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AMENDEMENTEN 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande 

amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat het opbouwen 

van vertrouwen in de onlinewereld van 

cruciaal belang is voor het opzetten en 

welslagen van de digitale interne markt; 

 

Amendement  2 

Ontwerpresolutie 

Overweging A ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A ter. overwegende dat een doeltreffend 

rechtskader voor gegevensbescherming 

tegelijkertijd de consumenten en 

ondernemingen in staat zal stellen alle 

vruchten te plukken van de digitale 

interne markt, en cybercriminaliteit aan te 

pakken; 

 

Amendement  3 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat de steeds 

toenemende onderlinge verbondenheid van 

mensen, plaatsen en dingen het internet der 

dingen een ideaal doelwit maakt voor 

cybercriminelen; 

I. overwegende dat de steeds 

toenemende onderlinge verbondenheid van 

mensen, plaatsen en dingen een verhoogd 

risico van cybercriminaliteit met zich 

meebrengt, aangezien het internet der 

dingen vaak niet zo goed beschermd is als 

de traditionele met het internet verbonden 

instrumenten en als zodanig een ideaal 

doelwit vormt voor cybercriminelen; 
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Amendement  4 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. onderstreept dat cybercriminaliteit 

de werking van de digitale interne markt 

ernstig ondergraaft doordat het 

vertrouwen in de aanbieders van digitale 

diensten wordt verminderd, 

grensoverschrijdende transacties worden 

ondermijnd en de belangen van de 

consumenten van digitale diensten ernstig 

worden beschadigd; 

 

Amendement  5 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. dringt er bij de lidstaten op aan 

meer informatie uit te wisselen over de 

uitdagingen waarmee zij te maken hebben 

bij de strijd tegen cybercriminaliteit, 

evenals over oplossingen voor de aanpak 

hiervan; 

11. dringt er bij de lidstaten op aan 

meer informatie uit te wisselen over de 

uitdagingen waarmee zij te maken hebben 

bij de strijd tegen cybercriminaliteit, 

evenals over oplossingen voor de aanpak 

hiervan; doet in dit verband een beroep op 

de Commissie om doeltreffende 

samenwerking te bevorderen en de 

uitwisseling van informatie tussen de 

bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken 

ten einde vooruit te lopen op de potentiële 

risico's en deze te beheren, zoals 

vastgelegd in de NIS-richtlijn; 

 

Amendement  6 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten bewustmakingscampagnes te 

starten om ervoor te zorgen dat burgers, en 

13. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten bewustmakingscampagnes te 

starten om ervoor te zorgen dat burgers, en 
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met name kinderen en andere kwetsbare 

gebruikers, en de private sector zich 

bewust zijn van de risico's van 

cybercriminaliteit en om het gebruik van 

beveiligingsmaatregelen, zoals 

versleuteling, te bevorderen; 

met name kinderen, minderjarigen en 

andere kwetsbare gebruikers, en de private 

sector zich bewust zijn van de risico's van 

cybercriminaliteit en om het gebruik van 

beveiligingsmaatregelen, zoals 

versleuteling, te bevorderen; 

 

Amendement  7 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat een nauwere 

samenwerking met dienstverleners een 

belangrijke factor is bij het versnellen en 

stroomlijnen van procedures voor 

wederzijdse rechtshulp en wederzijdse 

erkenning; 

16. is van mening dat een nauwere 

samenwerking tussen bevoegde 

autoriteiten en dienstverleners een 

belangrijke factor is bij het versnellen en 

stroomlijnen van procedures voor 

wederzijdse rechtshulp en wederzijdse 

erkenning; 

  

Amendement  8 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. is van mening dat de EU en de 

nationale autoriteiten de bevoegdheid 

zouden moeten hebben om tijdelijke 

maatregelen vast te stellen ter voorkoming 

van het risico van ernstige en 

onherroepelijke schade voor de 

consumenten, met name de opschorting 

van een website, domein of vergelijkbare 

digitale site of account, mits de 

grondrechten van de EU-burgers, de 

regels inzake gegevensbescherming en de 

nationale wetgeving worden 

gerespecteerd; 

 

Amendement  9 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 
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Ontwerpresolutie Amendement 

17. is van mening dat de innovatie niet 

mag worden belemmerd door onnodige 

bureaucratie voor softwareontwikkelaars 

en producenten van hardware; moedigt de 

private sector aan om vrijwillige 

maatregelen ten uitvoer te leggen gericht 

op het versterken van het vertrouwen in de 

veiligheid van software en apparatuur, 

zoals het vertrouwenskeurmerk van het 

internet der dingen; 

17. is van mening dat het in het belang 

van ontwikkelaars van innovatieve 

software en van producenten van hardware 

is om in oplossingen ter voorkoming van 

cybercriminaliteit te investeren; moedigt 

de private sector in dit verband aan om 

vrijwillige maatregelen ten uitvoer te 

leggen, zoals normen gericht op het 

versterken van het vertrouwen in de 

veiligheid van software en apparatuur, 

zoals het vertrouwenskeurmerk van het 

internet der dingen, ontwikkeld op basis 

van desbetreffende EU-wetgeving zoals de 

NIS-richtlijn; 

