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5.9.2018 A8-0245/106 

Amendement  106 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale interne markt 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Het Verdrag voorziet in de 

totstandbrenging van een interne markt 

en de invoering van een regeling 

waardoor wordt verzekerd dat de 
mededinging binnen de interne markt niet 

wordt vervalst.  De harmonisatie van de 

wetgeving van de lidstaten inzake 

auteursrechten en naburige rechten moet 

bijdragen tot het bereiken van deze 

doelstellingen. 

(1) Digitale technologieën kunnen de 

toegang van burgers tot informatie en 

cultuur verbeteren en hun een ruimere en 

gediversifieerdere keuze van producten en 

openbare en/of commerciële diensten 

bieden. De digitale interne markt zal 

echter meer concentratie, monopolies en 

ongelijkheid tussen de lidstaten in de 

hand werken, waardoor de nationale 

productie van de lidstaten zal afnemen en 

met name het leven van micro-, kleine en 

middelgrote ondernemingen zwaarder zal 

worden omdat zij niet opgewassen zullen 

zijn tegen de mededinging van en de 

ongelijke strijd tegen de hegemonie van 

multinationals. De digitale interne markt 

zal nog ernstigere gevolgen hebben voor 

de cultuur, de culturele diversiteit en de 

meertaligheid. 

 De samenwerking tussen de lidstaten 

inzake auteursrechten en naburige rechten 

ten behoeve van de ontwikkeling en 

massale verspreiding van digitale 

technologieën moet bijdragen tot het 

bereiken van de volgende doelstellingen: 

gegarandeerde democratisering van de 

toegang tot cultuur, met name, de vrijheid 

om cultuur te genieten en te creëren; 

instandhouding van een culturele 

openbare dienst die niet is onderworpen 

aan de strikte toepassing van wat 
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commercieel haalbaar is;  instandhouding 

van meertaligheid en culturele diversiteit 

ter bestrijding van een commerciële, 

uniformerende logica die cultuur alleen 

maar verarmt; gegarandeerde 

democratisering van de toegang tot 

onderwijs en kennis; gegarandeerde 

billijke vergoeding voor auteurs en 

ontwerpers, wat niet noodzakelijkerwijs in 

strijd hoeft te zijn met een zo ruime 

mogelijke verspreiding en genot van hun 

werk; gegarandeerde vrijheid en niet-

strafbaarstelling van gebruikers om zo te 

vermijden dat er extreme 

controlepraktijken en digitale censuur 

ontstaan; aansprakelijkheid van degenen 

die zich op illegale wijze de meerwaarde 

toe-eigenen van inhoud die op internet 

wordt gedeeld en geüpload, en die wordt 

beschermd door auteursrechten en 

naburige rechten. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/107 

Amendement  107 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale interne markt 

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

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 voor 

onderzoeksorganisaties op het 

reproductierecht en op het recht om 

opvraging uit een databank te verhinderen. 

(10) Dit gebrek aan rechtszekerheid 

moet worden aangepakt door te voorzien in 

een verplichte uitzondering voor 

onderzoeksorganisaties op het 

reproductierecht en op het recht om 

opvraging uit een databank te verhinderen. 

De nieuwe uitzondering mag 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. 

Onderzoeksorganisaties moeten ook van de 

uitzondering kunnen gebruikmaken in het 

geval van publiek-private partnerschappen. 

De nieuwe uitzondering mag 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. 

Onderzoeksorganisaties moeten ook van de 

uitzondering kunnen gebruikmaken in het 

geval van publiek-private partnerschappen. 

Onderwijsinstellingen en instellingen die 

verantwoordelijk zijn voor cultureel 

erfgoed die wetenschappelijk onderzoek 

uitvoeren of die als doelstelling hebben 

cultureel erfgoed te beschermen, moeten 

ook worden gedekt door de uitzondering 

voor tekst- en datamining.  Tekst- en 

datamining moet bijdragen tot het 

stimuleren van onderzoek en innovatie en 

als zodanig moet dit ook worden 

toegestaan voor andere dan zuiver 

wetenschappelijke doelstellingen, en 
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daarom moet ook worden overwogen de 

waaier van instanties die worden gedekt 

door de uitzondering voor tekst- en 

datamining uit te breiden wanneer zij het 

publieke belang dienen.  De reproducties 

en opvragingen ten behoeve van tekst- en 

datamining moeten worden opgeslagen op 

een veilige wijze die garandeert dat de 

kopieën zowel worden gebruikt voor 

wetenschappelijk onderzoek als voor het 

overdragen en delen van kennis tussen 

onderzoeksinstellingen, 

onderwijsinstellingen, instellingen die 

verantwoordelijk zijn voor cultureel 

erfgoed en andere door de lidstaten aan te 

wijzen instanties. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/108 

Amendement  108 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale interne markt 

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

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 om de 

onderwijs- en de daaraan verbonden 

leeractiviteiten te ondersteunen, te 

verrijken of aan te vullen. 

(16) De uitzondering of beperking moet 

betrekking hebben op digitaal gebruik van 

werken en andere materialen 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. 

