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6.9.2018 A8-0245/170 

Amendement  170 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Door snelle digitale ontwikkelingen 

blijven zich veranderingen doorzetten in de 

manier waarop werken en ander beschermd 

materiaal tot stand komen, geproduceerd, 

verspreid en geëxploiteerd worden. Steeds 

nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe actoren 

dienen zich aan. De doelstellingen en de 

beginselen van het door de Unie 

vastgestelde kader voor auteursrechten 

blijven gezond. Toch blijft er zowel voor 

rechthebbenden als voor gebruikers 

juridische onzekerheid bestaan met 

betrekking tot bepaalde toepassingen, 

waaronder grensoverschrijdende 

toepassingen, van werken en ander 

beschermd materiaal in de digitale 

omgeving. Zoals beschreven in de 

mededeling van de Commissie "Naar een 

modern, meer Europees kader voor 

auteursrechten"26, moeten op sommige 

gebieden aanpassingen en aanvullingen 

worden aangebracht in het huidige kader 

voor auteursrechten van de Unie. Deze 

richtlijn voorziet in regels voor de 

aanpassing van een aantal uitzonderingen 

en beperkingen in de digitale en 

grensoverschrijdende omgeving, alsook 

maatregelen om bepaalde licentiepraktijken 

te bevorderen wat betreft de verspreiding 

van werken die niet meer in de handel zijn, 

en de onlinebeschikbaarheid van 

audiovisuele werken op video-on-

(3) Door snelle digitale ontwikkelingen 

blijven zich veranderingen doorzetten in de 

manier waarop werken en ander beschermd 

materiaal tot stand komen, geproduceerd, 

verspreid en geëxploiteerd worden. Steeds 

nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe actoren 

dienen zich aan. De doelstellingen en de 

beginselen van het door de Unie 

vastgestelde kader voor auteursrechten 

blijven gezond. Toch blijft er zowel voor 

rechthebbenden als voor gebruikers 

juridische onzekerheid bestaan met 

betrekking tot bepaalde toepassingen, 

waaronder grensoverschrijdende 

toepassingen, van werken en ander 

beschermd materiaal in de digitale 

omgeving. Zoals beschreven in de 

mededeling van de Commissie "Naar een 

modern, meer Europees kader voor 

auteursrechten"26, moeten op sommige 

gebieden aanpassingen en aanvullingen 

worden aangebracht in het huidige kader 

voor auteursrechten van de Unie. Deze 

richtlijn voorziet in regels voor de 

aanpassing van een aantal uitzonderingen 

en beperkingen in de digitale en 

grensoverschrijdende omgeving, alsook 

maatregelen om bepaalde licentiepraktijken 

te bevorderen wat betreft de verspreiding 

van werken die niet meer in de handel zijn, 

en de onlinebeschikbaarheid van 

audiovisuele werken op video-on-
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demandplatforms om een ruimere toegang 

tot inhoud te garanderen. Met het oog op 

een goede werking van de markt voor 

auteursrechten moeten er ook voorschriften 

komen over rechten in publicaties, over 

het gebruik van werken en ander 

beschermd materiaal door aanbieders van 

onlinediensten die door gebruikers 

geüploade inhoud opslaan en toegang 

daartoe verlenen, en over transparantie in 

contracten van auteurs en uitvoerende 

kunstenaars. 

demandplatforms om een ruimere toegang 

tot inhoud te garanderen. Met het oog op 

een goede werking van de markt voor 

auteursrechten moeten er ook voorschriften 

komen over transparantie in contracten van 

auteurs en uitvoerende kunstenaars. 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/171 

Amendement  171 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 21 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Om burgers en 

consumenten in staat te stellen optimaal 

te profiteren van de mogelijkheden die de 

nieuwe technologieën bieden moet het 

publiek uitlenen van literaire werken, 

waaronder e-werken, op de interne markt 

worden toegestaan. Het concept van 

uitlenen, in de betekenis van Richtlijn 

2006/115/EG, artikel 1, lid 1, artikel 2, lid 

1, letter b), en artikel 6, lid 1, omvat niet 

alleen het uitlenen van fysieke boeken 

maar ook van digitale kopieën daarvan. 

Indien de lidstaten de in artikel 6 van 

Richtlijn 2006/115/EG genoemde 

uitzondering op auteursrechten toepassen, 

kunnen bibliotheken elk fysiek boek op de 

markt kopen. Na aanschaf kunnen ze het 

uitlenen zonder beperkingen in verband 

met contractvoorwaarden of andere 

beschermingsmaatregelen die de 

toepassing van uitzonderingen en 

beperkingen op auteursrechten 

verhinderen. Deze bepaling moet ook voor 

digitale boeken gelden. Om tot 

rechtszekerheid en harmonisatie op de 

interne markt te komen moeten de 

lidstaten ervoor zorgen dat de in artikel 6 

van Richtlijn 2006/115/EG neergelegde 

uitzondering op het exclusieve openbare 

uitleenrecht verplicht gesteld wordt. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/172 

Amendement  172 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 28 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (28 bis) Om het algemene publieke 

doel van grotere toegang tot en betere 

verspreiding van creatieve inhoud, 

informatie en kennis te onderbouwen en 

voor rechtszekerheid op de interne markt 

te zorgen dient er een definitie van het 

publieke domein te worden ingevoerd. 

