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Amendement 309
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 
alle gegevens op te vragen die door de 
consument zijn geüpload, door de 
consument met behulp van de digitale 
inhoud zijn gecreëerd of door middel van 
het gebruik door de consument van de 
digitale inhoud zijn gegenereerd. Deze 
verplichting dient ook te gelden voor 
gegevens die de leverancier op grond van 
de overeenkomst voor de levering van de 
digitale inhoud verplicht is te bewaren, 
alsook voor gegevens die de leverancier in 
verband met de overeenkomst 
daadwerkelijk heeft bewaard.

Schrappen

Or. en

Amendement 310
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 
alle gegevens op te vragen die door de 
consument zijn geüpload, door de 
consument met behulp van de digitale 
inhoud zijn gecreëerd of door middel van 
het gebruik door de consument van de 

Schrappen
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digitale inhoud zijn gegenereerd. Deze 
verplichting dient ook te gelden voor 
gegevens die de leverancier op grond van 
de overeenkomst voor de levering van de 
digitale inhoud verplicht is te bewaren, 
alsook voor gegevens die de leverancier in 
verband met de overeenkomst 
daadwerkelijk heeft bewaard.

Or. en

Amendement 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 
alle gegevens op te vragen die door de 
consument zijn geüpload, door de 
consument met behulp van de digitale 
inhoud zijn gecreëerd of door middel van 
het gebruik door de consument van de 
digitale inhoud zijn gegenereerd. Deze 
verplichting dient ook te gelden voor 
gegevens die de leverancier op grond van 
de overeenkomst voor de levering van de 
digitale inhoud verplicht is te bewaren, 
alsook voor gegevens die de leverancier in 
verband met de overeenkomst 
daadwerkelijk heeft bewaard.

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 
alle persoonsgegevens op te vragen die 
door de consument zijn geüpload, door de 
consument met behulp van de digitale 
inhoud zijn gecreëerd of door middel van 
het gebruik door de consument van de 
digitale inhoud zijn gegenereerd, tenzij de 
gegevens in kwestie zijn gewist of 
geanonimiseerd. Deze verplichting dient 
ook te gelden voor persoonsgegevens die 
de leverancier op grond van de 
overeenkomst voor de levering van de 
digitale inhoud verplicht is te bewaren, 
alsook voor persoonsgegevens die de 
leverancier in verband met de 
overeenkomst daadwerkelijk heeft 
bewaard. De leverancier moet de 
consument bovendien toestaan de inhoud 
op te vragen die door laatstgenoemde is 
verstrekt door middel van het gebruik van 
digitale inhoud, voor zover dit technisch 
mogelijk is, en wanneer de inhoud kan 
worden overgedragen naar een andere 
dienst, voor zover deze is bewaard door de 



AM\1117404NL.docx 5/179 PE599.502v02-00

NL

leverancier.

Or. en

Amendement 312
Daniel Dalton, Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 
alle gegevens op te vragen die door de 
consument zijn geüpload, door de 
consument met behulp van de digitale 
inhoud zijn gecreëerd of door middel van 
het gebruik door de consument van de 
digitale inhoud zijn gegenereerd. Deze 
verplichting dient ook te gelden voor 
gegevens die de leverancier op grond van 
de overeenkomst voor de levering van de 
digitale inhoud verplicht is te bewaren, 
alsook voor gegevens die de leverancier in 
verband met de overeenkomst 
daadwerkelijk heeft bewaard.

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 
alle belangrijke persoonsgegevens van de 
consument op te vragen, in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 2016/679.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om de tekst van de richtlijn te wijzigen, om te verduidelijken dat deze geen 
voorrang heeft op of in strijd is met Verordening (EU) 2016/679 betreffende algemene 
gegevensbescherming en de definitie van persoonsgegevens van die verordening.

Amendement 313
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 
alle gegevens op te vragen die door de 
consument zijn geüpload, door de 
consument met behulp van de digitale 
inhoud zijn gecreëerd of door middel van 
het gebruik door de consument van de 
digitale inhoud zijn gegenereerd. Deze 
verplichting dient ook te gelden voor 
gegevens die de leverancier op grond van
de overeenkomst voor de levering van de 
digitale inhoud verplicht is te bewaren, 
alsook voor gegevens die de leverancier in 
verband met de overeenkomst 
daadwerkelijk heeft bewaard.

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, moet de 
consument de gegevens die te gelde 
gemaakt kunnen worden en die door de 
leverancier zijn gedownload, door de 
consument met behulp van de digitale 
inhoud zijn gecreëerd of door middel van 
het gebruik door de consument van de 
digitale inhoud zijn gegenereerd, kunnen 
opvragen. Deze verplichting geldt voor 
gegevens die de leverancier in verband 
met de overeenkomst voor de levering van 
de digitale inhoud daadwerkelijk verplicht 
is te bewaren. Er moet evenwel voor 
worden gezorgd dat de intellectuele 
eigendom van de leverancier hierbij, voor 
zover relevant, wordt geëerbiedigd en dat 
de technische belasting als gevolg van 
deze procedure voor de leverancier niet 
onaanvaardbaar groot wordt.

Or. fr

Amendement 314
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 
alle gegevens op te vragen die door de 
consument zijn geüpload, door de
consument met behulp van de digitale 
inhoud zijn gecreëerd of door middel van 
het gebruik door de consument van de 
digitale inhoud zijn gegenereerd. Deze 
verplichting dient ook te gelden voor 

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 
alle gegevens op te vragen die door de 
consument zijn geüpload, door de 
consument met behulp van de digitale 
inhoud zijn gecreëerd of door middel van 
het gebruik door de consument van de 
digitale inhoud of digitale diensten zijn 
gegenereerd. Deze verplichting dient ook 
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gegevens die de leverancier op grond van 
de overeenkomst voor de levering van de 
digitale inhoud verplicht is te bewaren, 
alsook voor gegevens die de leverancier in 
verband met de overeenkomst 
daadwerkelijk heeft bewaard.

te gelden voor gegevens die de leverancier 
op grond van de overeenkomst voor de 
levering van de digitale inhoud of digitale 
diensten verplicht is te bewaren, alsook 
voor gegevens die de leverancier in 
verband met de overeenkomst 
daadwerkelijk heeft bewaard.

Or. ro

Amendement 315
Angel Dzhambazki

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 
alle gegevens op te vragen die door de 
consument zijn geüpload, door de 
consument met behulp van de digitale 
inhoud zijn gecreëerd of door middel van 
het gebruik door de consument van de 
digitale inhoud zijn gegenereerd. Deze 
verplichting dient ook te gelden voor 
gegevens die de leverancier op grond van 
de overeenkomst voor de levering van de 
digitale inhoud verplicht is te bewaren, 
alsook voor gegevens die de leverancier in 
verband met de overeenkomst 
daadwerkelijk heeft bewaard.

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 
redelijkerwijs identificeerbare en 
redelijkerwijs opvraagbare 
persoonsgegevens van de consument op te 
vragen die door de consument met behulp 
van de digitale inhoud zijn gecreëerd of 
door middel van het gebruik door de 
consument van de digitale inhoud zijn 
gegenereerd. Deze verplichting dient ook 
te gelden voor gegevens die de leverancier 
op grond van de overeenkomst voor de 
levering van de digitale inhoud verplicht is 
te bewaren, alsook voor gegevens die de 
leverancier in verband met de 
overeenkomst daadwerkelijk heeft 
bewaard.

Or. en

Amendement 316
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 
alle gegevens op te vragen die door de 
consument zijn geüpload, door de 
consument met behulp van de digitale 
inhoud zijn gecreëerd of door middel van 
het gebruik door de consument van de 
digitale inhoud zijn gegenereerd. Deze 
verplichting dient ook te gelden voor 
gegevens die de leverancier op grond van 
de overeenkomst voor de levering van de 
digitale inhoud verplicht is te bewaren, 
alsook voor gegevens die de leverancier in 
verband met de overeenkomst 
daadwerkelijk heeft bewaard.

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 
alle gegevens op te vragen die door de 
consument op actieve wijze zijn geüpload, 
door de consument met behulp van de 
digitale inhoud of digitale dienst zijn 
gecreëerd of door middel van het gebruik 
door de consument van de digitale inhoud 
of digitale dienst zijn gegenereerd. Deze 
verplichting dient ook te gelden voor 
gegevens die de leverancier op grond van 
de overeenkomst voor de levering van de 
digitale inhoud of digitale dienst verplicht 
is te bewaren, alsook voor gegevens die de 
leverancier in verband met de 
overeenkomst daadwerkelijk heeft 
bewaard.

Or. it

Amendement 317
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 
alle gegevens op te vragen die door de 
consument zijn geüpload, door de 
consument met behulp van de digitale 
inhoud zijn gecreëerd of door middel van 
het gebruik door de consument van de 
digitale inhoud zijn gegenereerd. Deze 
verplichting dient ook te gelden voor 

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument, op diens 
verzoek, toe te staan om alle gegevens op 
te vragen die door de consument zijn 
geüpload of door de consument met behulp 
van de digitale inhoud zijn gecreëerd. Deze 
verplichting dient ook te gelden voor 
gegevens die de leverancier op grond van 
de overeenkomst voor de levering van de 
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gegevens die de leverancier op grond van 
de overeenkomst voor de levering van de 
digitale inhoud verplicht is te bewaren, 
alsook voor gegevens die de leverancier in 
verband met de overeenkomst 
daadwerkelijk heeft bewaard.

digitale inhoud verplicht is te bewaren, 
alsook voor gegevens die de leverancier in 
verband met de overeenkomst 
daadwerkelijk heeft bewaard.

Or. fr

Amendement 318
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Wanneer na de ontbinding van de 
overeenkomst wegens gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst de 
leverancier de consument de technische 
middelen biedt om de gegevens op te
vragen, dient de consument het recht te 
hebben om de gegevens kosteloos op te 
vragen, bijvoorbeeld zonder de kosten van 
het gebruik van een algemeen gangbaar 
gegevensformat; dit geldt niet voor de 
kosten die door de eigen digitale 
omgeving van de consument zijn 
veroorzaakt, waaronder de kosten van een 
netwerkverbinding, aangezien deze kosten 
niet specifiek verband houden met de 
opvraging van gegevens.

Schrappen

Or. en

Amendement 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Wanneer na de ontbinding van de (40) Wanneer na de ontbinding van de 
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overeenkomst wegens gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst de 
leverancier de consument de technische 
middelen biedt om de gegevens op te 
vragen, dient de consument het recht te 
hebben om de gegevens kosteloos op te 
vragen, bijvoorbeeld zonder de kosten van 
het gebruik van een algemeen gangbaar 
gegevensformat; dit geldt niet voor de 
kosten die door de eigen digitale omgeving 
van de consument zijn veroorzaakt, 
waaronder de kosten van een 
netwerkverbinding, aangezien deze kosten 
niet specifiek verband houden met de 
opvraging van gegevens.

overeenkomst wegens gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst de 
leverancier de consument de technische 
middelen biedt om de persoonsgegevens 
en, wanneer dit technisch haalbaar is en 
deze kan worden overgedragen naar 
andere diensten, de inhoud op te vragen, 
dient de consument het recht te hebben om 
de gegevens kosteloos op te vragen, 
bijvoorbeeld zonder de kosten van het 
gebruik van een algemeen gangbaar 
gegevensformat; dit geldt niet voor de 
kosten die door de eigen digitale omgeving 
van de consument zijn veroorzaakt, 
waaronder de kosten van een 
netwerkverbinding, aangezien deze kosten 
niet specifiek verband houden met de 
opvraging van de persoonsgegevens of de 
inhoud.

Or. en

Amendement 320
Angel Dzhambazki

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Wanneer na de ontbinding van de 
overeenkomst wegens gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst de 
leverancier de consument de technische 
middelen biedt om de gegevens op te 
vragen, dient de consument het recht te 
hebben om de gegevens kosteloos op te 
vragen, bijvoorbeeld zonder de kosten van 
het gebruik van een algemeen gangbaar 
gegevensformat; dit geldt niet voor de 
kosten die door de eigen digitale omgeving 
van de consument zijn veroorzaakt, 
waaronder de kosten van een 
netwerkverbinding, aangezien deze kosten 
niet specifiek verband houden met de 
opvraging van gegevens.

(40) Wanneer na de ontbinding van de 
overeenkomst wegens gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst de 
leverancier de consument de technische 
middelen biedt om de redelijkerwijs 
identificeerbare en redelijkerwijs 
opvraagbare persoonsgegevens op te 
vragen, dient de consument het recht te 
hebben om deze gegevens kosteloos op te 
vragen, bijvoorbeeld zonder de kosten van 
het gebruik van een algemeen gangbaar 
gegevensformat; dit geldt niet voor de 
kosten die door de eigen digitale omgeving 
van de consument zijn veroorzaakt, 
waaronder de kosten van een 
netwerkverbinding, aangezien deze kosten 
niet specifiek verband houden met de 
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opvraging van deze gegevens.

Or. en

Amendement 321
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Wanneer de overeenkomst 
ontbonden is, mag de consument niet 
worden verplicht te betalen voor het 
gebruik van digitale inhoud die niet in 
overeenstemming met de overeenkomst is, 
omdat de consument dan doeltreffende 
bescherming zou worden onthouden.

(41) Wanneer de overeenkomst 
ontbonden is, mag de consument niet 
worden verplicht te betalen voor het 
gebruik van digitale inhoud die niet in 
overeenstemming met de overeenkomst is, 
omdat de consument dan doeltreffende 
bescherming zou worden onthouden. Bij de 
ontbinding van de overeenkomst moet 
echter rekening worden gehouden met de 
economische waarde van de mogelijkheid 
om de digitale inhoud of digitale dienst te 
gebruiken. Wanneer het gebrek aan 
overeenstemming ertoe leidt dat de 
digitale inhoud of digitale dienst 
daadwerkelijk of feitelijk niet kan worden 
gebruikt, is een vergoeding voor gebruik 
uitgesloten.

Or. de

Motivering

Slechts in gevallen waarin het gebruik onmogelijk is moet een vergoeding voor gebruik 
worden uitgesloten.

Amendement 322
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Wanneer de overeenkomst (41) Wanneer de overeenkomst 
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ontbonden is, mag de consument niet 
worden verplicht te betalen voor het 
gebruik van digitale inhoud die niet in 
overeenstemming met de overeenkomst is, 
omdat de consument dan doeltreffende 
bescherming zou worden onthouden.

ontbonden is, mag de consument niet 
worden verplicht te betalen voor het 
gebruik van digitale inhoud of digitale 
diensten die niet in overeenstemming met 
de overeenkomst zijn, omdat de consument 
dan doeltreffende bescherming zou worden
onthouden.

Or. ro

Amendement 323
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Wanneer de overeenkomst 
ontbonden is, mag de consument niet 
worden verplicht te betalen voor het 
gebruik van digitale inhoud die niet in 
overeenstemming met de overeenkomst is, 
omdat de consument dan doeltreffende 
bescherming zou worden onthouden.

(41) Wanneer de overeenkomst 
ontbonden is, mag de consument niet 
worden verplicht te betalen voor het 
gebruik van digitale inhoud of digitale 
diensten die niet in overeenstemming met 
de overeenkomst zijn, omdat de consument 
dan doeltreffende bescherming zou worden 
onthouden.

Or. en

Amendement 324
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Wanneer de overeenkomst 
ontbonden is, mag de consument niet 
worden verplicht te betalen voor het 
gebruik van digitale inhoud die niet in 
overeenstemming met de overeenkomst is, 
omdat de consument dan doeltreffende 
bescherming zou worden onthouden.

(41) Wanneer de overeenkomst 
ontbonden is, mag de consument niet 
worden verplicht te betalen voor het 
gebruik van digitale inhoud of digitale 
dienst die niet in overeenstemming met de 
overeenkomst is, omdat de consument dan 
doeltreffende bescherming zou worden 
onthouden.
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Or. it

Amendement 325
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer de digitale inhoud die 
gedurende een bepaalde termijn tegen 
betaling van een prijs werd verstrekt, het 
recht tot ontbinding doet ontstaan, dient de 
consument, gelet op de noodzaak een 
evenwicht te vinden tussen de legitieme 
belangen van consumenten en leveranciers, 
het recht te hebben alleen dat deel van de 
overeenkomst te ontbinden dat 
overeenkomt met de tijd waarin de digitale 
inhoud niet in overeenstemming met de 
overeenkomst was. Gedeeltelijke 
ontbinding is echter niet uitvoerbaar indien 
de digitale inhoud wordt geleverd tegen 
een andere tegenprestatie dan geld, 
aangezien het niet mogelijk is om een 
andere tegenprestatie dan geld evenredig te 
verdelen.

(42) Wanneer de digitale inhoud of 
digitale dienst die gedurende een bepaalde 
termijn tegen betaling van een prijs werd 
verstrekt, het recht tot ontbinding doet 
ontstaan, dient de consument, gelet op de 
noodzaak een evenwicht te vinden tussen 
de legitieme belangen van consumenten en 
leveranciers, het recht te hebben alleen dat 
deel van de overeenkomst te ontbinden dat 
overeenkomt met de tijd waarin de digitale 
inhoud of digitale dienst niet in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was. Gedeeltelijke ontbinding is echter niet 
uitvoerbaar indien de digitale inhoud of 
digitale dienst wordt geleverd tegen een 
andere tegenprestatie dan geld, aangezien 
het niet mogelijk is om een andere 
tegenprestatie dan geld evenredig te 
verdelen.

Or. ro

Amendement 326
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer de digitale inhoud die 
gedurende een bepaalde termijn tegen 
betaling van een prijs werd verstrekt, het 
recht tot ontbinding doet ontstaan, dient de 
consument, gelet op de noodzaak een 

(42) Wanneer de digitale inhoud of de 
digitale dienst die gedurende een bepaalde 
termijn tegen betaling van een prijs werd 
verstrekt, het recht tot ontbinding doet 
ontstaan, dient de consument, gelet op de 
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evenwicht te vinden tussen de legitieme 
belangen van consumenten en leveranciers, 
het recht te hebben alleen dat deel van de 
overeenkomst te ontbinden dat 
overeenkomt met de tijd waarin de digitale 
inhoud niet in overeenstemming met de 
overeenkomst was. Gedeeltelijke 
ontbinding is echter niet uitvoerbaar indien 
de digitale inhoud wordt geleverd tegen 
een andere tegenprestatie dan geld, 
aangezien het niet mogelijk is om een 
andere tegenprestatie dan geld evenredig te 
verdelen.

noodzaak een evenwicht te vinden tussen 
de legitieme belangen van consumenten en 
leveranciers, het recht te hebben alleen dat 
deel van de overeenkomst te ontbinden dat 
overeenkomt met de tijd waarin de digitale 
inhoud of de digitale dienst niet in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was. Gedeeltelijke ontbinding is echter niet 
uitvoerbaar indien de digitale inhoud of de 
digitale dienst wordt geleverd met 
gegevens als tegenprestatie, aangezien het 
niet mogelijk is om een andere 
tegenprestatie dan geld evenredig te 
verdelen.

Or. en

Amendement 327
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer de digitale inhoud die 
gedurende een bepaalde termijn tegen 
betaling van een prijs werd verstrekt, het 
recht tot ontbinding doet ontstaan, dient de 
consument, gelet op de noodzaak een 
evenwicht te vinden tussen de legitieme 
belangen van consumenten en leveranciers, 
het recht te hebben alleen dat deel van de 
overeenkomst te ontbinden dat 
overeenkomt met de tijd waarin de digitale 
inhoud niet in overeenstemming met de 
overeenkomst was. Gedeeltelijke 
ontbinding is echter niet uitvoerbaar indien 
de digitale inhoud wordt geleverd tegen 
een andere tegenprestatie dan geld, 
aangezien het niet mogelijk is om een 
andere tegenprestatie dan geld evenredig te 
verdelen.

(42) Wanneer de digitale inhoud of 
digitale dienst die gedurende een bepaalde 
termijn tegen betaling van een prijs werd 
verstrekt, het recht tot ontbinding doet 
ontstaan, dient de consument, gelet op de 
noodzaak een evenwicht te vinden tussen 
de legitieme belangen van consumenten en 
leveranciers, het recht te hebben alleen dat 
deel van de overeenkomst te ontbinden dat 
overeenkomt met de tijd waarin de digitale 
inhoud of digitale dienst niet in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was. Gedeeltelijke ontbinding is echter niet 
uitvoerbaar indien de digitale inhoud of 
digitale dienst wordt geleverd tegen een 
andere tegenprestatie dan geld, aangezien 
het niet mogelijk is om een andere 
tegenprestatie dan geld evenredig te 
verdelen.

Or. it
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Amendement 328
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer de digitale inhoud die 
gedurende een bepaalde termijn tegen 
betaling van een prijs werd verstrekt, het 
recht tot ontbinding doet ontstaan, dient de 
consument, gelet op de noodzaak een 
evenwicht te vinden tussen de legitieme 
belangen van consumenten en leveranciers, 
het recht te hebben alleen dat deel van de 
overeenkomst te ontbinden dat 
overeenkomt met de tijd waarin de digitale 
inhoud niet in overeenstemming met de 
overeenkomst was. Gedeeltelijke 
ontbinding is echter niet uitvoerbaar indien 
de digitale inhoud wordt geleverd tegen 
een andere tegenprestatie dan geld,
aangezien het niet mogelijk is om een 
andere tegenprestatie dan geld evenredig 
te verdelen.

(42) Wanneer de digitale inhoud of de 
digitale diensten die gedurende een 
bepaalde termijn tegen betaling van een 
prijs werden verstrekt, het recht tot 
ontbinding doen ontstaan, dient de 
consument, gelet op de noodzaak een 
evenwicht te vinden tussen de legitieme 
belangen van consumenten en leveranciers, 
het recht te hebben alleen dat deel van de 
overeenkomst te ontbinden dat 
overeenkomt met de tijd waarin de digitale 
inhoud of de digitale diensten niet in 
overeenstemming met de overeenkomst 
waren. Gedeeltelijke ontbinding is echter 
niet uitvoerbaar indien de digitale inhoud 
of de digitale diensten worden geleverd 
met persoonsgegevens of andere gegevens 
als tegenprestatie, aangezien het niet 
mogelijk is om dergelijke gegevens
evenredig te verdelen.

Or. en

Amendement 329
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Digitale inhoud is naar zijn aard 
niet onderhevig aan slijtage bij gebruik en
wordt vaak eerder gedurende een bepaalde 
termijn dan eenmalig geleverd. Het is 
daarom gerechtvaardigd geen termijn te 
bepalen gedurende welke de leverancier 

(43) Digitale inhoud wordt naar zijn 
aard vaak eerder gedurende een bepaalde 
termijn dan eenmalig geleverd. Het is 
daarom gerechtvaardigd voor digitale 
inhoud die gedurende een bepaalde tijd 
wordt geleverd als onderdeel van 
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aansprakelijk dient te worden gehouden 
voor een gebrek aan overeenstemming dat 
op het moment van levering van de digitale 
inhoud bestaat. De lidstaten dienen een 
dergelijke termijn daarom niet te 
handhaven of in te voeren. Om voor 
rechtszekerheid ten aanzien van op het 
gebrek aan overeenstemming van digitale 
inhoud gebaseerde vorderingen te zorgen, 
moeten lidstaten zich kunnen blijven 
baseren op nationale verjaringsregelingen.

langetermijnovereenkomsten, geen termijn 
te bepalen gedurende welke de leverancier 
aansprakelijk dient te worden gehouden 
voor een gebrek aan overeenstemming dat 
op het moment van levering van de digitale 
inhoud bestaat. De lidstaten dienen een 
dergelijke termijn daarom niet te 
handhaven of in te voeren. Voor digitale 
inhoud die eenmalig wordt geleverd, is het 
echter gerechtvaardigd om vanaf het 
moment van levering van de digitale 
inhoud een verjaringstermijn van twee 
jaar in te voeren. Om voor rechtszekerheid 
ten aanzien van op het gebrek aan 
overeenstemming van digitale inhoud 
gebaseerde vorderingen te zorgen, moeten 
lidstaten zich kunnen blijven baseren op 
nationale verjaringsregelingen.

Or. en

Amendement 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Digitale inhoud is naar zijn aard 
niet onderhevig aan slijtage bij gebruik en 
wordt vaak eerder gedurende een bepaalde 
termijn dan eenmalig geleverd. Het is 
daarom gerechtvaardigd geen termijn te 
bepalen gedurende welke de leverancier 
aansprakelijk dient te worden gehouden 
voor een gebrek aan overeenstemming dat 
op het moment van levering van de digitale 
inhoud bestaat. De lidstaten dienen een 
dergelijke termijn daarom niet te 
handhaven of in te voeren. Om voor 
rechtszekerheid ten aanzien van op het 
gebrek aan overeenstemming van digitale 
inhoud gebaseerde vorderingen te zorgen, 
moeten lidstaten zich kunnen blijven 

(43) Digitale inhoud of digitale diensten 
zijn naar hun aard niet onderhevig aan 
slijtage bij gebruik, tenzij zij worden 
geleverd als ingebedde software of 
aanvullende software bij een materieel 
product, en worden vaak eerder gedurende 
een bepaalde termijn dan eenmalig 
geleverd. Het is daarom gerechtvaardigd 
geen termijn te bepalen gedurende welke 
de leverancier aansprakelijk dient te 
worden gehouden voor een gebrek aan 
overeenstemming dat op het moment van 
levering van de digitale inhoud bestaat.
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baseren op nationale 
verjaringsregelingen.

Or. en

Amendement 331
Notis Marias

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Digitale inhoud is naar zijn aard 
niet onderhevig aan slijtage bij gebruik en 
wordt vaak eerder gedurende een bepaalde 
termijn dan eenmalig geleverd. Het is 
daarom gerechtvaardigd geen termijn te 
bepalen gedurende welke de leverancier 
aansprakelijk dient te worden gehouden 
voor een gebrek aan overeenstemming dat 
op het moment van levering van de digitale 
inhoud bestaat. De lidstaten dienen een 
dergelijke termijn daarom niet te 
handhaven of in te voeren. Om voor 
rechtszekerheid ten aanzien van op het 
gebrek aan overeenstemming van digitale 
inhoud gebaseerde vorderingen te zorgen, 
moeten lidstaten zich kunnen blijven 
baseren op nationale verjaringsregelingen.

(43) Digitale inhoud is naar zijn aard 
niet onderhevig aan slijtage bij gebruik en 
wordt vaak eerder gedurende een bepaalde 
termijn dan eenmalig geleverd. Het is 
daarom gerechtvaardigd geen termijn te 
bepalen gedurende welke de leverancier 
aansprakelijk dient te worden gehouden 
voor een gebrek aan overeenstemming dat 
op het moment van levering van de digitale 
inhoud bestaat. De lidstaten dienen een 
dergelijke termijn daarom niet te 
handhaven of in te voeren. Om voor 
rechtszekerheid ten aanzien van op het 
gebrek aan overeenstemming van digitale 
inhoud gebaseerde vorderingen te zorgen, 
moeten lidstaten de algemene beginselen 
van het nationale overeenkomstenrecht 
kunnen blijven toepassen en zich kunnen 
blijven baseren op nationale 
verjaringsregelingen.

Or. el

Amendement 332
Inese Vaidere

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Digitale inhoud is naar zijn aard (43) Digitale inhoud wordt naar zijn 
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niet onderhevig aan slijtage bij gebruik en
wordt vaak eerder gedurende een bepaalde 
termijn dan eenmalig geleverd. Het is 
daarom gerechtvaardigd geen termijn te 
bepalen gedurende welke de leverancier 
aansprakelijk dient te worden gehouden 
voor een gebrek aan overeenstemming dat 
op het moment van levering van de 
digitale inhoud bestaat. De lidstaten 
dienen een dergelijke termijn daarom niet 
te handhaven of in te voeren. Om voor 
rechtszekerheid ten aanzien van op het 
gebrek aan overeenstemming van digitale 
inhoud gebaseerde vorderingen te zorgen, 
moeten lidstaten zich kunnen blijven 
baseren op nationale 
verjaringsregelingen.

aard vaak eerder gedurende een bepaalde 
termijn dan eenmalig geleverd. Daarom 
wordt de leverancier in het geval dat de 
overeenkomst voorziet in één enkele 
levering, aansprakelijk gehouden voor een 
gebrek aan overeenstemming dat zich 
binnen een termijn van twee jaar na het 
tijdstip van de levering manifesteert. In 
gevallen waarin de overeenkomst voorziet 
in meer dan één levering of een continue 
levering, wordt de leverancier 
aansprakelijk gehouden voor een gebrek 
aan overeenstemming dat zich gedurende 
de looptijd van de overeenkomst 
manifesteert.

Or. en

Amendement 333
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Digitale inhoud is naar zijn aard 
niet onderhevig aan slijtage bij gebruik en 
wordt vaak eerder gedurende een bepaalde 
termijn dan eenmalig geleverd. Het is 
daarom gerechtvaardigd geen termijn te 
bepalen gedurende welke de leverancier 
aansprakelijk dient te worden gehouden 
voor een gebrek aan overeenstemming dat 
op het moment van levering van de digitale 
inhoud bestaat. De lidstaten dienen een 
dergelijke termijn daarom niet te 
handhaven of in te voeren. Om voor 
rechtszekerheid ten aanzien van op het 
gebrek aan overeenstemming van digitale 
inhoud gebaseerde vorderingen te zorgen, 
moeten lidstaten zich kunnen blijven 
baseren op nationale verjaringsregelingen.

