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AMENDEMENTEN 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De ontwikkeling van digitale 

technologieën en het internet heeft 

verandering gebracht in de distributie van 

en de toegang tot televisie- en 

radioprogramma's. Gebruikers verwachten 

steeds vaker toegang te krijgen tot 

dergelijke programma's zowel live als on-

demand, langs traditionele weg zoals via 

satelliet of kabel maar ook via 

onlinediensten. Omroeporganisaties bieden 

daarom naast hun eigen uitzendingen van 

televisie- en radioprogramma's steeds meer 

onlinediensten aan als nevendienst van hun 

omroepdiensten, zoals simulcasting en 

catchupdiensten. Exploitanten van 

doorgiftediensten, die uitzendingen van 

televisie- en radioprogramma's bundelen in 

pakketten en deze tegelijkertijd met 

oorspronkelijke uitzending van de 

programma's ongewijzigd en integraal aan 

gebruikers aanbieden, maken gebruik van 

verschillende doorgiftetechnieken zoals 

kabel, satelliet, digitale ether, IP-netwerken 

in gesloten circuit of mobiele netwerken 

alsmede het open internet. Van de kant van 

de gebruikers is er een toenemende vraag 

naar toegang tot uitzendingen van 

televisie- en radioprogramma’s, niet alleen 

uit hun eigen lidstaat maar ook uit andere 

lidstaten van de Unie, ook van leden van 

taalminderheden van de Unie en personen 

die in een andere lidstaat dan hun lidstaat 

van herkomst wonen. 

(2) De ontwikkeling van digitale 

technologieën en het internet heeft 

verandering gebracht in de distributie van 

en de toegang tot televisie- en 

radioprogramma's. Gebruikers verwachten 

steeds vaker toegang te krijgen tot 

dergelijke programma's zowel live als on-

demand, langs traditionele weg zoals via 

satelliet of kabel maar ook via 

onlinediensten. Omroeporganisaties bieden 

daarom naast hun eigen uitzendingen van 

televisie- en radioprogramma's steeds meer 

onlinediensten aan als nevendienst van hun 

omroepdiensten, zoals simulcasting en 

catchupdiensten. Exploitanten van 

doorgiftediensten, die uitzendingen van 

televisie- en radioprogramma's bundelen in 

pakketten en deze tegelijkertijd met 

oorspronkelijke uitzending van de 

programma's ongewijzigd en integraal aan 

gebruikers aanbieden, maken gebruik van 

verschillende doorgiftetechnieken zoals 

kabel, satelliet, digitale ether, IP-netwerken 

in gesloten circuit of mobiele netwerken 

alsmede het open internet. Van de kant van 

de gebruikers is er een toenemende vraag 

naar toegang tot televisie- en 

radioprogramma's, waaronder 

catchupdiensten, niet alleen uit hun eigen 

lidstaat maar ook uit andere lidstaten van 

de Unie, ook van leden van 

taalminderheden van de Unie en personen 

die in een andere lidstaat dan hun lidstaat 

van herkomst wonen. Deze toenemende 

vraag is een positieve ontwikkeling en 

geoblocking mag voor de audiovisuele 
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inhoud die in de Unie wordt geproduceerd 

en online wordt uitgezonden niet de norm 

zijn. Het model van territoriale 

financiering voor Europese inhoud is 

echter van levensbelang voor het succes 

van de Europese audiovisuele sector. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Exploitanten van doorgiftediensten, 

die gewoonlijk meerdere programma's 

aanbieden waarin gebruik wordt gemaakt 

van een groot aantal werken en andere 

beschermde materialen in de doorgegeven 

televisie- en radioprogramma's, beschikken 

over een zeer korte termijn om de nodige 

licenties te verkrijgen en ondervinden dus 

een zware last bij het vereffenen van de 

rechten. Het gevaar bestaat ook voor 

rechthebbenden dat hun werken en andere 

beschermde materialen zonder vergunning 

of vergoeding worden geëxploiteerd. 

