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20.3.2019 A8-0245/253

Amendement 253
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-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
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In de door de Europese wetgeving 
beoogde harmonisering, met name ten 
aanzien van de elektronische omgeving, 
moet gestreefd worden naar een redelijk 
evenwicht tussen, enerzijds, het belang 
van de houders van auteursrechten en 
naburige rechten om hun intellectuele-
eigendomsrechten1bis, verankerd in artikel 
17, lid 2, van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie (het 
'handvest'), te beschermen en, anderzijds, 
de bescherming van de belangen en 
grondrechten van de gebruikers van 
beschermde werken, met name hun 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, als gewaarborgd door artikel 
11 van het handvest en van het algemeen 
belang2bis. In dat verband dient erop te 
worden gewezen dat het internet in feite 
bijzonder belangrijk is voor de vrijheid 
van meningsuiting en informatie, als 
gewaarborgd door artikel 11 van het 
handvest, en dat hyperlinks bijdragen tot 
de goede werking ervan, alsmede tot de 
uitwisseling van meningen en informatie 
op dat netwerk dat gekenmerkt wordt door 
de beschikbaarheid van immense 
hoeveelheden informatie3bis. Ook moet er 
bij die harmonisering rekening worden 
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gehouden met culturele diversiteit en 
samenhangende economische en 
arbeidsrechten.
__________________
1bis Zoals volgt uit de overwegingen 2 en 
31 van Richtlĳn 2001/29/EG betreffende 
de harmonisatie van bepaalde aspecten 
van het auteursrecht en de naburige 
rechten in de informatiemaatschappĳ.
2bis EHvJ - C-160/15/ Arrest GS Media BV 
v. Sanoma Media Netherlands BV en 
Overigen, 8 juni 2016, punt 31.
3bis Ibid., punt 45.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/254

Amendement 254
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0245/2018
Axel Voss
Auteursrechten in de digitale interne markt
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) In artikel 11 van het handvest 
wordt de vrijheid van meningsuiting en 
informatie vastgelegd. Die vrijheid wordt 
tevens beschermd op grond van artikel 10 
van het Europees Verdrag voor de 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden (EVRM), 
artikel 19 van het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten 
(ICCPR) en de algemene grondwettelijke 
tradities van de lidstaten. Het recht kan 
verder zodanig geïnterpreteerd worden dat 
die vrijheid wordt uitgebreid tot de 
vrijheid om informatie te zoeken, delen en 
ontvangen. Het internet draagt er in 
sterke mate toe bij dat alle aspecten van 
die vrijheid worden uitgeoefend. Bij alle 
regelgeving moet er rekening worden 
gehouden met het delicate evenwicht 
tussen alle belangen. Conflicterende 
mensenrechten moeten worden opgelost 
op een wijze die een maximaal 'effet utile' 
toestaat aan de rechten in kwestie en dat 
de kern ervan wordt geëerbiedigd.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/255

Amendement 255
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0245/2018
Axel Voss
Auteursrechten in de digitale interne markt
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter) Zoals het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens heeft bevestigd, 
kunnen handhaving van auteursrechten 
en sancties op basis van auteursrecht 
potentieel zorgen voor interferenties met 
de vrijheid van meningsuiting. Dergelijke 
interferenties mogen alleen worden 
toegestaan wanneer zij voorzien in een 
dwingende maatschappelijke behoefte en 
nagegaan moet worden of zij voldoen aan 
het beginsel van proportionaliteit, om te 
bepalen of zij geschikt zijn om het 
beoogde effect te sorteren, of zij 
noodzakelijk zijn in een democratische 
samenleving en proportioneel in de strikte 
zin van het woord.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/256

Amendement 256
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0245/2018
Axel Voss
Auteursrechten in de digitale interne markt
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De bescherming die uit hoofde van 
deze richtlijn aan uitgevers van 
perspublicaties wordt verleend, mag geen 
afbreuk doen aan de rechten van auteurs en 
andere rechthebbenden op de daarin 
opgenomen werken en andere materialen, 
ook wat betreft de reikwijdte waarin 
auteurs en andere rechthebbenden hun 
werken of andere beschermde materialen 
onafhankelijk van de perspublicatie 
waarvan deze deel uitmaken, kunnen 
exploiteren. Daarom mogen uitgevers van 
perspublicaties zich niet beroepen op de 
hun verleende bescherming ten aanzien van 
auteurs en andere rechthebbenden. Dit 
geldt onverminderd contractuele 
regelingen tussen uitgevers van 
perspublicaties enerzijds en auteurs en 
andere rechthebbenden anderzijds.

(35) De bescherming die uit hoofde van 
deze richtlijn aan uitgevers van 
perspublicaties wordt verleend, mag geen 
afbreuk doen aan de rechten van auteurs en 
andere rechthebbenden op de daarin 
opgenomen werken en andere materialen, 
ook wat betreft de reikwijdte waarin 
auteurs en andere rechthebbenden hun 
werken of andere beschermde materialen 
onafhankelijk van de perspublicatie 
waarvan deze deel uitmaken, kunnen 
exploiteren. Daarom mogen uitgevers van 
perspublicaties zich niet beroepen op de 
hun verleende bescherming ten aanzien van 
auteurs en andere rechthebbenden of ten 
aanzien van andere gebruikers die 
dezelfde werken en andere materialen 
mogen gebruiken. Auteurs wier werken 
zijn opgenomen in een perspublicatie, 
moeten recht hebben op een gepast en 
evenredig aandeel van de inkomsten die 
persuitgevers ontvangen voor het gebruik 
van hun perspublicaties door aanbieders 
van diensten van de 
informatiemaatschappij.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/257

Amendement 257
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 
Ziluaga, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Luke Ming Flanagan, Sofia 
Sakorafa, Kostadinka Kuneva
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0245/2018
Axel Voss
Auteursrechten in de digitale interne markt
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13
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. 

Schrappen
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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.
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.
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.

Or. en


