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_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1)  Om bij te dragen tot de werking van 
de interne markt, moet worden gezorgd 
voor een bredere verspreiding van 
televisie- en radioprogramma’s uit andere 
lidstaten ten behoeve van gebruikers in de 
Unie, door het verlenen van licenties voor 
auteursrechten en naburige rechten te 
vergemakkelijken op werken en ander 
beschermd materiaal in uitzendingen van 
deze programma’s. Televisie- en 
radioprogramma’s vormen immers een 
belangrijk instrument om de culturele en 
taalkundige verscheidenheid, de sociale 
cohesie en de toegang tot informatie te 
bevorderen.

(1)  Om bij te dragen tot de werking van 
de interne markt en met name de toegang 
tot informatie te vergroten, moet worden 
gezorgd voor een bredere verspreiding van 
nieuws- en actualiteitenprogramma’s uit 
andere lidstaten ten behoeve van 
gebruikers in de Unie, door het verlenen 
van licenties voor auteursrechten en 
naburige rechten te vergemakkelijken op 
werken en ander beschermd materiaal in 
uitzendingen van deze programma’s. 
Nieuws- en actualiteitenprogramma’s 
vormen immers een belangrijk instrument 
om de toegang tot informatie te 
bevorderen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
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Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten moeten alles in het werk 
stellen om ervoor zorgen dat hun 
technische diensten geleidelijk 
toegankelijk worden gemaakt voor 
personen met een visuele of auditieve 
handicap.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3)  Er bestaan een aantal 
belemmeringen die het aanbieden van 
ondersteunende onlinediensten voor 
omroepdiensten en de verstrekking van 
doorgiftediensten in de weg staan en 
aldus het vrije verkeer van televisie- en 
radioprogramma’s binnen de Unie 
hinderen. Omroeporganisaties zenden 
dagelijks een groot aantal uren nieuws, 
culturele, politieke, informatieve of 
amusementsprogramma's uit. Deze 
programma’s omvatten een waaier van 
inhoudelijke items zoals audiovisuele, 
muzikale, literaire of grafische werken die 
krachtens het recht van de Unie door 
auteursrechten en/of naburige rechten 
worden beschermd. Dit resulteert in een 
complex proces om rechten te vereffenen 
van een groot aantal rechthebbenden en 
voor verschillende categorieën van werken 
en ander beschermd materiaal. Vaak 
moeten de rechten moeten worden 
vereffend in een kort tijdsbestek, met name 
wanneer programma’s zoals nieuws en 
actualiteit worden klaargemaakt. Om hun 
onlinediensten over de grenzen heen ter 
beschikking te stellen moeten 
omroeporganisaties de vereiste rechten op 
werken en ander beschermd materiaal 

(3)  Omroeporganisaties zenden 
dagelijks een groot aantal uren nieuws- en 
actualiteitenprogramma's uit. Deze 
programma’s omvatten een waaier van 
verschillende inhoudelijke items die 
krachtens het recht van de Unie door 
auteursrechten en/of naburige rechten 
worden beschermd. Dit resulteert in een 
complex proces om rechten te vereffenen 
van een groot aantal rechthebbenden en 
voor verschillende categorieën van werken 
en ander beschermd materiaal. Voor 
nieuws- en actualiteitenprogramma’s is 
het noodzakelijk om deze rechten in een 
kort tijdsbestek te vereffenen. Om hun 
ondersteunende onlinediensten over de 
grenzen heen ter beschikking te stellen 
moeten omroeporganisaties de vereiste 
rechten op werken en ander beschermd 
materiaal bezitten voor alle betrokken 
gebieden.
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bezitten voor alle betrokken gebieden, 
hetgeen de verrekening van de rechten 
nog complexer maakt.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4)  Exploitanten van doorgiftediensten, 
die gewoonlijk meerdere programma’s 
aanbieden waarin gebruik wordt gemaakt 
van een groot aantal werken en andere 
beschermde materialen in de doorgegeven 
televisie- en radioprogramma’s, 
beschikken over een zeer korte termijn om 
de nodige licenties te verkrijgen en 
ondervinden dus een zware last bij het 
vereffenen van de rechten. Het gevaar 
bestaat ook voor rechthebbenden dat hun 
werken en andere beschermde materialen 
zonder vergunning of vergoeding worden 
geëxploiteerd.

(4)  Exploitanten van doorgiftediensten 
van televisie- of radioprogramma's, met 
inbegrip van werken of ander beschermd 
materiaal, verrichten een handeling van 
mededeling aan het publiek, ongeacht of 
voor de doorgifte van het televisie- of 
radioprogramma dezelfde of andere 
technische middelen gebruikt zijn dan die 
welke worden gebruikt voor de 
oorspronkelijke handeling van uitzending 
en ongeacht of een dergelijke doorgifte 
plaatsvindt binnen het feitelijke of 
bedoelde ontvangstgebied van de 
oorspronkelijke uitzending. Gezien het feit 
dat doorgiftediensten gewoonlijk meerdere 
programma's aanbieden waarin gebruik 
wordt gemaakt van een groot aantal 
werken en andere beschermde materialen 
in de doorgegeven televisie- en 
radioprogramma's, beschikken 
exploitanten van doorgiftediensten over 
een zeer korte termijn om de nodige 
licenties te verkrijgen en ondervinden dus 
een zware last bij het vereffenen van de 
rechten. Het gevaar bestaat ook voor 
producenten, auteurs, makers en andere 
rechthebbenden dat hun werken en andere 
beschermde materialen zonder vergunning 
of passende en billijke vergoeding worden 
geëxploiteerd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Voor zover doorgiftediensten, 
die gewoonlijk meerdere programma's 
aanbieden, gebruikmaken van een groot 
aantal werken en andere beschermde 
materialen in de doorgegeven televisie- en 
radioprogramma's, moeten exploitanten, 
in overeenstemming met het beginsel van 
contractsvrijheid, de mogelijkheid hebben 
om de nodige licenties te verkrijgen en 
aldus de rechthebbenden een passende 
vergoeding te waarborgen, zodat deze een 
grote verscheidenheid aan inhoud kunnen 
blijven aanbieden. Een dergelijke 
mogelijkheid zou ook in het belang van de 
consument zijn.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5)  De rechten op werken en ander 
beschermd materiaal zijn geharmoniseerd 
onder meer bij Richtlijn 2001/29/EG van 
het Europees Parlement en de Raad15 en 
Richtlijn 2006/115/EG van het Europees 
Parlement en de Raad16.