(4) Exploitanten van doorgiftediensten, 

die gewoonlijk meerdere programma’s 

aanbieden waarin gebruik wordt gemaakt 

van een groot aantal werken en andere 

beschermde materialen in de doorgegeven 

televisie- en radioprogramma's, beschikken 

over een zeer korte termijn om de nodige 

licenties te verkrijgen en ondervinden dus 

een zware last bij het vereffenen van de 

rechten. Het gevaar bestaat ook voor 

rechthebbenden dat hun werken en andere 

beschermde materialen zonder vergunning 

of passende vergoeding worden 

geëxploiteerd. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De ondersteunende onlinediensten 

die onder deze verordening vallen, zijn 

door omroeporganisaties aangeboden 

diensten met een duidelijke en 

ondergeschikte relatie ten opzichte van de 

omroepactiviteiten. Het gaat om diensten 

die op lineaire wijze en gelijktijdig met de 

uitzendingen toegang geven tot radio- en 

televisieprogramma’s, en diensten die 

binnen een vastgestelde termijn na de 

uitzending toegang geven tot eerder door 

(8) De ondersteunende onlinediensten 

die onder deze verordening vallen, zijn 

door omroeporganisaties aangeboden 

diensten, waaronder diensten die op 

lineaire wijze gelijktijdig met de 

uitzendingen toegang geven tot radio- en 

televisieprogramma’s en niet-lineaire 

diensten die ten vroegste een maand vóór, 

of tijdens of na de uitzending door de 

omroeporganisatie toegang geven tot 

televisie- en radioprogramma's 
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de omroeporganisatie uitgezonden 

televisie- en radioprogramma's 

(zogenoemde "gemiste uitzendingen" of 

"catchupdiensten"). Daarnaast bestaan 

onlinediensten ook uit diensten die toegang 

verlenen tot materiaal dat de door de 

omroeporganisatie uitgezonden radio- en 

televisieprogramma’s verrijkt of op een 

andere wijze uitbreidt, onder meer door de 

mogelijkheid om de inhoud van het 

desbetreffende programma vooraf, langer, 

uitgebreider of achteraf te bekijken of te 

beluisteren. Het verlenen van toegang tot 

individuele werken of andere beschermde 

materialen die in televisie- of 

radioprogramma's zijn opgenomen, dient 

niet te worden beschouwd als een 

ondersteunende onlinedienst. Op dezelfde 

wijze valt de verstrekking van toegang tot 

werken of andere beschermde materialen 

die losstaat van de uitzending, zoals 

diensten die toegang verlenen tot 

individuele muziekstukken of audiovisuele 

werken, muziekalbums of video's, niet 

onder de definitie van ondersteunende 

onlinedienst. 

(zogenoemde streamingdiensten en 

"gemiste uitzendingen" of 

"catchupdiensten"). Daarnaast bestaan 

onlinediensten ook uit diensten die toegang 

verlenen tot materiaal dat de door de 

omroeporganisatie uitgezonden radio- en 

televisieprogramma’s verrijkt of op een 

andere wijze uitbreidt, onder meer door de 

mogelijkheid om de inhoud van het 

desbetreffende programma vooraf, langer, 

uitgebreider of achteraf te bekijken of te 

beluisteren, alsook tot materiaal dat 

speciaal geproduceerd is voor de 

onlineomgeving. Het verlenen van toegang 

tot individuele werken of andere 

beschermde materialen die in televisie- of 

radioprogramma's zijn opgenomen, dient 

niet te worden beschouwd als een 

ondersteunende onlinedienst. Evenmin valt 

de verstrekking van toegang tot 

muziekalbums of video's onder de definitie 

van ondersteunende onlinedienst. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Aangezien de verstrekking van, de 

