op de naleving van deze 
wetgeving, en om de communicatie en de 
coördinatie en de uitwisseling van beste 
praktijken op Europees niveau tussen
maatschappijen voor het collectieve 
beheer te vergemakkelijken door middel 
van doeltreffende en transparante 
richtsnoeren;

Or. fr

Amendement 26
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. stelt in dit verband voor om een 
Europese autoriteit voor het beheer, de 
controle en de harmonisatie van de 
verenigingen voor het collectieve beheer 
van rechten in de lidstaten in het leven te 
roepen, wat de communicatie door en de 
coördinatie van de verenigingen voor het 
collectieve beheer van rechten met het oog 
op de uitwisseling van beste praktijken en 
het vaststellen van doeltreffende, uniforme 
en transparante richtsnoeren op Europees 
niveau om de toegankelijkheid van 
audiovisuele werken te bevorderen, zou 
vergemakkelijken.

4. stelt in dit verband voor om de eenheid 
binnen de Commissie die 
verantwoordelijk is voor het beheer, de 
controle en de harmonisatie van de 
verenigingen voor het collectieve beheer 
van rechten in de lidstaten te versterken, 
wat de communicatie door en de 
coördinatie van de verenigingen voor het 
collectieve beheer van rechten met het oog 
op de uitwisseling van beste praktijken en 
het vaststellen van doeltreffende, uniforme 
en transparante richtsnoeren op Europees 
niveau om de toegankelijkheid van 
audiovisuele werken te bevorderen, moet 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 27
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt in dit verband voor om een 
Europese autoriteit voor het beheer, de 
controle en de harmonisatie van de
verenigingen voor het collectieve beheer 
van rechten in de lidstaten in het leven te 
roepen, wat de communicatie door en de 
coördinatie van de verenigingen voor het 
collectieve beheer van rechten met het oog 
op de uitwisseling van beste praktijken en 
het vaststellen van doeltreffende, uniforme 
en transparante richtsnoeren op Europees 
niveau om de toegankelijkheid van 
audiovisuele werken te bevorderen, zou 
vergemakkelijken.

4. stimuleert de invoering van één loket
voor verenigingen voor het collectieve 
beheer van rechten in de lidstaten, wat de 
communicatie door en de coördinatie van 
de verenigingen voor het collectieve beheer 
van rechten met het oog op de uitwisseling 
van beste praktijken, de digitalisering van 
inhoud met behulp van uitgebreide 
collectieve licenties en het vaststellen van 
doeltreffende, uniforme en transparante 
richtsnoeren op Europees niveau om de 
toegankelijkheid van audiovisuele werken 
te bevorderen, zou vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 28
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert aan de snelle groei van 
het volume van door de gebruiker 
gemaakte inhoud op internet en de 
bijdrage die dit levert aan creativiteit; 
erkent dat de waarde van deze sector 
voortdurend toeneemt; constateert dat de 
uitwisseling van informatie een 
noodzakelijke voorwaarde hiervoor is en 
dat met dit feit rekening gehouden moet 
worden; herinnert in dit verband eraan 
dat hoewel de bescherming van het 
auteursrecht investeringen en de 
productie van inhoud stimuleert, een 
aantal zorgvuldig onderzochte 
uitzonderingen eveneens van essentieel 
belang zijn om toegang tot kennis, 
schepping en innovatie te waarborgen;

Or. ro

Amendement 29
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is ingenomen met het door de EC 
voorgestelde nieuwe programma 
"Creatief Europa", dat benadrukt dat 
online verspreiding ook enorme positieve 
gevolgen heeft voor de verspreiding van 
audiovisuele werken, met name om een 
nieuw publiek in Europa en daarbuiten te 
bereiken en om de sociale coherentie te 
vergroten;

Or. en

Amendement 30
Ivo Belet
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de Commissie op om de 
werkzaamheden inzake het voorstel voor 
een richtlijn over het collectief beheer van 
rechten dat ook rekening dient te houden 
met de specifieke kenmerken van de 
audiovisuele sector te versnellen;

Or. en

Amendement 31
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt het feit dat in het verslag 
van de Commissie over de toepassing van 
Richtlijn 2001/29/EG verschillen bij de 
tenuitvoerlegging in de lidstaten van 
artikelen 5, 6 en 8 vastgesteld zijn die 
geleid hebben tot verschillende 
interpretaties en besluiten van de 
gerechten in de lidstaten; herinnert eraan 
dat deze onderdeel geworden zijn van de 
specifieke rechtspraak in die landen;

Or. ro

Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie door te 
gaan met de strenge controle van de 
toepassing van Richtlijn 2001/29/EG en 
de periodieke verslaggeving van 
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bevindingen aan het Europees Parlement 
en de Raad;

Or. ro

Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. nodigt de Commissie uit, 
nadat alle relevante belanghebbenden 
geraadpleegd zijn, Richtlijn 2001/29/EG 
zodanig te herzien dat de bepalingen van 
artikelen 5, 6 en 8 nauwkeuriger 
verwoord worden om de harmonisatie van 
het rechtskader voor auteursrechtelijke 
bescherming in de 
informatiemaatschappij op communautair 
niveau te waarborgen;

Or. ro


