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5.9.2018 A8-0245/102 

Amendement  102 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Om de werking van 

licentieovereenkomsten zoals bedoeld in 

lid 1 te verzekeren, werken de aanbieders 

van diensten van de 

informatiemaatschappij en de 

rechthebbenden met elkaar samen. De 

rechthebbenden doen aan de aanbieders 

van diensten van de 

informatiemaatschappij nauwkeurig 

opgave van de werken of andere 

materialen waarop zij auteursrecht 

hebben. De aanbieders van diensten van 

de informatiemaatschappij informeren de 

rechthebbenden over de genomen 

maatregelen en hun werking en doen, 

indien relevant, regelmatig verslag van 

het gebruik van de werken en het andere 

materiaal. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/103 

Amendement  103 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 

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

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. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 

lid 1 bedoelde dienstverleners in 

samenwerking met de rechthebbenden 

klachtmechanismen instellen die 

beschikbaar zijn voor gebruikers in geval 

van geschillen over de tenuitvoerlegging 

van de in lid 1 bedoelde 

licentieovereenkomsten. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/104 

Amendement  104 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 

gebruikers toegang hebben tot de rechter 

of een andere bevoegde instantie om hun 

gebruiksrecht krachtens een uitzondering 

of beperking geldend te maken en beroep 

aan te tekenen tegen overeenkomstig lid 3 

overeengekomen beperkende 

maatregelen. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Amendement  105 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten bevorderen indien 

nodig de samenwerking tussen aanbieders 

van diensten van de 

informatiemaatschappij en rechthebbenden 

door middel van dialogen met 

belanghebbenden om beste praktijken, 

zoals passende en evenredige 

technologieën voor herkenning van 

inhoud, te bepalen rekening houdend 
onder meer met de aard van de diensten, de 

beschikbaarheid van technologieën en de 

doeltreffendheid ervan in het licht van de 

technologische ontwikkelingen. 

3. De lidstaten bevorderen indien 

nodig de samenwerking tussen aanbieders 

van diensten van de 

informatiemaatschappij zoals bedoeld in 

lid 1, vertegenwoordigers van gebruikers 

en rechthebbenden door middel van 

dialogen met belanghebbenden om beste 

praktijken te bepalen voor de toepassing 

van lid 1. De getroffen maatregelen zijn 

passend en evenredig en houden onder 

meer rekening met de aard van de 

diensten, de beschikbaarheid van 

technologieën en de doeltreffendheid ervan 

in het licht van de technologische 

ontwikkelingen. 

Or. en 

 

 