toegang tot of het gebruik van een 

ondersteunende onlinedienst geacht wordt 

uitsluitend plaats te vinden in de lidstaat 

waar de omroeporganisatie haar 

hoofdvestiging heeft, terwijl de 

ondersteunende onlinedienst de facto over 

de grenzen heen in andere lidstaten kan 

worden geboden, moet worden 

gegarandeerd dat de partijen bij het 

bepalen van het bedrag van de betalingen 

voor de betrokken rechten, rekening 

houden met alle aspecten van de 

ondersteunende onlinedienst zoals de 

(10) Aangezien de verstrekking van, de 

toegang tot of het gebruik van een 

ondersteunende onlinedienst geacht wordt 

uitsluitend plaats te vinden in de lidstaat 

waar de omroeporganisatie haar 

hoofdvestiging heeft, terwijl de 

ondersteunende onlinedienst de facto over 

de grenzen heen in andere lidstaten kan 

worden geboden, moet worden 

gegarandeerd dat de partijen bij het 

bepalen van de passende vergoeding die 

betaald moet worden voor de betrokken 

rechten, rekening houden met alle aspecten 

van de ondersteunende onlinedienst zoals 
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kenmerken van de dienst, het kijkers- en 

luisteraarspubliek, inclusief het publiek in 

de lidstaat waar de omroeporganisatie haar 

hoofdvestiging heeft, en in andere lidstaten 

waar de toegang tot en het gebruik van de 

ondersteunende onlinedienst plaatsvindt, 

alsook de taalversie. 

de kenmerken van de dienst, het werkelijke 

en het potentiële kijkers- en 

luisteraarspubliek, inclusief het publiek in 

de lidstaat waar de omroeporganisatie haar 

hoofdvestiging heeft, en in andere lidstaten 

waar de toegang tot en het gebruik van de 

ondersteunende onlinedienst plaatsvindt, 

alsook alle beschikbare taalversies en 

ondertitelde versies. Voorts staat deze 

vergoeding in een redelijke verhouding tot 

de economische waarde van de geleverde 

dienst. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Door middel van het beginsel van 

contractuele vrijheid zal het mogelijk 

blijven de exploitatie te blijven beperken 

van de rechten die onder het bij deze 

verordening voorgeschreven 

oorsprongslandbeginsel vallen, met name 

wat bepaalde uitzendingstechnieken of 

bepaalde taalversies betreft, op voorwaarde 

dat dergelijke beperkingen van de 

exploitatie van deze rechten in 

overeenstemming zijn met het recht van de 

Unie. 

(11) Er zij op gewezen dat het door 

middel van het beginsel van contractuele 

vrijheid mogelijk zal zijn de exploitatie te 

blijven beperken van de rechten die onder 

het bij deze verordening voorgeschreven 

oorsprongslandbeginsel vallen, zoals de 

tenuitvoerlegging van Richtlijn 

93/83/EEG heeft aangetoond, met name 

wat bepaalde uitzendingstechnieken of 

bepaalde taalversies en de aard en 

uitvoering van bepaalde overeenkomsten 

betreft, op voorwaarde dat dergelijke 

beperkingen van de exploitatie van deze 

rechten in overeenstemming zijn met het 

nationale recht en het recht van de Unie. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Zoals verklaard door het 

Hof van Justitie is de verkrijging door 

rechthebbenden van een passende 

vergoeding voor de exploitatie van hun 
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werken of ander materiaal in 

overeenstemming met artikel 101 VWEU. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 ter) Deze verordening staat, 

conform het beginsel van contractuele 

vrijheid, niet in de weg aan bestaande 

licentiemodellen, zoals territoriale 

licentieverlening, en doet geen afbreuk 

aan bestaande bepalingen van het 

nationale overeenkomstenrecht inzake 

auteursrechten die betrekking hebben op 

een passende vergoeding, noch aan 

bestaande oplossingen voor collectief 

beheer van doorgifte binnen een lidstaat. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Exploitanten van via satelliet, 

