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BEKNOPTE MOTIVERING 

De verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van 

de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt is van 

essentieel belang voor de totstandbrenging van de digitale eengemaakte markt en het leggen 

van stevige grondslagen voor een digitale unie in de EU. 

Daar het een verordening betreft, zijn alle lidstaten verplicht vanaf de datum van 

inwerkingtreding hun procedures op het betrokken terrein te harmoniseren, door de gebruikers 

op het hele grondgebied van de Unie grensoverschrijdende toegang te bieden tot 

inhoudsdiensten waarvoor zij in hun woonlidstaat een overeenkomst hebben afgesloten. De 

tekst vergroot ook de mogelijkheid voor aanbieders om in één lidstaat overeengekomen 

diensten in de hele Unie te verlenen. 

In de verordening worden niet alleen de procedures bepaald die in het kader van de 

portabiliteit moeten worden gevolgd, zij bevat ook essentiële definities dienaangaande en 

voor de ontwikkeling van de digitale unie. 

Dit advies strekt ertoe de verordening op een aantal punten te verbeteren en te verduidelijken 

en wel als volgt.  

Betrokken inhoud 

Deze verordening is van toepassing op online-inhoud en -diensten, zoals muziek, spellen, 

films, amusementsprogramma's of sportevenementen, die niet alleen toegankelijk moeten zijn 

in de woonlidstaat van de abonnees maar ook wanneer zij tijdelijk aanwezig zijn in andere 

lidstaten van de Unie. De toevoeging van spelprogramma's is bedoeld om de werkingssfeer 

van de verordening uit te breiden. 

Onderscheid tussen betaling voor diensten en betaling voor licentievergoedingen 

In sommige lidstaten geldt een systeem van heffingen voor toegang tot online-

inhoudsdiensten van algemeen belang. De betaling van heffingen, met name 

omroepbijdragen, mag niet als betaling worden beschouwd. 

Garantie dat de aanbieders gebonden zijn aan de vastgelegde contractvoorwaarden 

vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening 

Om te waarborgen dat de in deze verordening vastgestelde portabiliteit niet kan worden 

gewijzigd als gevolg van eenzijdige contractwijzigingen, betreft het hier een verplichting. De 

partijen mogen deze dus niet terzijde schuiven, noch ervan afwijken of de gevolgen ervan 

wijzigen, contractueel of eenzijdig door de aanbieder. Voorts mag het de aanbieders en de 

houders van rechten die relevant zijn voor het verstrekken van online-inhoudsdiensten niet 

toegestaan zijn de toepassing van de verordening te omzeilen via de keuze van het recht van 

een derde land als het recht dat van toepassing is op overeenkomsten tussen hen of op 

overeenkomsten tussen aanbieders en abonnees. 

Informatieplicht inzake de kwaliteit van de dienstverlening 

Indien een abonnee tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig is en de aanbieder de door de 
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abonnee gekozen kwaliteit van de onlinetoegang niet kan waarborgen, is de aanbieder daar 

niet voor verantwoordelijk maar moet hij de consument inlichten over de mogelijke 

kwaliteitsvermindering van de dienstverlening. Indien een gewaarborgde specifieke kwaliteit 

overeengekomen is, is de aanbieder aan die overeenkomst gebonden en kan hij de abonnee 

daar niet meer voor aanrekenen.  

Definitie van een abonnee 

Er wordt verduidelijkt dat het al dan niet betalen geen doorslaggevende factor is in de 

definitie van een abonnee.  

Definitie van een consument 

De definitie van consument wordt uitgebreid tot rechtspersonen, op voorwaarde dat zij 

handelen voor doeleinden die buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. 

Definitie van woonlidstaat 

De definitie van woonlidstaat wordt aangescherpt, in die zin dat er de lidstaat onder wordt 

verstaan waar de abonnee gewoonlijk verblijft of waar hij regelmatig naar terugkeert na in een 

ander land te hebben verbleven. 

Definitie van tijdelijk aanwezig 

In deze definitie wordt het niet-permanente karakter benadrukt.  

Controle van de woonlidstaat van de abonnee 

Er wordt voorgesteld dat wanneer er geen betaling plaatsvindt, de woonplaats van de abonnee 

daadwerkelijk door de aanbieder wordt gecontroleerd op basis van de fiscale woonplaats, een 

identiteitskaart of een ander geldig document waarin de woonplaats van de abonnee wordt 

bevestigd.  

Technologische neutraliteit 

Om te zorgen voor technologische neutraliteit moeten de consumenten vrij een op de markt 

beschikbaar soort apparaat of technologie kunnen kiezen om toegang te krijgen tot online-

inhoud.  

Datum van toepassing 

Redelijkheidshalve wordt voorgesteld dat de verordening 12 maanden na de bekendmaking 

van toepassing wordt, waarbij de aanbieders de mogelijkheid wordt gelaten de portabiliteit te 

waarborgen zodra zij daartoe in staat zijn overeenkomstig deze verordening. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 
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Amendement   1 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gezien het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, 

Motivering 

Het Handvest is ons meest essentiële juridische referentiedocument op het hoogste niveau 

voor de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer en dient daarom te 

worden aangehaald in een visum. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Aangezien de interne markt een 

gebied zonder interne grenzen omvat 

waartoe onder meer wordt vertrouwd op 

het vrije verkeer van diensten en personen, 

moet worden bepaald dat consumenten 

online-inhoudsdiensten kunnen gebruiken 

die toegang bieden tot inhoud als muziek, 

spellen, films of sportevenementen, niet 

alleen in hun woonlidstaat, maar ook 

wanneer zij tijdelijk aanwezig zijn in 

andere lidstaten van de Unie. Daarom 

moeten belemmeringen die de toegang tot 

en het gebruik van dergelijke 

grensoverschrijdende online-

inhoudsdiensten hinderen, worden 

verwijderd. 

(1) Aangezien de interne markt een 

gebied zonder interne grenzen omvat 

waartoe onder meer wordt vertrouwd op 

het vrije verkeer van diensten en personen, 

moet worden bepaald dat consumenten 

online-inhoudsdiensten kunnen gebruiken 

die toegang bieden tot inhoud als muziek, 

spellen, films, amusementsprogramma's 

of sportevenementen, niet alleen in hun 

woonlidstaat, maar ook wanneer zij 

tijdelijk aanwezig zijn in andere lidstaten 

van de Unie. Daarom moeten 

belemmeringen die de toegang tot en het 

gebruik van dergelijke 

grensoverschrijdende online-

inhoudsdiensten hinderen, zo spoedig 

mogelijk worden verwijderd, aangezien de 

onbelemmerde toegang van consumenten 

tot audiovisuele online-inhoudsdiensten 

in de gehele Europese Unie van essentieel 

belang is voor een goed functionerende 

digitale eengemaakte markt. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De technologische ontwikkeling die 

leidt tot een toenemend aantal draagbare 

apparaten zoals tablets en smartphones, 

vergemakkelijkt het gebruik van online-

inhoud door het verlenen van toegang tot 

deze diensten, ongeacht de locatie van de 

consument. Er is een snelgroeiende vraag 

van de kant van de consumenten naar 

toegang tot inhoud en innovatieve 

onlinediensten niet alleen in hun eigen 

land, maar ook wanneer zij tijdelijk in een 

andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn. 

