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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het voorstel van de Commissie is erop gericht consumenten de mogelijkheid te bieden hun 

online-inhoud waartoe zij legaal toegang hebben in hun woonlidstaat mee te nemen wanneer 

zij binnen de EU reizen, op basis van een "juridische fictie". Aanbieders hoeven op grond van 

de met dit voorstel ingevoerde portabiliteitsverplichting geen afzonderlijke licentie te kopen 

of opnieuw te onderhandelen over bestaande licenties, maar worden geacht de relevante 

handelingen reproductie, mededeling aan het publiek, beschikbaarstelling van werken enz. uit 

te voeren op basis van de respectieve toestemmingen die zij reeds verkregen van de 

rechthebbenden voor het woonland van de abonnee. In zoverre is portabiliteit in de zin van 

deze verordening een niet voor afstand vatbaar consumentenrecht.  

Vanuit het oogpunt van de Commissie CULT is het van het grootste belang om in de context 

van online-inhoudsdiensten in de gehele Unie op basis van portabiliteit toe te zien op de 

bescherming en bevordering van de Europese culturele en taalkundige diversiteit en Europese 

werken. De rapporteur acht zich evenwel genoodzaakt om te verduidelijken dat portabiliteit 

niet hetzelfde betekent als grensoverschrijdende toegang, een onderwerp dat niet onder deze 

verordening valt. Grensoverschrijdende portabiliteit zal geen afbreuk doen aan of leiden tot 

afschaffing van het territorialiteitsbeginsel, aangezien dit beginsel en de door exclusieve 

rechten gecreëerde waarde belangrijke elementen zijn waarmee de creatieve en culturele 

sector zijn concurrentievermogen behoudt en de duurzaamheid van zijn financiering 

waarborgt, met name in de audiovisuele sector. Het hoge beschermingsniveau dat uit hoofde 

van het Unierecht wordt geboden aan auteursrechten en naburige rechten is een stimulans 

voor de creatie van inhoud en vormt de basis voor de Europese culturele diversiteit.  

Werkingssfeer 
  

De rapporteur is het met de Commissie eens dat de ontwerpverordening van toepassing moet 

zijn op online-inhoudsdiensten die, op grond van een overeenkomst, abonnees toegang bieden 

tot diensten zoals streaming, downloaden of een andere techniek die het gebruik van die 

inhoud toelaat.  

Met het oog op meer duidelijkheid is de rapporteur van mening dat het oorspronkelijke 

voorstel van de Commissie moet worden gewijzigd om uit te sluiten dat een eenvoudig 

inlogsysteem of de betaling van een verplichte vergoeding, zoals een vergoeding voor een 

uitzendlicentie, een overeenkomst is in de zin van deze verordening. 

De rapporteur is het volledig met de Commissie eens dat de verordening van toepassing moet 

zijn op zowel online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden verstrekt als diensten 

waarvoor niet hoeft te worden betaald, voor zover de aanbieders de woonlidstaat van hun 

abonnees controleren. Indien de aanbieder van een niet-betaalde dienst besluit om portabiliteit 

aan te bieden, moet de aanbieder overeenkomstig deze verordening een systeem instellen voor 

de controle van de woonlidstaat van de abonnee.  

  

Definities 
  

"Woonlidstaat" 

De rapporteur is van mening dat er een preciezere definitie van "woonlidstaat" moet komen 

om rechtsonzekerheid te voorkomen en aanbieders in staat te stellen de verordening vanuit 

een operationeel oogpunt ten uitvoer te leggen. Het begrip "gewone verblijfplaats" is niet 
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duidelijk omschreven in de EU-wetgeving. In de secundaire wetgeving en jurisprudentie van 

de EU worden verschillende definities gehanteerd. Voor wat dit advies betreft stelt de 

rapporteur voor de definitie te volgen die het Hof van Justitie hanteerde in zaak C-452/93 P 

(Pedro Magdalena Fernández/Commissie van de Europese Gemeenschappen), die de EU 

thans gebruikt in voorschriften en verordeningen die van toepassing zijn op haar eigen 

personeel. Deze definitie omvat duidelijke aanwijzingen over de wijze waarop de 

woonlidstaat van een persoon moet worden vastgesteld.  