digitale ether, IP-netwerken met gesloten 

circuits, mobiele en soortgelijke netwerken 

aangeboden doorgiftediensten verstrekken 

diensten die gelijkwaardig zijn met die 

welke door exploitanten van 

kabeldoorgiftediensten worden verstrekt, 

wanneer zij een oorspronkelijke uitzending 

van televisie- of radioprogramma's 

gelijktijdig, ongewijzigd en integraal voor 

ontvangst door het publiek uit een andere 

lidstaat doorgeven, indien deze 

oorspronkelijke uitzending via een draad of 

via de ether, inbegrepen via satelliet maar 

met uitzondering van onlinedoorgifte, 

plaatsvindt en voor ontvangst door het 

publiek is bestemd. Zij moeten derhalve 

binnen het toepassingsgebied van deze 

(12) Exploitanten van via satelliet, 

digitale ether, IP-netwerken met open of 

gesloten circuits, mobiele en soortgelijke 

netwerken aangeboden doorgiftediensten 

verstrekken diensten die gelijkwaardig zijn 

met die welke door exploitanten van 

kabeldoorgiftediensten worden verstrekt, 

wanneer zij een oorspronkelijke uitzending 

van televisie- of radioprogramma’s 

gelijktijdig, ongewijzigd en integraal voor 

ontvangst door het publiek uit een andere 

lidstaat doorgeven, indien deze 

oorspronkelijke uitzending via een draad of 

via de ether, inbegrepen via satelliet maar 

met uitzondering van onlinedoorgifte, 

plaatsvindt en voor ontvangst door het 

publiek is bestemd. Zij moeten derhalve 

binnen het toepassingsgebied van deze 
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verordening vallen en gebruik kunnen 

maken van het mechanisme van collectief 

beheer van rechten. Doorgiftediensten die 

op het open internet worden aangeboden, 

dienen van het toepassingsgebied van deze 

verordening te worden uitgesloten omdat 

deze diensten andere kenmerken 

vertonen. Zij zijn niet verbonden aan een 

bepaalde infrastructuur en in vergelijking 

met bijvoorbeeld de kabel of gesloten IP-

netwerken kunnen zij slechts in beperkte 

mate een gecontroleerde omgeving 

garanderen. 

verordening vallen en gebruik kunnen 

maken van het mechanisme van collectief 

beheer van rechten. Doorgiftediensten op 

IP-basis, of deze nu op gesloten circuits of 
op het open internet worden aangeboden, 

dienen in het toepassingsgebied van deze 

verordening te worden opgenomen en 

dienen gebruik te kunnen maken van het 

mechanisme van collectief beheer van 

rechten, mits zij een gecontroleerde 

omgeving waarborgen die vergelijkbaar is 

met gesloten netwerken en mits blijkt dat 

de diensten verstrekt worden aan een 

duidelijk afgebakende groep abonnees of 

geregistreerde gebruikers. Opname van 

deze diensten in het toepassingsgebied van 

de verordening is van groot belang om 

tegemoet te komen aan de wensen van 

consumenten en portabiliteit van deze 

diensten in de lidstaat van verblijf en 

daarbuiten mogelijk te maken door middel 

van het mechanisme dat is ingesteld bij 

Verordening (EU) 2017/... van het 

Europees Parlement en de Raad1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende de totstandbrenging van de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten in de interne 

markt (2015/0284(COD)). 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Om rechtszekerheid te verlenen aan 

exploitanten van doorgiftediensten via 

satelliet, digitale ether, IP-netwerken met 

gesloten circuits, mobiele of soortgelijke 

netwerken en om verschillen in nationaal 

recht met betrekking tot dergelijke 

doorgiftediensten te ondervangen, moeten 

voorschriften worden toegepast die 

(13) Om rechtszekerheid te verlenen aan 

exploitanten van doorgiftediensten via 

satelliet, digitale ether, IP-netwerken met 

gesloten circuits, mobiele of soortgelijke 

netwerken, en via het open internet voor 

zover een gecontroleerde omgeving en een 

afgebakende gebruikersgroep zijn 

gegarandeerd, en om verschillen in 
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vergelijkbaar zijn met die welke gelden 