(2) De technologische ontwikkeling die 

leidt tot een toenemend aantal draagbare 

apparaten zoals tablets en smartphones, 

vergemakkelijkt het gebruik van online-

inhoud door het verlenen van toegang tot 

deze diensten, ongeacht de locatie van de 

consument. Er is een snelgroeiende vraag 

van de kant van de consumenten naar 

toegang tot inhoud en innovatieve 

onlinediensten niet alleen in hun 

woonlidstaat, maar ook wanneer zij 

tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie 

aanwezig zijn. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Consumenten gaan steeds meer 

overeenkomsten aan met aanbieders voor 

het voorzien in online-inhoudsdiensten. In 

de praktijk hebben consumenten die 

tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie 

aanwezig zijn, vaak echter geen toegang 

tot, en kunnen zij geen gebruikmaken van 

de online-inhoudsdiensten waarvoor zij in 

hun eigen land het recht op gebruik hebben 

verworven. 

(3) Consumenten gaan steeds meer 

betaalde en onbetaalde overeenkomsten 

aan met aanbieders voor het voorzien in 

online-inhoudsdiensten. In de praktijk 

hebben consumenten die tijdelijk in een 

andere lidstaat van de Unie aanwezig zijn, 

vaak echter geen toegang tot, en kunnen zij 

geen gebruikmaken van de online-

inhoudsdiensten waarvoor zij in hun 

woonlidstaat het recht op gebruik hebben 

verworven, hetgeen ingaat tegen de 

doelstelling van de eengemaakte markt en 

de soepele en efficiënte ontwikkeling van 

de digitale economie van de EU. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Er zijn een aantal belemmeringen 

die de verstrekking van die diensten aan 

consumenten die tijdelijk in een andere 

lidstaat aanwezig zijn, verhinderen. 

Bepaalde onlinediensten bieden inhoud, 

zoals muziek, spellen of films die 

beschermd zijn door auteursrechten en/of 

naburige rechten krachtens het recht van de 

Unie. Met name vloeien de hinderpalen 

voor grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten voort uit het feit 

dat de rechten voor de doorgifte van 

inhoud die wordt beschermd door 

auteursrechten en/of naburige rechten, 

zoals audiovisuele werken, vaak op 

territoriale basis in licentie worden 

gegeven, alsook uit het feit dat aanbieders 

van onlinediensten ervoor kunnen kiezen 

slechts specifieke markten te bedienen. 

(4) Er zijn een aantal belemmeringen 

die de verstrekking van die diensten aan 

consumenten die tijdelijk in een andere 

lidstaat aanwezig zijn, verhinderen. 

Bepaalde onlinediensten bieden inhoud, 

zoals muziek, spellen, 

amusementsprogramma's of films die 

beschermd zijn door auteursrechten en/of 

naburige rechten krachtens het recht van de 

Unie. Met name vloeien de hinderpalen 

voor grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten voort uit het feit 

dat de rechten voor de doorgifte van 

inhoud die wordt beschermd door 

auteursrechten en/of naburige rechten, 

zoals audiovisuele werken, vaak op 

territoriale basis in licentie worden 

gegeven, alsook uit het feit dat aanbieders 

van onlinediensten ervoor kunnen kiezen 

slechts specifieke markten te bedienen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Het aanbieden van online-

inhoudsdiensten aan consumenten die 

tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig 

zijn, mag niet worden belemmerd door 

een gebrek aan infrastructuur, wat 

kunstmatige belemmeringen kan creëren, 

met name voor kleine of geïsoleerde 

gemeenschappen. 

 In dit verband moet worden opgemerkt 

dat de toezegging van de lidstaten om 

tegen 2020 minimale downloadsnelheden 

van 30 Mbps voor iedereen te behalen van 

cruciaal belang is om te voldoen aan de 

voorwaarden in verband met hoge 

connectiviteit voor iedereen.  

 Voor het bereiken van deze doelstelling en 
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als gevolg van het feit dat snelgroeiend 

draadloos breedbandverkeer een 

verbeterde capaciteit van draadloze 

netwerken noodzakelijk maakt, is het 

uiterst belangrijk een sterkere pan-

Europese aanpak vast te stellen voor het 

spectrumbeheer in de gehele Unie. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Daarom heeft deze verordening als 

doelstelling het rechtskader aan te passen 

om ervoor te zorgen dat de 

licentieverlening van rechten niet langer 

barrières opwerpt voor de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten in de Unie en dat 

de grensoverschrijdende portabiliteit kan 

worden gewaarborgd. 

(12) Daarom hebben de strategie voor 

een digitale eengemaakte markt en deze 

verordening onder meer als doelstelling 

het rechtskader aan te passen om ervoor te 

zorgen dat de licentieverlening van rechten 

niet langer barrières opwerpt voor de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten in de Unie en dat 

de grensoverschrijdende portabiliteit 

zonder extra kosten kan worden 

gewaarborgd. 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Deze verordening moet derhalve 

van toepassing zijn op online-

inhoudsdiensten die een aanbieder, na van 

de rechthebbenden de betrokken rechten 

voor een bepaald grondgebied te hebben 

verkregen, op grond van een overeenkomst 

aan zijn abonnees verstrekt, op welke 

manier dan ook, zoals streaming, 

downloaden of een andere techniek die het 

gebruik van die inhoud toelaat. Een 

registratie om inhoudssignaleringen te 

ontvangen, of louter de aanvaarding van 

HTML-cookies mag niet worden 

(13) Deze verordening moet derhalve 

van toepassing zijn op online-

inhoudsdiensten die een aanbieder, na van 

de rechthebbenden de betrokken rechten 

voor een bepaald grondgebied te hebben 

verkregen, op grond van een overeenkomst 

aan zijn abonnees verstrekt, op welke 

manier dan ook, zoals streaming, apps, 

downloaden of een andere techniek die het 

gebruik van die inhoud toelaat. Een 

registratie om inhoudssignaleringen te 

ontvangen, of louter de aanvaarding van 

HTML-cookies mag niet worden 
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beschouwd als een overeenkomst voor de 

verstrekking van online-inhoudsdiensten in 

de zin van deze verordening. 

beschouwd als een overeenkomst voor de 

verstrekking van online-inhoudsdiensten in 

de zin van deze verordening. Ook online-

inhoudsdiensten die worden verstrekt op 

basis van pan-Europese licenties in de zin 

van Richtlijn 2014/26/EU moeten van het 

toepassingsgebied van deze verordening 

worden uitgesloten. 

