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BEKNOPTE MOTIVERING

Het ontwerpadvies van de commissie LIBE richt zich op artikel 13 van de richtlijn en de 
daarmee verband houdende overwegingen. 

Aangezien de commissie LIBE verantwoordelijk is voor de bescherming van de fundamentele 
rechten en vrijheden en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals 
vastgelegd in het Handvest van de Europese Unie, heeft dit ontwerpadvies tot doel ervoor te 
zorgen dat alle maatregelen die uit hoofde van dit rechtsinstrument worden genomen, in 
overeenstemming zijn met het Handvest van de grondrechten. 

Het ontwerpadvies verduidelijkt op welke aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij het artikel betrekking heeft. De aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij die een handeling van mededeling aan het publiek verrichten en actief 
en rechtstreeks betrokken zijn bij het in staat stellen van gebruikers om te uploaden, het 
beschikbaar stellen van werken en het promoten van werken onder het publiek, zijn verplicht 
licentieovereenkomsten met rechthebbenden te sluiten. Aanbieders van diensten die louter 
van technische, automatische en passieve aard zijn, vallen niet onder het toepassingsgebied 
van deze bepalingen. In artikel 13 wordt er ook op gewezen dat dienstenaanbieders die in 
aanmerking komen voor de aansprakelijkheidsvrijstellingen uit hoofde van richtlijn 
200/31/EG, eveneens van zijn toepassingsgebied zijn uitgesloten.

Dienstenaanbieders moeten passende en evenredige maatregelen nemen voor de uitvoering 
van de licentieovereenkomsten. Om neutraliteit op technologisch vlak te waarborgen en 
rekening te houden met de technologische mogelijkheden van kmo's en startups, is in het 
ontwerpadvies sprake van "passende en evenredige maatregelen". Deze eerder vage term kan 
betrekking hebben op technologische en/of andere maatregelen en een dergelijke benadering 
zorgt ook voor neutraliteit op technologisch vlak. Alle genomen maatregelen moeten in 
overeenstemming zijn met de grondrechten en met artikel 15 van richtlijn 2000/31/EG.

Met het oog op de uitvoering van de licentieovereenkomsten wordt in het ontwerpadvies 
benadrukt dat de aanbieders van diensten en rechthebbenden moeten samenwerken. Een 
aantal details van deze samenwerking zijn in het ontwerpadvies uiteengezet. De 
rechthebbenden doen aan de aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij 
nauwkeurig opgave van de werken of andere materialen waarop zij auteursrechten hebben. De 
aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij informeren de rechthebbenden over 
de genomen maatregelen en hun werking.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat dienstenaanbieders en rechthebbenden in onderling 
overleg een klachtenmechanisme ontwikkelen voor gebruikers die beweren het recht hebben 
beschermde werken te gebruiken. Ook zien de lidstaten toe op de invoering van een 
schadevergoedingsmechanisme voor gebruikers.

Om te garanderen dat de mening van gebruikers in aanmerking wordt genomen bij het 
vastleggen van goede praktijken voor de uitvoering van de overeenkomsten, zullen 
gebruikersvertegenwoordigers aan de dialoog tussen alle betrokken belanghebbenden kunnen 
deelnemen.
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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 – alinea 1

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.

__________________ __________________

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).

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot artikel 14 moet worden 
nagegaan of de dienstverlener een actieve 
rol speelt, onder meer door de presentatie 

Schrappen
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van de geüploade werken of andere 
materialen te optimaliseren of door deze 
te promoten, ongeacht de aard van de 
daarvoor gebruikte middelen.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om in aanmerking te komen voor de 
vrijstelling van aansprakelijkheid waarin 
artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG 
voorziet, moeten aanbieders van diensten 
van de informatiemaatschappij, wanneer 
zij in kennis worden gesteld of zich bewust 
worden van het feit dat een werk waarop 
auteursrechten en gerelateerde rechten 
rusten, op niet-geautoriseerde wijze wordt 
gebruikt, prompt maatregelen nemen om 
de inhoud in kwestie te verwijderen of 
onder billijke en redelijke voorwaarden 
een licentieovereenkomst sluiten met de 
rechthebbenden. Om verkeerd gebruik en 
misbruik van kennisgevingen en 
beperkingen evenals de toepassing van 
vrijstellingen ten aanzien van het 
auteursrecht te voorkomen, en om de 
vrijheid van informatie en van 
meningsuiting te vrijwaren, moeten 
gebruikers van diensten van de 
informatiemaatschappij toegang hebben 
tot doeltreffende en snelle 
schadevergoedings- en 
klachtenmechanismen.

Motivering

Deze toevoeging beoogt een duidelijke, positieve definitie te geven van de maatregelen die de 
aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij verwacht worden te nemen wanneer 
zij worden ingelicht over schendingen van auteursrechten.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 38 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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.

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, 
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.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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eigen hebben aangewezen.

Amendement 6

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 
overeenkomst van toepassing is.

Schrappen

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Titel IV – Hoofdstuk 2 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bepaalde vormen van gebruik van 
beschermde inhoud door onlinediensten

Bepaalde vormen van gebruik van 
beschermde inhoud online

Amendement 8

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 werken en 
andere materialen opslaan en toegang 
daartoe verlenen

Amendement 9

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 

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 
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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.

opslaan.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Amendement 11

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 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 
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licentieovereenkomsten.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Amendement 13

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. 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 
in het licht van de technologische 
ontwikkelingen.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het aanbieden van hyperlinks 
naar werken die al openbaar toegankelijk 
zijn, vormt geen mededeling aan het 
publiek van die bron wanneer de 
hyperlink uitsluitend informatie bevat die 
nodig is om de inhoud van de bron te 
vinden en/of op te vragen.
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