voor de doorgifte via de kabel in de zin van 

Richtlijn 93/83/EEG. De voorschriften van 

die richtlijn voorzien in de verplichting dat 

het recht om een exploitant van een 

doorgiftedienst toestemming verlenen dan 

wel te weigeren wordt uitgeoefend via een 

organisatie voor collectief beheer. Dit doet 

geen afbreuk aan de bepalingen van 

Richtlijn 2014/26/EU18 en met name de 

bepalingen daarvan die betrekking hebben 

op rechten van rechthebbenden betreffende 

de keuze van een organisatie voor 

collectief beheer. 

nationaal recht met betrekking tot 

dergelijke doorgiftediensten te 

ondervangen, moeten voorschriften worden 

toegepast die vergelijkbaar zijn met die 

welke gelden voor de doorgifte via de 

kabel in de zin van Richtlijn 93/83/EEG. 

De voorschriften van die richtlijn voorzien 

in de verplichting dat het recht om een 

exploitant van een doorgiftedienst 

toestemming verlenen dan wel te weigeren 

wordt uitgeoefend via een organisatie voor 

collectief beheer. Dit doet geen afbreuk aan 

de bepalingen van Richtlijn 2014/26/EU18 

en met name de bepalingen daarvan die 

betrekking hebben op rechten van 

rechthebbenden betreffende de keuze van 

een organisatie voor collectief beheer. 

__________________ __________________ 

18 Richtlijn 2014/26/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het collectieve beheer van 

auteursrechten en naburige rechten en de 

multiterritoriale licentieverlening van 

rechten inzake muziekwerken voor 

onlinegebruik op de interne markt (PB L 

84 van 20.3.2014, blz. 72). 

18 Richtlijn 2014/26/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het collectieve beheer van 

auteursrechten en naburige rechten en de 

multiterritoriale licentieverlening van 

rechten inzake muziekwerken voor 

onlinegebruik op de interne markt (PB L 

84 van 20.3.2014, blz. 72). 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Distributeurs, zoals 

kabelexploitanten of beheerders van 

platforms, die via een proces van directe 

injectie programmadragende signalen 

ontvangen voor ontvangst door het 

publiek, dienen onder de bepalingen 

inzake verplicht collectief beheer van deze 

verordening te vallen, ook als 

voorafgaand aan de doorgifte van het 

signaal door de distributeur geen 

mededeling aan het publiek is gedaan. 

Distributeurs dienen derhalve 

toestemming te krijgen van de 
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desbetreffende houders van rechten om 

deze handelingen die onderworpen zijn 

aan collectief beheer te verrichten. Het 

begrip "directe injectie" is een technische 

term voor de specifieke situatie dat 

kabelexploitanten of andere beheerders 

van platforms het signaal voor uitzending 

rechtstreeks vanuit het gebouw van de 

omroeporganisatie of via een gesloten 

netwerk ontvangen, in die zin dat dit 

signaal niet wordt doorgegeven voor 

ontvangst door het publiek voordat het 

door de exploitant die het signaal 

ontvangt wordt doorgegeven. In een 

dergelijke situatie, die zich in de regel 

voordoet in een lidstaat, is er slechts 

sprake van één enkele mededeling aan het 

publiek van het desbetreffende 

programmadragende signaal. Deze 

verduidelijking is van belang om verdere 

complexiteit bij de uitlegging van het 

begrip mededeling aan het publiek, die 

gevolgen zou hebben die verder strekken 

dan alleen doorgifte, te voorkomen. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) De toepassing van 