  

"Tijdelijk aanwezig" 

Voor wat de definitie van "tijdelijk aanwezig" betreft is de rapporteur het volledig met de 

Commissie eens dat de duur van het verblijf in een andere lidstaat dan de woonlidstaat niet 

moet worden beperkt tot een specifiek aantal dagen of weken, aangezien dit afbreuk zou doen 

aan het voornaamste doel van de verordening om alle consumenten de mogelijkheid te bieden 

binnen de EU te reizen met hun legaal verkregen online-inhoud. Zo moet een Erasmusstudent 

zijn legaal verkregen inhoud mee naar het buitenland kunnen nemen voor de duur van zijn 

verblijf. Dit geldt ook voor consumenten die veel reizen voor hun werk. Een beperking van 

het aantal dagen zou deze mensen benadelen. Daarnaast is de rapporteur het volledig met de 

Commissie eens dat permanente locatietracering niet moet worden toegestaan. Een beperking 

van de duur van het verblijf in het buitenland tot een specifiek aantal dagen zou permanente 

IP-tracering vergen, hetgeen moet worden vermeden. Als daarnaast het begrip "gewone 

verblijfplaats" duidelijk wordt omschreven en de controlemaatregelen doeltreffend en redelijk 

zijn, is er geen reden om de duur tot een specifiek aantal dagen te beperken omdat de risico's 

op misbruik sowieso beperkt zijn.  

  

Doeltreffende controle van de woonlidstaat 
  

Om ervoor te zorgen dat de verordening ook vanuit operationeel oogpunt snel en succesvol 

ten uitvoer kan worden gelegd, stelt de rapporteur voor de gewone verblijfplaats van een 

abonnee doeltreffend te controleren op het moment dat de abonnee de dienst wil gebruiken en 

later op permanente basis, teneinde het risico op misbruik te voorkomen. Deze controle zou 

echter geen permanente IP-tracering met zich meebrengen, maar steekproeven van IP-

adressen.  

  

Om een zo hoog mogelijke mate van rechtszekerheid te garanderen, stelt de rapporteur voor 

de Commissie te verzoeken door middel van een gedelegeerde handeling en in samenwerking 

met de sector een niet-uitputtende lijst op te stellen van middelen voor woonplaatscontrole 

waarmee aanbieders de gewone verblijfplaats van een abonnee op doeltreffende wijze kunnen 

controleren op het moment dat de abonnee grensoverschrijdende portabele diensten wil 

gebruiken. Deze lijst kan bijvoorbeeld een bevestiging van de installatie van een settopbox, 

een lokale bankrekening, een nationale kiezerslijst, een bevestiging van betaling van 

belasting, enz. bevatten. De Commissie kan de lijst wijzigen na raadpleging van de aanbieders 

en rechthebbenden. Met het oog op de permanente controle van de gewone verblijfplaats van 

abonnees kunnen steekproeven van IP-adressen nuttig zijn.  

  

Overeenkomstig de suggestie van de Commissie stelt de rapporteur voor om aanbieders 

verantwoordelijk te stellen voor de controle van de woonlidstaat van abonnees. Om 

bovendien de positie van de rechthebbenden te versterken, kunnen zij de aan een aanbieder in 

licentie gegeven rechten intrekken indien de aanbieder niet op verzoek kan aantonen dat hij de 

woonplaatscontroles in overeenstemming met deze verordening uitvoert.  
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Datum van toepassing 
  