 

Amendement   9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Deze verordening dient alleen van 

toepassing te zijn op online-

inhoudsdiensten waartoe abonnees 

daadwerkelijk toegang hebben en die zij 

kunnen gebruiken in de lidstaat waar zij 

gewoonlijk verblijven, zonder te worden 

beperkt tot een specifieke locatie, 

aangezien het niet passend is te bepalen dat 

aanbieders die in hun eigen land geen 

portabele diensten aanbieden, dat wel over 

de grenzen heen zouden moeten doen. 

(15) Deze verordening dient alleen van 

toepassing te zijn op online-

inhoudsdiensten waartoe abonnees 

daadwerkelijk toegang hebben en die zij 

kunnen gebruiken in de lidstaat waar zij 

gewoonlijk verblijven, zonder te worden 

beperkt tot een specifieke locatie, 

aangezien het niet passend is te bepalen dat 

aanbieders die in de woonlidstaat van de 

abonnee geen portabele diensten kunnen 

aanbieden, dat wel over de grenzen heen 

zouden moeten doen. Desalniettemin is het 

van belang dat houders van rechten in 

steeds grotere mate worden gestimuleerd 

aanbieders toe te staan portabele diensten 

aan te bieden op nationaal niveau, zodat 

deze verordening betekenisvolle en 

praktische gevolgen heeft voor het leven 

van de eindgebruikers. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Deze verordening moet van 

toepassing zijn op online-inhoudsdiensten 

die tegen betaling worden aangeboden. 

Aanbieders van dergelijke diensten zijn in 

(16) Deze verordening moet van 

toepassing zijn op online-inhoudsdiensten 

die tegen betaling worden aangeboden. 

Aanbieders van dergelijke diensten zijn in 
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staat om de woonlidstaat van hun abonnees 

te controleren. Het recht op het gebruik van 

een online-inhoudsdienst moet worden 

beschouwd als een tegen betaling 

verworven recht, of de betaling nu 

rechtstreeks aan de aanbieder van de 

online-inhoudsdienst wordt gedaan dan wel 

aan een andere partij zoals een aanbieder 

die een pakket aanbiedt, bestaande uit een 

telecommunicatiedienst, gecombineerd met 

een online-inhoudsdienst van een andere 

aanbieder. 

staat om de woonlidstaat van hun abonnees 

te controleren. Het recht op het gebruik van 

een online-inhoudsdienst moet worden 

beschouwd als een tegen betaling 

verworven recht, of de betaling nu 

rechtstreeks aan de aanbieder van de 

online-inhoudsdienst wordt gedaan dan wel 

aan een andere partij zoals een aanbieder 

die een pakket aanbiedt, bestaande uit een 

telecommunicatiedienst, gecombineerd met 

een online-inhoudsdienst van een andere 

aanbieder. De betaling van heffingen, met 

name kijkgeld of andere 

omroepbijdragen, mag voor de toepassing 

van deze verordening niet als betaling 

worden beschouwd. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Online-inhoudsdiensten die zonder 

betaling worden verstrekt, zijn ook in de 

werkingssfeer van deze verordening 

opgenomen, voor zover aanbieders de 

woonlidstaat van hun abonnees 

controleren. Online-inhoudsdiensten die 
worden verstrekt zonder ervoor te hoeven 

betalen en waarvan de aanbieders de 

woonlidstaat van hun abonnees niet 

controleren, dienen buiten de 

werkingssfeer van deze verordening te 

blijven, aangezien hun opneming een 

belangrijke verandering zou betekenen 

van de manier waarop deze diensten 

worden geleverd en buitensporige kosten 

met zich mee zou brengen. Voor de 

controle van de woonlidstaat van de 

abonnee moet worden vertrouwd op 

informatie zoals betaling van een 

licentievergoeding voor andere in de 

woonlidstaat verstrekte diensten, het 

bestaan van een overeenkomst voor een 

internet- of telefoonverbinding, het IP-

adres of een ander authenticatiemiddel, 

(17) Online-inhoudsdiensten die zonder 

betaling of tegen betaling van een 

verplichte vergoeding zoals een 

omroepbijdrage worden verstrekt, hebben 

de optie te worden opgenomen in de 

werkingssfeer van deze verordening als de 

aanbieders daartoe besluiten, mits zij op 

dezelfde wijze voldoen aan de vereisten 

inzake de controle van de woonlidstaat, 

zoals vastgesteld in deze verordening, als 

aanbieders van online-inhoudsdiensten 

die tegen betaling worden 

aangeboden. Indien zij daartoe besluiten, 

dienen zij abonnees en de houders van 

auteursrechten en naburige rechten in 

kennis te stellen van hun besluit om 

gebruik te maken van die optie. 
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indien zij de aanbieder redelijke 

indicatoren bieden ten aanzien van de 

woonlidstaat van zijn abonnees. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om te zorgen voor de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten is het noodzakelijk 

te eisen dat aanbieders van onlinediensten 

het hun abonnees mogelijk maken in de 

lidstaat van hun tijdelijke aanwezigheid 

gebruik te maken van de dienst door hun 

toegang te geven tot dezelfde inhoud op 

dezelfde reeks en hetzelfde aantal 

apparaten, met hetzelfde aantal gebruikers 

en voor dezelfde reeks functionaliteiten als 

die welke in hun woonlidstaat worden 

geboden. Het betreft hier een verplichting, 

en de partijen mogen deze dus niet terzijde 

schuiven, noch ervan afwijken of de 

gevolgen ervan wijzigen. Elk optreden van 

een aanbieder dat de abonnee de toegang 

tot of het gebruik van de dienst zou 

ontzeggen wanneer hij tijdelijk in een 

lidstaat verblijft, bijvoorbeeld beperkingen 

van de functionaliteiten van de dienst of de 

kwaliteit van de aflevering, zou neerkomen 

op het omzeilen van de verplichting om de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten mogelijk te maken 

en derhalve strijdig zijn met deze 

verordening. 