auteursrechten en naburige rechten is in 

sommige gevallen verdeeld in 

verschillende territoriaal afgebakende 

nationale rechten, waarbij sprake is van 

verschillende houders van rechten en 

rechten die in sommige gevallen door een 

andere entiteit worden uitgeoefend. Er is 

daarom een gegevensbank nodig die 

wordt bijgehouden door organisaties voor 

collectief beheer, zodat gemakkelijker kan 

worden bepaald wie de houders van de 

rechten zijn en omroeporganisaties en 

exploitanten van doorgiftediensten 

gemakkelijker licentieovereenkomsten 
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kunnen sluiten. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Om te voorkomen dat de 

toepassing van het 

oorsprongslandbeginsel wordt omzeild 

door de looptijd te verlengen van de 

bestaande overeenkomsten betreffende de 

uitoefening van de auteursrechten en 

naburige rechten die van belang zijn voor 

de verstrekking van een ondersteunende 

onlinedienst alsmede voor de toegang tot 

of het gebruik van een ondersteunende 

onlinedienst, dient het 

oorsprongslandbeginsel ook op bestaande 

overeenkomsten te worden toegepast, 

maar dan met een overgangsperiode. 

Schrappen 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie 

erkende beginselen in acht. Aangezien er 

sprake kan zijn van een inbreuk op de 

uitoefening van de rechten van 

rechthebbenden voor zover verplicht 

collectief beheer verplicht wordt gesteld 

voor de uitoefening van het recht van 

mededeling aan het publiek met betrekking 

tot doorgiftediensten, dient een dergelijke 

voorwaarde dan ook op gerichte wijze te 

worden voorgeschreven voor specifieke 

diensten alsook om een meer wijdverbreide 

grensoverschrijdende verspreiding van 

televisie- en radioprogramma's mogelijk te 

(16) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie 

erkende beginselen in acht. Aangezien er 

sprake kan zijn van een inbreuk op de 

uitoefening van de rechten van 

rechthebbenden voor zover verplicht 

collectief beheer verplicht wordt gesteld 

voor de uitoefening van het recht van 

mededeling aan het publiek met betrekking 

tot doorgiftediensten, dient een dergelijke 

voorwaarde dan ook op gerichte wijze te 

worden voorgeschreven voor specifieke 

diensten alsook om een meer wijdverbreide 

grensoverschrijdende verspreiding van 

televisie- en radioprogramma's mogelijk te 
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maken door een vlottere vereffening van 

deze rechten. 

maken door een vlottere vereffening van 

deze rechten. Deze richtlijn mag geen 

afbreuk doen aan bestaande of 

toekomstige regelingen van de lidstaten 

inzake het beheer van rechten, zoals 

verruimde collectieve licenties, wettelijke 

vermoedens van vertegenwoordiging of 

overdracht, collectief beheer of 

soortgelijke regelingen of een combinatie 

daarvan. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Nadat de verordening gedurende 

een bepaalde termijn van kracht is geweest, 

moet deze aan een evaluatie worden 

onderworpen om onder meer te beoordelen 

in welke mate de grensoverschrijdende 

verrichting van ondersteunende 

onlinediensten is toegenomen ten voordele 

van de Europese consumenten en dus ook 

ten voordele van een grotere culturele 

diversiteit in de Unie. 

(18) Nadat de verordening gedurende 

een bepaalde termijn van kracht is geweest, 

moet deze, in overeenstemming met de 

beginselen van betere regelgeving aan een 

evaluatie worden onderworpen om het 

effect van de verordening te beoordelen, 

en dan met name in welke mate de 

grensoverschrijdende verrichting van 

ondersteunende onlinediensten is 

toegenomen ten voordele van de Europese 

consumenten en dus ook ten voordele van 

een grotere culturele diversiteit in de Unie. 