 

Amendement  10 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. verzoekt de Commissie wettelijke 

maatregelen voor te stellen waarin 

duidelijke definities en minimumstraffen 

voor de verspreiding van nepnieuws en 

het online aanzetten tot haat, de hieraan 

gerelateerde verplichtingen van 

internetaanbieders en straffen in het geval 

van niet-naleving worden vastgesteld; 

Schrappen 

 

Amendement  11 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie de 

juridische draagwijdte te onderzoeken 

voor het verbeteren van de 

verantwoordelijkheid van dienstverleners 

en voor het opleggen van een verplichting 

om gehoor te geven aan verzoeken van 

buitenlandse EU-

19. verzoekt de Commissie de 

juridische opties te onderzoeken voor het 

verbeteren van de verantwoordelijkheid 

van dienstverleners en tussenpersonen en 

de juridische draagwijdte voor het 

opleggen van een verplichting om gehoor 

te geven aan verzoeken van buitenlandse 

EU-rechtshandhavingsinstanties, rekening 
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rechtshandhavingsinstanties; houdend met het beginsel van 

evenredigheid om te voorkomen dat 

maatregelen worden ingevoerd die de 

uitoefening van de vrijheid van vestiging 

en van dienstverlening kunnen 

belemmeren of minder aantrekkelijk 

kunnen maken; 

 

Amendement  12 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. acht richtsnoeren van de 

Commissie nodig betreffende de 

tenuitvoerlegging van het kader inzake de 

aansprakelijkheid van tussenpersonen, 

om ervoor te zorgen dat onlineplatforms 

hun verantwoordelijkheden kunnen 

nemen en de aansprakelijkheidsregels 

kunnen naleven, om de rechtszekerheid te 

vergroten en om te zorgen voor meer 

vertrouwen bij de gebruikers; verzoekt de 

Commissie verdere stappen hiertoe te 

nemen en herinnert eraan dat de richtlijn 

elektronische handel tussenpersonen 

alleen vrijstelt van aansprakelijkheid voor 

inhoud, als zij een neutrale en passieve 

rol vervullen met betrekking tot de inhoud 

die zij opslaan en/of doorgeven, maar ook 

een prompte reactie vereist om inhoud te 

verwijderen of de toegang hiertoe te 

blokkeren wanneer een tussenpersoon 

daadwerkelijke kennis heeft van een 

inbreuk of onwettige activiteit of 

informatie; 

 

Amendement  13 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. verzoekt de lidstaten dezelfde 

versleuteringsverplichtingen op te leggen 

Schrappen 
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aan aanbieders van onlinediensten als 

die, die van toepassing zijn op aanbieders 

van traditionele 

telecommunicatiediensten; 

 

Amendement  14 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt dat illegale online-

inhoud meteen moet worden verwijderd; is 

in dit verband verheugd over de 

vooruitgang die is geboekt ten aanzien van 

het blokkeren en verwijderen van illegale 

inhoud op het internet, maar benadrukt dat 

een grotere inzet van de kant van 

aanbieders van platformdiensten nodig is 

om snel en doeltreffend te reageren; 

21. is van oordeel dat kwesties in 

verband met illegale online-inhoud op 

doeltreffende wijze moeten worden 

aangepakt, ook middels het beperken van 

de toegang tot online-inhoud of 

verwijderingsprocedures; is in dit verband 

verheugd over de vooruitgang die is 

geboekt ten aanzien van het blokkeren en 

verwijderen van illegale inhoud op het 

internet, maar benadrukt dat een grotere 

inzet van de kant van bevoegde 

autoriteiten en aanbieders van digitale 

diensten nodig is om snel en doeltreffend te 

reageren; 

 

Amendement  15 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. dringt aan erop aan een op de 

'follow the money"-aanpak toe te passen, 

zoals uiteengezet in zijn resolutie van 9 

juni 2015 over "Naar een hernieuwde 

consensus over de handhaving van 

intellectuele-eigendomsrechten: een EU-

actieplan"1, op basis van het 

regelgevingskader van de richtlijn 

elektronische handel en de richtlijn 

betreffende de handhaving van 

intellectuele-eigendomsrechten; 

 

1 PB C 407 van 4.11.2016, blz. 25. 
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Amendement  16 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 ter benadrukt, zoals verklaard in zijn 

resolutie van 19 januari 2016 getiteld 

"Naar een akte voor een digitale interne 

markt"1, dat de beperkte 

aansprakelijkheid van tussenpersonen 

van wezenlijk belang is voor de 

bescherming van de openheid van 

internet, grondrechten, rechtszekerheid en 

innovatie; is ingenomen met het 

voornemen van de Commissie om 

onlineplatforms te begeleiden bij de 

naleving van de richtlijn elektronische 

handel; verzoekt de Commissie met het 

oog hierop bijkomende stappen te nemen, 

waarbij het eraan herinnert dat platforms 

die geen neutrale rol spelen 

overeenkomstig de definitie in de richtlijn 

elektronische handel, geen aanspraak 

kunnen maken op vrijstelling van 

aansprakelijkheid; 

 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0009. 
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