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6.9.2018 A8-0245/153 

Amendement  153 

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 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De in lid 1 bedoelde rechten 

strekken zich niet uit tot loutere 

hyperlinks die vergezeld gaan van losse 

woorden. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/154 

Amendement  154 

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 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De in lid 1 bedoelde rechten 

vervallen 20 jaar na het verschijnen van de 

perspublicatie. Deze termijn wordt 

berekend vanaf de eerste dag van januari 

van het jaar volgend op de datum van 

publicatie. 

4. De in lid 1 bedoelde rechten 

vervallen 5 jaar na het verschijnen van de 

perspublicatie. Deze termijn wordt 

berekend vanaf de eerste dag van januari 

van het jaar volgend op de datum van 

publicatie. De in lid 1 bedoelde rechten 

zijn niet met terugwerkende kracht van 

toepassing. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/155 

Amendement  155 

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 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

auteurs een gepast aandeel krijgen van de 

bijkomende inkomsten die persuitgevers 

ontvangen voor het gebruik van hun 

perspublicaties door aanbieders van 

diensten van de informatiemaatschappij. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/156 

Amendement  156 

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 13 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gebruik van beschermde inhoud door 

aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij die grote 

hoeveelheden door hun gebruikers 

geüploade werken en andere materialen 

opslaan en toegang daartoe verlenen 

Gebruik van beschermde inhoud door 

aanbieders van onlinediensten voor het 

delen van inhoud die grote hoeveelheden 

door hun gebruikers geüploade werken en 

andere materialen opslaan en toegang 

daartoe verlenen 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/157 

Amendement  157 

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 13 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij die grote 

hoeveelheden door hun gebruikers 

geüploade werken en andere materialen 

opslaan en publieke toegang daartoe 

verlenen, nemen in samenwerking met 

rechthebbenden maatregelen om de 

werking van overeenkomsten met 

rechthebbenden voor het gebruik van hun 

werken of andere materialen te 

verzekeren en om via samenwerking met 

de dienstenaanbieders te voorkomen dat 

op hun diensten door rechthebbenden 

aangewezen werken of andere materialen 

beschikbaar worden gesteld. Deze 

maatregelen, zoals het gebruik van 

effectieve technologieën voor herkenning 

van inhoud, zijn passend en evenredig. 

Dienstenaanbieders verstrekken 

rechthebbenden passende informatie over 

de invoering en de werking van de 

maatregelen, alsmede, indien van 

toepassing, passende verslagen over de 

herkenning en het gebruik van de werken 

en andere materialen. 

1. Onverminderd artikel 3, leden 1 

en 2, van Richtlijn 2001/29/EG verrichten 

aanbieders van onlinediensten voor het 

delen van inhoud een handeling van 

mededeling aan het publiek. Zij moeten 

derhalve billijke en passende 

licentieovereenkomsten met de 

rechthebbenden sluiten. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/158 

Amendement  158 

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 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 door aanbieders van 

onlinediensten voor het delen van inhoud 

met de rechthebbenden gesloten 

licentieovereenkomsten voor de in lid 1 

bedoelde mededelingshandelingen hebben 

betrekking op de aansprakelijkheid voor 

de werken die door de gebruikers van 

dergelijke onlinediensten voor het delen 

van inhoud in overeenstemming met de 

voorwaarden van de licentieovereenkomst 

worden geüpload, op voorwaarde dat deze 

gebruikers niet voor commerciële 

doeleinden handelen. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/159 

Amendement  159 

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 13 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten bepalen dat indien de 

rechthebbenden geen 

licentieovereenkomsten wensen te sluiten, 

de aanbieders van onlinediensten voor het 

delen van inhoud en de rechthebbenden te 

goeder trouw samenwerken om te 

waarborgen dat er op hun diensten geen 

niet-toegestane beschermde werken en 

andere materialen beschikbaar zijn. De 

samenwerking tussen de aanbieders van 

onlinediensten voor het delen van inhoud 

en de 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. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/160 

Amendement  160 

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 13 – lid 2 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De lidstaten zorgen ervoor 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, worden onverwijld behandeld 

en door mensen beoordeeld. De 

rechthebbenden motiveren hun besluiten 

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 zorgen er 

tevens voor 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 A8-0245/161 

Amendement  161 

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 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. Vanaf ... [datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn] 

organiseren de Commissie en de lidstaten 

dialogen tussen belanghebbenden om 

goede praktijken te bepalen en te 

harmoniseren en richtsnoeren op te 

stellen ter waarborging van de werking 
van licentieovereenkomsten en met het 

oog op de samenwerking tussen de 

aanbieders van onlinediensten voor het 

delen van inhoud en de rechthebbenden 

voor het gebruik van hun werken en 

ander beschermd materiaal in de zin van 

deze richtlijn. Bij de vaststelling van 

goede praktijken wordt in het bijzonder 

rekening gehouden met de grondrechten 

en het gebruik van uitzonderingen en 

beperkingen en wordt ervoor gezorgd dat 

kmo's niet onevenredig belast worden en 

dat inhoud niet automatisch geblokkeerd 

wordt. 

Or. en 

 