Deze evaluatie moet, waar passend, 

worden gecoördineerd met de bepalingen 

ter verbetering van de 

grensoverschrijdende toegang tot inhoud 

op platforms voor video-op-aanvraag die, 

in de vorm van een 

geschillenbeslechtingsmechanisme, in 

artikel 10 van Richtlijn 2017/... van het 

Europees Parlement en de Raad1 bis zijn 

opgenomen. Als dit mechanisme niet leidt 

tot een aanzienlijke toename van de 

grensoverschrijdende beschikbaarheid 

van inhoud op platforms voor video-op-

aanvraag, moet nagedacht worden over 

uitbreiding van de werkingssfeer van deze 

verordening tot deze diensten. 

 _________________ 
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 1 bis Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad inzake 

auteursrechten in de digitale eengemaakte 

markt, COM(2016)0593. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) „ondersteunende onlinedienst”: een 

onlinedienst bestaande in het aanbieden 

aan het publiek, door of onder controle en 

verantwoordelijkheid van een 

omroeporganisatie, van radio- of 

televisieprogramma’s gelijktijdig met of 

voor een bepaalde periode na de uitzending 

ervan door de omroeporganisatie, alsmede 

van door of voor de omroeporganisatie 

geproduceerd materiaal dat een 

ondersteuning vormt voor die uitzending; 

a) "ondersteunende onlinedienst": een 

onlinedienst bestaande in het aanbieden 

aan het publiek, door of onder controle en 

verantwoordelijkheid van een 

omroeporganisatie, van door of voor de 

omroeporganisatie geproduceerde radio- 

of televisieprogramma's, met inbegrip van 

coproducties, ten vroegste een maand 

voor, gelijktijdig met, tijdens of voor een 

bepaalde periode na de uitzending ervan 

door de omroeporganisatie, alsmede van 

door of voor de omroeporganisatie 

geproduceerd of gecoproduceerd materiaal 

dat een ondersteuning vormt voor die 

uitzending; 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) „doorgifte”: de gelijktijdige, 

ongewijzigde en integrale doorgifte, anders 

dan de doorgifte via de kabel als bepaald in 

Richtlijn 93/83/EEG en anders dan de 

doorgifte via een internettoegangsdienst 

als bepaald in Verordening (EU) nr. 

2015/2120 van het Europees Parlement en 

de Raad, die bedoeld is voor ontvangst 

door het publiek van een oorspronkelijke 

uitzending uit een andere lidstaat, per draad 

of via de ether, met inbegrip van 

satellietuitzending maar met uitzondering 

b) "doorgifte": de ongewijzigde en 

integrale doorgifte, anders dan de doorgifte 

via de kabel als bepaald in Richtlijn 

93/83/EEG, in een gecontroleerde 

omgeving, die bedoeld is voor ontvangst 

door het publiek van een oorspronkelijke 

uitzending uit een andere lidstaat, per draad 

of via de ether, met inbegrip van 

satellietuitzending, van televisie- of 

radioprogramma's die voor ontvangst door 

het publiek zijn bedoeld, mits deze 

doorgifte wordt verricht door een andere 
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van onlinedoorgifte van televisie- of 

radioprogramma’s die voor ontvangst door 

het publiek zijn bedoeld, mits deze 

doorgifte wordt verricht door een andere 

partij dan de omroeporganisatie die de 

oorspronkelijke uitzending heeft gedaan of 

onder controle of verantwoordelijkheid 

waarvan de uitzending plaatsvond. 

partij dan de omroeporganisatie die de 

oorspronkelijke uitzending heeft gedaan of 

onder controle of verantwoordelijkheid 

waarvan de uitzending plaatsvond. 

