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6.9.2018 A8-0245/209 

Amendement  209 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. In andere dan de in lid 1 

genoemde gevallen wordt een licentie op 

grond waarvan de licentiehouder 

opvragingen en reproducties uit mag 

voeren van een werk of ander beschermd 

materiaal geacht tekst- en datamining 

mogelijk te maken, indien van toepassing 

ook door zijn subcontractanten, zonder 

dat hiervoor een specifieke toestemming 

van de rechthebbenden voor is vereist, 

tenzij de partijen anders overeenkomen en 

de rechthebbende dergelijk gebruik in een 

machineleesbaar formaat voorbehoudt. 

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. Elke 

reproductie van werken of ander 

materiaal die langer wordt bewaard dan 

noodzakelijk, valt buiten het 

toepassingsgebied van dit lid. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/210 

Amendement  210 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 bis (nieuw) 

 Het gebruik van uittreksels van reeds 

bestaande werken en andere materialen in 

door gebruikers geüploade of beschikbaar 

gestelde inhoud 

 (1) De lidstaten voorzien in een 

uitzondering op de rechten als bedoeld in 

de artikelen 2 en 3 van Richtlijn 

2001/29/EG, artikel 5, onder a) en artikel 

7, lid 1, van Richtlijn 96/9/EG, artikel 4, 

lid 1, onder a), van Richtlijn 2009/24/EG 

en artikel 11 van deze richtlijn om het 

gebruik van uittreksels van reeds 

bestaande werken en andere materialen in 

door gebruikers niet beroepshalve 

geüploade of beschikbaar gestelde inhoud 

mogelijk te maken, voor doeleinden zoals 

kritiek, recensies, illustraties, karikaturen, 

parodieën of pastiches, mits die 

uittreksels:  

 a) betrekking hebben op werken of andere 

materialen die op rechtmatige wijze 

beschikbaar zijn gesteld aan het publiek;  

 b) vergezeld gaan van de vermelding van 

de bron, waaronder de naam van de 

auteur, tenzij dit niet mogelijk blijkt; en  

 c) worden gebruikt in overeenstemming 

met billijke praktijken en zodanig dat ze 

niet voorbijgaan aan het specifieke doel 

waarvoor ze worden gebruikt. 
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 (2) Elke contractuele bepaling die in strijd 

is met de in dit artikel bedoelde 

uitzondering, is niet afdwingbaar.  

 (3) Aanbieders van onlinediensten om 

inhoud te delen kunnen niet profiteren 

van de in lid 1 van dit artikel neergelegde 

uitzondering om hun aansprakelijkheid of 

hun verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomsten met rechthebbenden bij 

de toepassing van artikel 13 van deze 

richtlijn te beperken. 

Or. en 



 

AM\1162310NL.docx  PE624.050v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.9.2018 A8-0245/211 

Amendement  211 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 ter 

 Panoramavrijheid 

 1. De lidstaten voorzien in een 

uitzondering of beperking op de rechten 

bedoeld in de artikelen 2 en 3 van 

Richtlijn 2001/29/EG, en van artikel 5, 

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

96/9/EG, op grond waarvan het 

reproduceren en gebruik is toegestaan 

van werken, zoals architectuur- en 

beeldhouwwerken, die gemaakt zijn om 

permanent in openbare plaatsen te staan. 

 2. Elke contractuele bepaling die in strijd 

is met de in dit artikel bedoelde 

uitzondering, is niet afdwingbaar. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/212 

Amendement  212 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bescherming van perspublicaties met 

betrekking tot digitale toepassingen 
Licentieverlening en handhaving van 

rechten in het geval van perspublicaties 

met betrekking tot digitale toepassingen 

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 zorgen ervoor dat de 

uitgever van een perspublicatie, tenzij het 

tegendeel wordt bewezen, wordt 

beschouwd als de persoon die een 

licentieovereenkomst mag sluiten en die 

mag verzoeken om toepassing van de 

maatregelen, procedures en 

rechtsmiddelen die worden genoemd in 

Richtlijn 2004/48/EG en artikel 8 van 

Richtlijn 2001/29/EG met betrekking tot 
de in artikel 2 en artikel 3, lid 2, van 

Richtlijn 2001/29/EG bedoelde rechten 

voor het digitale gebruik van de werken en 

andere materialen die in een dergelijke 

perspublicatie zijn opgenomen, mits de 

naam van de uitgever op de publicatie 

wordt vermeld. 

