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6.9.2018 A8-0245/204 

Amendement  204 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-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 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij voorzien in de 

opslag van en de toegang tot 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

andere materialen die door de gebruikers 

ervan zijn geüpload, en zodoende verder 

gaan dan de loutere beschikbaarstelling 

van fysieke faciliteiten en een handeling 

van mededeling aan het publiek 

verrichten, zijn zij verplicht 

licentieovereenkomsten met 

rechthebbenden te sluiten, tenzij zij in 

aanmerking komen voor de vrijstelling van 

aansprakelijkheid waarin artikel 14 van 

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad34 voorziet. 

Wanneer aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij de gebruikers 

diensten voor het opslaan van inhoud 

aanbieden en het publiek toegang tot 

inhoud verlenen, en indien deze activiteit 

neerkomt op een mededeling aan het 

publiek en niet louter van technische, 

automatische en passieve aard is, moeten 

zij verplicht zijn licentieovereenkomsten 

met rechthebbenden te sluiten met 

betrekking tot auteursrechtelijk 

beschermde werken of andere materialen, 

tenzij zij in aanmerking komen voor de 

vrijstellingen van aansprakelijkheid waarin 

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad34 voorziet. 

Met betrekking tot artikel 14 moet worden 

nagegaan of de dienstverlener een actieve 

rol speelt, onder meer door de presentatie 

van de geüploade werken of andere 

materialen te optimaliseren of door deze 

te promoten, ongeacht de aard van de 

daarvoor gebruikte middelen. 

 

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 

Om de werking van een 

licentieovereenkomst te verzekeren moeten 

aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij die actief en direct 

betrokken zijn bij het in staat stellen van 

de gebruikers om te uploaden, het 

beschikbaar stellen van werken en het 

promoten van werken onder het publiek, 
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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. 

passende en evenredige maatregelen 

nemen om de bescherming van werken of 

andere materialen te garanderen. Die 

maatregelen moeten stroken met het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en mogen aanbieders van 

diensten van de informatiemaatschappij 

geen algemene verplichting opleggen om 

toe te zien op de informatie die zij 

doorgeven of opslaan als bedoeld in 

artikel 15 van Richtlijn 2000/31/EG. 

_________________ _________________ 

34 Richtlijn nr. 2000/31/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 8 juni 

2000 betreffende bepaalde juridische 

aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de 

elektronische handel, in de interne markt 

(PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1-16). 

34 Richtlijn nr. 2000/31/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 8 juni 

2000 betreffende bepaalde juridische 

aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de 

elektronische handel, in de interne markt 

(PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1-16). 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/205 

Amendement  205 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-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 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (38 ter) Voor de uitvoering van die 

maatregelen is de samenwerking tussen 

aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij en 

rechthebbenden van essentieel belang. 

Rechthebbenden moeten aan de 

aanbieders van diensten van de 

informatiemaatschappij nauwkeurig 

opgave doen van de werken of andere 

materialen waarop zij auteursrecht 

beweren te hebben. Bij de uitvoering van 

een eventuele overeenkomst met de 

aanbieder van diensten van de 

informatiemaatschappij moeten de 

rechthebbenden aansprakelijk blijven 

voor vorderingen van derden ter zake van 

het gebruik van werken die zij als hun 

eigen hebben aangewezen. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/206 

Amendement  206 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-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 

Schrappen 
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overeenkomst van toepassing is. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/207 

Amendement  207 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-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 3 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten voorzien in een 

uitzondering op de rechten bedoeld in 

artikel 2 van Richtlijn 2001/29/EG, artikel 

5, onder a), en artikel 7, lid 1, van 

Richtlijn 96/9/EG en artikel 11, lid 1, van 

deze richtlijn voor reproducties en 

opvragingen om tekst- en datamining te 

verrichten met betrekking tot werken en 

andere materialen die legaal online 

beschikbaar zijn, op voorwaarde dat de 

rechthebbende dergelijk gebruik in een 

machineleesbaar formaat niet heeft 

uitgesloten. 

 Deze uitzondering is niet van toepassing 

op tekst- en datamining van 

perspublicaties in de zin van artikel 2, 

punt 4, van deze richtlijn of op tekst- en 

datamining van in een perspublicatie 

opgenomen werken en andere materialen, 

op voorwaarde dat uitgevers van 

dergelijke perspublicaties een dergelijk 

voorbehoud kenbaar maken door op een 

centraal online-informatiepunt een lijst 

met hun websites weer te geven. 

 Reproducties en opvragingen om tekst- en 

datamining te verrichten met betrekking 

tot dergelijke werken en andere 

materialen worden verwijderd zodra zij 

hiertoe niet langer vereist zijn. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/208 

Amendement  208 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-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 3 – lid 1 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De lidstaten voorzien in een 

uitzondering op de rechten bedoeld in 

artikel 2 van Richtlijn 2001/29/EG, artikel 

5, onder a), en artikel 7, lid 1, van 

Richtlijn 96/9/EG, en artikel 11, lid 1, van 

deze richtlijn voor reproducties en 

opvragingen van werken of andere 

materialen waartoe zij legale toegang 

hebben verkregen om zonder 

winstoogmerk tekst- en datamining te 

verrichten met het oog op 

wetenschappelijk onderzoek door 

onderzoeksorganisaties en instellingen 

voor cultureel erfgoed. 

 Elke contractuele bepaling die in strijd is 

met de in alinea 1 bedoelde uitzondering, 

is niet afdwingbaar. 

 De reproducties en opvragingen die voor 

tekst- en datamining worden gemaakt, 

moeten veilig worden bewaard. Zodra de 

onderzoeksactiviteit is beëindigd worden 

de kopieën verwijderd of, indien lidstaten 

hiervoor kiezen, bewaarde door voor dit 

doel aangewezen betrouwbare instanties; 

Or. en 

 