(18) Om te zorgen voor de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten is het noodzakelijk 

te eisen dat aanbieders van onlinediensten 

het hun abonnees mogelijk maken in de 

lidstaat van hun tijdelijke aanwezigheid 

gebruik te maken van de dienst door hun 

toegang te geven tot dezelfde inhoud op 

dezelfde reeks en hetzelfde aantal 

apparaten, met hetzelfde aantal gebruikers 

en voor dezelfde reeks functionaliteiten als 

die welke in hun woonlidstaat worden 

geboden, onverminderd de mogelijkheid 

toegang te krijgen tot de lokale versie van 

de inhoud die beschikbaar is in de lidstaat 

van tijdelijke aanwezigheid. Het betreft 

hier een verplichting, en de partijen mogen 

deze dus niet terzijde schuiven, noch ervan 

afwijken of de gevolgen ervan wijzigen, 

contractueel of eenzijdig door de 

aanbieder. Elk optreden van een aanbieder 

of een rechthebbende dat de abonnee de 

toegang tot of het gebruik van de dienst 

zou ontzeggen wanneer hij tijdelijk in een 

andere lidstaat dan zijn woonlidstaat 

verblijft, bijvoorbeeld beperkingen van de 

functionaliteiten van de dienst of de 

kwaliteit van de aflevering, zou neerkomen 

op het omzeilen van de verplichting om de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten mogelijk te maken 

en derhalve strijdig zijn met deze 

verordening. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Eisen dat de levering van online-

inhoudsdiensten aan abonnees die tijdelijk 

in andere lidstaten dan hun woonlidstaat 

aanwezig zijn, van dezelfde kwaliteit zou 

moeten zijn als in de woonlidstaat, zou tot 

hoge kosten voor aanbieders en daarmee 

uiteindelijk voor abonnees kunnen leiden. 

Daarom is het in het kader van deze 

verordening niet passend te eisen dat de 

aanbieder van een online-inhoudsdienst 

maatregelen moet nemen om dergelijke 

diensten te leveren met een kwaliteit die 

uitgaat boven de kwaliteit die beschikbaar 

is via de plaatselijke, door een abonnee 

gekozen onlinetoegang, wanneer deze 

tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat. 

In dergelijke gevallen is de aanbieder niet 

aansprakelijk indien de kwaliteit van de 

verstrekking van de dienst lager is. 

Wanneer de aanbieder echter uitdrukkelijk 

een overeenkomst sluit waarin abonnees 

een bepaalde kwaliteit wordt gegarandeerd 

wanneer die abonnees tijdelijk in een 

andere lidstaat aanwezig zijn, is hij aan die 

overeenkomst gebonden. 

(19) Eisen dat de levering van online-

inhoudsdiensten aan abonnees die tijdelijk 

in andere lidstaten dan hun woonlidstaat 

aanwezig zijn, van dezelfde kwaliteit zou 

moeten zijn als in de woonlidstaat, zou tot 

hoge kosten voor aanbieders en daarmee 

uiteindelijk voor abonnees kunnen leiden. 

Daarom is het in het kader van deze 

verordening niet passend te eisen dat de 

aanbieder van een online-inhoudsdienst 

maatregelen moet nemen om dergelijke 

diensten te leveren met een kwaliteit die 

uitgaat boven de kwaliteit die beschikbaar 

is via de plaatselijke, door een abonnee 

gekozen onlinetoegang, wanneer deze 

tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat. 

In dergelijke gevallen is de aanbieder niet 

aansprakelijk indien de kwaliteit van de 

verstrekking van de dienst lager is, mits het 

kwaliteitsverlies duidelijk kan worden 

toegeschreven aan objectieve redenen, 

zoals slechte prestaties van de lokale 

netwerkinfrastructuur. Wanneer de 

aanbieder echter uitdrukkelijk een 

overeenkomst sluit waarin abonnees een 

bepaalde kwaliteit wordt gegarandeerd 

wanneer die abonnees tijdelijk in een 

andere lidstaat aanwezig zijn, is hij aan die 

overeenkomst gebonden, zonder hiervoor 

meer te kunnen aanrekenen of 

aanvullende administratieve lasten te 

kunnen opleggen aan de abonnee. De 

bevoegde markttoezichtautoriteit 

controleert regelmatig de pertinentie van 

de door aanbieders gegeven verklaringen 

voor een lagere verstrekkingskwaliteit. 

 

Amendement   14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Om ervoor te zorgen dat de 

aanbieders van online-inhoudsdiensten 

voldoen aan de verplichting tot het bieden 

van grensoverschrijdende portabiliteit van 

hun diensten zonder dat zij de 

desbetreffende rechten in een andere 

lidstaat moeten aanschaffen, dient te 

worden bepaald dat aanbieders die 

wettelijk portabele online-inhoudsdiensten 

aanbieden in de woonlidstaat van de 

abonnees, altijd het recht hebben om deze 

diensten aan die abonnees te verlenen 

wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat 

aanwezig zijn. Dit moet worden bereikt 

door te bepalen dat de levering van, de 

toegang tot en het gebruik van dergelijke 

online-inhoudsdiensten moeten worden 

geacht plaats te vinden in de woonlidstaat 

van de abonnee. 

(20) Om ervoor te zorgen dat de 

aanbieders van online-inhoudsdiensten 

voldoen aan de verplichting tot het bieden 

van grensoverschrijdende portabiliteit van 

hun diensten zonder dat zij de 

desbetreffende rechten in een andere 

lidstaat moeten aanschaffen, dient te 

worden bepaald dat aanbieders die 

wettelijk portabele online-inhoudsdiensten 

aanbieden in de woonlidstaat van de 

abonnees, altijd het recht hebben om deze 

diensten aan die abonnees te verlenen 

wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat 

aanwezig zijn. Dit moet worden bereikt 

door te bepalen dat de levering van, de 

toegang tot en het gebruik van dergelijke 

online-inhoudsdiensten moeten worden 

geacht plaats te vinden in de woonlidstaat 

van de abonnee. Deze verordening 

weerhoudt de aanbieder er niet van zijn 

abonnee, die tijdelijk aanwezig is in een 

andere lidstaat, een online-inhoudsdienst 

aan te bieden die de aanbieder legaal 

verstrekt in die lidstaat. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Voor de licentieverlening van 

auteursrechten en naburige rechten 

betekent dit dat de relevante handelingen 

reproductie, mededeling aan het publiek en 

beschikbaarstelling van werken en ander 

beschermd materiaal, alsook de aanhaling 

of het hergebruik met betrekking tot 

databanken die worden beschermd door 

rechten sui generis, die zich voordoen 

wanneer de dienst wordt verleend aan 

abonnees wanneer zij tijdelijk in een 

andere lidstaat dan hun woonlidstaat 

aanwezig zijn, moeten worden geacht te 

(21) Voor de licentieverlening van 

auteursrechten en naburige rechten 

betekent dit dat de relevante handelingen 

reproductie, mededeling aan het publiek en 

beschikbaarstelling van werken en ander 

beschermd materiaal, alsook de aanhaling 

of het hergebruik met betrekking tot 

databanken die worden beschermd door 

rechten sui generis, die zich voordoen 

wanneer de dienst wordt verleend aan 

abonnees wanneer zij tijdelijk in een 

andere lidstaat dan hun woonlidstaat 

aanwezig zijn, moeten worden geacht te 



 