Ook moet erop worden gewezen dat de 

meeste auteurs, uitvoerend kunstenaars 

en makers zich in de eerste plaats op de 

ontwikkeling van mens en maatschappij 

alsmede welvaart richten en niet zozeer op 

eventuele geldelijke winst. 

Or. en 



 

AM\1162312NL.docx  PE624.050v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.9.2018 A8-0245/173 

Amendement  173 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 28 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (28 ter) Het is van het grootste 

belang om duidelijk te bepalen dat 

wanneer een werk of ander materiaal 

eenmaal tot het publieke domein behoort, 

elke analoge of digitale getrouwe 

reproductie van dat werk of materiaal, 

mits het geen nieuw werk of materiaal 

betreft, in het publieke domein moet 

blijven. Het publieke domein moet ook 

werken of andere materialen omvatten 

waarvan het auteursrecht is verlopen of 

nooit heeft bestaan of vrijwillig is 

afgestaan door de rechthebbenden. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/174 

Amendement  174 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 28 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (28 quater) Indien het auteursrecht op 

een werk of ander materiaal verloopt kan 

het uiterst moeilijk zijn om vast te stellen 

of dit werk of ander materiaal is 

opgenomen in het publieke domein. 

Werken of andere materialen in het 

publieke domein kunnen soms niet 

worden geïdentificeerd, waardoor de 

toegang tot inhoud, informatie en kennis 

wordt belemmerd. De lidstaten moeten 

auteurs, uitvoerend kunstenaars en 

producenten die niet voornemens zijn 

auteursrecht op hun werk of ander 

materiaal te laten gelden, in staat stellen 

dit geheel of gedeeltelijk in dienst te 

stellen van het publieke domein. Het moet 

immers worden erkend dat de meeste 

auteurs, uitvoerend kunstenaars en 

makers zich in de eerste plaats op de 

ontwikkeling van mens en maatschappij 

alsmede welvaart richten en niet zozeer op 

eventuele geldelijke winst. Tegen deze 

achtergrond zouden de lidstaten het 

gebruik van passende, gelijkwaardige 

licenties voor het publieke domein moeten 

aanmoedigen ((bijv. Creative Commons).  

Dit zou auteurs, uitvoerend kunstenaars 

en producenten helpen om aan potentiële 

hergebruikers duidelijk te maken dat het 

werk zich in het publieke domein bevindt, 

en aldus bij te dragen aan de verspreiding 

van inhoud, informatie en kennis. 
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Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/175 

Amendement  175 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 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 

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. 

Schrappen 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/176 

Amendement  176 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 32 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) De organisatorische en financiële 

bijdrage die uitgevers leveren in de 

aanmaak van publicaties van de pers, 

dient te worden erkend en verder 

aangemoedigd om de duurzaamheid van 

het uitgeversbedrijf te garanderen. 

Daarom moet op het niveau van de Unie 

een geharmoniseerde rechtsbescherming 

worden ingesteld met betrekking tot 

digitale toepassingen voor perspublicaties. 

Deze bescherming dient daadwerkelijk te 

worden gewaarborgd door de invoering in 

het Unierecht van naburige 

auteursrechten voor de reproductie en de 

beschikbaarstelling aan het publiek met 

betrekking tot digitale toepassingen voor 

perspublicaties. 

Schrappen 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/177 

Amendement  177 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 33 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Voor de toepassing van deze 

richtlijn dient een definitie te worden 

vastgesteld van het begrip perspublicatie 

in die zin dat het alleen betrekking heeft 

op journalistieke publicaties, uitgegeven 

door een dienstenaanbieder, die in welke 

media dan ook periodiek of regelmatig 

worden bijgewerkt, met de bedoeling te 

informeren of te vermaken. Dergelijke 

publicaties omvatten bijvoorbeeld dag-, 

week- of maandbladen met een algemene 

of specifieke inhoud en websites voor 

nieuws. Periodieke publicaties die voor 

wetenschappelijk of academische 

doeleinden worden uitgegeven, zoals 

wetenschappelijke bladen, mogen niet 

vallen onder de bescherming die 

krachtens deze richtlijn aan 

perspublicaties wordt verleend. Deze 

bescherming strekt zich niet uit tot 

handelingen van hyperlinking die geen 

mededeling aan het publiek vormen. 

Schrappen 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/178 

Amendement  178 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-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 34 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) De krachtens deze richtlijn aan 

uitgevers van perspublicaties verleende 

rechten dienen dezelfde strekking te 

hebben als de in Richtlijn 2001/29/EG 

bedoelde rechten van reproductie en 

beschikbaarstelling aan het publiek, voor 

zover het om digitale toepassingen gaat. 

Zij moeten ook worden onderworpen aan 

dezelfde bepalingen inzake 

uitzonderingen en beperkingen als die 

welke gelden voor de in Richtlijn 

2001/29/EG bedoelde rechten, waaronder 

de uitzondering voor citaten ten behoeve 

van kritieken of recensies, als vastgesteld 

in artikel 5, lid 3, onder d), van die 

richtlijn. 

Schrappen 

Or. en 

 