(43) Digitale inhoud of digitale diensten 
zijn naar hun aard niet onderhevig aan 
slijtage bij gebruik en worden vaak eerder 
gedurende een bepaalde termijn dan 
eenmalig geleverd. Het is daarom 
gerechtvaardigd geen termijn te bepalen 
gedurende welke de leverancier 
aansprakelijk dient te worden gehouden 
voor een gebrek aan overeenstemming dat 
op het moment van levering van de digitale 
inhoud bestaat. De lidstaten dienen een 
dergelijke termijn daarom niet te 
handhaven of in te voeren. Om voor 
rechtszekerheid ten aanzien van op het 
gebrek aan overeenstemming van digitale 
inhoud gebaseerde vorderingen te zorgen, 
moeten lidstaten zich kunnen blijven 
baseren op nationale verjaringsregelingen.
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Or. it

Amendement 334
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Digitale inhoud is naar zijn aard 
niet onderhevig aan slijtage bij gebruik en 
wordt vaak eerder gedurende een 
bepaalde termijn dan eenmalig geleverd. 
Het is daarom gerechtvaardigd geen
termijn te bepalen gedurende welke de 
leverancier aansprakelijk dient te worden 
gehouden voor een gebrek aan 
overeenstemming dat op het moment van 
levering van de digitale inhoud bestaat. De
lidstaten dienen een dergelijke termijn 
daarom niet te handhaven of in te voeren.
Om voor rechtszekerheid ten aanzien van 
op het gebrek aan overeenstemming van 
digitale inhoud gebaseerde vorderingen te 
zorgen, moeten lidstaten zich kunnen 
blijven baseren op nationale 
verjaringsregelingen.

(43) Ook digitale inhoud kan
onderhevig zijn aan slijtage. Bovendien 
kan digitale inhoud worden blootgesteld 
aan externe invloeden, die bij de 
overeenstemming van de digitale inhoud 
met de overeenkomst cruciaal zijn. Het is 
daarom ook hier gerechtvaardigd een
termijn te bepalen gedurende welke de 
leverancier aansprakelijk dient te worden 
gehouden voor een gebrek aan 
overeenstemming dat op het moment van 
levering van de digitale inhoud bestaat. Om 
voor rechtszekerheid ten aanzien van op 
het gebrek aan overeenstemming van 
digitale inhoud gebaseerde vorderingen te 
zorgen, moeten lidstaten zich bovendien
kunnen blijven baseren op nationale 
verjaringsregelingen.

Or. de

Amendement 335
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Digitale inhoud is naar zijn aard 
niet onderhevig aan slijtage bij gebruik en 
wordt vaak eerder gedurende een 
bepaalde termijn dan eenmalig geleverd.
Het is daarom gerechtvaardigd geen
termijn te bepalen gedurende welke de 
leverancier aansprakelijk dient te worden 

(43) Om te zorgen voor samenhang met 
het acquis, is het gerechtvaardigd een
termijn van twee jaar vast te stellen
gedurende welke de leverancier 
aansprakelijk dient te worden gehouden 
voor een gebrek aan overeenstemming dat 
op het moment van levering van de digitale 
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gehouden voor een gebrek aan 
overeenstemming dat op het moment van 
levering van de digitale inhoud bestaat. De 
lidstaten dienen een dergelijke termijn 
daarom niet te handhaven of in te voeren.
Om voor rechtszekerheid ten aanzien van 
op het gebrek aan overeenstemming van 
digitale inhoud gebaseerde vorderingen te 
zorgen, moeten lidstaten zich kunnen 
blijven baseren op nationale 
verjaringsregelingen.

inhoud of de digitale dienst bestaat. Om 
voor rechtszekerheid ten aanzien van op 
het gebrek aan overeenstemming van 
digitale inhoud of digitale diensten 
gebaseerde vorderingen te zorgen, moeten 
lidstaten zich kunnen blijven baseren op 
nationale verjaringsregelingen, maar
dergelijke regels mogen niet voorzien in 
een periode die korter is dan twee jaar 
vanaf het relevante moment van het 
vaststellen van overeenstemming met de 
overeenkomst.

Or. en

Amendement 336
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Het beginsel van de 
aansprakelijkheid van de leverancier voor 
schade is een wezenlijk onderdeel van de 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud. Om het vertrouwen van 
de consument in digitale inhoud te 
vergroten, dient dit beginsel dus op het 
niveau van de Unie te worden gereguleerd 
teneinde ervoor te zorgen dat 
consumenten geen nadeel ondervinden 
wanneer hun hard- of software 
beschadigd is door digitale inhoud die niet 
in overeenstemming met de overeenkomst 
is. Consumenten moeten daarom recht 
hebben op een vergoeding van schade die 
aan de digitale omgeving van de 
consument is toegebracht als gevolg van 
een gebrek aan overeenstemming met de 
overeenkomst of een verzuim de digitale 
inhoud te leveren. Het moet evenwel aan 
de lidstaten worden overgelaten om de 
nadere voorwaarden vast te stellen voor 
de uitoefening van het recht op 
schadevergoeding, waarbij ermee 

Schrappen
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rekening moet worden gehouden dat 
kortingen op de prijs van toekomstige 
leveringen van de digitale inhoud, met 
name wanneer het daarbij om de enige 
schadevergoeding voor verliezen gaat die 
de leverancier aanbiedt, de consument 
niet noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in
de positie brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd wanneer de digitale inhoud naar 
behoren was geleverd en in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was geweest.

Or. en

Amendement 337
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Het beginsel van de 
aansprakelijkheid van de leverancier voor 
schade is een wezenlijk onderdeel van de 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud. Om het vertrouwen van de 
consument in digitale inhoud te vergroten, 
dient dit beginsel dus op het niveau van de 
Unie te worden gereguleerd teneinde 
ervoor te zorgen dat consumenten geen 
nadeel ondervinden wanneer hun hard- of 
software beschadigd is door digitale inhoud 
die niet in overeenstemming met de 
overeenkomst is. Consumenten moeten 
daarom recht hebben op een vergoeding 
van schade die aan de digitale omgeving 
van de consument is toegebracht als gevolg 
van een gebrek aan overeenstemming met 
de overeenkomst of een verzuim de 
digitale inhoud te leveren. Het moet 
evenwel aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere voorwaarden 
vast te stellen voor de uitoefening van het 
recht op schadevergoeding, waarbij ermee 
rekening moet worden gehouden dat 

(44) Het beginsel van de 
aansprakelijkheid van de leverancier voor 
schade is een wezenlijk onderdeel van de 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud. Om het vertrouwen van de 
consument in digitale inhoud te vergroten, 
dient dit beginsel dus op het niveau van de 
Unie te worden gereguleerd teneinde 
ervoor te zorgen dat consumenten geen 
nadeel ondervinden wanneer hun hard- of 
software beschadigd is door digitale inhoud 
die niet in overeenstemming met de 
overeenkomst is. Consumenten moeten 
daarom recht hebben op een vergoeding 
van schade die aan de digitale omgeving 
van de consument is toegebracht als gevolg 
van een gebrek aan overeenstemming met 
de overeenkomst of een verzuim de 
digitale inhoud te leveren. Het moet 
evenwel aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere voorwaarden 
vast te stellen voor de uitoefening van het 
recht op schadevergoeding, waarbij ermee 
rekening moet worden gehouden dat 
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kortingen op de prijs van toekomstige 
leveringen van de digitale inhoud, met 
name wanneer het daarbij om de enige 
schadevergoeding voor verliezen gaat die 
de leverancier aanbiedt, de consument niet 
noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de 
positie brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd wanneer de digitale inhoud naar 
behoren was geleverd en in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was geweest.

kortingen op de prijs van toekomstige 
leveringen van de digitale inhoud, met 
name wanneer het daarbij om de enige 
schadevergoeding voor verliezen gaat die 
de leverancier aanbiedt, de consument niet 
noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de 
positie brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd wanneer de digitale inhoud naar 
behoren was geleverd en in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was geweest. Lidstaten moeten de 
mogelijkheid hebben om bij de vaststelling 
van de voorschriften in dat kader, te 
voorzien in een gradatie van meer 
beperkte of meer uitgebreide 
schadeaansprakelijkheid teneinde 
onderscheid te kunnen aanbrengen tussen 
leveranciers die alles wat in hun macht 
ligt, hebben gedaan om schade te 
voorkomen (bijv. door naleving van codes 
van de sector voor beste praktijken, 
uitgangspunten op het gebied van 
beveiliging of internationale normen) en 
die leveranciers die in dit opzicht nalatig 
zijn geweest.

Or. en

Amendement 338
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Het beginsel van de 
aansprakelijkheid van de leverancier voor 
schade is een wezenlijk onderdeel van de 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud. Om het vertrouwen van de 
consument in digitale inhoud te vergroten, 
dient dit beginsel dus op het niveau van de 
Unie te worden gereguleerd teneinde 
ervoor te zorgen dat consumenten geen 
nadeel ondervinden wanneer hun hard- of 
software beschadigd is door digitale inhoud 

(44) Het beginsel van de 
aansprakelijkheid van de leverancier voor 
schade is een wezenlijk onderdeel van de 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud of digitale diensten. Om 
het vertrouwen van de consument in 
digitale inhoud en digitale diensten te 
vergroten, dient dit beginsel dus op het 
niveau van de Unie te worden gereguleerd 
teneinde ervoor te zorgen dat consumenten 
geen nadeel ondervinden wanneer hun 
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die niet in overeenstemming met de 
overeenkomst is. Consumenten moeten 
daarom recht hebben op een vergoeding 
van schade die aan de digitale omgeving 
van de consument is toegebracht als gevolg 
van een gebrek aan overeenstemming met 
de overeenkomst of een verzuim de 
digitale inhoud te leveren. Het moet 
evenwel aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere voorwaarden 
vast te stellen voor de uitoefening van het 
recht op schadevergoeding, waarbij ermee 
rekening moet worden gehouden dat 
kortingen op de prijs van toekomstige 
leveringen van de digitale inhoud, met 
name wanneer het daarbij om de enige 
schadevergoeding voor verliezen gaat die 
de leverancier aanbiedt, de consument niet 
noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de 
positie brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd wanneer de digitale inhoud naar 
behoren was geleverd en in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was geweest.

hard- of software beschadigd is door 
digitale inhoud of digitale diensten die niet 
in overeenstemming met de overeenkomst 
zijn. Consumenten moeten daarom recht 
hebben op een vergoeding van schade die 
aan de digitale omgeving van de 
consument is toegebracht als gevolg van 
een gebrek aan overeenstemming met de 
overeenkomst of een verzuim de digitale 
inhoud of digitale diensten te leveren. Het 
moet evenwel aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere voorwaarden 
vast te stellen voor de uitoefening van het 
recht op schadevergoeding, waarbij ermee 
rekening moet worden gehouden dat 
kortingen op de prijs van toekomstige 
leveringen van de digitale inhoud, met 
name wanneer het daarbij om de enige 
schadevergoeding voor verliezen gaat die 
de leverancier aanbiedt, de consument niet 
noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de 
positie brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd wanneer de digitale inhoud of 
digitale diensten naar behoren waren
geleverd en in overeenstemming met de 
overeenkomst waren geweest.

Or. ro

Amendement 339
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, 
Marc Tarabella, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Het beginsel van de 
aansprakelijkheid van de leverancier voor 
schade is een wezenlijk onderdeel van de 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud. Om het vertrouwen van de 
consument in digitale inhoud te vergroten, 
dient dit beginsel dus op het niveau van de 
Unie te worden gereguleerd teneinde 
ervoor te zorgen dat consumenten geen 

(44) Het beginsel van de 
aansprakelijkheid van de leverancier voor 
schade is een wezenlijk onderdeel van de 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud. Om het vertrouwen van de 
consument in digitale inhoud te vergroten, 
dient dit beginsel dus op het niveau van de 
Unie te worden gereguleerd teneinde 
ervoor te zorgen dat consumenten geen 
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nadeel ondervinden wanneer hun hard- of 
software beschadigd is door digitale inhoud 
die niet in overeenstemming met de 
overeenkomst is. Consumenten moeten 
daarom recht hebben op een vergoeding 
van schade die aan de digitale omgeving 
van de consument is toegebracht als gevolg 
van een gebrek aan overeenstemming met 
de overeenkomst of een verzuim de 
digitale inhoud te leveren. Het moet 
evenwel aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere voorwaarden 
vast te stellen voor de uitoefening van het 
recht op schadevergoeding, waarbij ermee 
rekening moet worden gehouden dat 
kortingen op de prijs van toekomstige 
leveringen van de digitale inhoud, met 
name wanneer het daarbij om de enige 
schadevergoeding voor verliezen gaat die 
de leverancier aanbiedt, de consument niet 
noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de 
positie brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd wanneer de digitale inhoud naar 
behoren was geleverd en in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was geweest.

nadeel ondervinden wanneer hun hard- of 
software beschadigd is door digitale inhoud 
of digitale diensten die niet in 
overeenstemming met de overeenkomst 
zijn. Consumenten moeten daarom recht 
hebben op een vergoeding van materiële 
schade die aan de digitale omgeving van de 
consument is toegebracht, en mogelijke 
hieruit voortvloeiende immateriële 
schade, als gevolg van een gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst of 
een verzuim de digitale inhoud of de 
digitale dienst te leveren, overeenkomstig 
het algemene beginsel dat een eiser het 
recht heeft in een positie te worden 
geplaatst die overeenkomt met de positie 
waarin hij zou verkeren wanneer de 
omstandigheid die de schade 
veroorzaakte, niet had plaatsgevonden. 
Het moet evenwel aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere voorwaarden 
vast te stellen voor de uitoefening van het 
recht op schadevergoeding, waarbij ermee 
rekening moet worden gehouden dat 
kortingen op de prijs van toekomstige 
leveringen van de digitale inhoud, met 
name wanneer het daarbij om de enige 
schadevergoeding voor verliezen gaat die 
de leverancier aanbiedt, de consument niet 
noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de 
positie brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd wanneer de digitale inhoud naar 
behoren was geleverd en in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was geweest.

Or. en

Amendement 340
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Het beginsel van de (44) Het beginsel van de 
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aansprakelijkheid van de leverancier voor 
schade is een wezenlijk onderdeel van de 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud. Om het vertrouwen van de 
consument in digitale inhoud te 
vergroten, dient dit beginsel dus op het 
niveau van de Unie te worden gereguleerd 
teneinde ervoor te zorgen dat consumenten 
geen nadeel ondervinden wanneer hun 
hard- of software beschadigd is door 
digitale inhoud die niet in 
overeenstemming met de overeenkomst is. 
Consumenten moeten daarom recht hebben 
op een vergoeding van schade die aan de 
digitale omgeving van de consument is 
toegebracht als gevolg van een gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst of 
een verzuim de digitale inhoud te leveren. 
Het moet evenwel aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere voorwaarden 
vast te stellen voor de uitoefening van het 
recht op schadevergoeding, waarbij ermee 
rekening moet worden gehouden dat 
kortingen op de prijs van toekomstige 
leveringen van de digitale inhoud, met 
name wanneer het daarbij om de enige 
schadevergoeding voor verliezen gaat die 
de leverancier aanbiedt, de consument niet 
noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de 
positie brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd wanneer de digitale inhoud naar 
behoren was geleverd en in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was geweest.

aansprakelijkheid van de leverancier voor 
schade is een wezenlijk onderdeel van de 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud. Consumenten dienen geen 
nadeel te ondervinden wanneer hun hard-
of software beschadigd is door digitale 
inhoud die niet in overeenstemming met de 
overeenkomst is. Consumenten moeten 
daarom recht hebben op een vergoeding 
van schade als gevolg van een gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst of 
een verzuim de digitale inhoud te leveren. 
Het moet evenwel aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere voorwaarden 
vast te stellen voor de uitoefening van het 
recht op schadevergoeding, waarbij ermee 
rekening moet worden gehouden dat 
kortingen op de prijs van toekomstige 
leveringen van de digitale inhoud, met 
name wanneer het daarbij om de enige 
schadevergoeding voor verliezen gaat die 
de leverancier aanbiedt, de consument niet 
noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de 
positie brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd wanneer de digitale inhoud naar 
behoren was geleverd en in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was geweest.

Or. en

Amendement 341
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Het beginsel van de 
aansprakelijkheid van de leverancier voor 

(44) Het beginsel van de 
aansprakelijkheid van de leverancier voor 
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schade is een wezenlijk onderdeel van 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud. Om het vertrouwen van de 
consument in digitale inhoud te vergroten, 
dient dit beginsel dus op het niveau van de 
Unie te worden gereguleerd teneinde 
ervoor te zorgen dat consumenten geen 
nadeel ondervinden wanneer hun hard- of 
software beschadigd is door digitale inhoud 
die niet in overeenstemming met de 
overeenkomst is. Consumenten moeten 
daarom recht hebben op een vergoeding 
van schade die aan de digitale omgeving 
van de consument is toegebracht als gevolg 
van een gebrek aan overeenstemming met 
de overeenkomst of een verzuim de 
digitale inhoud te leveren. Het moet 
evenwel aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere voorwaarden 
vast te stellen voor de uitoefening van het 
recht op schadevergoeding, waarbij ermee 
rekening moet worden gehouden dat 
kortingen op de prijs van toekomstige 
leveringen van de digitale inhoud, met 
name wanneer het daarbij om de enige 
schadevergoeding voor verliezen gaat die 
de leverancier aanbiedt, de consument niet 
noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de 
positie brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd wanneer de digitale inhoud naar 
behoren was geleverd en in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was geweest.

schade is een wezenlijk onderdeel van 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud of digitale diensten. Om 
het vertrouwen van de consument in 
digitale inhoud en digitale diensten te 
vergroten, dient dit beginsel dus op het 
niveau van de Unie te worden gereguleerd 
teneinde ervoor te zorgen dat consumenten 
geen nadeel ondervinden wanneer hun 
hard- of software beschadigd is door 
digitale inhoud of digitale diensten die niet 
in overeenstemming met de overeenkomst 
zijn. Consumenten moeten daarom recht 
hebben op een vergoeding van schade die 
aan de digitale omgeving van de 
consument is toegebracht als gevolg van 
een gebrek aan overeenstemming met de 
overeenkomst of een verzuim de digitale 
inhoud of digitale dienst te leveren. Het 
moet evenwel aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere voorwaarden 
vast te stellen voor de uitoefening van het 
recht op schadevergoeding, waarbij ermee 
rekening moet worden gehouden dat 
kortingen op de prijs van toekomstige 
leveringen van de digitale inhoud, met 
name wanneer het daarbij om de enige 
schadevergoeding voor verliezen gaat die 
de leverancier aanbiedt, de consument niet 
noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de 
positie brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd wanneer de digitale inhoud of 
digitale dienst naar behoren was geleverd 
en in overeenstemming met de 
overeenkomst was geweest.

Or. it

Amendement 342
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Het beginsel van de (44) Het beginsel van de 
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aansprakelijkheid van de leverancier voor 
schade is een wezenlijk onderdeel van de 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud. Om het vertrouwen van de 
consument in digitale inhoud te vergroten, 
dient dit beginsel dus op het niveau van de 
Unie te worden gereguleerd teneinde 
ervoor te zorgen dat consumenten geen 
nadeel ondervinden wanneer hun hard- of 
software beschadigd is door digitale inhoud 
die niet in overeenstemming met de 
overeenkomst is. Consumenten moeten 
daarom recht hebben op een vergoeding 
van schade die aan de digitale omgeving 
van de consument is toegebracht als 
gevolg van een gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst of 
een verzuim de digitale inhoud te leveren. 
Het moet evenwel aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere voorwaarden 
vast te stellen voor de uitoefening van het 
recht op schadevergoeding, waarbij ermee 
rekening moet worden gehouden dat 
kortingen op de prijs van toekomstige 
leveringen van de digitale inhoud, met 
name wanneer het daarbij om de enige 
schadevergoeding voor verliezen gaat die 
de leverancier aanbiedt, de consument niet 
noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de 
positie brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd wanneer de digitale inhoud naar 
behoren was geleverd en in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was geweest.

aansprakelijkheid van de leverancier voor 
schade is een wezenlijk onderdeel van de 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud. Om het vertrouwen van de 
consument in digitale inhoud te vergroten, 
dient dit beginsel dus op het niveau van de 
Unie te worden gereguleerd teneinde 
ervoor te zorgen dat consumenten geen 
nadeel ondervinden wanneer hun hard- of 
software beschadigd is door digitale inhoud 
die niet in overeenstemming met de 
overeenkomst is. Consumenten moeten 
daarom recht hebben op een vergoeding 
van schade als gevolg van een gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst of 
een verzuim de digitale inhoud te leveren. 
Het moet evenwel aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere voorwaarden 
vast te stellen voor de uitoefening van het 
recht op schadevergoeding, waarbij ermee 
rekening moet worden gehouden dat 
kortingen op de prijs van toekomstige 
leveringen van de digitale inhoud, met 
name wanneer het daarbij om de enige 
schadevergoeding voor verliezen gaat die 
de leverancier aanbiedt, de consument niet 
noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de 
positie brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd wanneer de digitale inhoud naar 
behoren was geleverd en in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was geweest.

Or. en

Amendement 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) De leverancier kan vanwege 
technologische of andere redenen 

(45) De leverancier kan vanwege 
technologische of andere redenen 
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gedwongen zijn om kenmerken van de 
gedurende een bepaalde termijn geleverde 
digitale inhoud te wijzigen. Deze 
veranderingen zijn vaak in het voordeel 
van de consument, aangezien zij de digitale 
inhoud verbeteren. De partijen bij de 
overeenkomst kunnen daarom bijzondere 
bepalingen in de overeenkomst opnemen 
op grond waarvan de leverancier 
wijzigingen mag aanbrengen. Indien 
dergelijke wijzigingen echter negatieve 
gevolgen hebben voor de wijze waarop de 
consument voordeel van de belangrijkste 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud 
heeft, kunnen zij het evenwicht van de 
overeenkomst of het karakter van de 
prestaties die op grond van de 
overeenkomst verschuldigd zijn, zozeer 
verstoren dat de consument in die 
omstandigheden de overeenkomst niet zou 
hebben afgesloten. Daarom moeten in 
dergelijke gevallen voor deze wijzigingen 
bepaalde voorwaarden gelden.

gedwongen zijn om kenmerken van de 
gedurende een bepaalde termijn geleverde 
digitale inhoud te wijzigen. Deze 
veranderingen zijn vaak in het voordeel 
van de consument, aangezien zij de digitale 
inhoud verbeteren. De partijen bij de 
overeenkomst kunnen daarom bijzondere 
bepalingen in de overeenkomst opnemen 
op grond waarvan de leverancier 
wijzigingen mag aanbrengen. Indien 
wijzigingen echter de belangrijkste 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud 
veranderen, kunnen zij het evenwicht van 
de overeenkomst of het karakter van de 
prestaties die op grond van de 
overeenkomst verschuldigd zijn, zozeer 
verstoren dat de consument in die 
omstandigheden de overeenkomst niet zou 
hebben afgesloten. Daarom moeten in 
dergelijke gevallen voor deze wijzigingen 
bepaalde voorwaarden gelden en mag met 
deze wijzigingen niet unilateraal en 
zonder geldige reden de overeenstemming 
van de digitale inhoud met de 
overeenkomst worden gewijzigd.

Or. en

Amendement 344
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) De leverancier kan vanwege 
technologische of andere redenen 
gedwongen zijn om kenmerken van de 
gedurende een bepaalde termijn geleverde 
digitale inhoud te wijzigen. Deze 
veranderingen zijn vaak in het voordeel 
van de consument, aangezien zij de digitale 
inhoud verbeteren. De partijen bij de 
overeenkomst kunnen daarom bijzondere 
bepalingen in de overeenkomst opnemen 

(45) De leverancier kan vanwege 
technologische of andere redenen 
gedwongen zijn om kenmerken van de 
gedurende een bepaalde termijn geleverde 
digitale inhoud of digitale diensten te 
wijzigen. Deze veranderingen zijn vaak in 
het voordeel van de consument, aangezien 
zij de digitale inhoud of digitale diensten
verbeteren. De partijen bij de 
overeenkomst kunnen daarom bijzondere 
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op grond waarvan de leverancier 
wijzigingen mag aanbrengen. Indien 
dergelijke wijzigingen echter negatieve 
gevolgen hebben voor de wijze waarop de 
consument voordeel van de belangrijkste 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud 
heeft, kunnen zij het evenwicht van de 
overeenkomst of het karakter van de 
prestaties die op grond van de 
overeenkomst verschuldigd zijn, zozeer 
verstoren dat de consument in die 
omstandigheden de overeenkomst niet zou 
hebben afgesloten. Daarom moeten in 
dergelijke gevallen voor deze wijzigingen 
bepaalde voorwaarden gelden.

bepalingen in de overeenkomst opnemen 
op grond waarvan de leverancier 
wijzigingen mag aanbrengen. Indien 
dergelijke wijzigingen echter negatieve 
gevolgen hebben voor de wijze waarop de 
consument voordeel van de belangrijkste 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud
of digitale diensten heeft, kunnen zij het 
evenwicht van de overeenkomst of het 
karakter van de prestaties die op grond van 
de overeenkomst verschuldigd zijn, zozeer 
verstoren dat de consument in die 
omstandigheden de overeenkomst niet zou 
hebben afgesloten. Daarom moeten in 
dergelijke gevallen voor deze wijzigingen 
bepaalde voorwaarden gelden.

Or. en

Amendement 345
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) De leverancier kan vanwege 
technologische of andere redenen 
gedwongen zijn om kenmerken van de 
gedurende een bepaalde termijn geleverde 
digitale inhoud te wijzigen. Deze 
veranderingen zijn vaak in het voordeel 
van de consument, aangezien zij de digitale 
inhoud verbeteren. De partijen bij de 
overeenkomst kunnen daarom bijzondere 
bepalingen in de overeenkomst opnemen 
op grond waarvan de leverancier 
wijzigingen mag aanbrengen. Indien 
dergelijke wijzigingen echter negatieve 
gevolgen hebben voor de wijze waarop de 
consument voordeel van de belangrijkste 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud 
heeft, kunnen zij het evenwicht van de 
overeenkomst of het karakter van de 
prestaties die op grond van de 
overeenkomst verschuldigd zijn, zozeer 

(45) De leverancier kan vanwege 
technologische of andere redenen 
gedwongen zijn om kenmerken van de 
gedurende een bepaalde termijn geleverde 
digitale inhoud of digitale diensten te 
wijzigen. Deze veranderingen zijn vaak in 
het voordeel van de consument, aangezien 
zij de digitale inhoud of digitale diensten
verbeteren. De partijen bij de 
overeenkomst kunnen daarom bijzondere 
bepalingen in de overeenkomst opnemen 
op grond waarvan de leverancier 
wijzigingen mag aanbrengen. Indien 
dergelijke wijzigingen echter negatieve 
gevolgen hebben voor de wijze waarop de 
consument voordeel van de belangrijkste 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud
of digitale diensten heeft, kunnen zij het 
evenwicht van de overeenkomst of het 
karakter van de prestaties die op grond van 
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verstoren dat de consument in die 
omstandigheden de overeenkomst niet zou 
hebben afgesloten. Daarom moeten in 
dergelijke gevallen voor deze wijzigingen 
bepaalde voorwaarden gelden.

de overeenkomst verschuldigd zijn, zozeer 
verstoren dat de consument in die 
omstandigheden de overeenkomst niet zou 
hebben afgesloten. Daarom moeten in 
dergelijke gevallen voor deze wijzigingen 
bepaalde voorwaarden gelden.

Or. en

Amendement 346
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) De leverancier kan vanwege 
technologische of andere redenen 
gedwongen zijn om kenmerken van de 
gedurende een bepaalde termijn geleverde 
digitale inhoud te wijzigen. Deze 
veranderingen zijn vaak in het voordeel 
van de consument, aangezien zij de digitale 
inhoud verbeteren. De partijen bij de 
overeenkomst kunnen daarom bijzondere 
bepalingen in de overeenkomst opnemen 
op grond waarvan de leverancier 
wijzigingen mag aanbrengen. Indien 
dergelijke wijzigingen echter negatieve 
gevolgen hebben voor de wijze waarop de 
consument voordeel van de belangrijkste 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud 
heeft, kunnen zij het evenwicht van de 
overeenkomst of het karakter van de 
prestaties die op grond van de 
overeenkomst verschuldigd zijn, zozeer 
verstoren dat de consument in die 
omstandigheden de overeenkomst niet zou 
hebben afgesloten. Daarom moeten in 
dergelijke gevallen voor deze wijzigingen 
bepaalde voorwaarden gelden.

(45) De leverancier kan vanwege 
technologische of andere redenen 
gedwongen zijn om kenmerken van de 
gedurende een bepaalde termijn geleverde 
digitale inhoud of digitale dienst te 
wijzigen. Deze veranderingen zijn vaak in 
het voordeel van de consument, aangezien 
zij de digitale inhoud of digitale dienst
verbeteren. De partijen bij de 
overeenkomst kunnen daarom bijzondere 
bepalingen in de overeenkomst opnemen 
op grond waarvan de leverancier 
wijzigingen mag aanbrengen. Indien 
dergelijke wijzigingen echter negatieve 
gevolgen hebben voor de wijze waarop de 
consument voordeel van de belangrijkste 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud 
of digitale dienst heeft, kunnen zij het 
evenwicht van de overeenkomst of het 
karakter van de prestaties die op grond van 
de overeenkomst verschuldigd zijn, zozeer 
verstoren dat de consument in die 
omstandigheden de overeenkomst niet zou 
hebben afgesloten. Daarom moeten in 
dergelijke gevallen voor deze wijzigingen 
bepaalde voorwaarden gelden.