(5)  De rechten op werken en ander 
beschermd materiaal zijn geharmoniseerd 
onder meer bij Richtlijn 2001/29/EG van 
het Europees Parlement en de Raad1 en 
Richtlijn 2006/115/EG van het Europees 
Parlement en de Raad2, die met name 
bedoeld zijn om een hoog niveau van 
bescherming voor de rechthebbenden te 
waarborgen.

_________________ _________________
1 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 mei 2001 
betreffende de harmonisatie van bepaalde 
aspecten van het auteursrecht en de 
naburige rechten in de 
informatiemaatschappij (PB L 167 van 
22.6.2001, blz. 10).

1 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 mei 2001 
betreffende de harmonisatie van bepaalde 
aspecten van het auteursrecht en de 
naburige rechten in de 
informatiemaatschappij (PB L 167 van 
22.6.2001, blz. 10).

2 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende het verhuurrecht, het 

2 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende het verhuurrecht, het 
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uitleenrecht en bepaalde naburige rechten 
op het gebied van intellectuele eigendom 
(PB L 376 van 27.12.2006, blz. 28).

uitleenrecht en bepaalde naburige rechten 
op het gebied van intellectuele eigendom 
(PB L 376 van 27.12.2006, blz. 28).

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7)  Daarom moeten de 
grensoverschrijdende verstrekking van 
ondersteunende onlinediensten voor 
uitzending en de doorgifte van televisie- en 
radioprogramma’s uit andere lidstaten 
worden bevorderd door een aanpassing van 
het rechtskader inzake uitoefening van 
auteursrechten en naburige rechten dat 
betrekking heeft op deze activiteiten.

(7)  Daarom moeten de 
grensoverschrijdende verstrekking van 
ondersteunende onlinediensten voor 
uitzending van nieuws- en 
actualiteitenprogramma's en de doorgifte 
van televisie- en radioprogramma’s uit 
andere lidstaten worden bevorderd door 
een aanpassing van het rechtskader inzake 
uitoefening van auteursrechten en naburige 
rechten dat betrekking heeft op deze 
activiteiten. Overwegende dat de 
aanpassing van het rechtskader kan 
resulteren in beperkingen van de 
uitoefening van exclusieve rechten mag 
dit slechts van toepassing zijn in bepaalde 
bijzondere gevallen waar geen afbreuk 
wordt gedaan aan de normale exploitatie 
van werken of ander beschermd materiaal 
en de wettige belangen van de 
rechthebbende niet onredelijk worden 
geschaad. Derhalve, ook rekening 
houdend met het belang van het 
territorialiteitsbeginsel voor de 
financiering en de productie van creatieve 
inhoud, en met name van audiovisuele 
werken, moet elk wetgevend optreden 
strikt beperkt en eng zijn en in 
overeenstemming met de Uniebeginselen 
van noodzakelijkheid en evenredigheid.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8



PE635.476/ 6

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8)  De ondersteunende onlinediensten 
die onder deze verordening vallen, zijn 
door omroeporganisaties aangeboden 
diensten met een duidelijke en 
ondergeschikte relatie ten opzichte van de 
omroepactiviteiten. Het gaat om diensten 
die op lineaire wijze en gelijktijdig met de 
uitzendingen toegang geven tot radio- en 
televisieprogramma’s, en diensten die 
binnen een vastgestelde termijn na de 
uitzending toegang geven tot eerder door 
de omroeporganisatie uitgezonden 
televisie- en radioprogramma’s 
(zogenoemde „gemiste uitzendingen” of 
"catchupdiensten"). Daarnaast bestaan 
ondersteunende onlinediensten ook uit 
diensten die toegang verlenen tot 
materiaal dat de door de 
omroeporganisatie uitgezonden radio- en 
televisieprogramma’s verrijkt of op een 
andere wijze uitbreidt, onder meer door de 
mogelijkheid om de inhoud van het 
desbetreffende programma vooraf, langer, 
uitgebreider of achteraf te bekijken of te 
beluisteren. Het verlenen van toegang tot 
individuele werken of andere beschermde 
materialen die in een televisie- of 
radioprogramma’s zijn opgenomen, dient 
niet te worden beschouwd als een 
ondersteunende onlinedienst. Op dezelfde 
wijze valt de verstrekking van toegang tot 
werken of andere beschermde materialen 
die losstaat van de uitzending, zoals 
diensten die toegang verlenen tot 
individuele muziekstukken of audiovisuele 
werken, muziekalbums of video's, niet 
onder de definitie van ondersteunende 
onlinedienst.

(8)  De ondersteunende onlinediensten 
die onder deze verordening vallen, zijn 
door omroeporganisaties aangeboden 
diensten met een duidelijke en 
ondergeschikte relatie ten opzichte van de 
omroepactiviteiten. Het gaat om diensten 
die op strikt lineaire wijze en gelijktijdig 
met de uitzendingen toegang geven tot 
nieuws- en actualiteitenprogramma’s, en 
diensten die binnen een vastgestelde 
termijn na de uitzending toegang geven tot 
eerder door de omroeporganisatie 
uitgezonden nieuws- en 
actualiteitenprogramma's (zogenoemde 
"gemiste uitzendingen" of 
"catchupdiensten"). Het verlenen van 
toegang tot individuele werken of andere 
beschermde materialen die in een televisie- 
of radioprogramma’s zijn opgenomen, 
dient niet te worden beschouwd als een 
ondersteunende onlinedienst. Op dezelfde 
wijze valt de verstrekking van toegang tot 
werken of andere beschermde materialen 
die losstaat van de uitzending, zoals 
diensten die toegang verlenen tot 
individuele muziekstukken of audiovisuele 
werken, muziekalbums of video's, niet 
onder de definitie van ondersteunende 
onlinedienst.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9)  Om de vereffening van rechten voor 
het leveren van ondersteunende 
onlinediensten over de grenzen heen te 
vergemakkelijken dient het 
oorsprongslandbeginsel te worden 
voorgeschreven, wat betreft de uitoefening 
van auteursrechten en naburige rechten die 
van toepassing zijn voor feiten die bij de 
verstrekking van, de toegang tot of het 
gebruik van een ondersteunende 
onlinedienst plaatsvinden. Dit 
oorsprongslandbeginsel moet uitsluitend 
gelden voor de relatie tussen 
rechthebbenden (of entiteiten die 
rechthebbenden vertegenwoordigen, zoals 
organisaties voor collectief beheer) en 
omroeporganisaties, en uitsluitend voor de 
levering van, de toegang tot of het gebruik 
van een ondersteunende onlinedienst. Het 
oorsprongslandbeginsel moet niet gelden 
voor iedere volgende mededeling aan het 
publiek of reproductie van de door 
auteursrechten of naburige rechten 
beschermde inhoud die vervat is in de 
ondersteunende onlinedienst.