PE583.955v02-00 14/26 AD\1105124NL.docx 

NL 

zijn verricht in de woonlidstaat van de 

abonnees. De aanbieders moeten derhalve 

worden geacht om dergelijke handelingen 

op basis van de respectieve toestemmingen 

van de betrokken rechthebbenden voor de 

woonlidstaat van deze abonnees uit te 

voeren. Telkens wanneer aanbieders in de 

lidstaat van de abonnee handelingen 

kunnen uitvoeren zoals mededeling aan het 

publiek of reproductie op basis van 

toestemming van de betrokken 

rechthebbenden, moet een abonnee die 

tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat 

dan zijn woonlidstaat, toegang kunnen 

krijgen tot en gebruik kunnen maken van 

de dienst en waar nodig alle relevante 

handelingen van reproductie kunnen 

uitvoeren zoals downloaden, waartoe hij in 

zijn eigen woonlidstaat het recht zou 

hebben. Het bieden van online-

inhoudsdiensen door een aanbieder aan 

een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een 

andere lidstaat dan zijn woonlidstaat en het 

gebruik van die dienst door een dergelijke 

abonnee in overeenstemming met deze 

verordening, mag niet worden opgevat als 

schending van het auteursrecht en de 

naburige rechten of enige andere rechten 

die relevant zijn voor het gebruik van de 

inhoud van de dienst. 

zijn verricht in de woonlidstaat van de 

abonnees. De aanbieders moeten derhalve 

worden geacht om dergelijke handelingen 

op basis van de respectieve toestemmingen 

van de betrokken rechthebbenden voor de 

woonlidstaat van deze abonnees uit te 

voeren. Telkens wanneer aanbieders in de 

lidstaat van de abonnee handelingen 

kunnen uitvoeren zoals mededeling aan het 

publiek of reproductie op basis van 

toestemming van de betrokken 

rechthebbenden, moet een abonnee die 

tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat 

dan zijn woonlidstaat, toegang kunnen 

krijgen tot en gebruik kunnen maken van 

de dienst en waar nodig alle relevante 

handelingen van reproductie kunnen 

uitvoeren zoals downloaden, waartoe hij in 

zijn eigen woonlidstaat het recht zou 

hebben. Het bieden van online-

inhoudsdiensten door een aanbieder aan 

een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een 

andere lidstaat dan zijn woonlidstaat en het 

gebruik van die dienst door een dergelijke 

abonnee in overeenstemming met deze 

verordening, mag niet worden opgevat als 

schending van het auteursrecht en de 

naburige rechten of enige andere rechten 

die relevant zijn voor het gebruik van de 

inhoud van de dienst. Het recht op 

grensoverschrijdende toegang tot in de 

woonlidstaat verworven digitale online-

inhoud geldt alleen voor persoonlijk 

gebruik. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Aanbieders mogen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de 

schending van contractuele bepalingen die 

strijdig zijn met de verplichting hun 

abonnees in staat te stellen gebruik te 

maken van de dienst in de lidstaat waarin 

(22) Aanbieders mogen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de 

schending van contractuele bepalingen die 

strijdig zijn met de verplichting hun 

abonnees in staat te stellen gebruik te 

maken van de dienst in de lidstaat waarin 
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zij tijdelijk aanwezig zijn. Daarom moeten 

clausules in overeenkomsten die beogen de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten te verbieden of te 

beperken, niet-afdwingbaar zijn. 

zij tijdelijk aanwezig zijn. Daarom moeten 

clausules in overeenkomsten die beogen de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten te verbieden of te 

beperken, niet-afdwingbaar zijn. Het mag 

de aanbieders en de houders van rechten 

die relevant zijn voor het verstrekken van 

online-inhoudsdiensten niet toegestaan 

zijn de toepassing van deze verordening te 

omzeilen via de keuze van het recht van 

een derde land als het recht dat van 

toepassing is op overeenkomsten tussen 

hen of op overeenkomsten tussen 

aanbieders en abonnees. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Aanbieders moeten ervoor zorgen 

dat hun abonnees naar behoren worden 

geïnformeerd over de voorwaarden 

waaronder die abonnees gebruik kunnen 

maken van online-inhoudsdiensten in 

andere lidstaten dan hun woonlidstaat. De 

verordening stelt rechthebbenden in staat 

te eisen dat de aanbieder gebruikmaakt van 

doeltreffende middelen om na te gaan of de 

online-inhoudsdienst in overeenstemming 

met deze verordening wordt geleverd. Er 

moet echter voor worden gezorgd dat de 

benodigde middelen redelijk zijn en niet 

verder gaan dan wat nodig is om dit doel te 

bereiken. Voorbeelden van de nodige 

technische en organisatorische maatregelen 

zijn onder meer het controleren van IP-

adressen door middel van steekproeven, in 

plaats van het permanent controleren van 

de locatie, transparante 

informatieverstrekking aan personen over 

de methoden voor de controle en de 

doeleinden daarvan, en passende 

veiligheidsmaatregelen. Aangezien voor de 

controle niet zozeer de locatie van belang 

is, maar veeleer de lidstaat waar de 

(23) Aanbieders moeten er, voor zover 

mogelijk, voor zorgen dat hun abonnees 

naar behoren worden geïnformeerd over de 

voorwaarden waaronder en de mate 

waarin die abonnees gebruik kunnen 

maken van online-inhoudsdiensten in 

andere lidstaten dan hun woonlidstaat. De 

verordening vereist dat de aanbieder 

gebruikmaakt van doeltreffende middelen 

om na te gaan of de online-inhoudsdienst 

in overeenstemming met deze verordening 

wordt geleverd. Er moet echter voor 

worden gezorgd dat de benodigde 

middelen de aanbieders ruimte laten voor 

innovatie, redelijk en niet-indringend zijn, 

de privacyrechten eerbiedigen en niet 

verder gaan dan wat nodig is om dit doel te 

bereiken. Voorbeelden van de nodige 

technische en organisatorische maatregelen 

moeten gebaseerd zijn op elektronische 

identificatiemiddelen bij het afsluiten van 

het abonnement, in plaats van het 

permanent controleren van de locatie, 

alsook op transparante 

informatieverstrekking aan personen over 

de methoden voor de controle en de 
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abonnee toegang tot de dienst krijgt, 

mogen de precieze gegevens over de 

locatie voor dit doel niet worden verzameld 

en verwerkt. Wanneer de authenticatie van 

een abonnee voldoende is om de verstrekte 

dienst te leveren, mag evenmin 

identificatie van de abonnee worden 

vereist. 