2. De in lid 1 bedoelde rechten doen 

niet af en zijn op generlei wijze van 

invloed op rechten waarin de wetgeving 

van de Unie voorziet voor auteurs en 

andere rechthebbenden ten aanzien van 

werken en andere materialen die in een 

perspublicaties zijn opgenomen. Deze 

rechten kunnen niet worden 

tegengeworpen aan deze auteurs en andere 

rechthebbenden en kunnen hen in het 

bijzonder niet het recht ontnemen om hun 

2. De in lid 1 bedoelde 

veronderstelling is niet van invloed op 

rechten waarin de wetgeving van de Unie 

voorziet voor auteurs en andere 

rechthebbenden ten aanzien van werken en 

andere materialen die in een perspublicatie 

zijn opgenomen. De veronderstelling kan 

niet worden tegengeworpen aan de auteurs 

en andere rechthebbenden en kan hen in 

het bijzonder niet het recht ontnemen om 

hun werken en andere materialen te 
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werken en andere materialen te exploiteren 

onafhankelijk van de perspublicatie waarin 

zij zijn opgenomen. 

exploiteren onafhankelijk van de 

perspublicatie waarin zij zijn opgenomen. 

3. De artikelen 5 tot en met 8 van 

Richtlijn 2001/29/EG en Richtlijn 

2012/28/EU zijn van overeenkomstige 

toepassing op de in lid 1 bedoelde rechten. 

 

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. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/213 

Amendement  213 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 bis 

 Aanbieden van hyperlinks naar werken 

 Het aanbieden op een website van 

hyperlinks naar werken die beschikbaar 

zijn op een andere website vormt geen 

mededeling aan het publiek, indien zij 

uitsluitend informatie bevatten om de 

inhoud van de bron te vinden of op te 

vragen. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/214 

Amendement  214 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0245/2018 

Axel Voss 

Auteursrechten 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 diensten van de 

informatiemaatschappij die grote 

hoeveelheden door hun gebruikers 

geüploade werken en andere materialen 

opslaan en toegang daartoe verlenen 

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. 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 niet in aanmerking komt voor de 

vrijstellingen van aansprakelijkheid 

waarin Richtlijn 2000/31/EG voorziet, 

nemen zij passende en evenredige 

maatregelen om de werking van 

licentieovereenkomsten met 
rechthebbenden te verzekeren. Bij de 

tenuitvoerlegging van dergelijke 

overeenkomsten worden de grondrechten 
van de gebruikers geëerbiedigd en wordt 

overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 

2000/31/EG aan aanbieders van diensten 
van de informatiemaatschappij geen 

algemene verplichting opgelegd om toe te 

zien op de informatie die zij doorgeven of 

opslaan. 
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 1 bis. Om de werking van 

licentieovereenkomsten zoals bedoeld in 

lid 1 te verzekeren, werken de aanbieders 

van diensten van de 

informatiemaatschappij en de 

rechthebbenden met elkaar samen. De 

rechthebbenden doen aan de aanbieders 

van diensten van de 

informatiemaatschappij nauwkeurig 

opgave van de werken of andere 

materialen waarop zij auteursrecht 

hebben. De aanbieders van diensten van 

de informatiemaatschappij informeren de 

rechthebbenden over de genomen 

maatregelen en hun werking en doen, 

indien relevant, regelmatig verslag van 

het gebruik van de werken en het andere 

materiaal. 

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 lidstaten zorgen ervoor dat de in 

lid 1 bedoelde dienstverleners in 

samenwerking met de rechthebbenden 

klachtmechanismen instellen die 

beschikbaar zijn voor gebruikers in geval 

van geschillen over de tenuitvoerlegging 

van de in lid 1 bedoelde 

licentieovereenkomsten. 

 2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 

gebruikers toegang hebben tot de rechter 

of een andere bevoegde instantie om hun 

gebruiksrecht krachtens een uitzondering 

of beperking geldend te maken en beroep 

aan te tekenen tegen overeenkomstig lid 3 

overeengekomen beperkende 

maatregelen. 

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 

3. De lidstaten bevorderen indien 

nodig de samenwerking tussen aanbieders 

van diensten van de 

informatiemaatschappij zoals bedoeld in 

lid 1, vertegenwoordigers van gebruikers 

en rechthebbenden door middel van 

dialogen met belanghebbenden om beste 

praktijken te bepalen voor de toepassing 

van lid 1. De getroffen maatregelen zijn 

passend en evenredig en houden onder 

meer rekening met de aard van de 

diensten, de beschikbaarheid van 

technologieën en de doeltreffendheid ervan 
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technologische ontwikkelingen. in het licht van de technologische 

ontwikkelingen. 

Or. en 

 