Waarschijnlijk zullen de rechthebbenden en aanbieders nog met de Commissie onderhandelen 

en optimale werkwijzen uitwisselen over de maatregelen voor woonplaatscontrole. Deze 

besprekingen zullen vermoedelijk langer dan slechts zes maanden duren. Desalniettemin roept 

de rapporteur de rechthebbenden, aanbieders en de Commissie op zo snel mogelijk een lijst 

van doeltreffende middelen voor woonplaatscontrole op te stellen, zodat deze verordening 

uiterlijk twaalf maanden na de datum van de bekendmaking ervan in werking kan treden. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

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 legale 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 tijdelijke toegang tot 

en het gebruik van legaal verkregen 

grensoverschrijdende online-

inhoudsdiensten hinderen, worden 

verwijderd. 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 
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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 groeiende 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  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) In het geval van online-

inhoudsdiensten die in de hele Unie 

worden geleverd op basis van portabiliteit, 

is het van het grootste belang toe te zien 

op de bescherming en bevordering van de 

Europese culturele en taalkundige 

diversiteit en Europese audiovisuele 

werken. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) Het hoge beschermingsniveau dat 

uit hoofde van het Unierecht wordt 

geboden aan auteursrechten en naburige 

rechten is een stimulans voor de creatie 

van inhoud en vormt de basis voor de 

Europese culturele diversiteit. 
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Amendement  5 

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 

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 

legaal hebben verworven. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

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 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, niet altijd op 

multiterritoriale basis in licentie worden 

gegeven of reeds op exclusieve basis op 

een grondgebied zijn verkocht, alsook uit 

het feit dat aanbieders van onlinediensten 

ervoor kunnen kiezen slechts specifieke 

markten te bedienen. Deze praktijken 

spelen een belangrijke rol bij de 

financiering van Europese culturele 
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inhoud en spelen in op de behoeften van 

de Europese markten. Hoewel dergelijke 

praktijken geen belemmering mogen 

vormen voor de legitieme toegang van 

consumenten tot online-inhoudsdiensten 

en het legitieme gebruik van online-

inhoudsdiensten door consumenten 

wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat 

aanwezig zijn, blijft het territoriale 

licentiesysteem van fundamenteel belang 

voor de voortzetting van een grote 

Europese culturele diversiteit. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Bovendien heeft het Hof in de 

gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08, 

Football Association Premier League e.a., 

EU:C:2011:631, besloten dat bepaalde 

beperkingen op het verrichten van diensten 

niet kunnen worden gerechtvaardigd in het 

licht van het doel van de bescherming van 

intellectuele-eigendomsrechten. 

(11) Bovendien heeft het Hof in de 

gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08, 

Football Association Premier League e.a., 

EU:C:2011:631, besloten dat een 

beperking op het verrichten van diensten 

in de vorm van een verbod op het gebruik 

van buitenlandse decodeerapparatuur in 

de context van een gecodeerde 

satellietomroepdienst voor rechtstreekse 

uitzendingen van sportevenementen niet 

kan worden gerechtvaardigd in het licht 

van het doel van de bescherming van 

intellectuele-eigendomsrechten. 

 

Amendement  8 

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 

(12) Daarom heeft deze verordening als 

doelstelling het rechtskader aan te passen 

om te voorzien in een gemeenschappelijke 

benadering inzake de verstrekking van 

online-inhoudsdiensten door een strikt te 

interpreteren juridische fictie te scheppen 
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online-inhoudsdiensten in de Unie en dat 

de grensoverschrijdende portabiliteit kan 

worden gewaarborgd. 

teneinde grensoverschrijdende portabiliteit 

van online-inhoudsdiensten mogelijk te 

maken in het geval van consumenten die 

over legaal verkregen inhoud beschikken 

en tijdelijk aanwezig zijn in een andere 

lidstaat dan hun woonlidstaat waarbij, 

met betrekking tot de audiovisuele sector, 

het territorialiteitsbeginsel niet wordt 

uitgehold of afgeschaft, aangezien dit zou 

leiden tot onevenredige nadelen voor de 

rechthebbenden en een ernstige verstoring 

van de markt voor audiovisuele inhoud. 