(9)  Om de vereffening van rechten te 
vergemakkelijken waardoor de omroep 
ondersteunende onlinediensten die in 
uitsluitend verband staan met nieuws- en 
actualiteitenprogramma's over de grenzen 
heen kan leveren, dient het 
oorsprongslandbeginsel te worden 
voorgeschreven, wat betreft de uitoefening 
van auteursrechten en naburige rechten die 
van toepassing zijn voor feiten die bij de 
verstrekking van, de toegang tot of het 
gebruik van die ondersteunende 
onlinediensten plaatsvinden. Dit 
oorsprongslandbeginsel moet uitsluitend 
gelden voor de relatie tussen 
rechthebbenden (of entiteiten die 
rechthebbenden vertegenwoordigen, zoals 
organisaties voor collectief beheer) en 
omroeporganisaties, en uitsluitend voor de 
levering van, de toegang tot of het gebruik 
van die ondersteunende onlinediensten in 
verband met nieuws- en 
actualiteitenprogramma's. Het 
oorsprongslandbeginsel moet niet gelden 
voor iedere volgende mededeling aan het 
publiek of reproductie van de door 
auteursrechten of naburige rechten 
beschermde inhoud die vervat is in de 
ondersteunende onlinedienst.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het in deze verordening 
opgenomen oorsprongslandbeginsel mag 
niet van toepassing zijn op 
ondersteunende onlinediensten die 
voornamelijk of uitsluitend gericht zijn op 
het grondgebied van een andere lidstaat 
dan die waar de omroeporganisatie haar 
hoofdvestiging heeft. Een dergelijke 
dienst die voornamelijk of uitsluitend 
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gericht is op een bepaalde lidstaat, is een 
dienst waarvan de programma’s duidelijk 
gericht zijn op de bevolking van een 
andere specifieke lidstaat dan de lidstaat 
waar de omroeporganisatie haar 
hoofdvestiging heeft, en op het kijkers- en 
luisteraarspubliek dat duidelijk tot de 
bevolking van die specifieke lidstaat 
beperkt is, en waarvan het 
onwaarschijnlijk is dat luisteraars of 
kijkers te vinden zijn buiten de specifieke 
lidstaat waar de programma's op gericht 
zijn. Aspecten die het mogelijk maken om 
de doelgroep vast te stellen omvatten met 
name de taal, met inbegrip van de voor 
ondertiteling gebruikte taal, reclame, 
nasynchronisatie, het publiek waarop de 
reclame van de omroeporganisatie is 
gericht en/of het plaatselijke karakter van 
de programmering.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10)  Aangezien de verstrekking van, de 
toegang tot of het gebruik van een 
ondersteunende onlinedienst geacht wordt 
uitsluitend plaats te vinden in de lidstaat 
waar de omroeporganisatie haar 
hoofdvestiging heeft, terwijl de 
ondersteunende onlinedienst de facto over 
de grenzen heen in andere lidstaten kan 
worden geboden, moet worden 
gegarandeerd dat de partijen bij het 
bepalen van het bedrag van de betalingen 
voor de betrokken rechten, rekening 
houden met alle aspecten van de 
ondersteunende onlinedienst zoals de 
kenmerken van de dienst, het kijkers- en 
luisteraarspubliek, inclusief het publiek in 
de lidstaat waar de omroeporganisatie haar 
hoofdvestiging heeft, en in andere lidstaten 
waar de toegang tot en het gebruik van de 

(10)  Aangezien de verstrekking van, de 
toegang tot of het gebruik van een 
ondersteunende onlinedienst voor nieuws 
en actualiteitenprogramma's geacht wordt 
uitsluitend plaats te vinden in de lidstaat 
waar de omroeporganisatie haar 
hoofdvestiging heeft, terwijl de 
ondersteunende onlinedienst de facto over 
de grenzen heen in andere lidstaten kan 
worden geboden, moet worden 
gegarandeerd dat de partijen bij het 
bepalen van het bedrag van de betalingen 
voor de betrokken rechten, gebruikmaken 
van objectieve criteria en rekening houden 
met alle aspecten van de ondersteunende 
onlinedienst zoals de duur van de 
onlinebeschikbaarheid, het kijkers- en 
luisteraarspubliek, inclusief het publiek in 
de lidstaat waar de omroeporganisatie haar 
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ondersteunende onlinedienst plaatsvindt, 
alsook de taalversie.

hoofdvestiging heeft, en in andere lidstaten 
waar de toegang tot en het gebruik van de 
ondersteunende onlinedienst plaatsvindt, 
alsook alle beschikbare taalversies. 

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11)  Door middel van het beginsel van 
contractuele vrijheid zal het mogelijk 
blijven de exploitatie te blijven beperken 
van de rechten die onder het bij deze 
verordening voorgeschreven 
oorsprongslandbeginsel vallen, met name 
wat bepaalde uitzendingstechnieken of 
bepaalde taalversies betreft, op 
voorwaarde dat dergelijke beperkingen van 
de exploitatie van deze rechten in 
overeenstemming zijn met het recht van de 
Unie.

(11)  Er zij aan herinnerd dat door 
middel van het beginsel van contractuele 
vrijheid en ter ondersteuning van 
bestaande licentiemodellen, zoals 
exclusieve territoriale licenties, die de 
voor audiovisuele producties essentiële 
financieringsmechanismen alsook de 
optimale verspreiding en bevordering van 
culturele diversiteit mogelijk maken, het 
nodig is de exploitatie te blijven beperken 
van de rechten die onder het bij deze 
verordening voorgeschreven 
oorsprongslandbeginsel vallen, op 
voorwaarde dat dergelijke beperkingen van 
de exploitatie van deze rechten in 
overeenstemming zijn met het nationale 
recht en het recht van de Unie.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Deze verordening heeft niet 
ten doel forumshopping te bevorderen. 
Om te voorkomen dat een 
omroeporganisatie zich in een andere 
lidstaat tracht te vestigen om te ontkomen 
aan onvoordelige financiële 
verplichtingen of om te profiteren van 
gunstiger licentievoorwaarden dan de 
voorwaarden van de lidstaat waar zij haar 