doeleinden daarvan, en passende 

veiligheidsmaatregelen. Aangezien voor de 

controle niet zozeer de locatie van belang 

is, maar veeleer de lidstaat waar de 

abonnee toegang tot de dienst krijgt, 

mogen de precieze gegevens over de 

locatie voor dit doel niet worden verzameld 

en verwerkt. Wanneer de authenticatie van 

een abonnee voldoende is om de verstrekte 

dienst te leveren, mag evenmin 

identificatie van de abonnee worden 

vereist. Het controleproces moet 

eenvoudig en niet-cumulatief worden 

uitgevoerd om de privacy en 

gegevensbescherming te waarborgen, 

door zo veel mogelijk gebruik te maken 

van informatie die de aanbieder reeds 

legaal ter beschikking heeft, en van de 

lichtste en eenvoudigste beschikbare 

methoden. 

 

Amendement   18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) Voor de toepassing van 

deze verordening kan geen enkele 

consument verklaren meerdere lidstaten 

als gewone verblijfplaats te hebben. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie 

erkende beginselen in acht. Derhalve dient 

deze verordening te worden uitgelegd en 

toegepast in overeenstemming met deze 

rechten en beginselen, met name het recht 

(24) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie 

erkende beginselen in acht. Derhalve dient 

deze verordening te worden uitgelegd en 

toegepast in overeenstemming met deze 

rechten en beginselen, met name het recht 
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op eerbiediging van het privéleven en het 

familie- en gezinsleven, het recht op 

bescherming van persoonsgegevens, de 

vrijheid van meningsuiting en de vrijheid 

van ondernemerschap. De verwerking van 

persoonsgegevens in het kader van deze 

verordening dient te gebeuren in 

overeenstemming met de grondrechten, 

met inbegrip van het recht op de 

eerbiediging van het privéleven en van het 

familie- en gezinsleven en het recht op 

bescherming van persoonsgegevens uit 

hoofde van de artikelen 7 en 8 van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, en daarbij moeten Richtlijn 

95/46/EG27 en Richtlijn 2002/58/EG28 

worden nageleefd. Met name dienen 

aanbieders ervoor te zorgen dat de 

verwerking van persoonsgegevens in het 

kader van deze verordening noodzakelijk 

en proportioneel is om het betrokken doel 

te bereiken. 

op eerbiediging van het privéleven en het 

familie- en gezinsleven, het recht op 

bescherming van persoonsgegevens, de 

vrijheid van meningsuiting en de vrijheid 

van ondernemerschap. De verwerking van 

persoonsgegevens in het kader van deze 

verordening dient te gebeuren in 

overeenstemming met de grondrechten, 

met inbegrip van het recht op de 

eerbiediging van het privéleven en van het 

familie- en gezinsleven, het recht op 

bescherming van persoonsgegevens en het 

recht op intellectuele eigendom uit hoofde 

van de artikelen 7, 8 en 17 van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, en daarbij moeten 

Verordening (EU) 2016/67927 en Richtlijn 

2002/58/EG28 worden nageleefd. Met name 

dienen aanbieders ervoor te zorgen dat de 

verwerking van persoonsgegevens in het 

kader van deze verordening noodzakelijk 

en proportioneel is om het betrokken doel 

te bereiken. 

__________________ __________________ 

27 Richtlijn 95/46/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 

betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens, PB L 281 

van 23.11.1995, blz. 31. 

27 Verordening (EU) nr. 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 (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1). 

28 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 juli 2002 

betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens en de bescherming van 

de persoonlĳke levenssfeer in de sector 

elektronische communicatie (richtlijn voor 

de gegevensbescherming voor 

elektronische communicatie), PB L 201 

van 31.7.2002, blz. 37, de "e-

privacyrichtlijn" genoemd, zoals gewijzigd 

bij Richtlijn 2006/24/EG en Richtlijn 

2009/136/EG. 

28 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 juli 2002 

betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens en de bescherming van 

de persoonlĳke levenssfeer in de sector 

elektronische communicatie (richtlijn voor 

de gegevensbescherming voor 

elektronische communicatie), PB L 201 

van 31.7.2002, blz. 37, de "e-

privacyrichtlijn" genoemd, zoals gewijzigd 

bij Richtlijn 2006/24/EG en Richtlijn 

2009/136/EG. 

 

Amendement   20 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de toepassing van de 

mededingingsregels, met name niet aan de 

artikelen 101 en 102 van het Verdrag. De 

voorschriften van deze verordening mogen 

niet worden gebruikt om de mededinging 

te beperken op een wijze die strijdig is met 

het Verdrag. 

(25) Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de toepassing van de 

mededingingsregels, met name niet aan de 

artikelen 101 en 102 van het Verdrag. De 

voorschriften van deze verordening mogen 

niet worden gebruikt om de mededinging 

te beperken op een wijze die strijdig is met 

het Verdrag. Ook online-inhoudsdiensten 

waarvoor al pan-Europese licenties 

bestaan uit hoofde van Richtlijn 

2014/26/EU moeten van het 

toepassingsgebied van deze verordening 

worden uitgesloten. 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Overeenkomsten waarbij licenties 

voor inhoud worden gegeven, worden 

doorgaans voor een relatief lange duur 

gesloten. Daarom, en om ervoor te zorgen 

dat alle consumenten die in de Unie wonen 

op voet van gelijkheid, tijdig en zonder 

onnodige vertraging kunnen profiteren van 

de grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten, moet deze 

verordening ook van toepassing zijn op 

vóór de datum van toepassing ervan 

gesloten overeenkomsten en verkregen 

rechten, indien die relevant zijn voor de 

grensoverschrijdende portabiliteit van een 

na die datum verstrekte online-

inhoudsdienst. Dit is ook nodig om te 

zorgen voor een gelijk speelveld voor 

aanbieders die actief zijn op de interne 

markt, namelijk door aanbieders die voor 

langere tijd overeenkomsten hebben 

gesloten met de rechthebbenden in staat te 

stellen hun abonnees grensoverschrijdende 

portabiliteit aan te bieden, ongeacht of de 

(26) Overeenkomsten waarbij licenties 

voor inhoud worden gegeven, worden 

doorgaans voor een relatief lange duur 

gesloten. Daarom, en om ervoor te zorgen 

dat alle consumenten die in de Unie wonen 

op voet van gelijkheid, tijdig en zonder 

onnodige vertraging kunnen profiteren van 

de grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten, moet deze 

verordening ook van toepassing zijn op 

vóór de datum van toepassing ervan 

gesloten overeenkomsten en verkregen 

rechten, indien die relevant zijn voor de 

grensoverschrijdende portabiliteit van een 

na die datum verstrekte online-

inhoudsdienst, zonder dat daar extra 

kosten aan verbonden zijn. Dit is ook 

nodig om te zorgen voor een gelijk 

speelveld voor aanbieders die actief zijn op 

de interne markt, met name voor kmo's, 

namelijk door aanbieders die voor langere 

tijd overeenkomsten hebben gesloten met 

de rechthebbenden in staat te stellen hun 
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aanbieder de mogelijkheid heeft om 