Or. it
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Amendement 347
Angel Dzhambazki

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) De leverancier kan vanwege 
technologische of andere redenen 
gedwongen zijn om kenmerken van de 
gedurende een bepaalde termijn geleverde 
digitale inhoud te wijzigen. Deze 
veranderingen zijn vaak in het voordeel 
van de consument, aangezien zij de digitale 
inhoud verbeteren. De partijen bij de 
overeenkomst kunnen daarom bijzondere 
bepalingen in de overeenkomst opnemen 
op grond waarvan de leverancier 
wijzigingen mag aanbrengen. Indien 
dergelijke wijzigingen echter negatieve 
gevolgen hebben voor de wijze waarop de 
consument voordeel van de belangrijkste 
prestatiekenmerken van de digitale 
inhoud heeft, kunnen zij het evenwicht van 
de overeenkomst of het karakter van de 
prestaties die op grond van de 
overeenkomst verschuldigd zijn, zozeer 
verstoren dat de consument in die 
omstandigheden de overeenkomst niet zou 
hebben afgesloten. Daarom moeten in 
dergelijke gevallen voor deze wijzigingen 
bepaalde voorwaarden gelden.

(45) De leverancier kan vanwege 
technologische of andere redenen 
gedwongen zijn om kenmerken van de 
gedurende een bepaalde termijn geleverde 
digitale inhoud te wijzigen. Deze 
veranderingen zijn vaak in het voordeel 
van de consument, aangezien zij de digitale 
inhoud verbeteren. De partijen bij de 
overeenkomst kunnen daarom bijzondere 
bepalingen in de overeenkomst opnemen 
op grond waarvan de leverancier 
wijzigingen mag aanbrengen. Indien 
dergelijke wijzigingen echter betekenen 
dat de digitale inhoud die wordt geleverd, 
niet langer voldoet aan de door de 
leverancier aan de consument bij aanvang 
verstrekte beschrijving, kunnen zij het 
evenwicht van de overeenkomst of het 
karakter van de prestaties die op grond van 
de overeenkomst verschuldigd zijn, zozeer 
verstoren dat de consument in die 
omstandigheden de overeenkomst niet zou 
hebben afgesloten. Daarom moeten in 
dergelijke gevallen voor deze wijzigingen 
bepaalde voorwaarden gelden.

Or. en

Amendement 348
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) De leverancier kan vanwege 
technologische of andere redenen 
gedwongen zijn om kenmerken van de 

(45) De leverancier kan vanwege 
technologische of andere redenen 
gedwongen zijn om kenmerken van de 
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gedurende een bepaalde termijn geleverde 
digitale inhoud te wijzigen. Deze 
veranderingen zijn vaak in het voordeel 
van de consument, aangezien zij de digitale 
inhoud verbeteren. De partijen bij de 
overeenkomst kunnen daarom bijzondere 
bepalingen in de overeenkomst opnemen 
op grond waarvan de leverancier 
wijzigingen mag aanbrengen. Indien 
dergelijke wijzigingen echter negatieve 
gevolgen hebben voor de wijze waarop de 
consument voordeel van de belangrijkste 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud 
heeft, kunnen zij het evenwicht van de 
overeenkomst of het karakter van de 
prestaties die op grond van de 
overeenkomst verschuldigd zijn, zozeer 
verstoren dat de consument in die 
omstandigheden de overeenkomst niet zou 
hebben afgesloten. Daarom moeten in 
dergelijke gevallen voor deze wijzigingen 
bepaalde voorwaarden gelden.

gedurende een bepaalde termijn geleverde 
digitale inhoud te wijzigen. Deze 
veranderingen zijn vaak in het voordeel 
van de consument, aangezien zij de digitale 
inhoud verbeteren. De partijen bij de 
overeenkomst kunnen daarom bijzondere 
bepalingen in de overeenkomst opnemen 
op grond waarvan de leverancier 
wijzigingen mag aanbrengen. Indien 
dergelijke wijzigingen echter negatieve 
gevolgen hebben voor de wijze waarop de 
consument voordeel van de belangrijkste 
kenmerken van de digitale inhoud heeft en 
het evenwicht van de overeenkomst of het 
karakter van de prestaties die op grond van 
de overeenkomst verschuldigd zijn, zozeer 
verstoren dat de consument in die 
omstandigheden de overeenkomst niet zou 
hebben afgesloten, dienen deze 
wijzigingen aan bepaalde voorwaarden te 
zijn gebonden.

Or. fr

Amendement 349
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Concurrentie is een belangrijke 
factor voor een goed functionerende 
digitale eengemaakte markt. Om deze 
concurrentie te bevorderen, dient het voor 
consumenten mogelijk te zijn om in te 
gaan op concurrerende aanbiedingen en 
van leverancier te veranderen. Om dit 
praktisch uitvoerbaar te maken, dienen zij 
dit te kunnen doen zonder gehinderd te 
worden door juridische, technische of 
praktische belemmeringen, zoals 
contractuele voorwaarden of het 
ontbreken van middelen voor het 
opvragen van alle gegevens die door de 

Schrappen
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consument zijn geüpload, door hem met 
behulp van de digitale inhoud zijn 
gecreëerd of door het gebruik door de 
consument van de digitale inhoud zijn 
gegenereerd. Het is echter ook belangrijk 
bestaande investeringen en het 
vertrouwen in gesloten overeenkomsten te 
beschermen. Daarom dient consumenten 
het recht te worden gegeven om 
langetermijnovereenkomsten onder 
bepaalde evenwichtige voorwaarden te 
ontbinden. Dit sluit niet uit dat 
consumentenovereenkomsten voor 
langere contractuele periodes kunnen 
worden gesloten. De consument dient 
echter het recht te hebben elke 
contractuele relatie te beëindigen die in 
totaal langer duurt dan 12 maanden. Om 
te voorkomen dat dit recht wordt omzeild, 
dient het betrekking te hebben op iedere 
overeenkomst waaraan de consument 
langer dan 12 maanden gebonden is, 
ongeacht of de overeenkomst van 
onbepaalde duur is of automatisch of op 
grond van een latere overeenstemming 
tussen partijen wordt verlengd.

Or. en

Amendement 350
Angel Dzhambazki

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Concurrentie is een belangrijke 
factor voor een goed functionerende 
digitale eengemaakte markt. Om deze 
concurrentie te bevorderen, dient het voor 
consumenten mogelijk te zijn om in te gaan 
op concurrerende aanbiedingen en van 
leverancier te veranderen. Om dit praktisch 
uitvoerbaar te maken, dienen zij dit te 
kunnen doen zonder gehinderd te worden 
door juridische, technische of praktische 

(46) Concurrentie is een belangrijke 
factor voor een goed functionerende 
digitale eengemaakte markt. Om deze 
concurrentie te bevorderen, dient het voor 
consumenten mogelijk te zijn om in te gaan 
op concurrerende aanbiedingen en van 
leverancier te veranderen. Om dit praktisch 
uitvoerbaar te maken, dienen zij dit te 
kunnen doen zonder gehinderd te worden 
door juridische, technische of praktische 
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belemmeringen, zoals contractuele 
voorwaarden of het ontbreken van 
middelen voor het opvragen van alle 
gegevens die door de consument zijn 
geüpload, door hem met behulp van de 
digitale inhoud zijn gecreëerd of door het 
gebruik door de consument van de digitale 
inhoud zijn gegenereerd. Het is echter ook 
belangrijk bestaande investeringen en het 
vertrouwen in gesloten overeenkomsten te 
beschermen. Daarom dient consumenten 
het recht te worden gegeven om 
langetermijnovereenkomsten onder 
bepaalde evenwichtige voorwaarden te 
ontbinden. Dit sluit niet uit dat 
consumentenovereenkomsten voor 
langere contractuele periodes kunnen 
worden gesloten. De consument dient 
echter het recht te hebben elke 
contractuele relatie te beëindigen die in 
totaal langer duurt dan 12 maanden. Om 
te voorkomen dat dit recht wordt omzeild, 
dient het betrekking te hebben op iedere 
overeenkomst waaraan de consument 
langer dan 12 maanden gebonden is, 
ongeacht of de overeenkomst van 
onbepaalde duur is of automatisch of op 
grond van een latere overeenstemming 
tussen partijen wordt verlengd.

belemmeringen, zoals contractuele 
voorwaarden of het ontbreken van 
middelen voor het opvragen van alle 
gegevens die door de consument zijn 
geüpload, door hem met behulp van de 
digitale inhoud zijn gecreëerd of door het 
gebruik door de consument van de digitale 
inhoud zijn gegenereerd. Het is echter ook 
belangrijk bestaande investeringen en het 
vertrouwen in gesloten overeenkomsten te 
beschermen. Daarom wordt in de 
overeenkomsten die worden gesloten
tussen consumenten en leveranciers van 
digitale inhoud, geen initiële contractduur 
vastgesteld die langer is dan 24 maanden, 
zonder afbreuk te doen aan de 
mogelijkheid van leveranciers om kosten 
in rekening te brengen voor vroegtijdige 
beëindiging wanneer de klant de 
overeenkomst niet voor de 
overeengekomen contractuele periode 
ondertekent.

Or. en

Amendement 351
Notis Marias

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Concurrentie is een belangrijke 
factor voor een goed functionerende 
digitale eengemaakte markt. Om deze
concurrentie te bevorderen, dient het voor 
consumenten mogelijk te zijn om in te gaan 
op concurrerende aanbiedingen en van 
leverancier te veranderen. Om dit praktisch 

(46) Om concurrentie te bevorderen, 
dient het voor consumenten mogelijk te 
zijn om in te gaan op concurrerende 
aanbiedingen en van leverancier te 
veranderen. Om dit praktisch uitvoerbaar te 
maken, dienen zij dit te kunnen doen 
zonder gehinderd te worden door 
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uitvoerbaar te maken, dienen zij dit te 
kunnen doen zonder gehinderd te worden 
door juridische, technische of praktische 
belemmeringen, zoals contractuele 
voorwaarden of het ontbreken van 
middelen voor het opvragen van alle 
gegevens die door de consument zijn 
geüpload, door hem met behulp van de 
digitale inhoud zijn gecreëerd of door het 
gebruik door de consument van de digitale 
inhoud zijn gegenereerd. Het is echter ook 
belangrijk bestaande investeringen en het 
vertrouwen in gesloten overeenkomsten te 
beschermen. Daarom dient consumenten 
het recht te worden gegeven om 
langetermijnovereenkomsten onder 
bepaalde evenwichtige voorwaarden te 
ontbinden. Dit sluit niet uit dat 
consumentenovereenkomsten voor langere 
contractuele periodes kunnen worden 
gesloten. De consument dient echter het 
recht te hebben elke contractuele relatie te 
beëindigen die in totaal langer duurt dan 
12 maanden. Om te voorkomen dat dit 
recht wordt omzeild, dient het betrekking 
te hebben op iedere overeenkomst waaraan 
de consument langer dan 12 maanden 
gebonden is, ongeacht of de overeenkomst 
van onbepaalde duur is of automatisch of 
op grond van een latere overeenstemming 
tussen partijen wordt verlengd.

juridische, technische of praktische 
belemmeringen, zoals contractuele 
voorwaarden of het ontbreken van 
middelen voor het opvragen van alle 
gegevens die door de consument zijn 
geüpload, door hem met behulp van de 
digitale inhoud zijn gecreëerd of door het 
gebruik door de consument van de digitale 
inhoud zijn gegenereerd. Het is echter ook 
belangrijk bestaande investeringen en het 
vertrouwen in gesloten overeenkomsten te 
beschermen. Daarom dient consumenten 
het recht te worden gegeven om 
langetermijnovereenkomsten onder 
bepaalde evenwichtige voorwaarden te 
ontbinden. Dit sluit niet uit dat 
consumentenovereenkomsten voor langere 
contractuele periodes kunnen worden 
gesloten. De consument dient echter het 
recht te hebben elke contractuele relatie te 
beëindigen die in totaal langer duurt dan 
12 maanden. Om te voorkomen dat dit 
recht wordt omzeild, dient het betrekking 
te hebben op iedere overeenkomst waaraan 
de consument langer dan 12 maanden 
gebonden is, ongeacht of de overeenkomst 
van onbepaalde duur is of automatisch of 
op grond van een latere overeenstemming 
tussen partijen wordt verlengd.

Or. el

Amendement 352
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Concurrentie is een belangrijke 
factor voor een goed functionerende 
digitale eengemaakte markt. Om deze 
concurrentie te bevorderen, dient het voor 
consumenten mogelijk te zijn om in te gaan 

(46) Concurrentie is een belangrijke 
factor voor een goed functionerende 
digitale eengemaakte markt. Om deze 
concurrentie te bevorderen, dient het voor 
consumenten mogelijk te zijn om in te gaan 
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op concurrerende aanbiedingen en van 
leverancier te veranderen. Om dit praktisch 
uitvoerbaar te maken, dienen zij dit te 
kunnen doen zonder gehinderd te worden 
door juridische, technische of praktische 
belemmeringen, zoals contractuele 
voorwaarden of het ontbreken van 
middelen voor het opvragen van alle 
gegevens die door de consument zijn 
geüpload, door hem met behulp van de 
digitale inhoud zijn gecreëerd of door het 
gebruik door de consument van de digitale 
inhoud zijn gegenereerd. Het is echter ook 
belangrijk bestaande investeringen en het 
vertrouwen in gesloten overeenkomsten te 
beschermen. Daarom dient consumenten 
het recht te worden gegeven om 
langetermijnovereenkomsten onder 
bepaalde evenwichtige voorwaarden te 
ontbinden. Dit sluit niet uit dat 
consumentenovereenkomsten voor langere 
contractuele periodes kunnen worden 
gesloten. De consument dient echter het 
recht te hebben elke contractuele relatie te 
beëindigen die in totaal langer duurt dan 12 
maanden. Om te voorkomen dat dit recht 
wordt omzeild, dient het betrekking te 
hebben op iedere overeenkomst waaraan de 
consument langer dan 12 maanden 
gebonden is, ongeacht of de overeenkomst 
van onbepaalde duur is of automatisch of 
op grond van een latere overeenstemming 
tussen partijen wordt verlengd.

op concurrerende aanbiedingen en van 
leverancier te veranderen. Om dit praktisch 
uitvoerbaar te maken, dienen zij dit te 
kunnen doen zonder gehinderd te worden 
door juridische, technische of praktische 
belemmeringen, zoals contractuele 
voorwaarden of het ontbreken van 
middelen voor het opvragen van alle 
gegevens die door de consument zijn 
geüpload, door hem met behulp van de 
digitale inhoud of digitale dienst zijn 
gecreëerd of door het gebruik door de 
consument van de digitale inhoud of 
digitale dienst zijn gegenereerd. Het is 
echter ook belangrijk bestaande 
investeringen en het vertrouwen in gesloten 
overeenkomsten te beschermen. Daarom 
dient consumenten het recht te worden 
gegeven om langetermijnovereenkomsten 
onder bepaalde evenwichtige voorwaarden 
te ontbinden. Dit sluit niet uit dat 
consumentenovereenkomsten voor langere 
contractuele periodes kunnen worden 
gesloten. De consument dient echter het 
recht te hebben elke contractuele relatie te 
beëindigen die in totaal langer duurt dan 12 
maanden. Om te voorkomen dat dit recht 
wordt omzeild, dient het betrekking te 
hebben op iedere overeenkomst waaraan de 
consument langer dan 12 maanden 
gebonden is, ongeacht of de overeenkomst 
van onbepaalde duur is of automatisch of 
op grond van een latere overeenstemming 
tussen partijen wordt verlengd.

Or. it

Amendement 353
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Concurrentie is een belangrijke 
factor voor een goed functionerende 

(46) Concurrentie is een belangrijke 
factor voor een goed functionerende 
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digitale eengemaakte markt. Om deze 
concurrentie te bevorderen, dient het voor 
consumenten mogelijk te zijn om in te gaan 
op concurrerende aanbiedingen en van 
leverancier te veranderen. Om dit praktisch 
uitvoerbaar te maken, dienen zij dit te 
kunnen doen zonder gehinderd te worden 
door juridische, technische of praktische 
belemmeringen, zoals contractuele 
voorwaarden of het ontbreken van 
middelen voor het opvragen van alle 
gegevens die door de consument zijn 
geüpload, door hem met behulp van de 
digitale inhoud zijn gecreëerd of door het 
gebruik door de consument van de digitale 
inhoud zijn gegenereerd. Het is echter ook 
belangrijk bestaande investeringen en het 
vertrouwen in gesloten overeenkomsten te 
beschermen. Daarom dient consumenten 
het recht te worden gegeven om 
langetermijnovereenkomsten onder 
bepaalde evenwichtige voorwaarden te 
ontbinden. Dit sluit niet uit dat 
consumentenovereenkomsten voor langere 
contractuele periodes kunnen worden 
gesloten. De consument dient echter het 
recht te hebben elke contractuele relatie te 
beëindigen die in totaal langer duurt dan 12
maanden. Om te voorkomen dat dit recht 
wordt omzeild, dient het betrekking te 
hebben op iedere overeenkomst waaraan de 
consument langer dan 12 maanden 
gebonden is, ongeacht of de overeenkomst 
van onbepaalde duur is of automatisch of 
op grond van een latere overeenstemming 
tussen partijen wordt verlengd.

digitale eengemaakte markt. Om deze 
concurrentie te bevorderen, dient het voor 
consumenten mogelijk te zijn om in te gaan 
op concurrerende aanbiedingen en van 
leverancier te veranderen. Om dit praktisch 
uitvoerbaar te maken, dienen zij dit te 
kunnen doen zonder gehinderd te worden 
door juridische, technische of praktische 
belemmeringen, zoals contractuele 
voorwaarden of het ontbreken van 
middelen voor het opvragen van alle 
gegevens die door de consument zijn 
geüpload, door hem met behulp van de 
digitale inhoud zijn gecreëerd of door het 
gebruik door de consument van de digitale 
inhoud zijn gegenereerd. Het is echter ook 
belangrijk bestaande investeringen en het 
vertrouwen in gesloten overeenkomsten te 
beschermen. Daarom dient consumenten 
het recht te worden gegeven om 
langetermijnovereenkomsten onder 
bepaalde evenwichtige voorwaarden te 
ontbinden. Dit sluit niet uit dat 
consumentenovereenkomsten voor langere 
contractuele periodes kunnen worden 
gesloten. De consument dient echter het 
recht te hebben elke contractuele relatie te 
beëindigen die in totaal langer duurt dan 6
maanden. Om te voorkomen dat dit recht 
wordt omzeild, dient het betrekking te 
hebben op iedere overeenkomst waaraan de 
consument langer dan 6 maanden 
gebonden is, ongeacht of de overeenkomst 
van onbepaalde duur is of automatisch of 
op grond van een latere overeenstemming 
tussen partijen wordt verlengd.

Or. en

Amendement 354
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(47) Het gebrek aan overeenstemming 
met de overeenkomst van de aan de 
consument geleverde uiteindelijke digitale 
inhoud is vaak toe te schrijven aan een van 
de transacties in een keten, die zich 
uitstrekt van het oorspronkelijke ontwerp 
tot de uiteindelijke levering. Hoewel de 
uiteindelijke leverancier aansprakelijk 
jegens de consument dient te zijn in geval 
van gebrek aan overeenstemming met de 
overeenkomst tussen deze twee partijen, is 
het belangrijk ervoor te zorgen dat de 
leverancier passende rechten heeft ten 
opzichte van de leden van de 
transactieketen, zodat hij zijn 
aansprakelijkheid jegens de consument kan 
dekken. Wie de leden van de 
transactieketen zijn tot wie de uiteindelijke 
leverancier zich kan richten en wat de 
modaliteiten en voorwaarden inzake 
dergelijke maatregelen zijn, dient echter op 
grond van de toepasselijke nationale 
wetgeving te worden vastgesteld

(47) Het gebrek aan overeenstemming 
met de overeenkomst van de aan de 
consument geleverde uiteindelijke digitale 
inhoud is vaak toe te schrijven aan een van 
de financiële transacties in een keten, die 
zich uitstrekt van het oorspronkelijke 
ontwerp tot de uiteindelijke levering. 
Hoewel de uiteindelijke leverancier 
aansprakelijk jegens de consument dient te 
zijn in geval van gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst 
tussen deze twee partijen, is het belangrijk 
ervoor te zorgen dat de leverancier 
passende rechten heeft ten opzichte van de 
leden van de keten van financiële 
transacties, zodat hij zijn aansprakelijkheid 
jegens de consument kan dekken. Deze 
rechten moeten strikt worden beperkt tot 
financiële transacties en mogen geen 
betrekking hebben op situaties waarin 
bijvoorbeeld de leverancier gratis software 
van derde partijen hergebruikt waarvoor 
de leverancier niet heeft betaald. Wie de 
leden van de keten van financiële 
transacties zijn tot wie de uiteindelijke 
leverancier zich kan richten en wat de 
modaliteiten en voorwaarden inzake 
dergelijke maatregelen zijn, dient echter op 
grond van de toepasselijke nationale 
wetgeving te worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 355
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Het gebrek aan overeenstemming 
met de overeenkomst van de aan de 
consument geleverde uiteindelijke digitale 
inhoud is vaak toe te schrijven aan een van 
de transacties in een keten, die zich 
uitstrekt van het oorspronkelijke ontwerp 

(47) Het gebrek aan overeenstemming 
met de overeenkomst van de aan de 
consument geleverde uiteindelijke digitale 
inhoud of digitale dienst is vaak toe te 
schrijven aan een van de transacties in een 
keten, die zich uitstrekt van het 
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tot de uiteindelijke levering. Hoewel de 
uiteindelijke leverancier aansprakelijk 
jegens de consument dient te zijn in geval 
van gebrek aan overeenstemming met de 
overeenkomst tussen deze twee partijen, is 
het belangrijk ervoor te zorgen dat de 
leverancier passende rechten heeft ten 
opzichte van de leden van de 
transactieketen, zodat hij zijn 
aansprakelijkheid jegens de consument kan 
dekken. Wie de leden van de 
transactieketen zijn tot wie de uiteindelijke 
leverancier zich kan richten en wat de 
modaliteiten en voorwaarden inzake 
dergelijke maatregelen zijn, dient echter op 
grond van de toepasselijke nationale 
wetgeving te worden vastgesteld

oorspronkelijke ontwerp tot de 
uiteindelijke levering. Hoewel de 
uiteindelijke leverancier aansprakelijk 
jegens de consument dient te zijn in geval 
van gebrek aan overeenstemming met de 
overeenkomst tussen deze twee partijen, is 
het belangrijk ervoor te zorgen dat de 
leverancier passende rechten heeft ten 
opzichte van de leden van de 
transactieketen, zodat hij zijn 
aansprakelijkheid jegens de consument kan 
dekken. Wie de leden van de 
transactieketen zijn tot wie de uiteindelijke 
leverancier zich kan richten en wat de 
modaliteiten en voorwaarden inzake 
dergelijke maatregelen zijn, dient echter op 
grond van de toepasselijke nationale 
wetgeving te worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Het gebrek aan overeenstemming 
met de overeenkomst van de aan de 
consument geleverde uiteindelijke digitale 
inhoud is vaak toe te schrijven aan een van 
de transacties in een keten, die zich 
uitstrekt van het oorspronkelijke ontwerp 
tot de uiteindelijke levering. Hoewel de 
uiteindelijke leverancier aansprakelijk 
jegens de consument dient te zijn in geval 
van gebrek aan overeenstemming met de 
overeenkomst tussen deze twee partijen, is 
het belangrijk ervoor te zorgen dat de 
leverancier passende rechten heeft ten 
opzichte van de leden van de 
transactieketen, zodat hij zijn 
aansprakelijkheid jegens de consument kan 
dekken. Wie de leden van de 
transactieketen zijn tot wie de uiteindelijke

(47) Het gebrek aan overeenstemming 
met de overeenkomst van de aan de 
consument geleverde uiteindelijke digitale 
inhoud is vaak toe te schrijven aan een van 
de transacties in een keten, die zich 
uitstrekt van het oorspronkelijke ontwerp 
tot de levering door een derde. Hoewel de 
derde leverancier aansprakelijk jegens de 
consument dient te zijn in geval van gebrek 
aan overeenstemming met de 
overeenkomst tussen deze twee partijen, is 
het belangrijk ervoor te zorgen dat de 
leverancier passende rechten heeft ten 
opzichte van de leden van de 
transactieketen, zodat hij zijn 
aansprakelijkheid jegens de consument kan 
dekken. Wie de leden van de 
transactieketen zijn tot wie de derde
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leverancier zich kan richten en wat de 
modaliteiten en voorwaarden inzake 
dergelijke maatregelen zijn, dient echter op 
grond van de toepasselijke nationale 
wetgeving te worden vastgesteld

leverancier zich kan richten en wat de 
modaliteiten en voorwaarden inzake 
dergelijke maatregelen zijn, dient echter op 
grond van de toepasselijke nationale 
wetgeving te worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

De in het voorstel gebruikte term is derde leverancier, om onderscheid te maken tussen 
leveranciers in de transactieketen, en moet daarom ook in die context worden gebruikt.

Amendement 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) De richtlijn heeft niet tot 
doel een juridisch kader in te voeren voor 
vrije-softwarelicenties, indien vrije 
software deel uitmaakt van de verstrekte 
digitale inhoud, en beoogt evenmin een 
verplichting in te voeren voor een 
ontwikkelaar enkel omdat deze de 
software onder een vrije-softwarelicentie 
beschikbaar heeft gemaakt.

Or. en

Amendement 358
Notis Marias

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Personen of organisaties die 
krachtens de nationale wetgeving geacht 
worden een rechtmatig belang te hebben 
bij het beschermen van de contractuele 
rechten van consumenten, dient het recht te 

(48) Personen of organisaties die 
krachtens de nationale wetgeving geacht 
worden een rechtmatig belang te hebben 
bij het beschermen van de contractuele 
rechten van consumenten, dient, wanneer 
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worden gegeven een procedure in te leiden, 
hetzij bij een rechterlijke instantie, hetzij 
bij een administratieve instantie die 
bevoegd is een uitspraak te doen over een 
klacht of een passende gerechtelijke 
procedure in te leiden.

deze rechten worden geschonden, het 
recht te worden gegeven een procedure in 
te leiden, hetzij bij een rechterlijke 
instantie, hetzij bij een administratieve 
instantie die bevoegd is een uitspraak te 
doen over een klacht of een passende 
gerechtelijke procedure in te leiden.

Or. el

Amendement 359
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Richtlijn 1999/44/EG van het 
Europees Parlement en de Raad35 dient te 
worden gewijzigd om rekening te houden 
met de werkingssfeer van deze richtlijn 
met betrekking tot een duurzame drager 
met digitale inhoud wanneer deze drager 
uitsluitend wordt gebruikt als drager voor 
de levering van de digitale inhoud aan de 
consument.

(50) Richtlijn 1999/44/EG van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis dient te 
worden gewijzigd om rekening te houden 
met de werkingssfeer van deze richtlijn 
met betrekking tot goederen waarin 
digitale inhoud of een digitale dienst is 
ingebed en in verband met een materiële
drager met digitale inhoud wanneer deze 
drager uitsluitend wordt gebruikt als drager 
voor de levering van de digitale inhoud aan 
de consument.
1 bis PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12.

_________________

35 PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12.

Or. en

Amendement 360
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Richtlijn 1999/44/EG van het 
Europees Parlement en de Raad35 dient te 
worden gewijzigd om rekening te houden 
met de werkingssfeer van deze richtlijn 
met betrekking tot een duurzame drager 
met digitale inhoud wanneer deze drager 
uitsluitend wordt gebruikt als drager voor 
de levering van de digitale inhoud aan de 
consument.

(50) Richtlijn 1999/44/EG van het 
Europees Parlement en de Raad35 dient te 
worden gewijzigd om rekening te houden 
met de werkingssfeer van deze richtlijn 
met betrekking tot een duurzame drager 
met digitale inhoud.

_________________ _________________

35 PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12. 35 PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12.

Or. fr

Amendement 361
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Richtlijn 1999/44/EG van het 
Europees Parlement en de Raad35 dient te 
worden gewijzigd om rekening te houden 
met de werkingssfeer van deze richtlijn 
met betrekking tot een duurzame drager 
met digitale inhoud wanneer deze drager 
uitsluitend wordt gebruikt als drager voor 
de levering van de digitale inhoud aan de 
consument.

(50) Richtlijn 1999/44/EG van het 
Europees Parlement en de Raad35 dient te 
worden gewijzigd om rekening te houden 
met de werkingssfeer van deze richtlijn 
met betrekking tot een materiële drager 
met digitale inhoud wanneer deze drager 
uitsluitend wordt gebruikt als drager voor 
de levering van de digitale inhoud aan de 
consument.

_________________ _________________

35 PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12. 35 PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12.