Deze verordening heeft niet tot doel het 

bestaande systeem van territoriale 

licenties te wijzigen, dat van cruciaal 

belang is voor de financiering, productie 

en verspreiding van Europese 

audiovisuele werken, en mag er geen 

afbreuk aan doen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Portabiliteit moet in ieder 

geval worden onderscheiden van het 

begrip grensoverschrijdende toegang, dat 

niet binnen de werkingssfeer van deze 

verordening valt. Het verbeteren van de 

portabiliteit van legaal verkrijgbare en 

legaal verkregen inhoudsdiensten kan een 

belangrijke stap vormen in de richting 

van het beëindigen van 

ongerechtvaardigde geoblocking. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13)  Deze verordening moet derhalve (13) Deze verordening moet derhalve 
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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 

beschouwd als een overeenkomst voor de 

verstrekking van online-inhoudsdiensten in 

de zin van deze verordening. 

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, louter de aanvaarding van 

HTML-cookies, een eenvoudig 

inlogsysteem, zoals een systeem dat in de 

eerste plaats voor programma-

aanbevelingen of gepersonaliseerde 

reclamediensten is ontworpen, de betaling 

van een universele verplichte vergoeding, 

zoals een vergoeding voor een 

uitzendlicentie, of de uitwisseling of 

overdracht van gegevens mag niet worden 

beschouwd als een overeenkomst voor de 

verstrekking van online-inhoudsdiensten in 

de zin van deze verordening. 

 

Amendement  11 

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 woonlidstaat waar 

zij gewoonlijk verblijven, zonder te 

worden beperkt tot een specifieke locatie 

in die lidstaat, aangezien het niet passend 

is te bepalen dat aanbieders die in de 

woonlidstaat van de abonnee geen 

portabele diensten aanbieden, dat wel over 

de grenzen heen zouden moeten doen.  
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Amendement  12 

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, 

indien zij de aanbieder redelijke 

indicatoren bieden ten aanzien van de 

woonlidstaat van zijn abonnees. 

(17) Online-inhoudsdiensten die zonder 

betaling worden verstrekt, zijn ook in de 

werkingssfeer van deze verordening 

opgenomen, voor zover de aanbieders 

reeds beschikken over een 

controlesysteem waarmee de woonlidstaat 

van hun abonnees wordt gecontroleerd 

met dezelfde zekerheid als bij diensten die 

tegen betaling worden verstrekt. Online-

inhoudsdiensten die zonder betaling 

worden verstrekt en waarvan de 

aanbieders niet over een controlesysteem 

beschikken, kunnen in overeenstemming 

met deze verordening vrijelijk kiezen voor 

het toestaan van toegang tot en gebruik 

van hun diensten aan hun abonnees. 

Online-inhoudsdiensten die zonder 

betaling worden verstrekt en nog niet over 

een controlesysteem beschikken om de 

woonlidstaat van hun abonnees te 

controleren met dezelfde zekerheid als bij 

diensten die tegen betaling worden 

verstrekt, dienen buiten de werkingssfeer 

van deze verordening te blijven, aangezien 

hun verplichte opneming een belangrijke 

verandering zou betekenen van de manier 

waarop deze diensten worden geleverd en 

buitensporige kosten met zich mee zou 

brengen. Aangezien online-

inhoudsdiensten die zonder betaling 

worden verstrekt echter belangrijke 

actoren op de markt zijn, moeten zij 

grensoverschrijdende portabiliteit kunnen 

blijven aanbieden aan hun abonnees als 

zij over de middelen beschikken om de 

woonlidstaat van hun abonnees te 

controleren met dezelfde zekerheid als bij 

diensten die tegen betaling worden 

verstrekt. Indien aanbieders van online-

inhoudsdiensten die zonder betaling 

worden verstrekt gebruik wensen te 

maken van deze mogelijkheid, dienen zij 
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verplicht te worden te voldoen aan de 

bepalingen van deze verordening, net 

zoals aanbieders van online-

inhoudsdiensten die tegen betaling 

worden verstrekt. 