opnieuw te onderhandelen over dergelijke 

overeenkomsten. Deze bepaling moet 

ervoor zorgen dat wanneer aanbieders 

regelingen treffen die noodzakelijk zijn 

voor de grensoverschrijdende portabiliteit 

van hun diensten, zij die portabiliteit 

kunnen bieden voor hun online-inhoud in 

zijn totaliteit. Tot slot moet deze bepaling 

er ook voor zorgen dat rechthebbenden niet 

opnieuw hoeven te onderhandelen over hun 

bestaande licentieovereenkomsten om 

grensoverschrijdende portabiliteit van de 

diensten door aanbieders mogelijk te 

maken. 

abonnees grensoverschrijdende portabiliteit 

aan te bieden, ongeacht of de aanbieder de 

mogelijkheid heeft om opnieuw te 

onderhandelen over dergelijke 

overeenkomsten. Deze bepaling moet 

ervoor zorgen dat wanneer aanbieders 

regelingen treffen die noodzakelijk zijn 

voor de grensoverschrijdende portabiliteit 

van hun diensten, zij die portabiliteit 

kunnen bieden voor hun online-inhoud in 

zijn totaliteit. Tot slot moet deze bepaling 

er ook voor zorgen dat rechthebbenden niet 

opnieuw hoeven te onderhandelen over hun 

bestaande licentieovereenkomsten om 

grensoverschrijdende portabiliteit van de 

diensten door aanbieders mogelijk te 

maken. 

 

Amendement   22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk de vaststelling van 

een rechtskader waarmee wordt voorzien in 

de grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten in de Unie, niet 

voldoende door de lidstaten kan worden 

verwezenlijkt en derhalve, vanwege de 

werkingssfeer en de gevolgen van deze 

verordening, beter op het niveau van de 

Unie kan worden verwezenlijkt, kan de 

Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen vaststellen. Overeenkomstig 

het in dat artikel bedoelde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan hetgeen nodig 

is om deze doelstelling te verwezenlijken. 

Daarom is deze verordening niet van 

wezenlijke invloed op de manier waarop 

rechten in licentie worden gegeven en 

verplicht zij de rechthebbenden en 

aanbieders niet opnieuw te onderhandelen 

(29) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk de vaststelling van 

een rechtskader waarmee wordt voorzien in 

de grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten in de Unie, niet 

voldoende door de lidstaten kan worden 

verwezenlijkt en derhalve, vanwege de 

werkingssfeer en de gevolgen van deze 

verordening, beter op het niveau van de 

Unie kan worden verwezenlijkt, kan de 

Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen vaststellen. Overeenkomstig 

het in dat artikel bedoelde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan hetgeen nodig 

is om deze doelstelling te verwezenlijken. 

Daarom is deze verordening niet van 

wezenlijke invloed op de manier waarop 

rechten in licentie worden gegeven en 

verplicht zij de rechthebbenden en 

aanbieders niet opnieuw te onderhandelen 
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over overeenkomsten. Bovendien hoeft de 

aanbieder op grond van deze verordening 

geen maatregelen te nemen om de kwaliteit 

van de levering van online-inhoudsdiensten 

buiten de woonlidstaat van de abonnee te 

garanderen. Tot slot is deze verordening 

niet van toepassing op aanbieders die 

diensten aanbieden waarvoor niet hoeft te 

worden betaald en die de woonlidstaat van 

hun abonnees niet controleren. Daarom 

brengt deze verordening geen 

onevenredige kosten met zich mee, 

over overeenkomsten. Bovendien hoeft de 

aanbieder op grond van deze verordening 

geen maatregelen te nemen om de kwaliteit 

van de levering van online-inhoudsdiensten 

buiten de woonlidstaat van de abonnee te 

garanderen. Tot slot is deze verordening 

niet van toepassing op aanbieders die 

diensten aanbieden waarvoor niet hoeft te 

worden betaald en die de woonlidstaat van 

hun abonnees niet controleren. Daarom 

brengt deze verordening geen 

onevenredige kosten met zich mee voor 

aanbieders van online-inhoudsdiensten, 

houders van rechten of eindgebruikers, 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening voorziet in een 

gemeenschappelijke benadering om ervoor 

te zorgen dat de abonnees op online-

inhoudsdiensten in de Unie toegang hebben 

tot en gebruik kunnen maken van deze 

diensten, wanneer zij tijdelijk in een andere 

lidstaat verblijven. 

Deze verordening voorziet in een 

gemeenschappelijke benadering om ervoor 

te zorgen dat de abonnees op online-

inhoudsdiensten in de Unie zonder extra 

kosten op dezelfde wijze als wanneer zij 

aanwezig zijn in hun woonlidstaat toegang 

hebben tot en gebruik kunnen maken van 

deze diensten, wanneer zij tijdelijk in een 

andere lidstaat dan hun woonlidstaat 

verblijven. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) „abonnee”: een consument die op 

basis van een overeenkomst met een 

aanbieder voor de levering van een online-

inhoudsdienst tot deze diensten toegang 

heeft en deze mag gebruiken in de 

woonlidstaat; 

(a) „abonnee”: een consument die op 

basis van een overeenkomst met een 

aanbieder voor de levering van een online-

inhoudsdienst tot deze diensten toegang 

heeft en deze mag gebruiken in de 

woonlidstaat, tegen betaling of kosteloos, 

indien de betrokken aanbieder vrijwillig 
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besluit aan de vereisten inzake de controle 

van de woonlidstaat te voldoen; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) „woonlidstaat”: de lidstaat waar de 

abonnee gewoonlijk verblijft; 

(c) „woonlidstaat”: de lidstaat waar de 

abonnee gewoonlijk verblijft, zoals 

vastgesteld en vooraf gecontroleerd 

tijdens het abonneringsproces; 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) „tijdelijk aanwezig”: de 

aanwezigheid van een abonnee in een 

andere lidstaat dan de woonlidstaat; 