PE635.476/ 10

NL

hoofdvestiging heeft, mag het 
oorsprongslandbeginsel niet van 
toepassing zijn op onlinediensten die zich 
voornamelijk of uitsluitend richten op 
kijkers- en luisteraarspubliek in andere 
landen dan de lidstaat waar de 
omroeporganisatie haar hoofdvestiging 
heeft. Bij de beoordeling van de vraag of 
de onlinedienst zich richt op een kijkers- 
en luisteraarspubliek buiten de eigen 
lidstaat, moet worden gekeken naar de 
kenmerken van de dienst en naar de 
taalversies die worden aangeboden.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Gebaseerd op het beginsel van 
contractsvrijheid en om niet op 
onredelijke wijze de bestaande 
licentiemodellen zoals territoriale licenties 
te schaden, is de grensoverschrijdende 
doorgifte van of naar een andere lidstaat 
beperkt tot de doorgifte van met kabel of 
IPTV vergelijkbare diensten binnen 
beheerde omgevingen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quater) Deze verordening staat, 
conform het beginsel van 
contractsvrijheid, niet in de weg aan 
bestaande licentiemodellen, zoals 
territoriale licentieverlening, en doet geen 
afbreuk aan bestaande bepalingen van het 
nationale overeenkomstenrecht inzake 
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auteursrechten die betrekking hebben op 
een passende vergoeding, noch aan 
bestaande oplossingen voor collectief 
beheer van doorgifte binnen een lidstaat.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12)  Exploitanten van via satelliet, 
digitale ether, IP-netwerken met gesloten 
circuits, mobiele en soortgelijke 
netwerken aangeboden doorgiftediensten 
verstrekken diensten die gelijkwaardig zijn 
met die welke door exploitanten van 
kabeldoorgiftediensten worden verstrekt, 
wanneer zij een oorspronkelijke uitzending 
van televisie- of radioprogramma’s 
gelijktijdig, ongewijzigd en integraal voor 
ontvangst door het publiek uit een andere 
lidstaat doorgeven, indien deze 
oorspronkelijke uitzending via een draad of 
via de ether, inbegrepen via satelliet maar 
met uitzondering van onlinedoorgifte, 
plaatsvindt en voor ontvangst door het 
publiek is bestemd. Zij moeten derhalve 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen en gebruik kunnen 
maken van het mechanisme van collectief 
beheer van rechten. Doorgiftediensten die 
op het open internet worden aangeboden, 
dienen van het toepassingsgebied van deze 
verordening te worden uitgesloten omdat 
deze diensten andere kenmerken vertonen. 
Zij zijn niet verbonden aan een bepaalde 
infrastructuur en in vergelijking met 
bijvoorbeeld de kabel of gesloten IP-
netwerken kunnen zij slechts in beperkte 
mate een gecontroleerde omgeving 
garanderen.

(12)  Exploitanten van via satelliet of 
digitale ether aangeboden 
doorgiftediensten, of van met kabel of 
IPTV vergelijkbare diensten binnen 
beheerde omgevingen, verstrekken 
diensten die gelijkwaardig zijn met die 
welke door exploitanten van 
kabeldoorgiftediensten worden verstrekt, 
wanneer zij een oorspronkelijke uitzending 
van televisie- of radioprogramma’s 
gelijktijdig, ongewijzigd en integraal voor 
ontvangst door het publiek uit een andere 
lidstaat doorgeven, indien deze 
oorspronkelijke uitzending via een draad of 
via de ether, inbegrepen via satelliet maar 
met uitzondering van onlinedoorgifte, 
plaatsvindt en voor ontvangst door het 
publiek is bestemd. Zij moeten derhalve 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen en gebruik kunnen 
maken van het mechanisme van collectief 
beheer van rechten. Doorgiftediensten die 
op het open internet worden aangeboden, 
anders dan met kabel of IPTV 
vergelijkbare diensten binnen beheerde 
omgevingen, dienen van het 
toepassingsgebied van deze verordening te 
worden uitgesloten omdat deze diensten 
andere kenmerken vertonen. Zij zijn niet 
verbonden aan een bepaalde infrastructuur 
en in vergelijking met bijvoorbeeld de 
kabel of gesloten IP-netwerken kunnen zij 
slechts in beperkte mate een gecontroleerde 
omgeving garanderen.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13)  Om rechtszekerheid te verlenen aan 
exploitanten van doorgiftediensten via 
satelliet, digitale ether, IP-netwerken met 
gesloten circuits, mobiele of soortgelijke 
netwerken en om verschillen in nationaal 
recht met betrekking tot dergelijke 
doorgiftediensten te ondervangen, moeten 
voorschriften worden toegepast die 
vergelijkbaar zijn met die welke gelden 
voor de doorgifte via de kabel in de zin van 
Richtlijn 93/83/EEG. De voorschriften van 
die richtlijn voorzien in de verplichting dat 
het recht om een exploitant van een 
doorgiftedienst toestemming verlenen dan 
wel te weigeren wordt uitgeoefend via een 
organisatie voor collectief beheer. Dit doet 
geen afbreuk aan de bepalingen van 
Richtlijn 2014/26/EU en met name de 
bepalingen daarvan die betrekking hebben 
op rechten van rechthebbenden betreffende 
de keuze van een organisatie voor 
collectief beheer.

(13)  Om rechtszekerheid te verschaffen 
aan exploitanten van via satelliet of digitale 
ether aangeboden doorgiftediensten of 
van met kabel of IPTV vergelijkbare 
diensten binnen beheerde omgevingen en 
om verschillen in nationaal recht met 
betrekking tot dergelijke doorgiftediensten 
te ondervangen, moeten voorschriften 
worden toegepast die vergelijkbaar zijn 
met die welke gelden voor de doorgifte via 
de kabel in de zin van Richtlijn 
93/83/EEG. De voorschriften van die 
richtlijn voorzien in de verplichting dat het 
recht om een exploitant van een 
doorgiftedienst toestemming verlenen dan 
wel te weigeren wordt uitgeoefend via een 
organisatie voor collectief beheer. Dit doet 
geen afbreuk aan de bepalingen van 
Richtlijn 2014/26/EU en met name de 
bepalingen daarvan die betrekking hebben 
op rechten van rechthebbenden betreffende 
de keuze van een organisatie voor 
collectief beheer. Aan het recht als 
zodanig om toestemming te weigeren 
wordt niet geraakt, en uitsluitend de wijze 
van uitoefening van dat recht wordt in 
bepaalde mate gereguleerd. Dit betekent 
ook dat het altijd mogelijk is om al dan 
niet het recht op doorgifte toe te kennen. 