 

Amendement  13 

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. 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 en niet in strijd is deze 

verordening, 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. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) In zeer uitzonderlijke 

omstandigheden kan van de verplichting 

om te voorzien in grensoverschrijdende 

portabiliteit van bepaalde niet-draagbare 

apparaten worden afgeweken, wanneer 

het voor het bieden van toegang aan een 

abonnee noodzakelijk is dat de aanbieder 

van onlinediensten een afzonderlijke 

contractuele overeenkomst sluit met een 

derde toestelfabrikant of 

platformbeheerder, aangezien dit mogelijk 

technisch onhaalbaar is of juridisch een 

probleem vormt. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

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 er inbreuk wordt 

gemaakt op de territoriale exclusiviteit, 

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 juridische fictie mag 

de aanbieder er niet van weerhouden zijn 

abonnee, die tijdelijk in een andere 

lidstaat verblijft, online-inhoud aan te 

bieden die de aanbieder in die lidstaat 

legaal verstrekt. Voorts mag zij niet 

worden uitgelegd als een beperking voor 
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aanbieders om hun diensten aan te bieden 

aan een abonnee die permanent in een 

andere lidstaat verblijft, mits de nodige 

licenties zijn verworven in 

overeenstemming met Richtlijn 

2001/29/EG en Richtlijn 2014/26/EU van 

het Europees Parlement en de Raad1bis en 

zij toestemming hebben gekregen van de 

rechthebbenden om hun inhoud te 

gebruiken.  

 ______________ 

 1bis 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  16 

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 

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 

(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 

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 
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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. 

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. Op voorwaarde dat de 

woonlidstaat van de abonnee 

daadwerkelijk is gecontroleerd in 

overeenstemming met deze verordening, 

mag 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, 

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. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Teneinde de culturele en 

taalkundige diversiteit, de productie, het 

in de handel brengen en de verspreiding 

van creatieve inhoud in de hele Unie te 

waarborgen, met name met betrekking tot 

de audiovisuele sector en de rechten van 

auteurs en makers die worden beschermd 

door auteursrechten, moet deze 

verordening worden beperkt tot de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

legaal verworven inhoud en in geen geval 

betrekking hebben op de 

grensoverschrijdende toegang tot online-
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inhoudsdiensten in lidstaten waar de 

aanbieder van de online-inhoudsdienst 

geen toestemming heeft gekregen van de 

makers en rechthebbenden om gebruik te 

maken van die inhoud. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 ter) 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 door te kiezen voor 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  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) Indien een abonnee de 

nodige informatie niet kan voorleggen en 

de aanbieder derhalve de woonlidstaat 

niet kan controleren zoals vereist bij deze 

verordening, dient de aanbieder een 

dergelijke abonnee geen 

grensoverschrijdende portabiliteit van de 

online-inhoudsdienst te bieden uit hoofde 

van deze verordening. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 
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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 

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. 

(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 verplicht de aanbieder ertoe 

gebruik te maken van doeltreffende 

middelen om na te gaan of de online-

inhoudsdienst in overeenstemming met 

deze verordening wordt geleverd. De in 

deze verordening opgenomen lijst van 

controlemiddelen is bedoeld om voor 

rechtszekerheid te zorgen voor wat de 

door aanbieders te gebruiken 

controlemiddelen betreft, waarbij 

voldoende en flexibele middelen worden 

verstrekt waarmee aanbieders de toegang 

en de woonlidstaat van abonnees kunnen 

authenticeren en controleren. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) Rechthebbenden kunnen 

de aan een aanbieder in licentie gegeven 
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rechten intrekken indien de aanbieder 

niet kan aantonen dat hij voldoet aan de 

verplichting om de woonlidstaat van de 

abonnee te controleren in 

overeenstemming met deze verordening. 