Or. en

Amendement 362
Notis Marias

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 54
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Daar de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk bijdragen tot de goede 
werking van de interne markt door een 
consistente aanpak van 
overeenkomstenrecht-gerelateerde 
belemmeringen voor de levering van 
digitale inhoud zonder dat dit tot juridische 
fragmentatie leidt, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar 
met het oog op het waarborgen van de 
algehele samenhang van de nationale 
wetgevingen door middel van 
geharmoniseerde bepalingen van 
overeenkomstenrecht, wat ook 
gecoördineerde handhavingsmaatregelen 
zou vereenvoudigen, beter door de Unie 
kan worden verwezenlijkt, kan de Unie 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

(54) Daar de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk bijdragen tot de goede 
werking van de interne markt en de 
stimulering van de Europese economie
door een consistente aanpak van 
overeenkomstenrecht-gerelateerde 
belemmeringen voor de levering van 
digitale inhoud zonder dat dit tot juridische 
fragmentatie leidt, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar 
met het oog op het waarborgen van de 
algehele samenhang van de nationale 
wetgevingen door middel van 
geharmoniseerde bepalingen van 
overeenkomstenrecht, wat ook 
gecoördineerde handhavingsmaatregelen 
zou vereenvoudigen, beter door de Unie 
kan worden verwezenlijkt, kan de Unie 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Or. el

Amendement 363
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Daar de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk bijdragen tot de goede 
werking van de interne markt door een 
consistente aanpak van 
overeenkomstenrecht-gerelateerde 
belemmeringen voor de levering van 
digitale inhoud zonder dat dit tot juridische 
fragmentatie leidt, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar 
met het oog op het waarborgen van de 

(54) Daar de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk bijdragen tot de goede 
werking van de interne markt door een 
consistente aanpak van 
overeenkomstenrecht-gerelateerde 
belemmeringen voor de levering van 
digitale inhoud of digitale diensten zonder 
dat dit tot juridische fragmentatie leidt, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt, maar met het oog op het 
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algehele samenhang van de nationale 
wetgevingen door middel van 
geharmoniseerde bepalingen van 
overeenkomstenrecht, wat ook 
gecoördineerde handhavingsmaatregelen 
zou vereenvoudigen, beter door de Unie 
kan worden verwezenlijkt, kan de Unie 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

waarborgen van de algehele samenhang 
van de nationale wetgevingen door middel 
van geharmoniseerde bepalingen van 
overeenkomstenrecht, wat ook 
gecoördineerde handhavingsmaatregelen 
zou vereenvoudigen, beter door de Unie 
kan worden verwezenlijkt, kan de Unie 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 364
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54 bis) In het licht van het belang 
van de kwesties en rechten die in deze 
richtlijn aan de orde komen voor de 
interne markt en voor consumenten en 
burgers van de Unie, moet deze richtlijn 
grondig worden gecontroleerd en herzien, 
met onder meer een zinvolle raadpleging 
en betrokkenheid van de lidstaten en 
consumenten en juridische en 
bedrijfsorganisaties op Unieniveau.

Or. en

Amendement 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn worden bepaalde 
voorschriften vastgesteld voor 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud aan consumenten, met 
name voorschriften over de 
overeenstemming van digitale inhoud met 
de overeenkomst, de vormen van 
genoegdoening in geval van gebrek aan 
een dergelijke overeenstemming en de 
wijze waarop die vormen van 
genoegdoening kunnen worden toegepast 
alsook voorschriften over de wijziging en 
ontbinding van dergelijke 
overeenkomsten.

Deze richtlijn heeft tot doel een hoog 
niveau van consumentenbescherming te 
verwezenlijken en aldus bij te dragen aan 
een behoorlijke werking van de interne 
markt door bepaalde voorschriften vast te 
stellen voor overeenkomsten voor de 
levering van digitale inhoud of digitale 
diensten aan consumenten, met name 
voorschriften over de overeenstemming 
van digitale inhoud met de overeenkomst, 
de vormen van genoegdoening in geval van 
gebrek aan een dergelijke 
overeenstemming en de wijze waarop die 
vormen van genoegdoening kunnen 
worden toegepast alsook voorschriften 
over de wijziging van de digitale inhoud 
of de digitale diensten.

Or. en

Amendement 366
Marlene Mizzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn worden bepaalde 
voorschriften vastgesteld voor 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud aan consumenten, met 
name voorschriften over de 
overeenstemming van digitale inhoud met 
de overeenkomst, de vormen van 
genoegdoening in geval van gebrek aan 
een dergelijke overeenstemming en de 
wijze waarop die vormen van 
genoegdoening kunnen worden toegepast 
alsook voorschriften over de wijziging en 
ontbinding van dergelijke overeenkomsten.

Deze richtlijn heeft tot doel een hoog 
niveau van consumentenbescherming te 
verwezenlijken en bij te dragen aan een 
behoorlijke werking van de interne markt 
door gemeenschappelijke voorschriften 
vast te stellen voor overeenkomsten voor 
de levering van digitale inhoud of digitale 
diensten aan consumenten, met name 
voorschriften over de overeenstemming 
van digitale inhoud of digitale diensten 
met de overeenkomst, de vormen van 
genoegdoening in geval van niet-levering 
van de digitale inhoud of digitale diensten 
of een gebrek aan een dergelijke 
overeenstemming en de wijze waarop die 
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vormen van genoegdoening kunnen 
worden toegepast alsook voorschriften 
over de wijziging van de digitale inhoud 
of de digitale dienst en de ontbinding van 
dergelijke langdurige overeenkomsten.

Or. en

Amendement 367
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn worden bepaalde 
voorschriften vastgesteld voor 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud aan consumenten, met 
name voorschriften over de 
overeenstemming van digitale inhoud met 
de overeenkomst, de vormen van 
genoegdoening in geval van gebrek aan 
een dergelijke overeenstemming en de 
wijze waarop die vormen van 
genoegdoening kunnen worden toegepast 
alsook voorschriften over de wijziging en 
ontbinding van dergelijke overeenkomsten.

Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen 
aan een behoorlijke werking van de 
interne markt en te zorgen voor een hoog 
niveau van consumentenbescherming 
door gemeenschappelijke voorschriften 
vast te stellen inzake bepaalde regels voor 
overeenkomsten tussen leveranciers en 
consumenten voor de levering van digitale 
inhoud en/of digitale diensten,
voorschriften over de overeenstemming 
van digitale inhoud met de overeenkomst, 
de vormen van genoegdoening in geval van 
gebrek aan een dergelijke 
overeenstemming of niet-levering en de 
wijze waarop die vormen van 
genoegdoening kunnen worden toegepast 
alsook voorschriften over de wijziging en 
ontbinding van dergelijke overeenkomsten.

Or. en

Amendement 368
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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In deze richtlijn worden bepaalde 
voorschriften vastgesteld voor 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud aan consumenten, met 
name voorschriften over de 
overeenstemming van digitale inhoud met 
de overeenkomst, de vormen van 
genoegdoening in geval van gebrek aan 
een dergelijke overeenstemming en de 
wijze waarop die vormen van 
genoegdoening kunnen worden toegepast 
alsook voorschriften over de wijziging en 
ontbinding van dergelijke overeenkomsten.

Teneinde de goede werking van de interne 
markt en een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen, 
worden in deze richtlijn bepaalde 
voorschriften vastgesteld voor 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud en digitale diensten aan 
consumenten, met name voorschriften over 
de overeenstemming van digitale inhoud 
en digitale diensten met de overeenkomst, 
de vormen van genoegdoening in geval van 
gebrek aan een dergelijke 
overeenstemming en de wijze waarop die 
vormen van genoegdoening kunnen 
worden toegepast alsook voorschriften 
over de wijziging en ontbinding van 
dergelijke overeenkomsten.

Or. ro

Amendement 369
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn worden bepaalde 
voorschriften vastgesteld voor
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud aan consumenten, met 
name voorschriften over de 
overeenstemming van digitale inhoud met 
de overeenkomst, de vormen van 
genoegdoening in geval van gebrek aan 
een dergelijke overeenstemming en de 
wijze waarop die vormen van 
genoegdoening kunnen worden toegepast 
alsook voorschriften over de wijziging en 
ontbinding van dergelijke overeenkomsten.

Deze richtlijn is gericht op het op elkaar 
afstemmen van de wetten, regelgeving en 
administratieve bepalingen van de 
lidstaten inzake bepaalde aspecten met 
betrekking tot overeenkomsten voor de 
levering van digitale inhoud of digitale 
diensten aan consumenten, met name 
voorschriften over de overeenstemming 
met de overeenkomst, de vormen van 
genoegdoening in geval van gebrek aan 
overeenstemming en de wijze waarop die 
vormen van genoegdoening kunnen 
worden toegepast alsook voorschriften 
over de wijziging en ontbinding van 
dergelijke overeenkomsten.

Or. en
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Motivering

Afstemming op artikel 1 van de richtlijn inzake de verkoop van consumptiegoederen en de 
richtlijn consumentenrechten.

Amendement 370
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn worden bepaalde 
voorschriften vastgesteld voor 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud aan consumenten, met 
name voorschriften over de 
overeenstemming van digitale inhoud met 
de overeenkomst, de vormen van 
genoegdoening in geval van gebrek aan 
een dergelijke overeenstemming en de 
wijze waarop die vormen van 
genoegdoening kunnen worden toegepast 
alsook voorschriften over de wijziging en 
ontbinding van dergelijke overeenkomsten.

In deze richtlijn wordt een
geharmoniseerd juridisch kader
vastgesteld voor overeenkomsten voor de 
levering van digitale inhoud of een digitale 
dienst aan consumenten, met name 
voorschriften over de overeenstemming 
van digitale inhoud met de overeenkomst, 
de vormen van genoegdoening in geval van 
gebrek aan een dergelijke 
overeenstemming en de wijze waarop die 
vormen van genoegdoening kunnen 
worden toegepast alsook voorschriften 
over de wijziging en ontbinding van 
dergelijke overeenkomsten, teneinde een 
hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen.

Or. fr

Amendement 371
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn worden bepaalde 
voorschriften vastgesteld voor 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud aan consumenten, met 
name voorschriften over de 
overeenstemming van digitale inhoud met 

In deze richtlijn worden bepaalde 
voorschriften vastgesteld voor 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud en digitale diensten aan 
consumenten, met name voorschriften over 
de overeenstemming van digitale inhoud 
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de overeenkomst, de vormen van 
genoegdoening in geval van gebrek aan 
een dergelijke overeenstemming en de 
wijze waarop die vormen van 
genoegdoening kunnen worden toegepast 
alsook voorschriften over de wijziging en 
ontbinding van dergelijke overeenkomsten.

en digitale diensten met de overeenkomst, 
de vormen van genoegdoening in geval van 
gebrek aan een dergelijke 
overeenstemming en de wijze waarop die 
vormen van genoegdoening kunnen 
worden toegepast alsook voorschriften 
over de wijziging en ontbinding van 
dergelijke overeenkomsten.

Or. it

Amendement 372
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "digitale inhoud": 1. "digitale inhoud": gegevens die in 
digitale vorm geproduceerd en geleverd 
worden;

Or. fr

Amendement 373
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gegevens die in digitale vorm 
geproduceerd en geleverd worden, 
bijvoorbeeld video, audio, applicaties, 
digitale games en alle andere software,

Schrappen

Or. fr

Amendement 374
Constance Le Grip
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gegevens die in digitale vorm 
geproduceerd en geleverd worden, 
bijvoorbeeld video, audio, applicaties, 
digitale games en alle andere software,

(a) gegevens die in digitale vorm 
geproduceerd en geleverd worden,

Or. fr

Amendement 375
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gegevens die in digitale vorm 
geproduceerd en geleverd worden, 
bijvoorbeeld video, audio, applicaties, 
digitale games en alle andere software,

(a) gegevens die in digitale vorm 
geproduceerd en geleverd worden;

Or. en

Amendement 376
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gegevens die in digitale vorm 
geproduceerd en geleverd worden, 
bijvoorbeeld video, audio, applicaties, 
digitale games en alle andere software,

(a) gegevens die in digitale vorm 
geproduceerd en geleverd worden, 
bijvoorbeeld videobestanden, 
audiobestanden, applicaties, digitale 
games en alle andere software,

Or. fr
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Amendement 377
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gegevens die in digitale vorm 
geproduceerd en geleverd worden, 
bijvoorbeeld video, audio, applicaties,
digitale games en alle andere software,

(a) gegevens die in digitale vorm 
geproduceerd en geleverd worden, 
bijvoorbeeld video, audio, applicaties en
digitale games,

Or. ro

Amendement 378
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) diensten die de totstandkoming, 
verwerking of opslag van gegevens in 
digitale vorm mogelijk maken, wanneer 
deze gegevens door de consument worden 
verstrekt, en

Schrappen

Or. fr

Amendement 379
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) diensten die de totstandkoming, 
verwerking of opslag van gegevens in 
digitale vorm mogelijk maken, wanneer 
deze gegevens door de consument worden 
verstrekt, en

Schrappen
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Or. ro

Amendement 380
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) diensten die de totstandkoming, 
verwerking of opslag van gegevens in 
digitale vorm mogelijk maken, wanneer 
deze gegevens door de consument worden 
verstrekt, en

Schrappen

Or. it

Amendement 381
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) diensten die de totstandkoming, 
verwerking of opslag van gegevens in 
digitale vorm mogelijk maken, wanneer 
deze gegevens door de consument worden 
verstrekt, en

Schrappen

Or. en

Amendement 382
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) diensten die de totstandkoming, 
verwerking of opslag van gegevens in 

(b) digitale diensten die de 
totstandkoming, verwerking of opslag van 
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digitale vorm mogelijk maken, wanneer 
deze gegevens door de consument worden 
verstrekt, en

gegevens in digitale vorm mogelijk maken, 
wanneer deze gegevens door de consument 
worden verstrekt, en

Or. en

Amendement 383
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) diensten die het delen van 
gegevens en alle andere interactie met 
gegevens in digitale vorm die door andere 
gebruikers van de dienst worden verstrekt, 
mogelijk maken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 384
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) diensten die het delen van 
gegevens en alle andere interactie met 
gegevens in digitale vorm die door andere 
gebruikers van de dienst worden verstrekt, 
mogelijk maken;

Schrappen

Or. ro

Amendement 385
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) diensten die het delen van 
gegevens en alle andere interactie met 
gegevens in digitale vorm die door andere 
gebruikers van de dienst worden verstrekt, 
mogelijk maken;

Schrappen

Or. it

Amendement 386
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) diensten die het delen van 
gegevens en alle andere interactie met 
gegevens in digitale vorm die door andere 
gebruikers van de dienst worden verstrekt, 
mogelijk maken;

Schrappen

Or. en

Amendement 387
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) diensten die het delen van gegevens 
en alle andere interactie met gegevens in 
digitale vorm die door andere gebruikers 
van de dienst worden verstrekt, mogelijk 
maken;

(c) digitale diensten die het delen van 
gegevens en alle andere interactie met 
gegevens in digitale vorm die door andere 
gebruikers van de dienst worden verstrekt, 
mogelijk maken;

Or. en



AM\1117404NL.docx 55/179 PE599.502v02-00

NL

Amendement 388
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. "digitale dienst"

(a) diensten die de totstandkoming, 
verwerking of opslag van gegevens in 
digitale vorm mogelijk maken, wanneer 
deze gegevens door de consument worden 
verstrekt, bijvoorbeeld opslag in de cloud 
of diensten voor het hosten van 
bestanden, en

(b) diensten die het delen van 
gegevens en alle andere interactie met 
gegevens in digitale vorm die door andere 
gebruikers van de dienst worden verstrekt, 
mogelijk maken, zoals sociale media, 
diensten voor instant messaging, websites 
of platformen voor het delen van video- of 
audiofragmenten die niet onder 
elektronische-communicatiediensten 
vallen;

Or. it

Amendement 389
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. "digitale dienst":

(a) een dienst die de totstandkoming, 
verwerking of opslag van gegevens in 
digitale vorm mogelijk maakt, wanneer 
deze gegevens door de consument worden 
gecreëerd, en

(b) een dienst die het delen van en alle 
andere interactie met gegevens in digitale 
vorm die door de consument of door 
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andere gebruikers van de dienst worden 
gecreëerd, mogelijk maakt;

Or. ro

Amendement 390
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. "digitale dienst":

(a) diensten die de totstandkoming, 
verwerking of opslag van gegevens in 
digitale vorm mogelijk maken, wanneer 
deze gegevens door de consument worden 
verstrekt, en

(b) diensten die het delen van gegevens en 
alle andere interactie met gegevens in 
digitale vorm die door andere gebruikers 
van de dienst worden verstrekt, mogelijk 
maken;

Or. en

Amendement 391
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. "digitale dienst": elke niet in 
loondienst verrichte economische 
activiteit die het mogelijk maakt gegevens 
in digitale vorm tot stand te brengen, te 
verwerken, te bewaren of te delen;

Or. fr
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Amendement 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. "ingebedde digitale inhoud": alle 
vormen van digitale inhoud die op 
voorhand in goederen zijn geïnstalleerd;

Or. en

Motivering

In het licht van de aanvulling in andere amendementen dat deze richtlijn van toepassing moet 
zijn op alle digitale inhoud, met inbegrip van ingebedde digitale inhoud, wordt hier voorzien 
in een definitie van ingebedde digitale inhoud ten behoeve van de consumentenbescherming 
en de duidelijkheid.

Amendement 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "ingebedde digitale inhoud": op 
voorhand geïnstalleerde digitale inhoud 
die als een integraal onderdeel van de 
goederen functioneert en waarvan de 
installatie niet gemakkelijk door de 
consument ongedaan gemaakt kan 
worden;

Or. en

Amendement 394
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. "ingebedde digitale inhoud of 
digitale dienst": vooraf geïnstalleerde 
digitale inhoud of digitale dienst in welke 
vorm dan ook die als een integraal 
onderdeel van een materieel goed 
functioneert en waarvan de installatie niet 
gemakkelijk door de consument ongedaan 
gemaakt kan worden, of die noodzakelijk 
is voor de overeenstemming van het 
materieel goed met de overeenkomst;

Or. fr

Amendement 395
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "integratie": het koppelen van
verschillende onderdelen van een digitale 
omgeving zodat deze als een gecoördineerd 
geheel in overeenstemming met het 
beoogde doel van die omgeving 
functioneren;

2. "integratie": de volledige 
interoperabiliteit tussen de geleverde 
digitale inhoud of digitale dienst en de
verschillende onderdelen van een digitale 
omgeving zodat deze als een gecoördineerd 
geheel in overeenstemming met het 
beoogde doel van die omgeving 
functioneren;

Or. it

Amendement 396
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "integratie": het koppelen van 
verschillende onderdelen van een digitale 
omgeving zodat deze als een 

2. "integratie": het koppelen en 
integreren van verschillende onderdelen 
van digitale inhoud en de onderdelen van 
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gecoördineerd geheel in overeenstemming 
met het beoogde doel van die omgeving 
functioneren;

een digitale omgeving om de digitale 
inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst te gebruiken;

Or. en

Amendement 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "ingebedde software": op 
voorhand geïnstalleerde digitale inhoud 
die als een integraal onderdeel van de 
goederen functioneert en waarvan de 
installatie niet gemakkelijk door de 
consument ongedaan gemaakt kan 
worden;

Or. en

Amendement 398
Marietje Schaake

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "ingebedde digitale inhoud": 
digitale inhoud in de zin van deze 
richtlijn, die is geïnstalleerd door of met 
toestemming van de verkoper, producent 
of een andere persoon in de 
transactieketen en die i) functioneert als 
integraal onderdeel van de goederen en
waarvan de installatie niet gemakkelijk 
door de gemiddelde consument die dit 
soort goederen gebruikt, ongedaan 
gemaakt kan worden; of ii) nodig is voor 
de overeenstemming van de goederen met 
de overeenkomst;
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Or. en

Amendement 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "ingebedde digitale inhoud": op 
voorhand geïnstalleerde digitale inhoud 
die als een integraal onderdeel van de 
goederen functioneert of die noodzakelijk 
is voor de overeenstemming van het 
product met de overeenkomst;

Or. en

Amendement 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "leverancier": iedere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze 
privaat of publiek is, die handelt, eventueel 
via een andere persoon die namens hem of 
voor zijn rekening optreedt, in het kader 
van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit;

3. "leverancier": iedere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze 
privaat of publiek is, die handelt, eventueel 
via een andere persoon die namens hem of 
voor zijn rekening optreedt, in het kader 
van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit; Voor de toepassing van 
deze richtlijn levert een handelaar geen 
digitale inhoud aan een consument 
uitsluitend omdat de handelaar een dienst 
verleent via welke digitale inhoud de 
consument bereikt;

Or. en

Motivering

Een online videoplatformdienst voor door gebruikers gegenereerde inhoud is bijvoorbeeld 
geen leverancier van digitale inhoud.
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Amendement 401
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "leverancier": iedere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze 
privaat of publiek is, die handelt, eventueel 
via een andere persoon die namens hem of 
voor zijn rekening optreedt, in het kader 
van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit;

3. "leverancier": iedere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze 
privaat of publiek is, die met betrekking tot 
onder deze richtlijn vallende 
overeenkomsten handelt, eventueel via een 
andere persoon die namens hem of voor 
zijn rekening optreedt, in het kader van zijn 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit;

Or. en

Amendement 402
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "leverancier": iedere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze 
privaat of publiek is, die handelt, 
eventueel via een andere persoon die 
namens hem of voor zijn rekening 
optreedt, in het kader van zijn handels-, 
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

3. "leverancier": iedere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze 
privaat of publiek is, die door middel van 
een levering toegang biedt tot digitale 
inhoud of digitale inhoud beschikbaar 
maakt;

Or. en

Amendement 403
Dennis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "leverancier": iedere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze 
privaat of publiek is, die handelt, eventueel
via een andere persoon die namens hem of 
voor zijn rekening optreedt, in het kader 
van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit;

3. "leverancier" of "verkoper": iedere 
natuurlijke persoon of rechtspersoon, 
ongeacht of deze privaat of publiek is, die 
handelt, eventueel via een andere persoon 
die namens hem of voor zijn rekening 
optreedt, in het kader van zijn handels-, 
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Or. en

Amendement 404
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die buiten zijn handels-, 
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit 
vallen;

4. "consument": iedere natuurlijke 
persoon die in verband met onder deze 
richtlijn vallende overeenkomsten handelt 
voor doeleinden die buiten zijn handels-, 
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit 
vallen;

Or. en

Amendement 405
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die buiten zijn handels-, 
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit 
vallen;

4. "consument": iedere natuurlijke 
persoon die bij onder deze richtlijn 
vallende overeenkomsten handelt voor 
doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit vallen;

Or. en
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Amendement 406
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "schadevergoeding": een geldsom 
waarop een consument aanspraak kan 
maken als vergoeding voor economische 
schade aan zijn digitale omgeving;

Schrappen

Or. en

Amendement 407
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "schadevergoeding": een geldsom 
waarop een consument aanspraak kan 
maken als vergoeding voor economische 
schade aan zijn digitale omgeving;

5. "schadevergoeding": een geldsom 
waarop een consument aanspraak kan 
maken als vergoeding voor economische of 
geldelijke schade aan zijn digitale 
omgeving;

Or. en

Amendement 408
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "schadevergoeding": een geldsom 
waarop een consument aanspraak kan 
maken als vergoeding voor economische 
schade aan zijn digitale omgeving;

5. "schadevergoeding": een geldsom 
waarop een consument aanspraak kan 
maken als vergoeding voor de 
veroorzaakte schade;
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Or. en

Amendement 409
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "schadevergoeding": een geldsom 
waarop een consument aanspraak kan 
maken als vergoeding voor economische
schade aan zijn digitale omgeving;

5. "schadevergoeding": een geldsom 
waarop een consument aanspraak kan 
maken als vergoeding voor schade aan zijn 
digitale omgeving;

Or. fr

Amendement 410
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "schadevergoeding": een geldsom 
waarop een consument aanspraak kan 
maken als vergoeding voor economische
schade aan zijn digitale omgeving;

5. "schadevergoeding": een geldsom 
waarop een consument aanspraak kan 
maken als vergoeding voor materiële en 
immateriële schade;

Or. en

Motivering

Aanpassing aan artikel 14 van de nieuwe pakketreizenrichtlijn.

Amendement 411
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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6. "prijs": geld dat verschuldigd is in 
ruil voor geleverde digitale inhoud;

Schrappen

Or. en

Amendement 412
Marlene Mizzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "prijs": geld dat verschuldigd is in 
ruil voor geleverde digitale inhoud;

6. "prijs": geld of een digitale 
vertegenwoordiging van waarde, met 
inbegrip van een virtuele valuta of een 
andere tegenprestatie zoals gegevens, 
verschuldigd in ruil voor de levering van
digitale inhoud of een digitale dienst;

Or. en

Amendement 413
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "prijs": geld dat verschuldigd is in 
ruil voor geleverde digitale inhoud;

6. "prijs": geld of een andere 
vertegenwoordiging van waarde
verschuldigd in ruil voor geleverde digitale 
inhoud;

Or. en

Amendement 414
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "prijs": geld dat verschuldigd is in 
ruil voor geleverde digitale inhoud;

6. "prijs": geld dat verschuldigd is in 
ruil voor geleverde digitale inhoud of een 
geleverde digitale dienst;

Or. it

Amendement 415
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. "persoonsgegevens": persoonlijke 
gegevens als gedefinieerd in artikel 4, 
punt 1, van Verordening (EU) 2016/679 
van het Europees Parlement en de Raad 
(verordening gegevensbescherming)1 bis

1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1-88).

Or. en

Amendement 416
Marlene Mizzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. "persoonsgegevens of andere 
gegevens": gegevens als gedefinieerd in 
artikel 4, punt 1, van Verordening (EU) 
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2016/679;

Or. en

Amendement 417
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. "persoonsgegevens": persoonlijke 
gegevens als gedefinieerd in artikel 4, 
punt 1, van Verordening (EU) 2016/679;

Or. en

Amendement 418
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. "persoonsgegevens": persoonlijke 
gegevens als gedefinieerd in artikel 4, 
punt 1, van Verordening (EU) 2016/679;

Or. en

Amendement 419
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. "gegevens als tegenprestatie": 
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persoonsgegevens of andere gegevens die 
door de consument aan de leverancier 
worden verstrekt in het kader van het 
sluiten of uitvoeren van de overeenkomst, 
met inbegrip van gegevens die worden 
gecreëerd door het gebruik door de 
consument van geleverde digitale inhoud 
of digitale diensten en die door de 
leverancier of een derde partij worden 
gebruikt op basis van de instemming van 
de consument of anderszins.

Or. en

Motivering

Gegevens als tegenprestatie dienen niet het samenvoegen van geanonimiseerde 
gebruikersgegevens te omvatten voor het verbeteren van de digitale inhoud of dienst, maar 
uitsluitend het gebruik van gegevens als integraal onderdeel van een verdienmodel voor de 
leverancier zelf of een derde partij.

Amendement 420
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. "overeenkomst": de 
wilsovereenstemming die gericht is op de 
totstandbrenging van verbintenissen of 
andere rechtsgevolgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 421
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. "digitale omgeving": hardware, 
digitale inhoud en iedere 

8. "digitale omgeving": hardware, 
digitale inhoud en digitale diensten en 
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netwerkverbinding voor zover de gebruiker 
daarover controle uitoefent;

iedere netwerkverbinding voor zover de 
gebruiker daarover controle uitoefent;

Or. it

Amendement 422
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. "digitale omgeving": hardware, 
digitale inhoud en iedere 
netwerkverbinding voor zover de 
gebruiker daarover controle uitoefent;

8. "digitale omgeving": hardware, 
software en iedere netwerkverbinding die 
de consument gebruikt;

Or. en

Amendement 423
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. "digitale omgeving": hardware, 
digitale inhoud en iedere 
netwerkverbinding voor zover de gebruiker 
daarover controle uitoefent;

8. "digitale omgeving": hardware, 
software, digitale inhoud en iedere 
netwerkverbinding voor zover de gebruiker 
daarover controle uitoefent;

Or. en

Amendement 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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8. "digitale omgeving": hardware, 
digitale inhoud en iedere 
netwerkverbinding voor zover de gebruiker 
daarover controle uitoefent;

8. "digitale omgeving": hardware, 
software, digitale inhoud en iedere 
netwerkverbinding voor zover de gebruiker 
daarover controle uitoefent;

Or. en

Amendement 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. "digitale omgeving": hardware,
digitale inhoud en iedere 
netwerkverbinding voor zover de 
gebruiker daarover controle uitoefent;

8. "digitale omgeving": hardware en
digitale inhoud voor zover de gebruiker 
daarover controle uitoefent;

Or. en

Motivering

Het is niet mogelijk voor een leverancier om rekening te houden met iedere 
netwerkverbinding die een consument kan hebben bij het installeren van zijn product, met 
name gezien het toenemende aantal aangesloten apparaten.