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Collectieve beheersorganisaties 
moeten de bepalingen met betrekking tot 
de uitoefening van het recht op doorgifte 
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zoals neergelegd in deze verordening, via 
de uitbreiding van een collectieve 
overeenkomst met een exploitant van een 
doorgiftedienst, ook kunnen toepassen op 
de rechten van niet door de organisatie 
vertegenwoordigde rechthebbenden, als 
het nationale recht in een dergelijk 
systeem voorziet. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Omroepen die hun 
programmasignalen via een proces van 
directe injectie doorgeven aan 
distributeurs, die in de relatie met de 
omroep derde partijen zijn 
overeenkomstig de Berner Conventie, 
voor ontvangst door het publiek, moeten 
samen met hun distributeurs hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor de enkele en 
ondeelbare handelingen van mededeling 
aan het publiek en beschikbaarstelling 
voor het publiek, zoals omschreven in 
artikel 3 van Richtlijn 2001/29/EG, die zij 
samen uitvoeren. Dergelijke 
omroeporganisaties en distributeurs 
vragen de rechthebbenden in kwestie 
daarom om toestemming voor wat betreft 
hun respectieve deelname aan zulke 
handelingen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) De in artikel 4 van deze 
verordening vervatte vrijstelling voor de 
door de omroeporganisaties uitgeoefende 
doorgifterechten met betrekking tot hun 
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eigen uitzendingen, mag in geen geval een 
beperking vormen voor de keuze van 
rechthebbenden om hun rechten over te 
dragen aan organisaties voor collectief 
beheer om aldus een rechtstreeks aandeel 
in de door de exploitant van een 
doorgiftedienst betaalde vergoeding te 
krijgen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15)  Om te voorkomen dat de toepassing 
van het oorsprongslandbeginsel wordt 
omzeild door de looptijd te verlengen van 
de bestaande overeenkomsten betreffende 
de uitoefening van de auteursrechten en 
naburige rechten die van belang zijn voor 
de verstrekking van een ondersteunende 
onlinedienst alsmede voor de toegang tot 
of het gebruik van een ondersteunende 
onlinedienst, dient het 
oorsprongslandbeginsel ook op bestaande 
overeenkomsten te worden toegepast, maar 
dan met een overgangsperiode.

(15)  Om te voorkomen dat de toepassing 
van het oorsprongslandbeginsel op nieuws- 
en actualiteitenprogramma's wordt 
omzeild door de looptijd te verlengen van 
de bestaande overeenkomsten betreffende 
de uitoefening van de auteursrechten en 
naburige rechten die van belang zijn voor 
de verstrekking van een ondersteunende 
onlinedienst alsmede voor de toegang tot 
of het gebruik van een ondersteunende 
onlinedienst, dient dit 
oorsprongslandbeginsel ook op bestaande 
overeenkomsten te worden toegepast, maar 
dan met een overgangsperiode.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Omroepen die hun 
programmasignalen via een proces van 
directe injectie aan distributeurs 
doorgeven voor ontvangst door het 
publiek, moeten samen met hun 
distributeurs hoofdelijk aansprakelijk zijn 
voor de enkele en ondeelbare handelingen 
van mededeling aan het publiek en 
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beschikbaarstelling voor het publiek, zoals 
omschreven in artikel 3 van Richtlijn 
2001/29/EG, die zij samen uitvoeren. 
Dergelijke omroeporganisaties en 
distributeurs moeten de rechthebbenden 
in kwestie daarom om toestemming 
vragen voor wat betreft hun respectieve 
deelname aan zulke handelingen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16)  Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
erkende beginselen in acht. Aangezien er 
sprake kan zijn van een inbreuk op de 
uitoefening van de rechten van 
rechthebbenden voor zover verplicht 
collectief beheer verplicht wordt gesteld 
voor de uitoefening van het recht van 
mededeling aan het publiek met betrekking 
tot doorgiftediensten, dient een dergelijke 
voorwaarde dan ook op gerichte wijze te 
worden voorgeschreven voor specifieke 
diensten alsook om een meer 
wijdverbreide grensoverschrijdende 
verspreiding van televisie- en 
radioprogramma’s mogelijk te maken 
door een vlottere vereffening van deze 
rechten.

(16)  Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
erkende beginselen in acht. Aangezien er 
sprake is van een inbreuk op de uitoefening 
van de rechten van rechthebbenden voor 
zover verplicht collectief beheer 
plaatsvindt voor de uitoefening van het 
recht van mededeling aan het publiek met 
betrekking tot doorgiftediensten, dient een 
dergelijke voorwaarde dan ook op gerichte 
wijze te worden voorgeschreven voor en 
beperkt tot specifieke diensten die 
vergelijkbaar zijn met doorgifte via kabel 
en satelliet en plaatsvinden in een 
beheerde omgeving.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18)  Nadat de verordening gedurende een 
bepaalde termijn van kracht is geweest, 

(18)  In overeenstemming met de 
beginselen van betere wetgeving moet de 
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moet deze aan een evaluatie worden 
onderworpen om onder meer te beoordelen 
in welke mate de grensoverschrijdende 
verrichting van ondersteunende 
onlinediensten is toegenomen ten voordele 
van de Europese consumenten en dus ook 
ten voordele van een grotere culturele 
diversiteit in de Unie.

verordening, nadat deze gedurende een 
bepaalde termijn van kracht is geweest, aan 
een evaluatie worden onderworpen om de 
gevolgen van de verordening, waaronder 
de bepalingen betreffende directe injectie, 
te beoordelen voor de creatieve 
bedrijfstakken in Europa, de financiering 
van Europese audiovisuele werken en 
voor rechthebbenden.  De evaluatie moet 
ook rekening houden met de mate waarin 
de grensoverschrijdende verrichting van 
ondersteunende onlinediensten, en het 
niveau van investeringen in nieuwe 
inhoud, toegenomen is ten voordele van de 
Europese consumenten en bedrijven, en 
dus ook ten voordele van een grotere 
culturele diversiteit in de Unie.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19)  Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk het bevorderen van 
de grensoverschrijdende verstrekking van 
ondersteunende onlinediensten en het 
vergemakkelijken van de doorgifte van 
televisie- en radioprogramma's uit andere 
lidstaten, niet voldoende door de lidstaten 
kan worden verwezenlijkt en derhalve 
wegens de omvang en de gevolgen ervan 
beter op Unieniveau kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
nemen overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in dat artikel bedoelde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan hetgeen nodig 
is om deze doelstelling te verwezenlijken. 
Wat de grensoverschrijdende verlening van 
ondersteunende onlinediensten betreft, stelt 
deze verordening mechanismen vast om de 
vereffening van auteursrechten en naburige 