Er moet echter voor worden gezorgd dat 

de benodigde authenticatie- en 

controlemiddelen doeltreffend zijn en 

worden aangepast aan de aard van de 

betreffende online-inhoudsdienst, en 

tevens redelijk zijn en niet verder gaan 

dan wat nodig is om dit doel te bereiken. 

Bij elk geval dienen het specifieke 

controlemiddel in de betrokken lidstaat en 

de soort online-inhoudsdienst in kwestie 

in aanmerking te worden genomen. Om 

de rechtszekerheid te garanderen, dienen 

aanbieders zich te beroepen op een 

combinatie van ten minste twee van de in 

deze verordening genoemde 

controlemiddelen, die moeten worden 

overeengekomen door de rechthebbenden 

en de aanbieders. Voorbeelden van de 

nodige technische en organisatorische 

maatregelen zijn het controleren van IP-

adressen door middel van steekproeven in 

plaats van het permanent controleren van 

de locatie, de verstrekking van 

transparante informatie aan personen 

over de methoden voor de controle en de 

doeleinden daarvan, en passende 

veiligheidsmaatregelen. Aangezien voor 

de controle niet zozeer de specifieke 

locatie of het specifieke land van belang 

is, maar veeleer of de persoon toegang tot 

de dienst krijgt in zijn of haar 

woonlidstaat, mogen de precieze gegevens 

over de locatie, behalve voor een eerste 

controle van de woonplaats, niet voor dit 

doel 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. 
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Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 ter) Teneinde de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten mogelijk te 

maken, moet aan de Commissie de 

bevoegdheid worden overgedragen om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie handelingen vast te stellen 

met betrekking tot het wijzigen van de lijst 

van middelen voor de controle van de 

woonlidstaat van de abonnee, die in 

overleg met de sector, met inbegrip van 

kleine rechthebbenden, wordt uitgewerkt 

en opgesteld. Het is bijzonder belangrijk 

dat de Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passend overleg 

overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau, in overeenstemming 

met de beginselen die zijn vastgelegd in 

het Interinstitutioneel akkoord over beter 

wetgeven van 13 april 2016. Om met 

name te zorgen voor gelijke deelneming 

aan de voorbereiding van gedelegeerde 

handelingen ontvangen het Europees 

Parlement en de Raad alle documenten op 

hetzelfde moment als de deskundigen van 

de lidstaten, en hebben hun deskundigen 

systematisch toegang tot de vergaderingen 

van de deskundigengroepen van de 

Commissie die zich bezighouden met de 

voorbereiding van de gedelegeerde 

handelingen. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Deze verordening eerbiedigt de (24) Deze verordening eerbiedigt de 
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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 

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/EG en Richtlijn 2002/58/EG 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. 

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 

op eerbiediging van het privéleven en het 

familie- en gezinsleven, het recht op 

bescherming van persoonsgegevens, het 

recht op eigendom, met inbegrip van 

intellectuele-eigendomsrechten, 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/EG en Richtlijn 2002/58/EG 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. 31–50. 

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). 

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 

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 en elektronische 

communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 

blz. 37). 
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Richtlijn 2009/136/EG. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 bis) Deze verordening moet in 

overeenstemming zijn met de 

verplichtingen waaraan de Unie is 

onderworpen uit hoofde van 

internationale verdragen ter bescherming 

van het auteursrecht en de naburige 

rechten, zoals de Berner Conventie voor 

de bescherming van werken van 

letterkunde en kunst, het Verdrag van de 

Wereldorganisatie voor de intellectuele 

eigendom (WIPO) en het WIPO-verdrag 

inzake uitvoeringen en fonogrammen. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Aangezien deze verordening dus 

van toepassing is op bepaalde 

overeenkomsten die zijn gesloten en 

rechten die zijn verkregen vóór de datum 

van toepassing ervan, is het passend een 

redelijke periode te laten tussen de datum 

van inwerkingtreding van deze verordening 

en de datum waarop zij van toepassing 

wordt, zodat rechthebbenden en aanbieders 

de nodige voorzieningen kunnen treffen 

om zich aan te passen aan de nieuwe 

situatie, en aanbieders de mogelijkheid te 

bieden de voorwaarden voor het gebruik 

van hun diensten te wijzigen. 