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. 

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. De uitzondering of 

beperking moet betrekking hebben op: het 

gebruik van werken en overig beschermd 

materiaal voor didactische doeleinden in 
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musea, bibliotheken, opleidingsinstituten 

of instellingen die opleidingen verzorgen 

voor hun ambtenaren; situaties waarin 

een veilig elektronisch netwerk bestaat dat 

slechts toegankelijk is voor leerlingen, 

studenten, ouders, onderwijzend personeel 

van de onderwijsinstelling; de organisatie 

van conferenties, workshops en andere 

educatieve activiteiten die plaatsvinden op 

locaties buiten de onderwijsinstelling; 

open leermiddelen, open 

leergemeenschappen en 

afstandsonderwijs dat vrij toegankelijk is;  

Or. pt 



 

AM\1162322NL.docx  PE624.050v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.9.2018 A8-0245/109 

Amendement  109 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale interne markt 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) De lidstaten moeten binnen het bij 

deze richtlijn gestelde kader flexibiliteit 

krijgen om het specifieke soort 

mechanisme te kiezen waarmee licenties 
voor werken die niet meer in de handel 

zijn, in overeenstemming met hun 

juridische tradities, praktijken of 

omstandigheden, kunnen worden 

uitgebreid tot de rechten van niet door de 

relevante organisatie voor collectief 

beheer vertegenwoordigde 

rechthebbenden. Voor dergelijke 

mechanismen kan ook worden gedacht 

aan verruimde collectieve 

licentieverlening en vermoedens van 

vertegenwoordiging. 

(23) De lidstaten moeten er binnen het 

bij deze richtlijn gestelde kader toe 

bijdragen dat de regeling voor het gebruik 

van werken die niet meer in de handel zijn 

door instellingen die verantwoordelijk zijn 

voor cultureel erfgoed wordt 

vereenvoudigd door deze werken vrij 

toegankelijk te maken, voor niet-

commerciële doeleinden, indien zij niet 

meer in de handel verkrijgbaar zijn en 

deel uitmaken van collecties en online 

beschikbaar worden gesteld door 

instellingen die verantwoordelijk zijn voor 

cultureel erfgoed. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/110 

Amendement  110 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale interne markt 

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

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 

samenleving. Bij de overgang van de 

drukpers naar de digitale media worden 

persuitgevers en persagentschappen 

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. 

(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 tot de 

democratie. De situatie in de media wordt 

gekenmerkt door een intensivering van 

het concentratieproces en door een 

stijging van het kapitaal dat belegd wordt 

in aandelen van de belangrijkste groepen 

die de sector domineren. De concentratie 

van het kapitaal gaat gepaard met 

precaire arbeidsomstandigheden voor de 

journalisten, een toename van het aantal 

ontslagen en een verslechtering van de 

kwaliteit en de nauwkeurigheid van de 

informatie en een vermindering van het 

pluralisme. De overgang van de gedrukte 

media naar de digitale media heeft nieuwe 

problemen met zich meegebracht voor 

deze sector. Studies in enkele lidstaten die 

de maatregelen hebben getroffen die de 

Europese Commissie bepleit laten 

tegenstrijdige resultaten zien en resultaten 

die, in zekere zin, verontrustend zijn en in 

strijd zijn met de beoogde doelstellingen. 

Dit pleit ervoor meer zorgvuldigheid te 

betrachten ten aanzien van de treffen 

maatregelen, en derhalve wordt 

voorgesteld dat deze kwesties niet 

behandeld worden in het kader van deze 
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richtlijn. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/111 

Amendement  111 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale interne markt 

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

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 onlinediensten om inhoud 

te delen passende en evenredige 

maatregelen nemen, zoals de toepassing 

van doeltreffende technologieën, om de 

bescherming van door hun gebruikers 

geüploade 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 correcte werking van een 

licentieovereenkomst te verzekeren moeten 

aanbieders van online-inhoudsdiensten die 

op actieve en directe wijze betrokken zijn 

bij het uploaden door gebruikers en bij het 

beschikbaar stellen van werken en het 

promoten van werken onder het publiek, 
passende en evenredige maatregelen 

nemen om de bescherming van werken of 

andere materialen te garanderen. 

Dergelijke maatregelen moeten in 

overeenstemming zijn met de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens 

en de fundamentele wetten van de 

lidstaten en mogen geen algemene 

verplichting opleggen aan aanbieders van 

online-inhoudsdiensten in de zin van 

controle van de informatie die zij 

doorgeven of opslaan. 

DergelijkeDergelijke passende en 

evenredige maatregelen moeten getroffen 

worden op basis van een overeenkomst die 

het resultaat is van een zorgvuldige, 

constructieve en transparante dialoog, en 

van de samenwerking tussen de 

aanbieders van online-inhoudsdiensten, 

belangenorganisaties van gebruikers en 

belangenorganisaties van auteurs, 

ontwerpers en andere rechthebbenden 

van de lidstaten; 
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Or. pt 

 

 