Amendement 426
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "interoperabiliteit": het vermogen 
van digitale inhoud om al zijn functies te 
vervullen in wisselwerking met een 
concrete digitale omgeving;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 427
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "interoperabiliteit": het vermogen
van digitale inhoud om al zijn functies te 
vervullen in wisselwerking met een 
concrete digitale omgeving;

9. "interoperabiliteit": de 
compatibiliteit van de digitale inhoud en 
de functies hiervan met een andere 
standaard hardware- en software-
omgeving dan die waarin deze inhoud 
wordt geleverd, met inbegrip van het feit 
dat consumenten toegang hebben tot 
digitale inhoud zonder de toepassingen of 
andere technologieën te hoeven gebruiken 
om de inhoud te converteren waartoe zij 
toegang willen hebben;

Or. en

Amendement 428
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "interoperabiliteit": het vermogen 
van digitale inhoud om al zijn functies te 
vervullen in wisselwerking met een 
concrete digitale omgeving;

9. "interoperabiliteit": het vermogen 
van rechtmatig verworven digitale inhoud 
om te functioneren met andere bestaande 
of toekomstige producten of systemen, 
zonder dat de toegang ertoe of de werking 
ervan wordt beperkt;

Or. fr

Amendement 429
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "interoperabiliteit": het vermogen
van digitale inhoud om al zijn functies te
vervullen in wisselwerking met een 
concrete digitale omgeving;

9. "interoperabiliteit": de 
compatibiliteit van digitale inhoud en van
zijn functies met een andere hardware- en 
softwareomgeving dan die waarin de 
digitale inhoud wordt geleverd;

Or. fr

Amendement 430
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "interoperabiliteit": het vermogen 
van digitale inhoud om al zijn functies te 
vervullen in wisselwerking met een 
concrete digitale omgeving;

9. "interoperabiliteit": het vermogen 
van digitale inhoud en digitale diensten
om al hun functies te vervullen in 
wisselwerking met een concrete digitale 
omgeving;

Or. it

Amendement 431
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "interoperabiliteit": het vermogen 
van digitale inhoud om al zijn functies te 
vervullen in wisselwerking met een 
concrete digitale omgeving;

9. "interoperabiliteit": het vermogen 
van digitale inhoud om al zijn functies te 
vervullen in wisselwerking met een 
standaard hardware- en software-
omgeving;

Or. en
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Amendement 432
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "interoperabiliteit": het vermogen 
van digitale inhoud om al zijn functies te 
vervullen in wisselwerking met een 
concrete digitale omgeving;

9. "compatibiliteit": het vermogen van 
digitale inhoud om al zijn functies te 
vervullen in wisselwerking met een 
concrete digitale omgeving;

Or. fr

Amendement 433
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. "interoperabiliteit": het vermogen 
van digitale inhoud om al zijn functies te 
vervullen in wisselwerking met een 
concrete digitale omgeving;

Or. fr

Amendement 434
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. "interoperabiliteit": de 
compatibiliteit van een digitaal 
boekbestand en van zijn functies met een 
andere hardware- en softwareomgeving 
dan die waarin het digitale boekbestand 
wordt geleverd, zonder beperking van de 
duur en uitsluitend geleverd in een open
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format;

Or. fr

Amendement 435
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 ter. "open format": een interoperabel 
gegevensformat waarvan de technische 
specificaties openbaar zijn en dat vrij 
toegankelijk is en vrijelijk kan worden 
gebruikt;

Or. fr

Amendement 436
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. "levering": het bieden van 
toegang tot of het beschikbaar maken van 
digitale inhoud;

Schrappen

Or. en

Amendement 437
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. "levering": het bieden van toegang 10. "levering": het bieden van toegang 
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tot of het beschikbaar maken van digitale 
inhoud;

tot of het beschikbaar maken van digitale 
inhoud en/of digitale diensten;

Or. ro

Amendement 438
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. "levering": het bieden van toegang 
tot of het beschikbaar maken van digitale 
inhoud;

10. "levering": het bieden van toegang 
tot of het beschikbaar maken van digitale 
inhoud of een digitale dienst;

Or. it

Amendement 439
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. "levering": het bieden van toegang 
tot of het beschikbaar maken van digitale 
inhoud;

10. "levering": het bieden van toegang 
tot of het beschikbaar maken van digitale 
inhoud of een digitale dienst;

Or. fr

Amendement 440
Victor Negrescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. "transactie": iets kopen of 
verkopen, mede rekening houdend met 
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het bestaan van vrije transacties wanneer 
de inhoud kosteloos wordt geleverd;

Or. en

Amendement 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. "duurzame gegevensdrager": ieder 
hulpmiddel dat de consument of de 
leverancier in staat stelt om persoonlijk aan 
hem gerichte informatie op te slaan op een 
wijze die deze informatie toegankelijk 
maakt voor toekomstig gebruik gedurende 
een periode die is aangepast aan het doel 
waarvoor de informatie is bestemd, en die 
een ongewijzigde weergave van de 
opgeslagen informatie mogelijk maakt.

11. "materiële gegevensdrager": ieder 
hulpmiddel dat de consument of de 
leverancier in staat stelt om persoonlijk aan 
hem gerichte informatie op te slaan op een 
wijze die deze informatie toegankelijk 
maakt voor toekomstig gebruik gedurende 
een periode die is aangepast aan het doel 
waarvoor de informatie is bestemd, en die 
een ongewijzigde weergave van de 
opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Or. en

Amendement 442
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 
geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud of een 
digitale dienst levert of zich tot een 
dergelijke levering verbindt en daarvoor in 
ruil een prijs moet worden betaald of door 
de consument een andere tegenprestatie 
dan geld wordt geleverd door zijn of haar 
persoonlijke gegevens of andere gegevens
beschikbaar te maken, voor zover dit 
mogelijk is in overeenstemming met 
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Verordening (EU) 2016/679, wanneer 
dergelijke gegevens met een 
winstoogmerk worden verwerkt. In de 
overeenkomst wordt uitdrukkelijk vermeld 
welke gegevens in ruil voor de geleverde 
inhoud worden verstrekt.

Or. en

Amendement 443
Marietje Schaake

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 
geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud of 
digitale inhoud levert die is ingebed in 
goederen of zich tot een dergelijke 
levering verbindt en daarvoor in ruil een 
prijs moet worden betaald of door de 
consument actief een andere tegenprestatie 
dan geld wordt geleverd, in de vorm van 
persoonlijke gegevens of andere gegevens.

Or. en

Amendement 444
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald. De opname in de richtlijn van 
betalingen in de vorm van een andere 
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geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

tegenprestatie dan geld, door middel van 
de verstrekking van persoonlijke gegevens 
of andere gegevens, zal worden overwogen 
als onderdeel van het toekomstige 
evaluatieproces.

Or. en

Motivering

Verder onderzoek is nodig om vast te stellen of gegevens zouden moeten worden gebruikt als 
tegenprestatie en moeten worden opgenomen onder het toepassingsgebied van de richtlijn.

Amendement 445
Angel Dzhambazki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 
geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een geldelijke vergoeding
moet worden betaald.

Or. en

Amendement 446
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en
daarvoor in ruil een prijs moet worden 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud of een 
digitale dienst levert of zich tot een 
dergelijke levering verbindt in ruil voor
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betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 
geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

een bepaalde prijs en/of persoonsgegevens
of andere gegevens die door de consument 
verstrekt of door de leverancier of een 
derde partij ten behoeve van de 
leverancier verzameld worden.

Or. fr

Amendement 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 
geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud of een 
product met ingebedde digitale inhoud 
levert of zich tot een dergelijke levering 
verbindt en daarvoor in ruil een prijs moet 
worden betaald.

Or. en

Motivering

De richtlijn digitale inhoud moet van toepassing zijn op alle betaalde digitale inhoud, met 
inbegrip van ingebedde digitale inhoud, teneinde te zorgen voor duidelijkheid voor 
consumenten en leveranciers ten aanzien van de status van verstrekte digitale inhoud die is 
ingebed in een materieel product, maar niet op inhoud die kosteloos wordt geleverd, 
waarvoor consumenten niet noodzakelijkerwijs hetzelfde niveau van betrouwbaarheid 
verwachten als voor betaalde inhoud. Het zorgen voor beperkende lasten voor kleine 
leveranciers van kosteloze digitale inhoud zou een onevenredig antwoord zijn om problemen 
te compenseren waarmee consumenten in sommige Europese landen te maken hebben.

Amendement 448
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 
geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud of 
digitale diensten levert of zich tot een 
dergelijke levering verbindt en daarvoor in 
ruil een prijs moet worden betaald of door 
de consument actief een andere 
tegenprestatie dan geld wordt geleverd, in 
de vorm van persoonlijke gegevens of 
andere gegevens.

Or. ro

Amendement 449
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de 
leverancier aan de consument digitale 
inhoud levert of zich tot een dergelijke 
levering verbindt en daarvoor in ruil een 
prijs moet worden betaald of door de 
consument actief een andere 
tegenprestatie dan geld wordt geleverd, in 
de vorm van persoonlijke gegevens of 
andere gegevens.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten in het kader waarvan
de leverancier aan de consument digitale 
inhoud of digitale diensten levert of zich 
tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of persoonlijke gegevens moeten 
worden verstrekt.

Or. en

Amendement 450
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 1. Deze richtlijn is van toepassing op 
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alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 
geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud of een 
digitale dienst levert of zich tot een 
dergelijke levering verbindt en daarvoor in 
ruil een prijs moet worden betaald en/of
door de consument actief een andere 
tegenprestatie dan geld wordt geleverd, in 
de vorm van persoonlijke gegevens of 
andere gegevens.

Or. it

Amendement 451
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 
geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief en 
vrijwillig een andere tegenprestatie dan 
geld wordt geleverd, in de vorm van 
persoonlijke gegevens.

Or. fr

Amendement 452
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud of een 
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zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 
geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

digitale dienst levert of zich tot een 
dergelijke levering verbindt in ruil voor
een prijs en/of persoonlijke gegevens of 
andere gegevens die door de consument 
worden verstrekt of door de leverancier of 
een derde partij worden verzameld.

Or. en

Amendement 453
Maria Grapini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 
geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald en/of persoonlijke gegevens of 
andere economisch waardevolle gegevens 
door de consument moeten worden 
geleverd of door de leverancier of een 
derde partij moeten worden verzameld.

Or. ro

Amendement 454
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 
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geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens.

Or. en

Amendement 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 
geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 
geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens.

Or. en

Motivering

"Andere gegevens" kunnen niet als tegenprestatie worden beschouwd, gezien het feit dat de 
voordelen en de waarde van de verwerking van andere gegevens vaak een gevolg zijn van een 
gezamenlijke inspanning van gebruikers en leveranciers.

Amendement 456
Inese Vaidere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een 
andere tegenprestatie dan geld wordt 
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geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens.

Or. en

Amendement 457
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten voor de levering van 
digitale producten die volgens de 
specificaties van de consument zijn 
ontwikkeld.

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud of digitale diensten die 
volgens de specificaties van de consument 
zijn ontwikkeld.

Or. it

Amendement 458
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten voor de levering van 
digitale producten die volgens de 
specificaties van de consument zijn 
ontwikkeld.

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud of een digitale dienst die 
volgens de specificaties van de consument 
zijn ontwikkeld.

Or. fr

Amendement 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten voor de levering van 
digitale producten die volgens de 
specificaties van de consument zijn 
ontwikkeld.

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud die volgens de specificaties 
van de consument zijn ontwikkeld.

Or. en

Amendement 460
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer een overeenkomst wordt 
gesloten voor de levering van digitale 
inhoud, wordt deze als koopovereenkomst 
beschouwd.

Or. en

Amendement 461
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met uitzondering van de artikelen 
5 en 11 is deze richtlijn van toepassing op 
iedere duurzame drager die digitale 
inhoud bevat, wanneer de duurzame 
drager uitsluitend is gebruikt als drager 
voor digitale inhoud.

Schrappen

Or. fr

Amendement 462
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Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met uitzondering van de artikelen 
5 en 11 is deze richtlijn van toepassing op 
iedere duurzame drager die digitale 
inhoud bevat, wanneer de duurzame 
drager uitsluitend is gebruikt als drager 
voor digitale inhoud.

Schrappen

Or. it

Amendement 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met uitzondering van de artikelen 
5 en 11 is deze richtlijn van toepassing op 
iedere duurzame drager die digitale inhoud 
bevat, wanneer de duurzame drager 
uitsluitend is gebruikt als drager voor 
digitale inhoud.

3. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op duurzame dragers die digitale inhoud 
bevatten, wanneer de duurzame drager 
uitsluitend is gebruikt als drager voor 
digitale inhoud.

Or. en

Amendement 464
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 
Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met uitzondering van de artikelen 5 
en 11 is deze richtlijn van toepassing op
iedere duurzame drager die digitale 

3. Met uitzondering van de artikelen 5 
en 11 is deze richtlijn van toepassing op 
goederen met ingebedde digitale inhoud, 
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inhoud bevat, wanneer de duurzame 
drager uitsluitend is gebruikt als drager 
voor digitale inhoud.

tenzij de leverancier aantoont dat het 
gebrek aan overeenstemming te wijten is 
aan de hardware van het product. Deze 
richtlijn is ook van toepassing op 
materiële media, wanneer deze uitsluitend 
worden gebruikt als drager voor digitale 
inhoud, tenzij de leverancier aantoont dat 
het gebrek aan overeenstemming te wijten 
is aan het materiële medium.

Or. en

Amendement 465
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met uitzondering van de artikelen 
5 en 11 is deze richtlijn van toepassing op
iedere duurzame drager die digitale 
inhoud bevat, wanneer de duurzame 
drager uitsluitend is gebruikt als drager 
voor digitale inhoud.

3. Deze richtlijn is van toepassing op 
goederen met ingebedde digitale inhoud, 
tenzij de leverancier aantoont dat het 
gebrek aan overeenstemming te wijten is 
aan de hardware van het product.

Or. en

Amendement 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer de digitale inhoud wordt 
geleverd op een materieel medium of is 
ingebed in een product, is deze richtlijn, 
met uitzondering van de artikelen 5 en 11,
van toepassing op elk gebrek aan 
overeenstemming, tenzij de leverancier 
aantoont dat het gebrek aan 
overeenstemming te wijten is aan het 
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materiële medium of de hardware van het 
product.

Or. en

Amendement 467
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bepalingen van deze richtlijn 
zijn ook van toepassing op digitale inhoud 
die is ingebed in goederen. Ongeacht 
speciale contractuele relaties, is de 
leverancier van de goederen tegenover de 
consument verantwoordelijk voor de 
naleving van de verplichtingen met 
betrekking tot de digitale inhoud.

Or. de

Motivering

De vastgestelde eisen voor de overeenstemming van digitale inhoud met de overeenkomst en 
de rechten waarop consumenten zich bij een gebrek aan overeenstemming kunnen beroepen 
vormen een zinvol en geschikt uitgangspunt en moeten daarom ook gelden voor digitale 
inhoud die is ingebed in materiële goederen. Om het voor de consument gemakkelijker te 
maken zijn rechten te doen gelden, moet de verkoper van de goederen de 
verantwoordelijkheid voor een gebrek aan overeenstemming op zich nemen, ongeacht 
speciale bepalingen van de overeenkomst.

Amendement 468
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten voor de levering van 
ingebedde digitale inhoud of een 
ingebedde digitale dienst, tenzij de 
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leverancier aantoont dat het gebrek aan 
overeenstemming te wijten is aan de 
hardware van het product.

Or. fr

Amendement 469
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn is van toepassing op 
goederen waarin digitale inhoud is 
verwerkt, tenzij de leverancier aantoont 
dat het gebrek aan overeenstemming niet 
te wijten is aan de hardware van het 
product.

Or. it

Amendement 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op ingebedde digitale inhoud.

Or. en

Amendement 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op digitale inhoud die wordt 
verstrekt tegen een andere tegenprestatie 
dan geld voor zover de leverancier de 
consument verzoekt om persoonsgegevens 
te verstrekken waarvan de verwerking 
strikt noodzakelijk is voor de uitvoering 
van de overeenkomst of voor het voldoen 
aan wettelijke vereisten en de leverancier 
deze gegevens niet verder verwerkt op een 
wijze die onverenigbaar is met dit doel. Zij 
is evenmin van toepassing op andere 
gegevens die de leverancier van de 
consument vraagt om ervoor te zorgen dat 
de digitale inhoud in overeenstemming 
met de overeenkomst is of om aan 
wettelijke vereisten te voldoen, voor zover 
de leverancier deze gegevens niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt.

Schrappen

Or. en

Amendement 472
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dit doel. Zij is 
evenmin van toepassing op andere 
gegevens die de leverancier van de 
consument vraagt om ervoor te zorgen dat 
de digitale inhoud in overeenstemming 

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de overeenkomst of 
voor het voldoen aan wettelijke vereisten 
en de leverancier deze gegevens niet verder 
verwerkt.
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met de overeenkomst is of om aan 
wettelijke vereisten te voldoen, voor zover 
de leverancier deze gegevens niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt.

Or. en

Amendement 473
Angel Dzhambazki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dit doel. Zij is 
evenmin van toepassing op andere 
gegevens die de leverancier van de 
consument vraagt om ervoor te zorgen dat 
de digitale inhoud in overeenstemming 
met de overeenkomst is of om aan 
wettelijke vereisten te voldoen, voor zover 
de leverancier deze gegevens niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt.

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
wanneer de leverancier de 
persoonsgegevens of andere gegevens die 
door de consument werden verstrekt, 
hoofdzakelijk gebruikt om de volledige of 
een deel van de digitale inhoud of dienst 
te leveren, of om te voldoen aan de 
wettelijke vereisten waaraan de 
leverancier gebonden is, en de leverancier 
de persoonsgegevens of andere gegevens 
niet voor andere doeleinden verwerkt.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan meer duidelijkheid, aangezien gegevens "waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het voldoen aan wettelijke 
vereisten" erg beperkt is en gegevens voor andere legitieme commerciële doeleinden dan 
marketing zouden kunnen worden gebruikt.

Amendement 474
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Kaja Kallas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dit doel. Zij is 
evenmin van toepassing op andere 
gegevens die de leverancier van de 
consument vraagt om ervoor te zorgen dat 
de digitale inhoud in overeenstemming 
met de overeenkomst is of om aan 
wettelijke vereisten te voldoen, voor zover 
de leverancier deze gegevens niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt.

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dat doel. Zij is 
evenmin van toepassing op 
persoonsgegevens die de consument niet 
actief verstrekt.

Or. en

Motivering

Er is geen juridisch kader voor de verwerking van andere gegevens, waardoor het creëren 
van een parallel tussen de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens 
leidt tot rechtsonzekerheid. Er moet bovendien worden verduidelijkt dat een relatie tussen 
gegevens in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming niet 
noodzakelijkerwijs betekent dat een contractuele relatie tot stand is gekomen, wat betekent 
dat het simpele feit dat gegevens worden verzameld, er niet toe leidt dat deze relatie tussen 
gegevens onder het toepassingsgebied van de richtlijn valt.

Amendement 475
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
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op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dit doel. Zij is 
evenmin van toepassing op andere 
gegevens die de leverancier van de 
consument vraagt om ervoor te zorgen dat 
de digitale inhoud in overeenstemming met 
de overeenkomst is of om aan wettelijke 
vereisten te voldoen, voor zover de 
leverancier deze gegevens niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt.

op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dit doel. Zij is 
evenmin van toepassing op andere 
gegevens, zoals foto's, gedichten, liedjes 
of andere producties van gebruikers, die 
de leverancier van de consument vraagt om 
ervoor te zorgen dat de digitale inhoud in 
overeenstemming met de overeenkomst is 
of om aan wettelijke vereisten te voldoen, 
voor zover de leverancier deze gegevens 
niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Or. it

Amendement 476
Dita Charanzová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dit doel. Zij is 
evenmin van toepassing op andere 
gegevens die de leverancier van de 
consument vraagt om ervoor te zorgen dat 
de digitale inhoud in overeenstemming 
met de overeenkomst is of om aan 
wettelijke vereisten te voldoen, voor zover 

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dit doel. Zij is 
evenmin van toepassing op 
persoonsgegevens die de leverancier van 
de consument vraagt en die niet worden 
doorgegeven, worden overgedragen of in 
licentie worden gegeven aan of worden 
gedeeld met derden of op andere wijze 
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de leverancier deze gegevens niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt.

door de leverancier aan derden worden 
doorgestuurd.

Or. en

Amendement 477
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dit doel. Zij is 
evenmin van toepassing op andere 
gegevens die de leverancier van de 
consument vraagt om ervoor te zorgen dat 
de digitale inhoud in overeenstemming met 
de overeenkomst is of om aan wettelijke 
vereisten te voldoen, voor zover de 
leverancier deze gegevens niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt.

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dit doel. Zij is 
evenmin van toepassing op andere 
gegevens die de leverancier van de 
consument vraagt om ervoor te zorgen dat 
de digitale inhoud in overeenstemming met 
de overeenkomst is of om aan wettelijke 
vereisten te voldoen, voor zover de 
leverancier deze gegevens niet voor andere
doeleinden met een winstoogmerk 
verwerkt.

Or. en

Amendement 478
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
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op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dit doel. Zij is 
evenmin van toepassing op andere 
gegevens die de leverancier van de 
consument vraagt om ervoor te zorgen dat 
de digitale inhoud in overeenstemming met 
de overeenkomst is of om aan wettelijke 
vereisten te voldoen, voor zover de 
leverancier deze gegevens niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt.

op digitale inhoud of digitale diensten die 
worden verstrekt tegen een andere 
tegenprestatie dan geld voor zover de 
leverancier de consument verzoekt om 
persoonsgegevens te verstrekken waarvan 
de verwerking strikt noodzakelijk is voor 
de uitvoering van de overeenkomst of voor 
het voldoen aan wettelijke vereisten en de 
leverancier deze gegevens niet verder 
verwerkt op een wijze die onverenigbaar is 
met dit doel. Zij is evenmin van toepassing 
op andere gegevens die de leverancier van 
de consument vraagt om ervoor te zorgen 
dat de digitale inhoud in overeenstemming 
met de overeenkomst is of om aan 
wettelijke vereisten te voldoen, voor zover 
de leverancier deze gegevens niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt.

Or. it

Amendement 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dit doel. Zij is 
evenmin van toepassing op andere 
gegevens die de leverancier van de 
consument vraagt om ervoor te zorgen dat 
de digitale inhoud in overeenstemming met 
de overeenkomst is of om aan wettelijke 
vereisten te voldoen, voor zover de 
leverancier deze gegevens niet voor 

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met Verordening 
(EU) 2016/679. Zij is evenmin van 
toepassing op andere gegevens die de 
leverancier van de consument vraagt om
ervoor te zorgen dat de digitale inhoud in 
overeenstemming met de overeenkomst is 
of om aan wettelijke vereisten te voldoen, 
voor zover de leverancier deze gegevens 
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commerciële doeleinden gebruikt. niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om de tekst van de richtlijn te wijzigen, om te verduidelijken dat deze geen 
voorrang heeft op of in strijd is met Verordening (EU) nr. 2016/679 betreffende algemene 
gegevensbescherming.

Amendement 480
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dit doel. Zij is 
evenmin van toepassing op andere 
gegevens die de leverancier van de 
consument vraagt om ervoor te zorgen dat 
de digitale inhoud in overeenstemming met 
de overeenkomst is of om aan wettelijke 
vereisten te voldoen, voor zover de 
leverancier deze gegevens niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt.

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op digitale inhoud of een digitale dienst 
die wordt verstrekt tegen een andere 
tegenprestatie dan geld voor zover de 
verwerking van de door de consument 
verstrekte persoonsgegevens of andere 
gegevens noodzakelijk is voor het 
aangaan of uitvoeren van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dit doel. Zij is 
evenmin van toepassing op andere 
gegevens die de leverancier van de 
consument vraagt om ervoor te zorgen dat 
de digitale inhoud in overeenstemming met 
de overeenkomst is of om aan wettelijke 
vereisten te voldoen, voor zover de 
leverancier deze gegevens niet voor andere 
doeleinden gebruikt.

Or. fr

Amendement 481
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 3 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) diensten waarbij de menselijke 
tussenkomst van de leverancier bij de 
verrichting overheerst en het digitale 
format voornamelijk als drager wordt 
gebruikt;

(a) andere diensten dan de levering 
van digitale inhoud of digitale diensten;

Or. it

Amendement 482
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) diensten waarbij de menselijke 
tussenkomst van de leverancier bij de 
verrichting overheerst en het digitale 
format voornamelijk als drager wordt 
gebruikt;

(a) diensten waarbij de menselijke 
tussenkomst van de leverancier bij de 
verrichting overheerst en het digitale 
format voornamelijk als drager wordt 
gebruikt, zoals juridische diensten;

Or. de

Motivering

Met deze verduidelijking worden problemen bij de interpretatie en rechtsonzekerheid 
vermeden op een gebied dat normaal gesproken valt onder de uitzondering van artikel 3, lid 
5, onder a), omdat de kenmerkende prestatie niet het aanbieden van digitale inhoud is.

Amendement 483
Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) diensten waarbij de menselijke 
tussenkomst van de leverancier bij de 
verrichting overheerst en het digitale 
format voornamelijk als drager wordt 

(a) diensten waarbij het centrale 
voorwerp niet de levering van digitale 
inhoud of digitale diensten is en waarbij
het digitale format voornamelijk wordt 



PE599.502v02-00 98/179 AM\1117404NL.docx

NL

gebruikt; gebruikt voor de levering van dergelijke 
diensten;

Or. en

Amendement 484
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) diensten waarbij de menselijke 
tussenkomst van de leverancier bij de 
verrichting overheerst en het digitale 
format voornamelijk als drager wordt 
gebruikt;

(a) diensten waarbij de menselijke 
tussenkomst van de leverancier bij de 
verrichting overheerst en het digitale 
format voornamelijk als drager wordt 
gebruikt, zoals juridische diensten;

Or. ro

Amendement 485
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) diensten waarbij de menselijke 
tussenkomst van de leverancier bij de 
verrichting overheerst en het digitale 
format voornamelijk als drager wordt 
gebruikt;

(a) diensten waarbij het digitale format 
voornamelijk als drager wordt gebruikt of 
voor het beschikbaar maken van een 
dergelijke dienst;

Or. en

Amendement 486
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) niet-economische diensten van 
algemeen belang;

Or. fr

Amendement 487
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) activiteiten in het kader van de 
uitoefening van het openbaar gezag, als 
bedoeld in artikel 45 van het Verdrag;

Or. fr

Amendement 488
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) elektronische-
communicatiediensten zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2002/21/EG;

(b) elektronische-
communicatiediensten zoals gedefinieerd 
in Richtlijn 2002/21/EG, met uitzondering 
van nummeronafhankelijke persoonlijke 
communicatiediensten die onder deze 
richtlijn vallen.

Or. en

Motivering

Online communicatiediensten zoals Skype en WhatsApp moeten onder deze richtlijn vallen, 
met name wat betreft de regels inzake de overeenstemming en de looptijd van 
overeenkomsten. Met het amendement wordt derhalve beoogd rekening te houden met het 
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voorstel van de Commissie tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische 
communicatie (herschikking) door een uitzondering in te voeren op de uitsluiting van 
elektronische communicatiediensten van de herziene Richtlijn 2002/21/EG.

Amendement 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de levering van digitale inhoud in 
het kader van een kosteloze of open 
licentie, voor zover geen contractuele 
relaties en verplichtingen bestaan naast 
het naleven van de voorwaarden van de 
licentie.

Or. en

Amendement 490
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 bis – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het beschikbaar stellen van 
uittreksels uit openbare registers die door 
een openbaar ambtenaar of een overheid 
worden beheerd, die bij wet onafhankelijk 
en onpartijdig moeten zijn en geen 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit uitoefenen, maar 
werkzaam zijn in het kader van de 
rechterlijke macht.

Or. de

Motivering

Een vergelijkbaar lid is opgenomen in artikel 3 van Richtlijn 2011/83/EU 
(consumentenrichtlijn).
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Amendement 491
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. (f) diensten die openbare 
evenementen betreffen waarbij de digitale 
inhoud deel uitmaakt van een artistieke 
voorstelling, een filmvoorstelling, een 
liveoptreden en dergelijke.

Or. fr

Amendement 492
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op het beschikbaar stellen van 
elektronisch beheerde openbare registers 
en de afgifte van uittreksels uit dergelijke 
registers.

Or. de

Amendement 493
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op de levering van digitale 
uittreksels uit openbare registers.
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Or. ro

Amendement 494
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een overeenkomst naast
de levering van digitale inhoud andere 
elementen bevat, is deze richtlijn alleen 
van toepassing op de verbintenissen en 
vormen van genoegdoening van partijen
als leverancier en consument van de 
digitale inhoud.

6. Wanneer de overeenkomst voor de 
levering van digitale inhoud of digitale 
diensten aanvullende contractuele 
verbintenissen bevat, is deze richtlijn 
alleen van toepassing op de verbintenissen 
en rechten van partijen en de hun ter 
beschikking staande vormen van 
genoegdoening als leverancier en 
consument van de digitale inhoud of 
digitale diensten.

Or. ro

Amendement 495
Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een overeenkomst naast
de levering van digitale inhoud andere 
elementen bevat, is deze richtlijn alleen 
van toepassing op de verbintenissen en 
vormen van genoegdoening van partijen 
als leverancier en consument van de 
digitale inhoud.

6. Wanneer een overeenkomst 
voorziet in zowel de levering van digitale 
inhoud of digitale diensten als van andere 
goederen of diensten, is deze richtlijn 
alleen van toepassing op de verbintenissen 
en rechten van partijen als leverancier en 
consument van de desbetreffende digitale 
inhoud of digitale dienst.

Or. en

Amendement 496
Antanas Guoga
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een overeenkomst naast
de levering van digitale inhoud andere 
elementen bevat, is deze richtlijn alleen 
van toepassing op de verbintenissen en 
vormen van genoegdoening van partijen als 
leverancier en consument van de digitale 
inhoud.

6. Wanneer een overeenkomst voor de 
levering van digitale inhoud aanvullende 
contractuele verbintenissen bevat, is deze 
richtlijn alleen van toepassing op de 
verbintenissen en vormen van 
genoegdoening van partijen als leverancier 
en consument van de digitale inhoud.