(27) Aangezien deze verordening dus 

van toepassing is op bepaalde 

overeenkomsten die zijn gesloten en 

rechten die zijn verkregen vóór de datum 

van toepassing ervan, is het passend een 

redelijke periode te laten tussen de datum 

van inwerkingtreding van deze verordening 

en de datum waarop zij van toepassing 

wordt, zodat rechthebbenden en aanbieders 

de nodige voorzieningen kunnen treffen 

om zich aan te passen aan de nieuwe 

situatie, en aanbieders de mogelijkheid te 

bieden de voorwaarden voor het gebruik 

van hun diensten te wijzigen. Wijzigingen 

in de gebruiksvoorwaarden van online-

inhoudsdiensten die worden aangeboden 

in een pakket dat een 

elektronischecommunicatiedienst 
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combineert met een online-inhoudsdienst, 

die louter worden doorgevoerd om te 

voldoen aan deze verordening, mogen op 

grond van de nationale wetgeving tot 

omzetting van het regelgevingskader voor 

elektronischecommunicatienetwerken en -

diensten voor abonnees geen enkel recht 

meebrengen om zich terug te trekken uit 

overeenkomsten voor de verstrekking van 

die elektronischecommunicatiediensten. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Met het oog op de verwezenlijking 

van de doelstelling om de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten in de Unie te 

garanderen, is het passend om een 

verordening vast te stellen, aangezien die 

rechtstreeks van toepassing is in de 

lidstaten. Dit is noodzakelijk om ervoor te 

zorgen dat de regels inzake de 

grensoverschrijdende portabiliteit in de 

lidstaten uniform worden toegepast en dat 

zij voor alle online-inhoudsdiensten 

tegelijk in werking treden. Alleen een 

verordening garandeert de mate van 

rechtszekerheid die nodig is om de 

consument in staat te stellen volledig te 

profiteren van grensoverschrijdende 

portabiliteit in de hele Unie. 

(28) Met het oog op de verwezenlijking 

van de doelstelling om de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten in de Unie te 

garanderen, is het passend om een 

verordening vast te stellen, aangezien die 

rechtstreeks van toepassing is in de 

lidstaten. Dit is noodzakelijk om ervoor te 

zorgen dat de regels inzake de 

grensoverschrijdende portabiliteit in de 

lidstaten uniform worden toegepast en dat 

zij voor alle online-inhoudsdiensten 

tegelijk in werking treden. Alleen een 

verordening garandeert de mate van 

rechtszekerheid die nodig is om de 

consument in staat te stellen volledig te 

profiteren van grensoverschrijdende 

portabiliteit in de hele Unie; de keuze voor 

dit type rechtshandeling weerspiegelt de 

bijzondere doelstellingen van de regels 

inzake grensoverschrijdende portabiliteit 

en de unieke omstandigheden die hieraan 

ten grondslag liggen, en mag dus in geen 

geval een precedent scheppen voor een 

eventuele latere rechtshandeling van de 

Unie op het gebied van het auteursrecht. 
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Amendement  27 

