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6.9.2018 A8-0245/146 

Amendement  146 

Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

 

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 

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. 

Schrappen 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/147 

Amendement  147 

Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

 

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 

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 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 

(39) De lidstaten dienen te bepalen dat 

indien rechthebbenden geen 

licentieovereenkomsten wensen te sluiten, 
aanbieders van onlinediensten voor het 

delen van inhoud en rechthebbenden te 

goeder trouw moeten samenwerken om te 

waarborgen dat er op hun diensten geen 

niet-toegestane beschermde werken en 

andere materialen beschikbaar zijn. De 

samenwerking tussen aanbieders van 

onlinediensten voor het delen van inhoud 

en rechthebbenden mag niet leiden tot een 

verhindering van de beschikbaarheid van 

werken of ander beschermd materiaal die 

geen inbreuk vormen, met inbegrip van 

werken en ander beschermd materiaal 

waarvoor een uitzondering op of een 

beperking van het auteursrecht geldt. 
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van toepassing is. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/148 

Amendement  148 

Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

 

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 

Overweging 39 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (39 bis) De lidstaten dienen ervoor 

te zorgen dat de in lid 1 bedoelde 

aanbieders van onlinediensten voor het 

delen van inhoud doeltreffende en snelle 

klacht- en 

schadevergoedingsmechanismen instellen 

die beschikbaar zijn voor gebruikers 

indien de in lid 2 bis bedoelde 

samenwerking tot onterechte verwijdering 

van hun inhoud leidt. Alle klachten die in 

het kader van deze mechanismen worden 

ingediend, dienen onverwijld te worden 

behandeld. De rechthebbenden dienen 

hun besluiten te motiveren om 

willekeurige afwijzing van klachten te 

voorkomen. Bovendien mag de 

samenwerking overeenkomstig Richtlijn 

95/46/EG, Richtlijn 200/58/EG en de 

algemene verordening 

gegevensbescherming niet leiden tot enige 

identificatie van individuele gebruikers 

noch de verwerking van hun 

persoonsgegevens. De lidstaten dienen er 

tevens voor te zorgen dat de gebruikers 

toegang hebben tot een onafhankelijk 

orgaan voor geschillenbeslechting en tot 

een rechtbank of een andere bevoegde 

rechterlijke instantie om het gebruik van 

een uitzondering of beperking op het 

auteursrecht te laten gelden. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/149 

Amendement  149 

Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

 

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 

Overweging 39 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (39 ter) Zo spoedig mogelijk na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn 

dienen de Commissie en de lidstaten 

dialogen tussen belanghebbenden te 

organiseren om de beste praktijken te 

harmoniseren en te definiëren. Zij moeten 

richtsnoeren uitvaardigen om de werking 

van licentieovereenkomsten te 

waarborgen, alsmede richtsnoeren 

betreffende de samenwerking tussen 

aanbieders van diensten voor het delen 

van online-inhoud en houders van 

rechten voor het gebruik van hun werken 

of ander materiaal in de zin van deze 

richtlijn. Bij de vaststelling van beste 

praktijken moet in het bijzonder rekening 

worden gehouden met de grondrechten en 

de toepassing van uitzonderingen en 

beperkingen. Ook moet bijzondere 

aandacht worden besteed aan het 

waarborgen dat de last voor het MKB 

passend blijft en dat geautomatiseerde 

blokkering van inhoud wordt vermeden. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/150 

Amendement  150 

Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

 

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 2 – punt 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) "aanbieder van onlinediensten om 

inhoud te delen": een aanbieder van 

diensten van de informatiemaatschappij 

met als een van de belangrijkste 

doelstellingen om een aanzienlijke 

hoeveelheid door de gebruikers geüploade 

auteursrechtelijk beschermde inhoud of 

ander beschermd materiaal op te slaan en 

het publiek ertoe toegang te verschaffen, 

hetgeen door de dienst wordt 

geoptimaliseerd en geëxploiteerd met 

winstoogmerk. Micro-ondernemingen en 

kleine ondernemingen in de zin van Titel 

I van de bijlage bij Aanbeveling 

2003/361/EG van de Commissie en 

dienstverleners die in een niet-

commerciële hoedanigheid optreden, 

zoals online-encyclopedieën, en verleners 

van onlinediensten waarbij de inhoud 

wordt geüpload met toestemming van alle 

betrokken rechthebbenden, zoals 

onderwijs- of wetenschappelijke 

gegevensbanken, worden niet beschouwd 

als aanbieders van diensten voor het delen 

van online-inhoud in de zin van deze 

richtlijn. Aanbieders van clouddiensten 

voor individueel gebruik die geen 

rechtstreekse toegang tot het publiek 

verstrekken, open source software-

ontwikkelingsplatforms en 

onlinemarktplaatsen waarvan de 

voornaamste activiteit bestaat uit de 
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onlinedetailverkoop van fysieke goederen, 

mogen niet als aanbieder van 

onlinediensten om inhoud te delen in de 

zin van deze richtlijn worden beschouwd; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/151 

Amendement  151 

Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

 

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 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 verlenen uitgevers van 

perspublicaties de in artikel 2 en artikel 3, 

lid 2, van Richtlijn 2001/29/EG bedoelde 

rechten zodat zij billijke en evenredige 

vergoeding krijgen voor het digitale 

gebruik van hun perspublicaties door 

aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/152 

Amendement  152 

Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

 

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 11 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De in lid 1 bedoelde rechten 

verhinderen niet het legale particuliere en 

niet-commerciële gebruik van 

perspublicaties door individuele 

gebruikers. 

Or. en 

 