Or. en

Amendement 497
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een overeenkomst naast 
de levering van digitale inhoud andere 
elementen bevat, is deze richtlijn alleen 
van toepassing op de verbintenissen en 
vormen van genoegdoening van partijen als 
leverancier en consument van de digitale 
inhoud.

6. Wanneer een overeenkomst naast 
de levering van digitale inhoud of een 
digitale dienst andere elementen bevat, is 
deze richtlijn alleen van toepassing op de 
verbintenissen en vormen van 
genoegdoening van partijen als leverancier 
en consument van de digitale inhoud of
digitale dienst.

Or. fr

Amendement 498
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een overeenkomst naast 
de levering van digitale inhoud andere 
elementen bevat, is deze richtlijn alleen 

6. Wanneer een overeenkomst naast 
de levering van digitale inhoud of digitale 
diensten andere elementen bevat, is deze 
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van toepassing op de verbintenissen en 
vormen van genoegdoening van partijen als 
leverancier en consument van de digitale 
inhoud.

richtlijn alleen van toepassing op de 
verbintenissen en vormen van 
genoegdoening van partijen als leverancier 
en consument van de digitale inhoud.

Or. it

Amendement 499
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een overeenkomst naast 
de levering van digitale inhoud andere 
elementen bevat, is deze richtlijn alleen 
van toepassing op de verbintenissen en 
vormen van genoegdoening van partijen 
als leverancier en consument van de 
digitale inhoud.

6. Wanneer een overeenkomst naast 
de levering van digitale inhoud andere 
contractuele verplichtingen bevat, is deze 
richtlijn alleen van toepassing op de 
rechten en verplichtingen van partijen als 
leverancier en consument van de digitale 
inhoud.

Or. fr

Amendement 500
Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien een bepaling van deze 
richtlijn strijdig is met een bepaling van 
een andere handeling van de Unie die op 
een specifieke sector of een specifiek 
onderwerp van toepassing is, heeft de 
bepaling van die andere handeling van de 
Unie voorrang boven deze richtlijn.

7. Indien een bepaling van deze 
richtlijn strijdig is met een bepaling van 
een andere handeling van de Unie die op 
een specifieke sector of een specifiek 
onderwerp van toepassing is, heeft de 
bepaling van die andere handeling van de 
Unie voorrang en is die van toepassing op 
die specifieke sectoren.

Or. en
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Amendement 501
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien een bepaling van deze 
richtlijn strijdig is met een bepaling van 
een andere handeling van de Unie die op 
een specifieke sector of een specifiek 
onderwerp van toepassing is, heeft de 
bepaling van die andere handeling van de 
Unie voorrang boven deze richtlijn.

7. Indien een bepaling van deze 
richtlijn strijdig is met een bepaling van 
een andere handeling van de Unie die op 
een specifieke sector of een specifiek 
onderwerp van toepassing is, geldt de 
bepaling van die andere handeling van de 
Unie.

Or. en

Amendement 502
Maria Grapini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Deze richtlijn laat de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens 
onverlet.

8. Deze richtlijn laat de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens 
onverlet. Consumentenrechten uit hoofde 
van Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG blijven onverlet en kunnen 
worden uitgeoefend overeenkomstig de 
gestelde voorwaarden.

Or. ro

Amendement 503
Julia Reda
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Deze richtlijn laat de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens 
onverlet.

8. De bepalingen van deze richtlijn of 
andere handeling waarbij deze richtlijn in 
nationaal recht wordt omgezet, doen op 
geen enkele manier afbreuk aan de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens, zoals voorzien in 
Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn 
2002/58/EG.

Or. en

Amendement 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Deze richtlijn laat de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens 
onverlet.

8. Deze richtlijn laat de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens, zoals 
voorzien in Richtlijn 95/46/EG en 
Verordening (EU) 2016/679, onverlet.

Or. en

Amendement 505
Eva Paunova, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Deze richtlijn laat de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens 

8. Deze richtlijn laat de bescherming 
van de persoonsgegevens, zoals voorzien 
in Verordening (EU) 2016/679 en 
Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
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onverlet. Parlement en de Raad, onverlet.

Or. en

Amendement 506
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Deze richtlijn laat de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens 
onverlet.

8. Deze richtlijn laat de bescherming 
van de persoonsgegevens, zoals voorzien 
in Verordening (EU) 2016/679, onverlet.

Or. en

Amendement 507
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Voor zover bij deze richtlijn 
algemene aspecten van het nationale 
overeenkomstenrecht, zoals regels inzake 
de totstandkoming, de geldigheid of de 
gevolgen van overeenkomsten, met 
inbegrip van de gevolgen van de 
ontbinding van een overeenkomst, niet 
worden geregeld, laat zij deze onverlet.

9. Voor zover bij deze richtlijn 
algemene aspecten van het nationale 
overeenkomstenrecht, zoals regels inzake 
de totstandkoming, de geldigheid of de 
gevolgen van overeenkomsten, met 
inbegrip van de gevolgen van de 
ontbinding of ontbinding van een 
overeenkomst, niet worden geregeld, laat 
zij deze onverlet.

Or. ro

Amendement 508
Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 3 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Voor zover bij deze richtlijn 
algemene aspecten van het nationale 
overeenkomstenrecht, zoals regels inzake 
de totstandkoming, de geldigheid of de 
gevolgen van overeenkomsten, met 
inbegrip van de gevolgen van de 
ontbinding van een overeenkomst, niet 
worden geregeld, laat zij deze onverlet.

9. Deze richtlijn laat algemene 
aspecten van het nationale 
overeenkomstenrecht, zoals regels inzake 
de totstandkoming, de geldigheid of de 
gevolgen van overeenkomsten, met 
inbegrip van de gevolgen van de 
ontbinding van een overeenkomst, 
onverlet, voor zover zij bij deze richtlijn
niet worden geregeld.

Or. en

Amendement 509
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Schrappen

Mate van harmonisatie

De lidstaten mogen geen bepalingen 
handhaven of invoeren die afwijken van 
de bepalingen in deze richtlijn, met 
inbegrip van meer of minder strikte 
bepalingen die een ander niveau van 
consumentenbescherming moeten 
waarborgen.

Or. en

Amendement 510
Mylène Troszczynski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De lidstaten mogen geen bepalingen 
handhaven of invoeren die afwijken van 
de bepalingen in deze richtlijn, met 
inbegrip van meer of minder strikte 
bepalingen die een ander niveau van 
consumentenbescherming moeten
waarborgen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze bepaling druist volledig in tegen het subsidiariteitsbeginsel. Het moet de lidstaten 
vrijstaan in hun nationale recht alle bepalingen op te nemen die zij in het belang van hun 
bevolking achten.

Amendement 511
Dennis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen geen bepalingen 
handhaven of invoeren die afwijken van 
de bepalingen in deze richtlijn, met 
inbegrip van meer of minder strikte 
bepalingen die een ander niveau van 
consumentenbescherming moeten 
waarborgen.

De lidstaten mogen striktere bepalingen 
voor de bescherming van consumenten
handhaven die reeds van kracht zijn, en de 
uitvoering van deze richtlijn vormt onder 
geen beding een reden voor de verlaging 
van het reeds bestaande niveau van 
consumentenbescherming op gebieden die 
onder het toepassingsgebied van de 
Uniewetgeving vallen. Deze richtlijn doet 
geen afbreuk aan algemene materiële en 
procedurele rechten die consumenten 
volgens de nationale regels die van 
toepassing zijn op de contractuele of niet-
contractuele aansprakelijkheid, kunnen 
inroepen.

Or. en

Motivering

Een volledige harmonisatie is slechts in het belang van het publiek wanneer het hoogste 
niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd.
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Amendement 512
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen geen bepalingen 
handhaven of invoeren die afwijken van de 
bepalingen in deze richtlijn, met inbegrip 
van meer of minder strikte bepalingen die 
een ander niveau van 
consumentenbescherming moeten 
waarborgen.

De lidstaten kunnen bepalingen handhaven 
of invoeren die strikter zijn dan de 
bepalingen in deze richtlijn, teneinde te 
zorgen voor een hoger niveau van 
consumentenbescherming.

Or. en

Amendement 513
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen geen bepalingen 
handhaven of invoeren die afwijken van de 
bepalingen in deze richtlijn, met inbegrip 
van meer of minder strikte bepalingen die 
een ander niveau van 
consumentenbescherming moeten 
waarborgen.

De lidstaten mogen geen bepalingen 
handhaven of invoeren die afwijken van de 
bepalingen in deze richtlijn, met inbegrip 
van meer of minder strikte bepalingen die 
een uniform niveau van 
consumentenbescherming moeten 
waarborgen.

Or. ro

Amendement 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De lidstaten mogen geen bepalingen 
handhaven of invoeren die afwijken van 
de bepalingen in deze richtlijn, met 
inbegrip van meer of minder strikte 
bepalingen die een ander niveau van 
consumentenbescherming moeten 
waarborgen.

De lidstaten mogen geen bepalingen 
invoeren die afwijken van de bepalingen in 
deze richtlijn, met inbegrip van meer of 
minder strikte bepalingen die een ander 
niveau van consumentenbescherming 
moeten waarborgen.

Or. en

Motivering

Met het oog op de duidelijkheid voor consumenten mogen bestaande nationale regimes die 
van toepassing zijn op regels inzake de levering van digitale inhoud, niet worden verstoord of 
ongeldig worden gemaakt.

Amendement 515
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Bepalingen in de overeenkomst met 
nadelige gevolgen voor de rechten van de 

consument ten aanzien van de 
bescherming van gegevens

De consument wordt niet gebonden door 
bepalingen in de overeenkomst die 
betrekking hebben op de verwerking van 
persoonsgegevens die door de consument 
aan de leverancier werden verstrekt of die 
door de leverancier of een derde partij ten 
behoeve van de leverancier werden 
verzameld in het kader van de sluiting of 
uitvoering van het contract, die afbreuk 
doen aan de rechten van de consument als 
betrokkene op grond van Richtlijn 
95/46/EG en Verordening (EU) 
nr. 2016/679, met inbegrip van definities 
van functionaliteit en andere 
prestatiekenmerken van de digitale 
inhoud of digitale dienst die niet in 
overeenstemming zijn met Richtlijn 
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95/46/EG en Verordening (EU) 
nr. 2016/679. Als de overeenkomst zonder 
de niet-bindende voorwaarde kan 
voortbestaan, blijft de overeenkomst de 
partijen binden met betrekking tot de 
resterende voorwaarden.

Or. it

Amendement 516
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Informatieplicht

Voordat de consument gebonden is door 
een overeenkomst voor de levering van 
digitale inhoud of een digitale dienst, 
verstrekt de handelaar hem de in de 
artikelen 6 en 8 van Richtlijn 2011/83/EU 
bedoelde informatie, in duidelijke en 
bevattelijke vorm.

Or. fr

Amendement 517
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

10. Deze richtlijn laat de intellectuele-
eigendomsrechten en met name de 
rechten en verplichtingen ten aanzien van 
het auteursrecht uit hoofde van 
Richtlijn 2001/29/EG onverlet.
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Or. fr

Amendement 518
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Levering van de digitale inhoud Levering van de digitale inhoud of de 
digitale diensten

Or. ro

Amendement 519
Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Levering van de digitale inhoud Levering van de digitale inhoud of de 
digitale dienst

Or. en

Amendement 520
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Levering van de digitale inhoud Levering van de digitale inhoud of digitale 
dienst

Or. it

Amendement 521
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Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Levering van de digitale inhoud Levering van de digitale inhoud of digitale 
dienst

Or. fr

Amendement 522
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de uitvoering van de 
overeenkomst voor de levering van digitale 
inhoud levert de leverancier de digitale 
inhoud aan

1. Bij de uitvoering van de 
overeenkomst voor de levering van digitale 
inhoud levert de leverancier de digitale 
inhoud of digitale diensten aan

Or. ro

Amendement 523
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de uitvoering van de 
overeenkomst voor de levering van digitale 
inhoud levert de leverancier de digitale 
inhoud aan

1. Bij de uitvoering van de 
overeenkomst voor de levering van digitale 
inhoud of de digitale dienst levert de 
leverancier de digitale inhoud of digitale 
dienst aan

Or. it
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Amendement 524
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de uitvoering van de 
overeenkomst voor de levering van digitale 
inhoud levert de leverancier de digitale 
inhoud aan

1. Bij de uitvoering van de 
overeenkomst voor de levering van digitale 
inhoud levert de leverancier de digitale 
inhoud aan de consument.

Or. en

Amendement 525
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de uitvoering van de 
overeenkomst voor de levering van digitale
inhoud levert de leverancier de digitale 
inhoud aan

1. Bij de uitvoering van de 
overeenkomst voor de levering van digitale 
inhoud of een digitale dienst levert de 
leverancier de digitale inhoud aan

Or. fr

Amendement 526
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de consument; of Schrappen

Or. en

Amendement 527
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Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een derde partij die een fysieke of 
virtuele faciliteit exploiteert met behulp 
waarvan de digitale inhoud ter 
beschikking aan de consument wordt 
gesteld of de consument toegang tot die 
inhoud wordt geboden en die door de 
consument is gekozen voor het ontvangen 
van de digitale inhoud.

Schrappen

Or. en

Amendement 528
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een derde partij die een fysieke of 
virtuele faciliteit exploiteert met behulp 
waarvan de digitale inhoud ter beschikking 
aan de consument wordt gesteld of de 
consument toegang tot die inhoud wordt 
geboden en die door de consument is 
gekozen voor het ontvangen van de digitale 
inhoud.

(b) een derde partij die een fysieke of 
virtuele faciliteit exploiteert met behulp 
waarvan de digitale inhoud of digitale 
dienst ter beschikking aan de consument 
wordt gesteld of de consument toegang tot 
die inhoud wordt geboden en die door de 
consument is gekozen voor het ontvangen 
van de digitale inhoud of digitale dienst.

Or. ro

Amendement 529
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een derde partij die een fysieke of (b) een derde partij die een fysieke of 
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virtuele faciliteit exploiteert met behulp 
waarvan de digitale inhoud ter beschikking 
aan de consument wordt gesteld of de 
consument toegang tot die inhoud wordt 
geboden en die door de consument is 
gekozen voor het ontvangen van de digitale 
inhoud.

virtuele faciliteit exploiteert met behulp 
waarvan de digitale inhoud of digitale 
dienst ter beschikking aan de consument 
wordt gesteld of de consument toegang tot 
die inhoud wordt geboden en die door de 
consument is gekozen voor het ontvangen 
van de digitale inhoud of digitale dienst.

Or. it

Amendement 530
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een derde partij die een fysieke of 
virtuele faciliteit exploiteert met behulp 
waarvan de digitale inhoud ter beschikking 
aan de consument wordt gesteld of de 
consument toegang tot die inhoud wordt 
geboden en die door de consument is 
gekozen voor het ontvangen van de digitale 
inhoud.

(b) een derde partij die een fysieke of 
virtuele faciliteit exploiteert met behulp 
waarvan de digitale inhoud ter beschikking 
aan de consument wordt gesteld of de 
consument toegang tot die inhoud wordt 
geboden en die door de consument is 
gekozen voor het ontvangen van de digitale 
inhoud; of

Or. it

Amendement 531
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een door de consument gekozen 
derde partij.

Or. it

Amendement 532
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Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leverancier levert de digitale 
inhoud onmiddellijk na de sluiting van de 
overeenkomst, tenzij de partijen anders zijn 
overeengekomen. De levering wordt 
geacht plaats te vinden wanneer de 
digitale inhoud wordt geleverd aan de 
consument of, wanneer lid 1, onder b), 
van toepassing is, aan de door de 
consument gekozen derde partij, indien 
dat eerder is.

2. De leverancier levert de digitale 
inhoud onmiddellijk na de sluiting van de 
overeenkomst, tenzij de partijen anders zijn 
overeengekomen.

Or. en

Amendement 533
Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leverancier levert de digitale 
inhoud onmiddellijk na de sluiting van de 
overeenkomst, tenzij de partijen anders 
zijn overeengekomen. De levering wordt 
geacht plaats te vinden wanneer de 
digitale inhoud wordt geleverd aan de 
consument of, wanneer lid 1, onder b), van 
toepassing is, aan de door de consument 
gekozen derde partij, indien dat eerder is.

2. Tenzij de consument en de 
leverancier anders zijn overeengekomen,
levert de leverancier de digitale inhoud of 
de digitale dienst onmiddellijk na de 
sluiting van de overeenkomst, zonder 
onnodige vertraging. De leverancier is 
zijn verplichting om te leveren nagekomen
wanneer de digitale inhoud of de digitale 
dienst ter beschikking wordt gesteld aan 
of toegankelijk is voor de consument of, 
wanneer lid 1, onder b) of c), van 
toepassing is, aan de door de consument 
gekozen derde partij, al naar gelang het 
geval.

Or. en
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Amendement 534
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leverancier levert de digitale 
inhoud onmiddellijk na de sluiting van de 
overeenkomst, tenzij de partijen anders 
zijn overeengekomen. De levering wordt 
geacht plaats te vinden wanneer de digitale 
inhoud wordt geleverd aan de consument 
of, wanneer lid 1, onder b), van toepassing 
is, aan de door de consument gekozen 
derde partij, indien dat eerder is.

2. Tenzij de partijen anders zijn 
overeengekomen, levert de leverancier de 
digitale inhoud of digitale dienst 
onverwijld en niet later dan dertig dagen
na de sluiting van de overeenkomst. De 
levering wordt geacht plaats te vinden 
wanneer de digitale inhoud of digitale 
dienst wordt geleverd aan de consument of, 
wanneer lid 1, onder b), van toepassing is, 
aan de door de consument gekozen derde 
partij, indien dat eerder is.

Or. ro

Amendement 535
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leverancier levert de digitale 
inhoud onmiddellijk na de sluiting van de 
overeenkomst, tenzij de partijen anders zijn 
overeengekomen. De levering wordt 
geacht plaats te vinden wanneer de 
digitale inhoud wordt geleverd aan de 
consument of, wanneer lid 1, onder b), van 
toepassing is, aan de door de consument 
gekozen derde partij, indien dat eerder is.

2. De leverancier levert de digitale 
inhoud of de digitale dienst onmiddellijk 
na de sluiting van de overeenkomst, tenzij 
de partijen anders zijn overeengekomen. 
De leverancier is zijn verplichting om te 
leveren nagekomen wanneer de digitale 
inhoud of de digitale dienst ter 
beschikking wordt gesteld aan of 
toegankelijk is voor de consument of, 
wanneer lid 1, onder b) of c), van 
toepassing is, aan de door de consument 
gekozen derde partij, al naar gelang het 
geval.

Or. en
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Motivering

Aanpassing aan artikel 18, lid 1, RKV.

Amendement 536
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leverancier levert de digitale 
inhoud onmiddellijk na de sluiting van de 
overeenkomst, tenzij de partijen anders zijn 
overeengekomen. De levering wordt geacht 
plaats te vinden wanneer de digitale inhoud 
wordt geleverd aan de consument of, 
wanneer lid 1, onder b), van toepassing is, 
aan de door de consument gekozen derde 
partij, indien dat eerder is.

2. De leverancier levert de digitale 
inhoud of digitale dienst uiterlijk één 
maand na de sluiting van de overeenkomst, 
tenzij de partijen anders zijn 
overeengekomen. De levering wordt geacht 
plaats te vinden wanneer de digitale inhoud 
of digitale dienst toegankelijk is voor de 
consument of, wanneer lid 1, onder b), van 
toepassing is, aan de door de consument 
gekozen derde partij, indien dat eerder is.

Or. it

Amendement 537
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leverancier levert de digitale 
inhoud onmiddellijk na de sluiting van de 
overeenkomst, tenzij de partijen anders zijn 
overeengekomen. De levering wordt geacht 
plaats te vinden wanneer de digitale inhoud 
wordt geleverd aan de consument of, 
wanneer lid 1, onder b), van toepassing is, 
aan de door de consument gekozen derde 
partij, indien dat eerder is.

2. De leverancier levert de digitale 
inhoud onverwijld na de sluiting van de 
overeenkomst, tenzij de partijen anders zijn 
overeengekomen. De levering wordt geacht 
plaats te vinden wanneer de digitale inhoud 
wordt geleverd aan de consument of, 
wanneer lid 1, onder b), van toepassing is, 
aan de door de consument gekozen derde 
partij, indien dat eerder is.

Or. en
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Amendement 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leverancier levert de digitale 
inhoud onmiddellijk na de sluiting van de 
overeenkomst, tenzij de partijen anders zijn 
overeengekomen. De levering wordt geacht 
plaats te vinden wanneer de digitale inhoud 
wordt geleverd aan de consument of, 
wanneer lid 1, onder b), van toepassing is, 
aan de door de consument gekozen derde 
partij, indien dat eerder is.

2. De leverancier levert de digitale 
inhoud onverwijld na de sluiting van de 
overeenkomst, tenzij de partijen anders zijn 
overeengekomen. De levering wordt geacht 
plaats te vinden wanneer de digitale inhoud 
wordt geleverd aan de consument of, 
wanneer lid 1, onder b), van toepassing is, 
aan de door de consument gekozen derde 
partij, indien dat eerder is.

Or. en

Amendement 539
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de levering van digitale 
inhoud of een digitale dienst onmiddellijk 
na de sluiting van de overeenkomst 
geschiedt, stelt de leverancier de 
consument ervan in kennis dat hij zijn 
herroepingsrecht verliest, overeenkomstig 
artikel 16, onder m), van 
Richtlijn 2011/83/EU betreffende 
consumentenrechten.

Or. fr

Amendement 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Laattijdige levering van de digitale 
inhoud kan de leverancier alleen worden 
aangerekend indien is aangetoond dat 
deze niet te wijten is aan een probleem dat 
zich heeft voorgedaan op het platform 
waarop de inhoud wordt doorverkocht of 
aan de toegang tot het internet.

Or. fr

Amendement 541
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Maria Grapini, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis (nieuw)

Overeenstemming van de digitale inhoud 
of de digitale dienst met de overeenkomst

1. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud of de digitale dienst te voldoen aan 
de voorschriften van de artikelen 6, 6 bis, 
7 en 8.

2. Voor overeenkomsten waarbij de 
digitale inhoud of de digitale dienst 
gedurende een bepaalde termijn wordt 
geleverd, dient de digitale inhoud of de 
digitale dienst gedurende die gehele 
termijn in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn. Tijdelijke 
onderbrekingen in de levering van de 
digitale inhoud of de digitale dienst die 
binnen het verantwoordelijkheidsgebied 
van de leverancier vallen, worden 
beschouwd als gevallen van niet-
overeenstemming.

3. Tenzij anders overeengekomen is de 
digitale inhoud of de digitale dienst die 
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wordt geleverd in overeenstemming met 
de meest recente versie van de digitale 
inhoud of digitale dienst die ten tijde van 
de sluiting van de overeenkomst 
beschikbaar was.

4. De leverancier zorgt ervoor dat de 
updates met betrekking tot de digitale 
inhoud of de digitale dienst die nodig zijn 
om de overeenstemming van de digitale 
inhoud of de dienst met de overeenkomst 
te verzekeren aan de consument gemeld 
en geleverd worden. Wanneer de 
consument kiest om zijn of haar huidige 
versie van de digitale inhoud of digitale 
dienst te behouden, dient deze versie 
gedurende een redelijke termijn 
beschikbaar of toegankelijk te blijven.

Or. en

Motivering

Er wordt een beter leesbare structuur voorgesteld: artikel 5 bis bevat de aanhef waarin 
overeenstemming en enkele horizontale kwesties worden geïntroduceerd, artikel 6 bevat de 
subjectieve vereisten en artikel 7 bevat de objectieve vereisten, enzovoorts.

Amendement 542
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenstemming van de digitale inhoud 
met de overeenkomst

Overeenstemming van de digitale inhoud 
of digitale dienst met de overeenkomst

Or. ro

Amendement 543
Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenstemming van de digitale inhoud 
met de overeenkomst

Overeenstemming van de digitale inhoud 
of de digitale dienst met de overeenkomst

Or. en

Amendement 544
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenstemming van de digitale inhoud 
met de overeenkomst

Overeenstemming van de digitale inhoud 
of digitale dienst met de overeenkomst

Or. it

Amendement 545
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenstemming van de digitale inhoud 
met de overeenkomst

Overeenstemming van de digitale inhoud
of digitale dienst met de overeenkomst

Or. fr

Amendement 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenstemming van de digitale inhoud 
met de overeenkomst

Voorschriften voor overeenstemming van 
de digitale inhoud met de overeenkomst
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Or. en

Amendement 547
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De leverancier dient aan de 
consument digitale inhoud of een digitale 
dienst te leveren die in overeenstemming 
is met de overeenkomst.

Or. fr

Amendement 548
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud, voor zover relevant:

1. De overeenkomst omvat alle 
relevante kenmerken voor de beoordeling 
van de overeenstemming van de digitale 
inhoud of de digitale dienst, evenals alle 
relevante informatie met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens 
conform de verplichting uit hoofde van 
Verordening (EU) 2016/679.

Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud, voor zover relevant:

Or. en

Amendement 549
Daniel Buda

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud, voor zover relevant:

1. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud of digitale dienst, voor zover 
relevant:

Or. ro

Amendement 550
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud, voor zover relevant:

1. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud of digitale dienst, voor zover 
relevant:

Or. it

Amendement 551
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud, voor zover relevant:

1. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud, voor zover van toepassing:

Or. en

Amendement 552
Virginie Rozière
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud, voor zover relevant:

1. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud of digitale dienst:

Or. fr

Amendement 553
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat betreft hoeveelheid, kwaliteit, 
duur, versie, functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
te voldoen aan de voorschriften van de 
overeenkomst, met inbegrip van alle 
precontractuele informatie die daarvan 
integrerend deel uitmaakt;

(a) wat betreft hoeveelheid, kwaliteit, 
duur, versie, functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
te voldoen aan de voorschriften van de 
overeenkomst, met inbegrip van alle 
precontractuele informatie die daarvan 
integrerend deel uitmaakt en van alle 
reclame-uitingen die zijn terug te voeren 
tot de leverancier, tenzij de leverancier 
kan aantonen niet op de hoogte te zijn van 
deze reclame-uiting;

Or. it

Amendement 554
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat betreft hoeveelheid, kwaliteit, 
duur, versie, functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 

(a) wat betreft hoeveelheid, kwaliteit, 
beschrijving, duur, versie, functionaliteit, 
interoperabiliteit aan de voorschriften van 
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prestatiekenmerken, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
te voldoen aan de voorschriften van de 
overeenkomst, met inbegrip van alle 
precontractuele informatie die daarvan 
integrerend deel uitmaakt;

de overeenkomst en andere door de 
leverancier verstrekte prestatiekenmerken, 
zoals toegankelijkheid, continuïteit en 
veiligheid, te voldoen;

Or. fr

Amendement 555
Maria Grapini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat betreft hoeveelheid, kwaliteit, 
duur, versie, functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
te voldoen aan de voorschriften van de 
overeenkomst, met inbegrip van alle 
precontractuele informatie die daarvan 
integrerend deel uitmaakt;

(a) wat betreft hoeveelheid, kwaliteit, 
beschrijving, duur, versie, functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
te voldoen aan de voorschriften van de 
overeenkomst, met inbegrip van alle 
precontractuele informatie die daarvan 
integrerend deel uitmaakt;

Or. ro

Amendement 556
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat betreft hoeveelheid, kwaliteit, 
duur, versie, functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
te voldoen aan de voorschriften van de 
overeenkomst, met inbegrip van alle 
precontractuele informatie die daarvan 

(a) wat betreft hoeveelheid, 
bestandskwaliteit, duur, versie, 
functionaliteit, interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
te voldoen aan de voorschriften van de 
overeenkomst, met inbegrip van alle 
precontractuele informatie die daarvan 
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integrerend deel uitmaakt; integrerend deel uitmaakt;

Or. fr

Amendement 557
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat betreft hoeveelheid, kwaliteit, 
duur, versie, functionaliteit,
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
te voldoen aan de voorschriften van de 
overeenkomst, met inbegrip van alle 
precontractuele informatie die daarvan 
integrerend deel uitmaakt;

(a) wat betreft hoeveelheid, kwaliteit, 
duur, functionaliteit, compatibiliteit en 
andere prestatiekenmerken, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
te voldoen aan de voorschriften van de 
overeenkomst, met inbegrip van alle 
precontractuele informatie die daarvan 
integrerend deel uitmaakt;

Or. fr

Amendement 558
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wat betreft hoeveelheid, kwaliteit, 
duur, versie, functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
te voldoen aan de voorschriften van de 
overeenkomst, met inbegrip van alle 
precontractuele informatie die daarvan 
integrerend deel uitmaakt;

(a) wat betreft hoeveelheid, kwaliteit, 
duur, versie, functionaliteit en andere 
kenmerken, zoals prestaties, 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
te voldoen aan de voorschriften van de 
overeenkomst, met inbegrip van alle 
precontractuele informatie die daarvan 
integrerend deel uitmaakt;

Or. fr
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Amendement 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) geschikt te zijn voor elk bijzonder 
door de consument gewenst gebruik dat 
deze aan de leverancier bij het sluiten van 
de overeenkomst heeft medegedeeld en dat 
de leverancier heeft aanvaard;

(b) aan te sluiten op de legitieme 
verwachtingen van de consument en
geschikt te zijn voor elk bijzonder door de 
consument gewenst gebruik;

Or. en

Amendement 560
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) geschikt te zijn voor elk bijzonder 
door de consument gewenst gebruik dat 
deze aan de leverancier bij het sluiten van 
de overeenkomst heeft medegedeeld en dat 
de leverancier heeft aanvaard;

(b) geschikt te zijn voor elk bijzonder 
door de consument gewenst gebruik dat 
deze aan de leverancier uiterlijk bij het 
sluiten van de overeenkomst heeft 
medegedeeld en dat de leverancier heeft 
aanvaard;

Or. fr

Amendement 561
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) geschikt te zijn voor de doeleinden 
waarvoor digitale inhoud van dezelfde 
omschrijving gewoonlijk zou worden 
gebruikt en de kwaliteiten te bezitten die 
consumenten redelijkerwijze mogen 
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verwachten, met inbegrip van de 
functionaliteit, interoperabiliteit en 
andere prestatiekenmerken ervan, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en 
veiligheid, waarbij rekening wordt 
gehouden met:

1. legitieme verwachtingen van de 
consument;

2. bestaande internationale of Europese 
technische normen, dan wel, bij 
ontstentenis van dergelijke technische 
normen, toepasselijke gedragscodes en 
goede praktijken van de sector; en

3. bestaande beste praktijken voor de 
veiligheid van informatiesystemen en 
digitale omgevingen;

4. door of namens de leverancier of een 
andere persoon in een eerdere schakel 
van de keten van transacties publiekelijk 
gedane mededelingen, tenzij de 
leverancier aantoont dat

i) de mededeling in kwestie hem niet 
bekend was en hem redelijkerwijs niet 
bekend kon zijn;

ii) de mededeling op het tijdstip van 
sluiting van de overeenkomst was 
rechtgezet en de consument hiervan door 
de handelaar uitdrukkelijk op de hoogte is 
gebracht;

iii) de beslissing tot aankoop van de 
digitale inhoud niet door de mededeling 
beïnvloed kon zijn.