(19)  Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk het bevorderen van 
de grensoverschrijdende verstrekking van 
ondersteunende onlinediensten voor 
nieuws- en actualiteitenprogramma's en 
het vergemakkelijken van de doorgifte van 
televisie- en radioprogramma's uit andere 
lidstaten, niet voldoende door de lidstaten 
kan worden verwezenlijkt en derhalve 
wegens de omvang en de gevolgen ervan 
in sommige gevallen beter op Unieniveau 
kan worden verwezenlijkt, kan de Unie 
maatregelen nemen overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in dat artikel bedoelde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan hetgeen nodig 
is om deze doelstelling te verwezenlijken. 
Wat de grensoverschrijdende verlening van 
bepaalde ondersteunende onlinediensten 



PE635.476/ 17

NL

rechten te vergemakkelijken. Deze 
verordening verplicht omroeporganisaties 
niet deze diensten over de grenzen heen 
aan te bieden. Evenmin verplicht deze 
verordening exploitanten van 
doorgiftediensten in hun diensten televisie- 
of radioprogramma’s uit andere lidstaten 
op te nemen. Deze verordening betreft 
alleen de uitoefening van bepaalde 
doorgifterechten voor zover dit nodig is om 
het verlenen van licenties voor 
auteursrechten en naburige rechten voor 
dergelijke diensten te vereenvoudigen en 
alleen met betrekking tot televisie- en 
radioprogramma’s uit andere lidstaten van 
de Unie,

van omroepen betreft, stelt deze 
verordening mechanismen vast om de 
vereffening van auteursrechten en naburige 
rechten te vergemakkelijken. Evenmin 
verplicht deze verordening exploitanten 
van doorgiftediensten in hun diensten 
televisie- of radioprogramma’s uit andere 
lidstaten op te nemen. Deze verordening 
betreft alleen de uitoefening van bepaalde 
doorgifterechten voor zover dit nodig is om 
het verlenen van licenties voor 
auteursrechten en naburige rechten voor 
dergelijke diensten te vereenvoudigen en 
alleen met betrekking tot televisie- en 
radioprogramma’s uit andere lidstaten van 
de Unie.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De doorgifte van programma's 
uit andere lidstaten is een handeling die 
aan auteursrechten en, in voorkomend 
geval, aan naburige rechten onderworpen 
is. Onlinediensten moeten daarom 
toestemming van alle rechthebbenden 
verkrijgen voor elk onderdeel van het 
doorgegeven programma. In 
overeenstemming met deze verordening 
moet toestemming worden verleend op 
contractuele basis, tenzij er een tijdelijke 
uitzondering is voorzien in bestaande 
stelsels van wettelijke licenties;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -1
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Onderwerp
1. Deze verordening stelt 
mechanismen vast om de vereffening van 
auteursrechten en naburige rechten in 
verband met de grensoverschrijdende 
verrichting van ondersteunende 
onlinediensten te vergemakkelijken en om 
de digitale doorgifte via gesloten 
omgevingen te vergemakkelijken.
2. Deze wettelijke mechanismen 
omvatten de invoering van het beginsel 
van het land van oorsprong voor de 
uitoefening van die rechten. De wettelijke 
mechanismen bevatten ook bepalingen 
met betrekking tot het verplicht collectief 
beheer van auteursrechten en naburige 
rechten die van belang zijn voor de 
doorgifte, met betrekking tot het wettelijk 
vermoeden van vertegenwoordiging door 
organisaties voor collectief beheer en met 
betrekking tot de uitoefening van 
doorgifterechten door 
omroeporganisaties.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) „doorgifte”: de gelijktijdige, 
ongewijzigde en integrale doorgifte, anders 
dan de doorgifte via de kabel als bepaald in 
Richtlijn 93/83/EEG en anders dan de 
doorgifte via een internettoegangsdienst 
als bepaald in Verordening (EU) nr. 
2015/2120 van het Europees Parlement en 
de Raad, die bedoeld is voor ontvangst 
door het publiek van een oorspronkelijke 
uitzending uit een andere lidstaat, per draad 
of via de ether, met inbegrip van 
satellietuitzending maar met uitzondering 
van onlinedoorgifte van televisie- of 
radioprogramma’s die voor ontvangst door 
het publiek zijn bedoeld, mits deze 
doorgifte wordt verricht door een andere 

(b) "doorgifte": de gelijktijdige, 
ongewijzigde en integrale doorgifte, anders 
dan de doorgifte via de kabel als bepaald in 
Richtlijn 93/83/EEG beperkt tot met kabel 
of IPTV vergelijkbare diensten die 
bedoeld zijn voor ontvangst door het 
publiek van een oorspronkelijke uitzending 
uit een andere lidstaat, per draad of via de 
ether, met inbegrip van satellietuitzending 
maar met uitzondering van onlinedoorgifte 
van televisie- of radioprogramma’s die 
voor ontvangst door het publiek zijn 
bedoeld, mits deze doorgifte wordt verricht 
door een andere partij dan de 
omroeporganisatie die de oorspronkelijke 
uitzending heeft gedaan of onder controle 
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partij dan de omroeporganisatie die de 
oorspronkelijke uitzending heeft gedaan of 
onder controle of verantwoordelijkheid 
waarvan de uitzending plaatsvond. 

of verantwoordelijkheid waarvan de 
uitzending plaatsvond.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) "directe injectie": een proces 
van twee of meer stappen waarin 
omroeporganisaties hun 
programmadragende signalen voor 
ontvangst door het publiek aan 
distributeurs doorgeven die geen 
omroeporganisaties zijn overeenkomstig 
de Berner Conventie, waarbij de doorgifte 
via een private lijn punt tot punt – per 
draad of draadloos, waaronder ook per 
satelliet – en op zodanige wijze plaatsvindt 
dat de programmadragende signalen 
tijdens deze doorgifte niet door het 
publiek kunnen worden opgevangen; de 
distributeurs bieden vervolgens deze 
programma’s gelijktijdig in een 
ongewijzigde en integrale versie aan het 
publiek aan, zodat het publiek ze via 
kabelnetwerken, radiogolfsystemen, 
digitale ether, IP-netwerken of mobiele 
netwerken en soortgelijke netwerken kan 
bekijken of beluisteren.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) “beheerde omgevingen”: bij 
uitsluiting met kabel of IPTV 
vergelijkbare diensten met beveiligde en 
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beperkte toegang, ingeval exploitanten 
van doorgiftediensten een eind-tot-eind 
versleutelde doorgiftedienst verlenen aan 
hun bij overeenkomst gemachtigde 
gebruikers.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 Artikel 2