(d) „tijdelijk aanwezig”: de niet-

permanente aanwezigheid van een 

abonnee in een andere lidstaat dan de 

woonlidstaat, ongeacht de daadwerkelijke 

duur van een dergelijke beperkte 

aanwezigheid, mits de woonlidstaat is 

gecontroleerd overeenkomstig artikel 2, 

lid 2; 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter e – alinea 2 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) waarvoor niet hoeft te worden 

betaald, op voorwaarde dat de woonlidstaat 

van de abonnee door de aanbieder wordt 

gecontroleerd; 

(2) waarvoor niet hoeft te worden 

betaald, op voorwaarde dat de woonlidstaat 

van de abonnee daadwerkelijk door de 

aanbieder wordt gecontroleerd op basis 

van een onlineverklaring van de abonnee 

over zijn woonlidstaat, de fiscale 

woonplaats van de abonnee, een 

identiteitsdocument, elektronische 
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identificatiemiddelen, met name 

aangemelde stelsels voor elektronische 

identificatie overeenkomstig Verordening 

(EU) nr. 910/2014, of een ander 

onlinedocument waarin de woonplaats 

van de abonnee wordt bevestigd; 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De aanbieder van een online-

inhoudsdienst stelt een abonnee die 

tijdelijk in een andere lidstaat verblijft in 

staat toegang te krijgen tot en gebruik te 

maken van die online-inhoudsdienst. 

(1) De aanbieder van een online-

inhoudsdienst die tegen betaling of zonder 

betaling maar onder voorbehoud van 

voorafgaande en evenredige controle van 

de woonlidstaat van de abonnee wordt 

verstrekt, stelt een abonnee die tijdelijk in 

een andere lidstaat verblijft in staat zonder 

extra kosten toegang te krijgen tot en 

gebruik te maken van die online-

inhoudsdienst waarop hij legaal 

geabonneerd is. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De aanbieder van een online-

inhoudsdienst moet de abonnee 

informeren over de kwaliteit van de 

levering van de overeenkomstig lid 1 

aangeboden online-inhoudsdienst. 

(3) De aanbieder van een online-

inhoudsdienst informeert de abonnee over 

de kwaliteit van de levering van de 

overeenkomstig lid 1 aangeboden online-

inhoudsdienst en mogelijke beperkingen 

ervan, voorafgaand aan de levering van 

die dienst. 

 

Amendement   30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Alle contractuele bepalingen, 

waaronder die tussen houders van 

auteursrechten en naburige rechten en 

houders van andere rechten die relevant 

zijn voor het gebruik van inhoud in online-

inhoudsdiensten, enerzijds, en aanbieders, 

anderzijds, alsmede die tussen aanbieders 

en abonnees, die strijdig zijn met artikel 3, 

lid 1, en artikel 4, zijn niet-afdwingbaar. 

(1) Alle contractuele bepalingen, 

waaronder die tussen houders van 

auteursrechten en naburige rechten en 

houders van andere rechten die relevant 

zijn voor het gebruik van inhoud in online-

inhoudsdiensten, enerzijds, en aanbieders, 

anderzijds, alsmede die tussen aanbieders 

en abonnees, die de toepassing van deze 

verordening zouden kunnen verhinderen, 

zijn niet-afdwingbaar. 

 

Amendement   31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Ongeacht het bepaalde in lid 1 

kunnen houders van auteursrechten en 

naburige rechten of houders van andere 

rechten met betrekking tot de inhoud van 

online-inhoudsdiensten verlangen dat de 

aanbieder gebruikmaakt van 

doeltreffende middelen om te verifiëren 

dat de online-inhoudsdienst in 

overeenstemming met artikel 3, lid 1, 

wordt verstrekt, mits de benodigde 

middelen redelijk zijn en niet verder gaan 

dan wat nodig is om hun doel te bereiken. 

Schrappen 

 

Amendement   32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De verwerking van persoonsgegevens in 

het kader van deze verordening, 

waaronder met name ten behoeve van 

verificatie op grond van artikel 5, lid 2, 
wordt uitgevoerd in overeenstemming met 

Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 

2002/58/EG. 

De verwerking van persoonsgegevens in 

het kader van deze verordening wordt 

uitgevoerd in overeenstemming met 

Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 

2002/58/EG. 
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Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 bis (nieuw) 

 Beginsel van technologische neutraliteit 

 De consumenten kunnen vrij een op de 

markt beschikbaar soort apparaat of 

technologie kiezen om toegang te krijgen 

tot online-inhoud, en daar vrijelijk tussen 

wisselen. Het aanbieden van portabele 

diensten mag niet worden onderworpen 

aan aanvullende technische vereisten en 

vindt plaats in een technologisch neutrale 

en interoperabele hardware- en 

softwareomgeving. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 ter (nieuw) 

 Evaluatie 

 Uiterlijk drie jaar na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening 

evalueert de Commissie de toepassing 

ervan en dient zij bij het Europees 

Parlement en de Raad een verslag met 

haar bevindingen in. 

 In dit verslag worden het gebruik van de 

grensoverschrijdende portabiliteit en de 

controlemiddelen beoordeeld, wordt in het 

bijzonder aandacht besteed aan de vraag 

of de gecreëerde en ten uitvoer gelegde 

oplossingen een positief of negatief effect 

hebben op de ontwikkeling van de digitale 

eengemaakte markt, en wordt zo nodig de 

noodzaak van een herziening beoordeeld. 
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Het verslag van de Commissie gaat zo 

nodig vergezeld van een 

wetgevingsvoorstel. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zij is van toepassing met ingang van 

[datum: 6 maanden na de bekendmaking]. 

Zij is van toepassing met ingang van 

[datum: 12 maanden na de bekendmaking], 

waarbij de aanbieders de mogelijkheid 

wordt gelaten de portabiliteit te 

waarborgen zodra zij daartoe in staat zijn 

overeenkomstig deze verordening. 

 

 



 

PE583.955v02-00 26/26 AD\1105124NL.docx 

NL 

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Titel Totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-

inhoudsdiensten in de interne markt 

Document- en procedurenummers COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD) 

Commissie ten principale 

       Datum bekendmaking 

JURI 

12.5.2016 
   

Advies uitgebracht door 

       Datum bekendmaking 

ITRE 

25.2.2016 

Rapporteur voor advies 

       Datum benoeming 

Carlos Zorrinho 

1.3.2016 

Behandeling in de commissie 4.7.2016    

Datum goedkeuring 26.9.2016    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

48 

1 

0 

Bij de eindstemming aanwezige leden Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David 

Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian 

Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, 

Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz 

Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan 

Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, 

Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Neoklis 

Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-

Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, 

Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, 

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria 

Spyraki 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese 

 
 

 