Or. en

Amendement 562
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) geschikt te zijn voor het gebruik 



PE599.502v02-00 132/179 AM\1117404NL.docx

NL

waartoe digitale inhoud of digitale 
diensten van dezelfde soort gewoonlijk 
dienen;

Or. fr

Amendement 563
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) de kwaliteit en prestaties te bieden 
die voor digitale inhoud of een digitale 
dienst van dezelfde soort normaal zijn en 
die de consument redelijkerwijs mag 
verwachten, gelet op de aard van de 
inhoud of de dienst en op de eventuele 
door de leverancier of een derde die hem 
vertegenwoordigt – met name in reclame 
of etikettering – publiekelijk gedane 
mededelingen over de bijzondere 
kenmerken ervan.

Or. fr

Amendement 564
Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) te worden geleverd samen met een 
eventuele handleiding en de mogelijkheid 
van een beroep op de klantendienst, als 
bepaald bij de overeenkomst; en

Schrappen

Or. en
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Amendement 565
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) te worden geleverd samen met een 
eventuele handleiding en de mogelijkheid 
van een beroep op de klantendienst, als 
bepaald bij de overeenkomst; en

(c) te worden geleverd samen met alle 
accessoires bij de installatiehandleiding
en de mogelijkheid van een beroep op de 
klantendienst, als bepaald bij de 
overeenkomst; en

Or. it

Amendement 566
Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) te worden bijgewerkt als bepaald 
bij de overeenkomst.

Schrappen

Or. en

Amendement 567
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) te worden bijgewerkt als bepaald 
bij de overeenkomst.

(d) te worden bijgewerkt als bepaald 
bij de overeenkomst of vastgesteld in 
precontractuele informatie, reclame of 
etikettering.

Or. fr
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Amendement 568
Maria Grapini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) gerechtvaardigde verwachtingen 
van de consument waar te maken.

Or. ro

Amendement 569
Virginie Rozière

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zover in de overeenkomst 
niet, waar relevant, duidelijk en 
begrijpelijk de voorschriften inzake de 
digitale inhoud zoals vermeld in lid 1 zijn 
opgenomen, moet de digitale inhoud 
geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor 
digitale inhoud van dezelfde omschrijving 
gewoonlijk zou worden gebruikt, met 
inbegrip van de functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken ervan, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en 
veiligheid, waarbij rekening wordt 
gehouden met:

Schrappen

(a) de vraag of de digitale inhoud wordt 
geleverd in ruil voor een prijs of een 
andere tegenprestatie dan geld;

(b) voor zover relevant, internationale 
technische normen, dan wel, bij 
ontstentenis van dergelijke technische 
normen, toepasselijke gedragscodes en 
goede praktijken van de sector, en

(c) door of namens de leverancier of een 
andere persoon in een eerdere schakel 
van de keten van transacties publiekelijk 
gedane mededelingen, tenzij de 
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leverancier aantoont dat

(i) de mededeling in kwestie hem niet 
bekend was en hem redelijkerwijs niet 
bekend kon zijn;

(ii) de mededeling op het moment van de 
sluiting van de overeenkomst was 
rechtgezet;

iii) de beslissing tot aankoop van de 
digitale inhoud niet door de mededeling 
beïnvloed kon zijn geweest.

Or. fr

Amendement 570
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zover in de overeenkomst 
niet, waar relevant, duidelijk en 
begrijpelijk de voorschriften inzake de 
digitale inhoud zoals vermeld in lid 1 zijn 
opgenomen, moet de digitale inhoud 
geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor 
digitale inhoud van dezelfde omschrijving 
gewoonlijk zou worden gebruikt, met 
inbegrip van de functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken ervan, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en 
veiligheid, waarbij rekening wordt 
gehouden met:

Schrappen

(a) de vraag of de digitale inhoud wordt 
geleverd in ruil voor een prijs of een 
andere tegenprestatie dan geld;

(b) in voorkomend geval, internationale 
technische normen, dan wel, bij 
ontstentenis van dergelijke technische 
normen, toepasselijke gedragscodes en 
goede praktijken van de sector; en

(c) door of namens de leverancier of een 
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andere persoon in een eerdere schakel 
van de keten van transacties publiekelijk 
gedane mededelingen, tenzij de 
leverancier aantoont dat

i) de mededeling in kwestie hem niet 
bekend was en hem redelijkerwijs niet 
bekend kon zijn;

ii) de mededeling op het tijdstip van 
sluiting van de overeenkomst was 
rechtgezet;

iii) de beslissing tot aankoop van de 
digitale inhoud niet door de mededeling 
beïnvloed kon zijn geweest.

Or. it

Amendement 571
Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zover in de overeenkomst 
niet, waar relevant, duidelijk en 
begrijpelijk de voorschriften inzake de 
digitale inhoud zoals vermeld in lid 1 zijn 
opgenomen, moet de digitale inhoud 
geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor 
digitale inhoud van dezelfde omschrijving 
gewoonlijk zou worden gebruikt, met 
inbegrip van de functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken ervan, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en 
veiligheid, waarbij rekening wordt 
gehouden met:

Schrappen

(a) de vraag of de digitale inhoud wordt 
geleverd in ruil voor een prijs of een 
andere tegenprestatie dan geld;

(b) voor zover relevant, internationale 
technisch normen, dan wel, bij 
ontstentenis van dergelijke technische 
normen, toepasselijke gedragscodes en 



AM\1117404NL.docx 137/179 PE599.502v02-00

NL

goede praktijken van de sector, en

(c) door of namens de leverancier of een 
andere persoon in een eerdere schakel 
van de keten van transacties publiekelijk 
gedane mededelingen, tenzij de 
leverancier aantoont dat

i) de mededeling in kwestie hem niet 
bekend was en hem redelijkerwijs niet 
bekend kon zijn;

ii) de mededeling op het tijdstip van 
sluiting van de overeenkomst was 
rechtgezet, of

iii) de beslissing tot aankoop van de 
digitale inhoud niet door de mededeling 
beïnvloed kon zijn.

Or. en

Amendement 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zover in de overeenkomst 
niet, waar relevant, duidelijk en 
begrijpelijk de voorschriften inzake de 
digitale inhoud zoals vermeld in lid 1 zijn 
opgenomen, moet de digitale inhoud 
geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor 
digitale inhoud van dezelfde omschrijving 
gewoonlijk zou worden gebruikt, met 
inbegrip van de functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken ervan, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
waarbij rekening wordt gehouden met:

2. Voor zover in de overeenkomst 
niet, waar relevant, duidelijk en 
begrijpelijk de voorschriften inzake de 
digitale inhoud zoals vermeld in lid 1 zijn 
opgenomen, moet de digitale inhoud 
geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor 
digitale inhoud van dezelfde omschrijving 
gewoonlijk zou worden gebruikt, met 
inbegrip van de functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken ervan, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid,
en moet deze voldoen aan de normen die 
de consument redelijkerwijs kan 
verwachten, waarbij rekening wordt 
gehouden met:

Or. en
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Motivering

De verwachtingen van consumenten lopen sterk uiteen naargelang het soort en het gebruik 
van de digitale inhoud en diensten, en moeten derhalve op objectieve wijze worden 
vastgesteld, rekening houdend met de aard en het doel van de overeenkomst, de 
omstandigheden van het geval, met name in het licht van de snel veranderende 
bedrijfsmodellen van ondernemingen in de digitale sector, en de snelle innovatie van digitale 
inhoud en diensten en het gebruik en de praktijken van de betrokken partijen.

Amendement 573
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zover in de overeenkomst 
niet, waar relevant, duidelijk en 
begrijpelijk de voorschriften inzake de 
digitale inhoud zoals vermeld in lid 1 zijn 
opgenomen, moet de digitale inhoud 
geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor 
digitale inhoud van dezelfde omschrijving 
gewoonlijk zou worden gebruikt, met 
inbegrip van de functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken ervan, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
waarbij rekening wordt gehouden met:

2. Voor zover in de overeenkomst 
niet, waar relevant, duidelijk en 
begrijpelijk de voorschriften inzake de 
digitale inhoud zoals vermeld in lid 1 zijn 
opgenomen, moet de digitale inhoud 
geschikt zijn voor de doeleinden die de 
consument redelijkerwijs mag verwachten 
of waarvoor digitale inhoud van dezelfde 
omschrijving gewoonlijk zou worden 
gebruikt, met inbegrip van de 
functionaliteit, interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken ervan, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
waarbij rekening wordt gehouden met:

Or. en

Amendement 574
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zover in de overeenkomst 
niet, waar relevant, duidelijk en 
begrijpelijk de voorschriften inzake de 
digitale inhoud zoals vermeld in lid 1 zijn 

2. Voor zover in de overeenkomst 
niet, waar relevant, duidelijk en 
begrijpelijk de voorschriften inzake de 
digitale inhoud zoals vermeld in lid 1 zijn 
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opgenomen, moet de digitale inhoud 
geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor 
digitale inhoud van dezelfde omschrijving 
gewoonlijk zou worden gebruikt, met 
inbegrip van de functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken ervan, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
waarbij rekening wordt gehouden met:

opgenomen, moet de digitale inhoud 
geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor 
digitale inhoud van dezelfde omschrijving 
gewoonlijk zou worden gebruikt, met
inbegrip van de functionaliteit en andere 
kenmerken ervan, zoals prestaties,
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
waarbij rekening wordt gehouden met:

Or. fr

Amendement 575
Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vraag of de digitale inhoud 
wordt geleverd in ruil voor een prijs of 
een andere tegenprestatie dan geld;

Schrappen

Or. de

Amendement 576
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vraag of de digitale inhoud 
wordt geleverd in ruil voor een prijs of 
een andere tegenprestatie dan geld;

Schrappen

Or. en

Amendement 577
Julia Reda
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vraag of de digitale inhoud 
wordt geleverd in ruil voor een prijs of 
een andere tegenprestatie dan geld;

Schrappen

Or. en

Amendement 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vraag of de digitale inhoud 
wordt geleverd in ruil voor een prijs of 
een andere tegenprestatie dan geld;

(a) de interoperabiliteit die de 
consument redelijkerwijs mag verwachten 
van een elektronisch bestand dat voor 
onbepaalde tijd wordt geleverd, wat 
ongeacht de bepalingen van de 
overeenkomst vereist dat dit elektronische 
bestand uitsluitend in een open formaat 
wordt geleverd. De leverancier van een 
dergelijk bestand waarvoor door 
eigendomsrechten beschermde 
technologische beschermingsmaatregelen 
worden gebruikt, verstrekt aan andere 
leveranciers van bestanden of digitale 
diensten die hierom verzoeken, de 
informatie die noodzakelijk is met het oog 
op de interoperabiliteit. Er worden geen 
andere hardware- of softwarebeperkingen 
opgelegd die de toegang tot en het gebruik 
van een bestand in een andere digitale 
omgeving dan die waarin het bestand is 
geleverd, onmogelijk maken, wat betekent 
dat consumenten toegang hebben tot 
digitale inhoud zonder de toepassingen of 
andere technologieën te hoeven gebruiken 
om de inhoud te converteren waartoe zij 
toegang willen hebben.
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Or. en

Amendement 579
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor zover relevant, internationale 
technisch normen, dan wel, bij 
ontstentenis van dergelijke technische
normen, toepasselijke gedragscodes en 
goede praktijken van de sector, en

Schrappen

Or. en

Amendement 580
Marlene Mizzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor zover relevant, internationale
technisch normen, dan wel, bij ontstentenis 
van dergelijke technische normen, 
toepasselijke gedragscodes en goede 
praktijken van de sector, en

(b) voor zover relevant, technisch 
normen, dan wel, bij ontstentenis van 
dergelijke technische normen, toepasselijke 
gedragscodes en goede praktijken van de 
sector, en

Or. en

Amendement 581
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de mededeling in kwestie hem niet 
bekend was en hem redelijkerwijs niet 

Schrappen
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bekend kon zijn;

Or. en

Amendement 582
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de mededeling op het tijdstip van 
sluiting van de overeenkomst was 
rechtgezet, of

Schrappen

Or. en

Amendement 583
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de beslissing tot aankoop van de 
digitale inhoud niet door de mededeling 
beïnvloed kon zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 584
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer in de overeenkomst is 
bepaald dat de digitale inhoud gedurende 
een bepaalde termijn wordt geleverd, is de 

3. Wanneer in de overeenkomst is 
bepaald dat de digitale inhoud gedurende 
een bepaalde termijn wordt geleverd, is de 
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digitale inhoud gedurende die gehele 
termijn in overeenstemming met de 
overeenkomst.

digitale inhoud gedurende die gehele 
termijn in overeenstemming met de 
overeenkomst. Digitale inhoud die in 
goederen is ingebed moet gedurende de 
normale levensduur van de goederen door 
de leverancier worden geactualiseerd 
wanneer en voor zover dit voor het 
beoogde gebruik op grond van wettelijke 
voorschriften noodzakelijk is.

Or. de

Motivering

De vastgestelde eisen voor de overeenstemming van digitale inhoud met de overeenkomst en 
de rechten waarop consumenten zich bij een gebrek aan overeenstemming kunnen beroepen 
vormen een zinvol en geschikt uitgangspunt en moeten daarom ook gelden voor digitale 
inhoud die is ingebed in materiële goederen. Om het voor de consument gemakkelijker te 
maken zijn rechten te doen gelden, moet de verkoper van de goederen de 
verantwoordelijkheid voor een gebrek aan overeenstemming op zich nemen, ongeacht 
eventuele speciale bepalingen van de overeenkomst tussen de consument en de leverancier 
van de digitale inhoud.

Amendement 585
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer in de overeenkomst is 
bepaald dat de digitale inhoud gedurende 
een bepaalde termijn wordt geleverd, is de 
digitale inhoud gedurende die gehele 
termijn in overeenstemming met de 
overeenkomst.

3. Wanneer in de overeenkomst is 
bepaald dat de digitale inhoud of de 
digitale dienst gedurende een bepaalde 
termijn wordt geleverd, is de digitale 
inhoud of de digitale dienst gedurende die 
gehele termijn in overeenstemming met de 
overeenkomst, indien nodig met inbegrip 
van door de leverancier verstrekte 
veiligheidsupdates.

Or. en

Amendement 586
Eva Paunova
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer in de overeenkomst is 
bepaald dat de digitale inhoud gedurende 
een bepaalde termijn wordt geleverd, is de 
digitale inhoud gedurende die gehele 
termijn in overeenstemming met de 
overeenkomst.

3. Wanneer in de overeenkomst is 
bepaald dat de digitale inhoud of de 
digitale dienst gedurende een bepaalde 
termijn wordt geleverd, is de digitale 
inhoud of de digitale dienst gedurende die 
gehele termijn in overeenstemming met de 
overeenkomst.

Or. en

Amendement 587
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer in de overeenkomst is 
bepaald dat de digitale inhoud gedurende 
een bepaalde termijn wordt geleverd, is de 
digitale inhoud gedurende die gehele 
termijn in overeenstemming met de 
overeenkomst.

3. Wanneer in de overeenkomst is 
bepaald dat de digitale inhoud gedurende 
een bepaalde termijn wordt geleverd, is de 
digitale inhoud of digitale dienst
gedurende die gehele termijn in 
overeenstemming met de overeenkomst.

Or. it

Amendement 588
Marietje Schaake

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 - punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Indien de digitale inhoud 
gedurende een vaste termijn wordt 
geleverd en deze digitale inhoud is 
ingebed in een product, zorgt de 
leverancier van het product ervoor dat de 
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ingebedde digitale inhoud in 
overeenstemming blijft met de 
overeenkomst, zoals bepaald in lid 1 van 
dit artikel, of geschikt is voor de 
doeleinden zoals bedoeld in artikel 2 van 
dit artikel, met inbegrip van het 
actualiseren van de ingebedde digitale 
inhoud, zoals de consument, gezien de 
aard van het product en de overeenkomst, 
de tegenprestatie door de consument en de 
mogelijke veiligheidsrisico's mag 
verwachten.

Or. en

Amendement 589
Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tenzij anders overeengekomen is 
de digitale inhoud die wordt geleverd, in 
overeenstemming met de meest recente 
versie van de digitale inhoud die ten tijde 
van de sluiting van de overeenkomst 
beschikbaar was.

Schrappen

Or. en

Amendement 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tenzij anders overeengekomen is 
de digitale inhoud die wordt geleverd, in 
overeenstemming met de meest recente 
versie van de digitale inhoud die ten tijde 
van de sluiting van de overeenkomst 

Schrappen
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beschikbaar was.

Or. en

Motivering

De geleverde versie moet die zijn welke is overeengekomen door de leverancier en de 
consument, op basis van de technische vereisten en interoperabiliteit van de inhoud met de 
digitale omgeving van de consument.

Amendement 591
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tenzij anders overeengekomen is 
de digitale inhoud die wordt geleverd, in 
overeenstemming met de meest recente 
versie van de digitale inhoud die ten tijde 
van de sluiting van de overeenkomst 
beschikbaar was.

4. Tenzij anders overeengekomen is 
de digitale inhoud of de digitale dienst die 
wordt geleverd, in overeenstemming met 
de meest recente versie van de digitale 
inhoud of de digitale dienst die ten tijde 
van de sluiting van de overeenkomst 
beschikbaar was.

Or. en

Amendement 592
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer de overeenkomst 
betrekking heeft op culturele inhoud en 
bijgevolg noodzakelijkerwijs op 
auteursrechtelijk beschermde werken, 
dient op grond van de overeenstemming 
met de overeenkomst alle wetgeving ter 
bescherming van het auteursrecht te 
worden geëerbiedigd.



AM\1117404NL.docx 147/179 PE599.502v02-00

NL

Or. fr

Amendement 593
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud ook te voldoen aan de voorschriften 
van de artikelen 7 en 8.

5. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud of de digitale dienst ook te voldoen 
aan de voorschriften van de artikelen 7 en 
8 en aan de beginselen inzake 
gegevensbescherming door ontwerp en 
gegevensbescherming door 
standaardinstellingen, zoals vastgesteld in 
artikel 25 van Verordening (EU) 
2016/679.

Or. en

Amendement 594
Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud ook te voldoen aan de voorschriften 
van de artikelen 7 en 8.

5. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud of de digitale dienst ook te voldoen 
aan de voorschriften van de artikelen 6 bis,
7 en 8.

Or. en

Amendement 595
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud ook te voldoen aan de voorschriften 
van de artikelen 7 en 8.

5. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud ook te voldoen aan de voorschriften 
van de artikelen 6 bis, 7 en 8.

Or. it

Amendement 596
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud ook te voldoen aan de voorschriften 
van de artikelen 7 en 8.

5. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud ook te voldoen aan de voorschriften 
van artikel 7.

Or. fr

Amendement 597
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud ook te voldoen aan de voorschriften 
van de artikelen 7 en 8.

5. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud ook te voldoen aan de voorschriften 
van artikel 7.

Or. fr

Amendement 598
Jean-Marie Cavada
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud ook te voldoen aan de voorschriften 
van de artikelen 7 en 8.

5. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud ook te voldoen aan de voorschriften 
van artikel 7.

Or. fr

Amendement 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Partijen bij de overeenkomst 
mogen overeenkomen af te wijken van de 
objectieve criteria zoals vereist uit hoofde 
van de leden 1 en 3, op voorwaarde dat de 
consument op het moment van het sluiten 
van de overeenkomst op de hoogte was 
van dit specifieke kenmerk van de digitale 
inhoud en hiermee uitdrukkelijk heeft 
ingestemd bij het sluiten van de 
overeenkomst.

Or. en

Amendement 600
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis

Criteria inzake overeenstemming van de 
digitale inhoud of digitale dienst
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1. De digitale inhoud of digitale dienst 
dient:

(a) geschikt te zijn voor elk bijzonder 
gebruik dat aan de verkoper ter kennis is 
gebracht op het tijdstip van het sluiten van 
de overeenkomst, tenzij uit de 
omstandigheden blijkt dat de consument 
niet vertrouwde of redelijkerwijs niet 
mocht vertrouwen op de deskundigheid en 
het oordeel van de leverancier;

(b) geschikt te zijn voor de doeleinden 
waarvoor digitale inhoud of digitale 
diensten van dezelfde omschrijving 
gewoonlijk zouden worden gebruikt;

(c) te worden geleverd met de door 
overeenkomst voorgeschreven accessoires, 
installatiehandleidingen of andere 
handleidingen;

(d) de hoedanigheden en 
prestatievermogens te bezitten die zijn 
aangegeven in de voor het sluiten van de 
overeenkomst afgelegde verklaringen of 
reclame-uiting;

2. Voor zover in de overeenkomst niet, 
waar relevant, duidelijk en begrijpelijk de 
voorschriften inzake de digitale inhoud 
zoals vermeld in lid 1 zijn opgenomen, 
moet de digitale inhoud geschikt zijn voor 
de doeleinden waarvoor digitale inhoud 
van dezelfde omschrijving gewoonlijk zou 
worden gebruikt, met inbegrip van de 
functionaliteit, interoperabiliteit en 
andere prestatiekenmerken ervan, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en 
veiligheid, waarbij rekening wordt 
gehouden met:

(a) de vraag of de digitale inhoud 
wordt geleverd in ruil voor een prijs of 
een andere tegenprestatie dan geld;

(b) in voorkomend geval, 
internationale technische normen, dan 
wel, bij ontstentenis van dergelijke 
technische normen, toepasselijke 
gedragscodes en goede praktijken van de 
sector; en
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(c) door of namens de leverancier of 
een andere persoon in een eerdere 
schakel van de keten van transacties 
publiekelijk gedane mededelingen, tenzij 
de leverancier aantoont dat

i) de mededeling in kwestie hem niet 
bekend was en hem redelijkerwijs niet 
bekend kon zijn;

ii) de mededeling op het tijdstip van 
sluiting van de overeenkomst was 
rechtgezet;

iii) de beslissing tot aankoop van de 
digitale inhoud niet door de mededeling 
beïnvloed kon zijn geweest.

Or. it

Amendement 601
Eva Maydell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis (nieuw)

Objectieve vereisten voor 
overeenstemming met de overeenkomst

1. Indien van toepassing, dient de digitale 
inhoud of de digitale dienst:

(a) geschikt te zijn voor de doeleinden 
waarvoor digitale inhoud van dezelfde 
omschrijving gewoonlijk zou worden 
gebruikt, rekening houdend met: voor 
zover relevant, bestaande technisch 
normen, dan wel, bij ontstentenis van 
dergelijke technische normen, 
toepasselijke gedragscodes en goede 
praktijken van de sector;

(b) te worden geleverd samen met 
eventuele accessoires, een handleiding en 
de mogelijkheid van een beroep op de 
klantendienst, als bepaald bij de 
overeenkomst; en
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(c) te beschikken over de kwaliteit, 
functionaliteit, interoperabiliteit en 
andere prestatiekenmerken, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en 
veiligheid, waarover digitale inhoud of 
digitale diensten van dezelfde soort 
normaal gesproken beschikken en die de 
consument gezien de aard van de digitale 
inhoud of digitale dienst redelijkerwijs 
mag verwachten, rekening houdend met: 
door of namens de leverancier of een 
andere persoon in een eerdere schakel 
van de keten van transacties publiekelijk 
gedane mededelingen, tenzij de 
leverancier aantoont dat

i) de mededeling in kwestie hem niet 
bekend was en hem redelijkerwijs niet 
bekend kon zijn;

ii) de mededeling op het tijdstip van 
sluiting van de overeenkomst was 
rechtgezet, of

iii) de beslissing tot aankoop van de 
digitale inhoud of de digitale dienst niet 
door de mededeling beïnvloed kon zijn.

(d) geactualiseerd te zijn om geschikt te 
zijn voor het doel en zoals de consument 
gezien de aard van de digitale inhoud of 
digitale dienst redelijkerwijs mag 
verwachten.

2. De digitale inhoud of de digitale dienst 
die wordt geleverd, is in overeenstemming 
met de meest recente versie van de digitale 
inhoud of de digitale dienst die ten tijde 
van de sluiting van de overeenkomst 
beschikbaar was.

Or. en

Amendement 602
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Integratie van de digitale inhoud Integratie van de digitale inhoud of digitale 
diensten

Or. en

Amendement 603
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de digitale inhoud verkeerd is 
geïntegreerd in de digitale omgeving van 
de consument, wordt ieder door de 
verkeerde integratie veroorzaakt gebrek 
aan overeenstemming beschouwd als een 
gebrek aan overeenstemming van de 
digitale inhoud indien:

Wanneer de digitale inhoud of digitale 
dienst verkeerd is geïntegreerd in de 
digitale omgeving van de consument, 
wordt ieder door de verkeerde integratie 
veroorzaakt gebrek aan overeenstemming 
beschouwd als een gebrek aan 
overeenstemming van de digitale inhoud of 
digitale dienst indien:

Or. it

Amendement 604
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de digitale inhoud verkeerd is 
geïntegreerd in de digitale omgeving van 
de consument, wordt ieder door de 
verkeerde integratie veroorzaakt gebrek 
aan overeenstemming beschouwd als een 
gebrek aan overeenstemming van de 
digitale inhoud indien:

Wanneer de digitale inhoud of de digitale 
dienst verkeerd is geïntegreerd in de 
digitale omgeving van de consument, 
wordt ieder door de verkeerde integratie 
veroorzaakt gebrek aan overeenstemming 
beschouwd als een gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst
indien:

Or. en
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Amendement 605
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de digitale inhoud verkeerd is 
geïntegreerd in de digitale omgeving van 
de consument, wordt ieder door de 
verkeerde integratie veroorzaakt gebrek 
aan overeenstemming beschouwd als een 
gebrek aan overeenstemming van de 
digitale inhoud indien:

Wanneer de digitale inhoud of de digitale 
dienst verkeerd is geïntegreerd in de 
digitale omgeving van de consument, 
wordt ieder door de verkeerde integratie 
veroorzaakt gebrek aan overeenstemming 
beschouwd als een gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst
indien:

Or. en

Amendement 606
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de digitale inhoud is geïntegreerd 
door de leverancier of onder diens 
verantwoordelijkheid, of

(a) de digitale inhoud of de digitale 
dienst is geïntegreerd door de leverancier 
of onder diens verantwoordelijkheid, of

Or. en

Amendement 607
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de digitale inhoud is geïntegreerd 
door de leverancier of onder diens 

(a) de digitale inhoud of de digitale 
dienst is geïntegreerd door de leverancier 
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verantwoordelijkheid, of of onder diens verantwoordelijkheid, of

Or. en

Amendement 608
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de digitale inhoud is geïntegreerd 
door de leverancier of onder diens 
verantwoordelijkheid, of

(a) de digitale inhoud of digitale dienst 
is geïntegreerd door de leverancier of 
onder diens verantwoordelijkheid, of

Or. it

Amendement 609
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de digitale inhoud bestemd was om 
door de consument te worden geïntegreerd 
en de verkeerde integratie te wijten was 
aan tekortkomingen in de integratie-
handleiding indien deze handleiding werd 
verstrekt overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
onder c), of verstrekt hadden moeten 
worden overeenkomstig artikel 6, lid 2.

(b) de digitale inhoud of de digitale 
dienst bestemd was om door de consument 
te worden geïntegreerd en de verkeerde 
integratie te wijten was aan 
tekortkomingen in de integratie-
handleiding indien deze handleiding werd 
verstrekt overeenkomstig artikel 6 bis, lid 
1, onder b), of verstrekt hadden moeten 
worden overeenkomstig artikel 6 bis, lid 1, 
onder c).