Toepassing van het beginsel van land van 
oorsprong op ondersteunende 
onlinediensten

Toepassing van het beginsel van land van 
oorsprong op onlinediensten voor 
uitzendingen van nieuws- en 
actualiteitenprogramma’s

(1) De handelingen van mededeling aan 
het publiek en beschikbaarstelling die 
plaatsvinden bij het verstrekken van een 
ondersteunende onlinedienst door of onder 
controle en verantwoordelijkheid van een 
omroeporganisatie, en de 
reproductiehandelingen die noodzakelijk 
zijn voor het verlenen van de toegang tot of 
het gebruik van de ondersteunende 
onlinedienst, worden voor de uitoefening 
van de auteursrechten en naburige rechten 
die relevant zijn voor deze handelingen, 
geacht uitsluitend plaats te vinden in de 
lidstaat waar de omroeporganisatie haar 
hoofdvestiging heeft.

(1) De handelingen van mededeling aan 
het publiek en beschikbaarstelling die 
plaatsvinden bij het verstrekken van een 
ondersteunende onlinedienst voor een 
oorspronkelijke uitzending van 
programma’s die uitsluitend uit nieuws en 
actualiteiten bestaan door of onder 
controle en verantwoordelijkheid van een 
omroeporganisatie, en de 
reproductiehandelingen van dergelijke 
nieuws- en actualiteitenprogramma’s die 
noodzakelijk zijn voor het verlenen van de 
toegang tot of het gebruik van een 
dergelijke ondersteunende onlinedienst, 
worden voor de verkrijging van de 
auteursrechten en naburige rechten en 
uitoefening van de verkregen 
auteursrechten en naburige rechten die 
relevant zijn voor deze handelingen, geacht 
uitsluitend plaats te vinden in de lidstaat 
waar de omroeporganisatie haar 
hoofdvestiging heeft.

(2) Bij de vaststelling van het bedrag van 
de betalingen voor de rechten die onder het 
beginsel van het land van oorsprong als 
bedoeld in lid 1 vallen, houden de partijen 
rekening met alle aspecten van de 
ondersteunende onlinedienst zoals de 
kenmerken van de ondersteunende 

(2) Bij de vaststelling van het bedrag van 
de betalingen voor de rechten die onder het 
beginsel van het land van oorsprong als 
bedoeld in lid 1 vallen, houden de partijen 
rekening met alle aspecten van de 
ondersteunende onlinedienst zoals de 
kenmerken van de ondersteunende 
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onlinedienst, het luisteraars- of 
kijkerspubliek en de taalversie.

onlinedienst, waaronder de duur van de 
onlinebeschikbaarheid, het luisteraars- of 
kijkerspubliek en alle beschikbare 
taalversies.

(2 bis) Lid 2 vormt geen beperking 
van de vrijheid van de partijen om 
afspraken te maken over de specifieke 
methoden of criteria voor de berekening 
van het bedrag van de betalingen voor de 
rechten die onder het beginsel van het 
land van oorsprong vallen, zoals die op 
basis van de door de onlinedienst 
gegenereerde inkomsten van de 
omroeporganisatie.
(2 ter) Leden 1 en 2 laten de 
beginselen van territorialiteit en 
contractsvrijheid uit hoofde van het 
auteursrecht en alle rechten uit hoofde 
van Richtlijn 2001/29/EG onverlet. Op 
grond hiervan blijven de partijen 
gerechtigd beperkingen van de exploitatie 
van de in lid 1 genoemde rechten overeen 
te komen, op voorwaarde dat deze 
beperkingen in overeenstemming zijn met 
het recht van de Unie en het recht van de 
lidstaten.
(2 quater) De doorgifte van de 
oorspronkelijke uitzending van een 
televisie- of radioprogramma van de ene 
lidstaat naar de andere lidstaat via een 
ondersteunende onlinedienst zoals 
omschreven in deze verordening, vindt 
plaats in overeenstemming met de 
toepasselijke auteursrechten, naburige 
rechten en rechten op overig beschermd 
materiaal, alsmede op basis van 
individuele en collectieve contracten 
tussen de houders van de auteursrechten, 
de houders van de naburige rechten, de 
rechthebbenden op overig beschermd 
materiaal en de exploitanten van de 
doorgiftediensten.
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Artikel 3

Uitoefening van de rechten bij doorgifte 
door andere rechthebbenden dan 
omroeporganisaties

Uitoefening van de rechten bij doorgifte 
anders dan via kabel door andere 
rechthebbenden dan omroeporganisaties

(-1) Het recht van doorgifte is een 
exclusief recht en wordt verleend door de 
houders van auteursrechten en andere 
naburige rechten.

(1) Andere houders van auteursrechten 
of naburige rechten dan 
omroeporganisaties kunnen hun rechten 
om al dan niet toestemming voor een 
doorgifte te verlenen alleen uitoefenen via 
een organisatie voor collectief beheer.

(1) Andere houders van auteursrechten 
of naburige rechten dan 
omroeporganisaties oefenen hun rechten 
om al dan niet toestemming te verlenen 
voor toegang tot doorgiftediensten binnen 
beheerde omgevingen uitsluitend via een 
organisatie voor collectief beheer uit.