__________________  

1 Verordening (EU) 2015/2120 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 november 2015 tot vaststelling van 

maatregelen betreffende open-

internettoegang en tot wijziging van 

Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele 

dienst en gebruikersrechten met 

betrekking tot elektronische-

communicatienetwerken en –diensten en 

Verordening (EU) nr. 531/2012 

betreffende roaming op openbare 

mobielecommunicatienetwerken binnen 

de Unie (PB L 310 van 26.11.2015, blz. 1). 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) "directe injectie": een proces dat 

bestaat uit twee of meer stappen, waarmee 

omroeporganisaties hun 

programmadragende signalen via een 

private lijn "van punt naar punt" naar 

een distributeur verzenden, op zodanige 

wijze dat de programmadragende signalen 

tijdens de overdracht niet door leden van 

het publiek kunnen worden ontvangen, 

waarna de distributeur deze programma's 

ongewijzigd en integraal aan het publiek 

aanbiedt, zodat het publiek de inhoud kan 

bekijken of beluisteren via kabel, 

radiogolfsystemen, satelliet, digitale ether, 

IP-netwerken of soortgelijke netwerken. 
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Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) De handelingen van mededeling 

aan het publiek en beschikbaarstelling die 

plaatsvinden bij het verstrekken van een 

ondersteunende onlinedienst door of onder 

controle en verantwoordelijkheid van een 

omroeporganisatie, en de 

reproductiehandelingen die noodzakelijk 

zijn voor het verlenen van de toegang tot of 

het gebruik van de ondersteunende 

onlinedienst, worden voor de uitoefening 

van de auteursrechten en naburige rechten 

die relevant zijn voor deze handelingen, 

geacht uitsluitend plaats te vinden in de 

lidstaat waar de omroeporganisatie haar 

hoofdvestiging heeft. 

1) Onverminderd de mogelijkheid 

van overdracht van exclusieve rechten 

worden de handelingen van mededeling 

aan het publiek en beschikbaarstelling aan 

het publiek die plaatsvinden bij het 

verstrekken van een ondersteunende 

onlinedienst door of onder controle en 

verantwoordelijkheid van een 

omroeporganisatie, en de 

reproductiehandelingen die noodzakelijk 

zijn voor het verlenen van de toegang tot of 

het gebruik van de ondersteunende 

onlinedienst, voor de uitoefening van de 

auteursrechten en naburige rechten die 

relevant zijn voor deze handelingen, geacht 

uitsluitend plaats te vinden in de lidstaat 

waar de omroeporganisatie haar 

hoofdvestiging heeft. Geschillen over de 

uitoefening van auteursrechten en 

naburige rechten vallen onder de 

jurisdictie van deze lidstaat. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) Bij de vaststelling van het bedrag 

van de betalingen voor de rechten die 

onder het beginsel van het land van 

oorsprong als bedoeld in lid 1 vallen, 

houden de partijen rekening met alle 

aspecten van de ondersteunende 

onlinedienst zoals de kenmerken van de 

ondersteunende onlinedienst, het 

luisteraars- of kijkerspubliek en de 

taalversie. 

2) Bij de vaststelling van het passende 

bedrag van de betalingen voor de rechten 

die onder het beginsel van het land van 

oorsprong als bedoeld in lid 1 vallen, 

houden de partijen rekening met alle 

aspecten van de ondersteunende 

onlinedienst zoals de kenmerken van de 

ondersteunende onlinedienst, het 

luisteraars- of kijkerspubliek, het 

potentiële luisteraars- of kijkerspubliek in 

de lidstaat waar de omroeporganisatie 
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haar hoofdvestiging heeft of in eventuele 

andere betrokken lidstaten en alle 

taalversies en ondertitelde versies. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis) De leden 1 t/m 5 zijn eveneens van 

toepassing op gevallen van directe 

injectie, als bedoeld in artikel 1, 

onder b bis. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 ter) Organisaties voor collectief beheer 

houden een databank bij met alle 

informatie met betrekking tot de 

toepassing van auteursrechten en 

naburige rechten, met onder meer de 

naam van de houder van het recht, het 

type gebruik, het grondgebied waarvoor 

het recht geldt en de geldigheidsduur. 
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