Or. en

Amendement 610
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de digitale inhoud bestemd was om 
door de consument te worden geïntegreerd 
en de verkeerde integratie te wijten was 
aan tekortkomingen in de integratie-
handleiding indien deze handleiding werd 
verstrekt overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
onder c), of verstrekt hadden moeten 
worden overeenkomstig artikel 6, lid 2.

(b) de digitale inhoud of de digitale 
dienst bestemd was om door de consument 
te worden geïntegreerd en de verkeerde 
integratie te wijten was aan 
tekortkomingen in de integratie-
handleiding indien deze handleiding werd 
verstrekt overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
onder b), of verstrekt hadden moeten 
worden overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
onder c).

Or. en

Amendement 611
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de digitale inhoud bestemd was om 
door de consument te worden geïntegreerd 
en de verkeerde integratie te wijten was 
aan tekortkomingen in de integratie-
handleiding indien deze handleiding werd 
verstrekt overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
onder c), of verstrekt hadden moeten 
worden overeenkomstig artikel 6, lid 2.

(b) de digitale inhoud bestemd was om 
door de consument te worden geïntegreerd 
en de verkeerde integratie te wijten was 
aan tekortkomingen in de integratie-
handleiding indien deze handleiding werd 
verstrekt overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
onder c), of verstrekt hadden moeten 
worden overeenkomstig artikel 6, lid 1.

Or. en

Amendement 612
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de digitale inhoud bestemd was om (b) de digitale inhoud of digitale dienst
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door de consument te worden geïntegreerd 
en de verkeerde integratie te wijten was 
aan tekortkomingen in de integratie-
handleiding indien deze handleiding werd 
verstrekt overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
onder c), of verstrekt hadden moeten 
worden overeenkomstig artikel 6, lid 2.

bestemd was om door de consument te 
worden geïntegreerd en de verkeerde 
integratie te wijten was aan 
tekortkomingen in de integratie-
handleiding indien deze handleiding werd 
verstrekt overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
onder c), of verstrekt hadden moeten 
worden overeenkomstig artikel 6, lid 2.

Or. it

Amendement 613
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het voorgaande is het derhalve 
noodzakelijk dat de leverancier en de 
consument zich vóór de sluiting van de 
overeenkomst vergewissen van de 
compatibiliteit van de inhoud met de 
digitale omgeving van de consument.

Or. fr

Amendement 614
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis

Interoperabiliteit van digitale boeken

1. Een digitaal boek dat zonder beperking 
van de duur wordt geleverd, moet 
interoperabel zijn en mag derhalve 
uitsluitend in een open format worden 
geleverd.

2. Indien de leverancier technische 
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beschermingsmaatregelen toepast, dient 
hij de voor de interoperabiliteit 
noodzakelijke informatie ter beschikking 
te stellen aan andere leveranciers van 
digitale boekbestanden die daarom 
verzoeken.

Or. fr

Amendement 615
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op het tijdstip waarop de digitale 
inhoud aan de consument wordt geleverd, 
is de digitale inhoud vrij van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

1. Op het tijdstip waarop de digitale 
inhoud aan de consument wordt geleverd, 
is de digitale inhoud vrij van rechten van 
derden die ertoe kunnen leiden dat de 
consument de digitale inhoud niet 
overeenkomstig de overeenkomst kan 
gebruiken, met inbegrip van op 
intellectuele eigendom gebaseerde rechten, 
zodat de digitale inhoud in 
overeenstemming met de overeenkomst 
kan worden gebruikt.

Or. de

Motivering

Volgens de huidige formulering moet de digitale inhoud vrij van alle mogelijke rechten zijn. 
Het is echter voldoende wanneer de inhoud vrij van strijdige rechten is.

Amendement 616
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op het tijdstip waarop de digitale 
inhoud aan de consument wordt geleverd, 

1. De digitale inhoud of de digitale 
dienst is vrij van beperkingen als gevolg 
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is de digitale inhoud vrij van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

van rechten van derden, met inbegrip van 
op intellectuele-eigendomsrechten
gebaseerde rechten, die ertoe kunnen 
leiden dat de consument de digitale inhoud 
of de digitale dienst niet kan gebruiken in 
overeenstemming met de overeenkomst.

Or. en

Amendement 617
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op het tijdstip waarop de digitale 
inhoud aan de consument wordt geleverd, 
is de digitale inhoud vrij van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

1. De digitale inhoud of de digitale 
dienst is vrij van beperkingen als gevolg 
van rechten van derden, met inbegrip van 
op intellectuele-eigendomsrechten
gebaseerde rechten, die ertoe kunnen 
leiden dat de consument de digitale inhoud 
of de digitale dienst niet kan gebruiken in 
overeenstemming met de overeenkomst.

Or. en

Amendement 618
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op het tijdstip waarop de digitale 
inhoud aan de consument wordt geleverd, 
is de digitale inhoud vrij van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met 
de overeenkomst kan worden gebruikt.

1. Op het tijdstip waarop de digitale 
inhoud aan de consument wordt geleverd, 
moet de digitale inhoud de rechten van 
derden eerbiedigen, met inbegrip van op 
intellectuele eigendom gebaseerde rechten.
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Or. fr

Amendement 619
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op het tijdstip waarop de digitale 
inhoud aan de consument wordt geleverd, 
is de digitale inhoud vrij van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

1. Op het tijdstip waarop de digitale 
inhoud of digitale dienst aan de consument 
wordt geleverd, is de digitale inhoud vrij 
van rechten van derden, met inbegrip van 
op intellectuele eigendom gebaseerde 
rechten, zodat de digitale inhoud in 
overeenstemming met de overeenkomst 
kan worden gebruikt.

Or. it

Amendement 620
Angel Dzhambazki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op het tijdstip waarop de digitale 
inhoud aan de consument wordt geleverd, 
is de digitale inhoud vrij van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

1. Op het tijdstip waarop de digitale 
inhoud aan de consument wordt geleverd, 
maakt de digitale inhoud geen inbreuk op
rechten van derden, met inbegrip van op 
intellectuele eigendom gebaseerde rechten, 
zodat de digitale inhoud in 
overeenstemming met de overeenkomst 
kan worden gebruikt.

Or. en

Amendement 621
Constance Le Grip



AM\1117404NL.docx 161/179 PE599.502v02-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op het tijdstip waarop de digitale 
inhoud aan de consument wordt geleverd, 
is de digitale inhoud vrij van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

1. Op het tijdstip waarop de digitale 
inhoud aan de consument wordt geleverd, 
mag de digitale inhoud geen inbreuk 
maken op rechten van derden, met inbegrip 
van op intellectuele eigendom gebaseerde 
rechten, zodat de digitale inhoud in 
overeenstemming met de overeenkomst 
kan worden gebruikt.

Or. fr

Amendement 622
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op het tijdstip waarop de digitale 
inhoud aan de consument wordt geleverd, 
is de digitale inhoud vrij van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

1. Op het tijdstip waarop de digitale 
inhoud aan de consument wordt geleverd, 
moet de digitale inhoud de rechten van 
derden eerbiedigen, met inbegrip van op 
intellectuele eigendom gebaseerde rechten, 
zodat de digitale inhoud in 
overeenstemming met de overeenkomst 
kan worden gebruikt.

Or. fr

Amendement 623
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de digitale inhoud 
gedurende een bepaalde termijn wordt 
geleverd, vrijwaart de leverancier voor de 

Schrappen
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duur van die termijn de aan de consument 
geleverde digitale inhoud van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met 
de overeenkomst kan worden gebruikt.

Or. en

Amendement 624
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de digitale inhoud 
gedurende een bepaalde termijn wordt 
geleverd, vrijwaart de leverancier voor de 
duur van die termijn de aan de consument 
geleverde digitale inhoud van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met 
de overeenkomst kan worden gebruikt.

2. Wanneer de digitale inhoud 
gedurende een bepaalde termijn wordt 
geleverd, waarborgt de leverancier voor de 
duur van die termijn dat de aan de 
consument geleverde digitale inhoud de
rechten van derden eerbiedigt, met 
inbegrip van op intellectuele eigendom 
gebaseerde rechten.

Or. fr

Amendement 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de digitale inhoud 
gedurende een bepaalde termijn wordt 
geleverd, vrijwaart de leverancier voor de 
duur van die termijn de aan de consument 
geleverde digitale inhoud van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 

2. Wanneer de digitale inhoud 
gedurende een bepaalde termijn wordt 
geleverd, vrijwaart de leverancier voor de 
duur van die termijn de aan de consument 
geleverde digitale inhoud van rechten van 
derden, met inbegrip van rechten die 
voortvloeien uit de bepalingen van 
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digitale inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

licenties, die ertoe kunnen leiden dat de 
consument de digitale inhoud of de 
digitale dienst niet kan gebruiken in 
overeenstemming met de overeenkomst.

Or. en

Amendement 626
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de digitale inhoud 
gedurende een bepaalde termijn wordt 
geleverd, vrijwaart de leverancier voor de 
duur van die termijn de aan de consument 
geleverde digitale inhoud van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

2. Wanneer de digitale inhoud of 
digitale dienst gedurende een bepaalde 
termijn wordt geleverd, vrijwaart de 
leverancier voor de duur van die termijn de 
aan de consument geleverde digitale 
inhoud of digitale dienst van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

Or. it

Amendement 627
Angel Dzhambazki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de digitale inhoud 
gedurende een bepaalde termijn wordt 
geleverd, vrijwaart de leverancier voor de 
duur van die termijn de aan de consument 
geleverde digitale inhoud van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

2. Wanneer de digitale inhoud 
gedurende een bepaalde termijn wordt 
geleverd, zorgt de leverancier er voor de 
duur van die termijn voor dat de aan de 
consument geleverde digitale inhoud geen 
inbreuk maakt op rechten van derden, met 
inbegrip van op intellectuele eigendom 
gebaseerde rechten, zodat de digitale 
inhoud in overeenstemming met de 
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overeenkomst kan worden gebruikt.

Or. en

Amendement 628
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de digitale inhoud 
gedurende een bepaalde termijn wordt 
geleverd, vrijwaart de leverancier voor de 
duur van die termijn de aan de consument 
geleverde digitale inhoud van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

2. Wanneer de digitale inhoud 
gedurende een bepaalde termijn wordt 
geleverd, waarborgt de leverancier voor de 
duur van die termijn dat de aan de 
consument geleverde digitale inhoud geen 
inbreuk maakt op rechten van derden, met 
inbegrip van op intellectuele eigendom 
gebaseerde rechten, zodat de digitale 
inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

Or. fr

Amendement 629
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de digitale inhoud 
gedurende een bepaalde termijn wordt 
geleverd, vrijwaart de leverancier voor de 
duur van die termijn de aan de consument 
geleverde digitale inhoud van rechten van 
derden, met inbegrip van op intellectuele 
eigendom gebaseerde rechten, zodat de 
digitale inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

2. Wanneer de digitale inhoud 
gedurende een bepaalde termijn wordt 
geleverd, waarborgt de leverancier voor de 
duur van die termijn dat de aan de 
consument geleverde digitale inhoud de
rechten van derden eerbiedigt, met 
inbegrip van op intellectuele eigendom 
gebaseerde rechten, zodat de digitale 
inhoud in overeenstemming met de 
overeenkomst kan worden gebruikt.

Or. fr
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Amendement 630
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elk verzuim van de leverancier om 
ervoor te zorgen dat dergelijke digitale 
inhoud is gevrijwaard van rechten van 
derden, kan niet leiden tot de ontbinding 
van de overeenkomst wanneer de 
consument niet met een dergelijke 
ontbinding heeft ingestemd.

Or. en

Amendement 631
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis

Relevante tijdstip voor het vaststellen van 
overeenstemming met de overeenkomst

1. De leverancier is aansprakelijk 
voor elk gebrek aan overeenstemming met 
de overeenkomst dat bestaat op het tijdstip 
waarop:

(a) de consument of een door hem 
aangewezen derde partij, die niet de 
vervoerder is, de digitale inhoud of 
digitale dienst fysiek in bezit heeft 
gekregen; of

(b) de digitale inhoud of digitale 
dienst aan de door de consument gekozen 
vervoerder worden overhandigd, wanneer 
die vervoerder niet door de verkoper was 
voorgesteld of wanneer de verkoper geen 
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wijze van vervoer voorstelt.

2. In gevallen waarin de goederen 
door de leverancier of onder diens 
verantwoordelijkheid zijn geïnstalleerd, 
wordt het tijdstip waarop de installatie is 
voltooid, beschouwd als het tijdstip 
waarop de consument de digitale inhoud 
of digitale dienst fysiek in bezit heeft 
gekregen. Ingeval de digitale inhoud of 
digitale dienst bestemd was om door de 
consument te worden geïnstalleerd, wordt 
het tijdstip waarop de consument een 
redelijke termijn voor de installatie heeft
gehad, welk tijdstip in elk geval niet later 
dan 30 dagen na het in lid 1 bedoelde 
tijdstip kan zijn, beschouwd als het tijdstip 
waarop de consument de goederen fysiek 
in bezit heeft gekregen.

3. Elk gebrek aan overeenstemming 
met de overeenkomst dat zich binnen een 
termijn van twee jaar vanaf het in leden 1 
en 2 bedoelde tijdstip manifesteert, wordt 
geacht op dat tijdstip al te hebben bestaan, 
tenzij dit onverenigbaar is met de aard 
van de digitale inhoud of digitale dienst of 
met de aard van het gebrek aan 
overeenstemming.

Or. it

Amendement 632
Axel Voss, Eva Maydell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis

Relevante tijdstip voor het vaststellen van 
overeenstemming met de overeenkomst

De leverancier is aansprakelijk voor elk 
gebrek aan overeenstemming dat bestaat 
op het tijdstip waarop:
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(a) een consument of een door de 
consument aangewezen derde die niet de 
vervoerder is, de materiële drager waarin 
de digitale inhoud of digitale dienst 
ingebed is, fysiek in ontvangst heeft 
genomen;

(b) de materiële drager waarin de digitale 
inhoud of digitale dienst ingebed is, wordt 
overgedragen aan de door de consument 
gekozen vervoerder, wanneer deze 
vervoerder niet werd voorgesteld door de 
leverancier of wanneer de leverancier 
geen vervoerswijze heeft voorgesteld, 
onverminderd de rechten van de 
consument ten opzichte van de 
vervoerder;

(c) een consument of derde 
overeenkomstig artikel 5, lid 1, de 
beschikking heeft gekregen over de 
digitale inhoud of de digitale dienst; of

(d) de digitale dienst of de digitale inhoud 
werd geleverd overeenkomstig artikel 5 
wanneer geen beschikking kan worden 
verkregen over de digitale inhoud of de 
digitale dienst.

Or. en

Amendement 633
Dennis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis

Relevante tijdstip voor het vaststellen van 
overeenstemming met de overeenkomst

1. De verkoper is aansprakelijk voor elk 
gebrek aan overeenstemming met de 
overeenkomst dat bestaat op het tijdstip 
waarop:

(a) de consument of een door de 
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consument aangewezen derde die niet de 
vervoerder is, de goederen fysiek in 
ontvangst heeft genomen; of

(b) de goederen worden overgedragen aan 
de door de consument gekozen vervoerder 
wanneer deze vervoerder niet werd 
voorgesteld door de leverancier.

2. In gevallen waarin de goederen door de 
verkoper of onder diens 
verantwoordelijkheid zijn geïnstalleerd, 
wordt het tijdstip waarop de installatie is 
voltooid, beschouwd als het tijdstip 
waarop de consument de goederen fysiek 
in bezit heeft gekregen. In gevallen 
waarin de goederen door de consument 
moeten worden geïnstalleerd, wordt het 
moment van het verstrijken van een 
periode van 30 dagen beschouwd als het 
tijdstip waarop de consument de goederen 
fysiek in bezit heeft gekregen.

Or. en

Amendement 634
Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis

Commerciële garanties

1. Een commerciële garantie is bindend 
voor de garant onder de voorwaarden die 
zijn vastgesteld in:

(a) de door de verkoper verstrekte 
precontractuele informatie, met inbegrip 
van elke voor het sluiten van de 
overeenkomst gedane mededeling die een 
integrerend deel uitmaakt van de 
overeenkomst;

(b) ten tijde van of vóór de sluiting van de 
overeenkomst beschikbare reclame; en
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(c) het garantiebewijs.

2. Het garantiebewijs wordt schriftelijk of 
op een andere duurzame gegevensdrager 
beschikbaar gesteld en wordt in duidelijke 
en begrijpelijke taal opgesteld. Daarin 
wordt het volgende vermeld:

(a) een duidelijke vermelding van de in 
deze richtlijn vastgestelde wettelijke 
rechten van de consument en een 
duidelijke verklaring dat de commerciële 
garantie deze rechten onverlet laat; en

(b) de voorwaarden van de commerciële 
garantie die verder gaan dan de wettelijke 
rechten van de consument, informatie 
over de duur, de overdraagbaarheid en 
het geografische toepassingsgebied van de 
commerciële garantie en over de 
eventuele kosten die de consument moet 
dragen om er gebruik van te kunnen 
maken, de naam en het adres van de 
garant, en, indien deze verschilt van de 
garant, van de persoon jegens wie een 
vordering moet worden ingesteld en de 
voor het indienen van een vordering te 
volgen procedure.

Or. en

Amendement 635
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Virginie Rozière, Maria Grapini, 
Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 ter

Commerciële garanties voor de 
levensduur

1. De producent van een technisch 
product waarin digitale inhoud of een 
digitale dienst ingebed is, verzekert de 
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consument van de geschiktheid van het 
product voor de voorzienbare minimale 
levensduur ervan en geeft aan hoe lang 
deze levensduur is. De aangegeven 
termijn mag niet korter zijn dan de 
wettelijk voorgeschreven termijn van de 
lidstaat waarin de consument zijn 
normale verblijfplaats heeft en 
weerspiegelt de verwachtingen van een 
redelijke en als doorsnee beschouwde 
consument.

2. Wanneer de producent zijn 
verplichtingen uit hoofde van lid 1 niet 
naleeft, heeft hij dezelfde verplichtingen 
jegens de consument als de leverancier.

Or. en

Amendement 636
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen

Bewijslast

1. De bewijslast met betrekking tot de 
overeenstemming met de overeenkomst op 
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust op 
de leverancier.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de 
leverancier aantoont dat de digitale 
omgeving van de consument niet 
compatibel is met de interoperabiliteit en 
andere aan de digitale inhoud gestelde 
technische eisen en wanneer de 
leverancier de consument vóór de sluiting 
van de overeenkomst op de hoogte heeft 
gesteld van deze eisen.

3. De consument werkt met de leverancier 
samen voor zover dit mogelijk en nodig is 
om de digitale omgeving van de 
consument te bepalen. De verplichting tot 
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medewerking wordt beperkt tot de 
technisch beschikbare middelen die voor 
de consument het minst ingrijpend zijn. 
Indien de consument verzuimt samen te 
werken, rust de bewijslast met betrekking 
tot het gebrek aan overeenstemming met 
de overeenkomst op de consument.

Or. de

Motivering

Met het oog op een beter overzicht, moeten de bepalingen van de artikelen 9 en 10 in een 
enkel artikel worden samengevoegd. Dit amendement moet derhalve samen met het 
amendement op artikel 10 in aanmerking worden genomen.

Amendement 637
Dennis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bewijslast met betrekking tot de 
overeenstemming met de overeenkomst op 
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust op 
de leverancier.

1. De bewijslast met betrekking tot de 
overeenstemming met de overeenkomst op 
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust op 
de leverancier of, in het geval van een 
materieel product met ingebedde software, 
op de verkoper.
Elk gebrek aan overeenstemming met de 

overeenkomst dat zich binnen de 
verwachte levensduur van het product 
vanaf het in artikel 8 bis, leden 1 en 2, 
bedoelde tijdstip manifesteert, wordt 
geacht op het in artikel 10 vermelde 
tijdstip al te hebben bestaan, tenzij dit 
onverenigbaar is met de aard van de 
goederen of met de aard van het gebrek 
aan overeenstemming.

Or. en

Amendement 638
Dietmar Köster
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bewijslast met betrekking tot de 
overeenstemming met de overeenkomst op 
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust op 
de leverancier.

1. Elk gebrek aan overeenstemming 
met de overeenkomst dat zich binnen een 
termijn van zes jaar vanaf het in artikel 10 
vermelde tijdstip manifesteert, wordt 
geacht op dat tijdstip al te hebben bestaan, 
tenzij dit onverenigbaar is met de aard 
van de goederen of met de aard van het 
gebrek aan overeenstemming.

Or. en

Amendement 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bewijslast met betrekking tot de 
overeenstemming met de overeenkomst op 
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust op 
de leverancier.

1. De bewijslast met betrekking tot de 
overeenstemming met de overeenkomst op 
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust in de 
eerste zes maanden vanaf het tijdstip van 
levering van de digitale inhoud op de 
leverancier.

Or. en

Amendement 640
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bewijslast met betrekking tot de 
overeenstemming met de overeenkomst op 
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust op 

1. De bewijslast met betrekking tot de 
overeenstemming met de overeenkomst op 
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust tot 
zes maanden na de levering op de 
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de leverancier. leverancier.

Or. en

Amendement 641
Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bewijslast met betrekking tot de 
overeenstemming met de overeenkomst op 
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust op 
de leverancier.

1. De bewijslast met betrekking tot de 
overeenstemming met de overeenkomst op 
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust in de 
eerste zes maanden op de leverancier.

Or. de

Amendement 642
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bewijslast met betrekking tot de 
overeenstemming met de overeenkomst op 
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust op 
de leverancier.

1. De bewijslast met betrekking tot de 
overeenstemming met de overeenkomst op 
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust
gedurende zes maanden op de leverancier.

Or. de

Motivering

Een bewijslast die gedurende zes maanden op de leverancier rust waarborgt een adequate 
bescherming van de consument, terwijl ook rekening wordt gehouden met de belangen van de 
leverancier.

Amendement 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bewijslast met betrekking tot de
overeenstemming met de overeenkomst op
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust op 
de leverancier.

1. De leverancier is aansprakelijk 
wanneer het gebrek aan overeenstemming 
zich manifesteert binnen een termijn van 
twee jaar na het in artikel 10 vermelde 
tijdstip.

Or. it

Amendement 644
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bewijslast met betrekking tot de
overeenstemming met de overeenkomst op 
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust op 
de leverancier.

1. Elk gebrek aan overeenstemming 
met de overeenkomst dat zich binnen een 
termijn van zes maanden na de levering 
manifesteert, wordt geacht op het tijdstip 
van levering al te hebben bestaan.

Or. en

Amendement 645
Antanas Guoga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bewijslast met betrekking tot de 
overeenstemming met de overeenkomst op 
het in artikel 10 vermelde tijdstip rust op 
de leverancier.

1. De bewijslast met betrekking tot de 
vraag of de digitale inhoud in 
overeenstemming met artikel 5 werd 
geleverd, rust op de leverancier.

Or. en

Amendement 646
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Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De rechten van de consument 
zoals voorzien in deze richtlijn komen te 
vervallen indien de verkoper niet binnen 
een termijn van twee maanden vanaf de 
datum waarop het gebrek vastgesteld is of 
redelijkerwijs vastgesteld had kunnen 
worden, op de hoogte is gebracht van dit 
gebrek aan overeenstemming.

Or. it

Amendement 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Indien zich een gebrek aan 
overeenstemming manifesteert binnen een 
termijn van zes maanden na het in 
artikel 10 vermelde tijdstip, dan geldt tot 
bewijs van het tegendeel het vermoeden 
dat dit gebrek bestond op dit tijdstip.

Or. it

Amendement 648
Angel Dzhambazki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing 
wanneer de leverancier aantoont dat de 
digitale omgeving van de consument niet 

2. Lid 1 is niet van toepassing 
wanneer de digitale omgeving van de 
consument niet compatibel is met de 
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compatibel is met de interoperabiliteit en 
andere aan de digitale inhoud gestelde 
technische eisen en wanneer de leverancier 
de consument vóór de sluiting van de 
overeenkomst op de hoogte heeft gesteld 
van deze eisen.

interoperabiliteit en andere aan de digitale 
inhoud gestelde technische eisen en 
wanneer de leverancier de consument vóór 
de sluiting van de overeenkomst op de 
hoogte heeft gesteld van deze eisen. De 
consument heeft een morele 
verantwoordelijkheid om alle 
noodzakelijke stappen te nemen en er 
binnen zijn mogelijkheden voor te zorgen 
dat zijn digitale omgeving compatibel is, 
overeenkomstig de door de leverancier 
verstrekte eisen.

Or. en

Motivering

Een gedifferentieerde benadering is noodzakelijk, omdat de consument evenzeer moet zorgen 
voor technische interoperabiliteit ten aanzien van zijn persoonlijke digitale omgeving, 
waartoe de leverancier geen toegang heeft en waarover de leverancier geen voorafgaande 
kennis heeft, gezien het feit dat de leverancier de consument op wettige wijze heeft voorzien 
van de noodzakelijke informatie met betrekking tot de interoperabiliteit en technische eisen.

Amendement 649
Julia Reda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing 
wanneer de leverancier aantoont dat de 
digitale omgeving van de consument niet 
compatibel is met de interoperabiliteit en 
andere aan de digitale inhoud gestelde 
technische eisen en wanneer de leverancier 
de consument vóór de sluiting van de 
overeenkomst op de hoogte heeft gesteld 
van deze eisen.

2. Lid 1 is niet van toepassing 
wanneer de leverancier aantoont dat de 
digitale omgeving van de consument niet 
compatibel is met de interoperabiliteit en 
andere aan de digitale inhoud gestelde 
technische eisen en wanneer de leverancier 
de consument vóór de sluiting van de 
overeenkomst op gemakkelijk te begrijpen 
wijze op de hoogte heeft gesteld van deze 
eisen.

Or. en

Amendement 650
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Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing 
wanneer de leverancier aantoont dat de 
digitale omgeving van de consument niet 
compatibel is met de interoperabiliteit en 
andere aan de digitale inhoud gestelde 
technische eisen en wanneer de leverancier 
de consument vóór de sluiting van de 
overeenkomst op de hoogte heeft gesteld 
van deze eisen.

2. Lid 1 is niet van toepassing 
wanneer de leverancier aantoont dat de 
digitale omgeving van de consument niet 
compatibel is met de interoperabiliteit en 
andere aan de digitale inhoud of de digitale 
dienst gestelde technische eisen en 
wanneer de leverancier de consument vóór 
de sluiting van de overeenkomst op de 
hoogte heeft gesteld van deze eisen.

Or. en

Amendement 651
Axel Voss, Eva Paunova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing
wanneer de leverancier aantoont dat de 
digitale omgeving van de consument niet 
compatibel is met de interoperabiliteit en 
andere aan de digitale inhoud gestelde 
technische eisen en wanneer de leverancier 
de consument vóór de sluiting van de 
overeenkomst op de hoogte heeft gesteld 
van deze eisen.

2. Lid 1 is niet van toepassing 
wanneer de leverancier aantoont dat de 
digitale omgeving van de consument niet 
compatibel is met de interoperabiliteit en 
andere aan de digitale inhoud of de digitale 
dienst gestelde technische eisen en 
wanneer de leverancier de consument vóór 
de sluiting van de overeenkomst op de 
hoogte heeft gesteld van deze eisen.

Or. en

Amendement 652
Marco Zullo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing 
wanneer de leverancier aantoont dat de 
digitale omgeving van de consument niet 
compatibel is met de interoperabiliteit en 
andere aan de digitale inhoud gestelde 
technische eisen en wanneer de leverancier 
de consument vóór de sluiting van de 
overeenkomst op de hoogte heeft gesteld 
van deze eisen.

2. Lid 1 is niet van toepassing 
wanneer de leverancier aantoont dat de 
digitale omgeving van de consument niet 
compatibel is met de interoperabiliteit en 
andere aan de digitale inhoud of digitale 
diensten gestelde technische eisen en 
wanneer de leverancier de consument vóór 
de sluiting van de overeenkomst op de 
hoogte heeft gesteld van deze eisen.

Or. it

Amendement 653
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing 
wanneer de leverancier aantoont dat de 
digitale omgeving van de consument niet 
compatibel is met de interoperabiliteit en 
andere aan de digitale inhoud gestelde 
technische eisen en wanneer de leverancier 
de consument vóór de sluiting van de 
overeenkomst op de hoogte heeft gesteld 
van deze eisen.

2. Lid 1 is niet van toepassing 
wanneer de leverancier aantoont dat de 
digitale omgeving van de consument niet 
compatibel is met de door de digitale 
inhoud gestelde technische eisen en 
wanneer de leverancier de consument vóór 
de sluiting van de overeenkomst op de 
hoogte heeft gesteld van deze eisen.

Or. fr

Amendement 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing 
wanneer de leverancier aantoont dat de 
digitale omgeving van de consument niet 
compatibel is met de interoperabiliteit en 
andere aan de digitale inhoud gestelde 

2. Lid 1 ter is niet van toepassing 
wanneer de leverancier aantoont dat de 
digitale omgeving van de consument niet 
compatibel is met de interoperabiliteit en 
andere aan de digitale inhoud gestelde 
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technische eisen en wanneer de leverancier 
de consument vóór de sluiting van de 
overeenkomst op de hoogte heeft gesteld 
van deze eisen.

technische eisen en wanneer de leverancier 
de consument vóór de sluiting van de 
overeenkomst op de hoogte heeft gesteld 
van deze eisen.

Or. it
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