(2) Indien een rechthebbende het 
beheer van het in lid 1 bedoelde recht niet 
aan een organisatie voor collectief beheer 
heeft overgedragen, wordt de organisatie 
voor collectief beheer die rechten van 
dezelfde categorie beheert voor het 
grondgebied van de lidstaat waarvoor de 
exploitant van de doorgiftedienst rechten 
voor een doorgifte wenst te vereffenen, 
geacht voor rekening van deze 
rechthebbende te zijn belast met het 
beheer van het recht.
(3) Indien meer dan een organisatie voor 
collectief beheer voor het grondgebied van 
die lidstaat rechten van die categorie 
beheert, staat het de rechthebbende vrij te 
kiezen welke van die organisaties voor 
collectief beheer wordt geacht met het 
beheer van de rechten te zijn belast. Indien 
de rechthebbende in een dergelijke situatie 
geen organisatie voor collectief beheer 
kiest, duidt de lidstaat aan voor het 
grondgebied waarvan de exploitant van de 
doorgiftedienst rechten voor een doorgifte 
wenst te vereffenen, welke van de 

(3) Indien meer dan een organisatie voor 
collectief beheer voor het grondgebied van 
die lidstaat rechten van die categorie 
beheert, staat het de rechthebbende vrij te 
kiezen welke van die organisaties voor 
collectief beheer wordt geacht met het 
beheer van de rechten te zijn belast. Indien 
de rechthebbende in een dergelijke situatie 
geen organisatie voor collectief beheer 
kiest, duidt de lidstaat aan voor het 
grondgebied waarvan de exploitant van de 
doorgiftedienst rechten voor een doorgifte 
wenst te vereffenen, welke van de 
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organisaties voor collectief beheer wordt 
geacht met het beheer van de rechten van 
deze rechthebbende te zijn belast.

organisaties voor collectief beheer wordt 
geacht met het beheer van de rechten van 
deze rechthebbende te zijn belast.

(4) Rechthebbenden hebben dezelfde 
rechten en plichten uit de overeenkomst 
tussen de exploitant van de 
doorgiftedienst en de organisatie voor 
collectief beheer die wordt geacht wordt 
met het beheer van hun rechten te zijn 
belast, als de rechthebbenden die het 
beheer van hun rechten aan deze 
organisatie voor collectief beheer hebben 
overgedragen, en kunnen deze rechten 
doen gelden binnen een termijn die door 
de betrokken lidstaat wordt vastgesteld en 
die niet korter mag zijn dan drie jaar 
vanaf de datum van de doorgifte die hun 
werk of een ander beschermd materiaal 
omvat.
(5) Een lidstaat kan bepalen dat 
wanneer een rechthebbende de 
oorspronkelijke uitzending van een werk 
of een ander beschermd materiaal op zijn 
grondgebied toestaat, hij wordt geacht te 
aanvaarden dat zijn rechten op doorgifte 
niet op individuele basis maar in 
overeenstemming met deze verordening 
worden uitgeoefend.

(5 bis) Organisaties voor collectief beheer 
houden een databank bij met informatie 
in verband met het beheer van 
auteursrechten en naburige rechten dat 
onder dit artikel valt, met onder meer 
informatie over de rechthebbende, het 
type gebruik, het grondgebied en de 
geldigheidsduur.
(5 ter) De mogelijkheden om een 
beroep te doen op bemiddeling en 
voorkoming van misbruik van 
onderhandelingsposities zoals bedoeld in 
artikel 11 en artikel 12, lid 1, van 
Richtlijn 93/83/EEG van de Raad zijn ook 
voor de toepassing van deze verordening 
beschikbaar.

Amendement 33
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Exploitatie van omroepprogramma's via 

doorgifte
Doorgifte van werken of ander beschermd 
materiaal opgenomen in een door een 
omroeporganisatie aan het publiek 
meegedeelde oorspronkelijke televisie- of 
radioprogramma is een handeling van 
mededeling aan het publiek van een 
dergelijk programma, ongeacht of de 
exploitant van de doorgiftedienst dezelfde 
of andere technische middelen gebruikt 
dan die welke worden gebruikt voor de 
oorspronkelijke handeling van uitzending 
en ongeacht of een dergelijke doorgifte 
plaatsvindt binnen het feitelijke of 
bedoelde ontvangstgebied van de 
oorspronkelijke uitzending.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Exploitatie van omroepprogramma's via 
een proces van directe injectie 
Omroeporganisaties die hun 
programmadragende signalen voor 
ontvangst door het publiek via een proces 
van directe injectie doorgeven aan 
distributeurs, die geen 
omroeporganisaties zijn overeenkomstig 
de Berner Conventie, zijn samen met hun 
distributeurs hoofdelijk aansprakelijk 
voor de enkele en ondeelbare handelingen 
van mededeling aan het publiek en 
beschikbaarstelling voor het publiek, zoals 
omschreven in artikel 3 van Richtlijn 
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2001/29/EG, die zij samen uitvoeren. 
Dergelijke omroeporganisaties en 
distributeurs vragen de rechthebbenden in 
kwestie daarom om toestemming voor wat 
betreft hun respectieve deelname aan 
zulke handelingen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Overgangsbepaling
Op overeenkomsten over de uitoefening 
van auteursrechten en naburige rechten 
voor handelingen van mededeling aan het 
publiek en van beschikbaarstelling bij het 
verstrekken van een ondersteunende 
onlinedienst en handelingen van 
reproductie die noodzakelijk zijn voor de 
verlening van de toegang tot of het 
gebruik van een ondersteunende 
onlinedienst, die van kracht zijn op [de in 
artikel 7, lid 2, vermelde datum,], is artikel 
2 van toepassing met ingang van [de in 
artikel 7, lid 2, bedoelde datum + 2 jaar, 
in te vullen door het Publicatiebureau] 
indien deze overeenkomsten na die datum 
verstrijken.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Uiterlijk [3 jaar na de in artikel 7; lid 
2, vermelde datum, in te vullen door het 
Publicatiebureau] verricht de Commissie 
een evaluatie van deze verordening 
verrichten en brengt zij aan het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 

(1) Uiterlijk [3 jaar na de in artikel 7, lid 
2, vermelde datum, in te vullen door het 
Publicatiebureau] verricht de Commissie 
een evaluatie van deze verordening 
verrichten en brengt zij aan het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
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Economisch en Sociaal Comité verslag uit 
over de belangrijkste bevindingen.

Economisch en Sociaal Comité verslag uit 
over de belangrijkste bevindingen. Er 
wordt voor gezorgd dat het publiek 
gemakkelijk en daadwerkelijk toegang 
heeft tot dit verslag.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De lidstaten verstrekken de 
Commissie de nodige gegevens voor het 
opstellen van het in lid 1 bedoelde verslag.

(2) De lidstaten verstrekken de 
Commissie tijdig en accuraat de nodige 
gegevens voor het opstellen van het in lid 1 
bedoelde verslag.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Zij is van toepassing met ingang van 
[6 maanden na de dag van de 
bekendmaking ervan, in te vullen door het 
Publicatiebureau].

(2) Zij is van toepassing met ingang van 
[18 maanden na de dag van de 
bekendmaking ervan, in te vullen door het 
Publicatiebureau].