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 legaal 

verkregen online-inhoudsdiensten in hun 

woonlidstaat toegang hebben tot en 

gebruik kunnen maken van deze diensten 

wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat 

dan hun woonlidstaat verblijven, met 

inachtneming van alle relevante auteurs- 

en naburige rechten van de inhoud 

waartoe toegang wordt verleend of die 

wordt gebruikt en op voorwaarde dat de 

aanbieder van online-inhoudsdiensten de 

woonlidstaat van de abonnee heeft 

gecontroleerd in overeenstemming met 

artikel 3 ter nieuw. 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – 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, die 

gedefinieerd wordt als de plaats waar de 

betrokkene een permanent centrum van 

belangen heeft gevestigd met de bedoeling 

daaraan een duurzaam karakter te 

verlenen, een plaats waar de betrokkene 

stelselmatig terugkeert en waarmee hij of 

zij voortdurend in verbinding staat, zoals 

vastgesteld op basis van controlemiddelen 

in overeenstemming met deze 

verordening; 
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Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – 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 tijdelijke 

aanwezigheid van een abonnee in een 

andere lidstaat dan de woonlidstaat, op 

voorwaarde dat de abonnee zijn of haar 

centrum van belangen daar niet naartoe 

verplaatst; 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) „online-inhoudsdienst”: een dienst 

in de zin van de artikelen 56 en 57 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie die een aanbieder legaal 

online aanbiedt in de woonlidstaat op basis 

van portabiliteit, en die een audiovisuele 

mediadienst is in de zin van Richtlijn 

2010/13/EU of een dienst waarvan het 

belangrijkste kenmerk is het aanbieden van 

toegang tot en het gebruik van werken, 

ander beschermd materiaal of uitzendingen 

van omroeporganisaties, op lineaire wijze 

of op aanvraag,die aan een abonnee wordt 

verstrekt op overeengekomen 

voorwaarden, ofwel: 

(e) „online-inhoudsdienst”: een dienst 

in de zin van de artikelen 56 en 57 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie die een aanbieder legaal 

online aanbiedt in de woonlidstaat op basis 

van portabiliteit, en die een audiovisuele 

mediadienst is in de zin van Richtlijn 

2010/13/EU of een dienst waarvan het 

belangrijkste kenmerk is het aanbieden van 

legale toegang tot en het gebruik van 

werken en ander beschermd materiaal of 

uitzendingen van omroeporganisaties, op 

lineaire wijze of op aanvraag. 

(1) tegen betaling; of  

(2) waarvoor niet hoeft te worden 

betaald, op voorwaarde dat de 

woonlidstaat van de abonnee door de 

aanbieder wordt gecontroleerd; 

 

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 3 – lid 1 bis(nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) De in lid 1 vastgestelde 

verplichting geldt niet voor de 

grensoverschrijdende toegang tot online-

inhoud waarvoor de rechthebbende de 

aanbieder geen toestemming ten aanzien 

van het gebruik ervan heeft gegeven. 

 

Amendement  32 

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 moet de abonnee, zo 

mogelijk op basis van de gegevens 

waarover de aanbieder beschikt, op 

voorhand informeren over de kwaliteit van 

de levering van de overeenkomstig lid 1 

aangeboden online-inhoudsdienst. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 3 bis (nieuw) 

 Optionele bepalingen 

 De aanbieder van een online-

inhoudsdienst die zonder betaling wordt 

verstrekt en nog niet over een 

controlesysteem beschikt om de 

woonlidstaat van de abonnee te 

controleren met dezelfde zekerheid als bij 

diensten die tegen betaling worden 

verstrekt, kunnen ervoor kiezen een 

abonnee die tijdelijk in een andere lidstaat 

verblijft in staat te stellen toegang te 

krijgen tot en gebruik te maken van de 
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online-inhoudsdienst, op voorwaarde dat: 

 (a) hij de woonlidstaat van zijn 

abonnees controleert in overeenstemming 

met deze verordening; 

 (b) hij de betrokken houders van 

auteursrechten en naburige rechten of 

houders van andere rechten met 

betrekking tot de inhoud van een online-

inhoudsdienst, alsook zijn abonnees, 

hiervan binnen een redelijke termijn in 

kennis stelt alvorens hij die toegang en 

dat gebruik mogelijk maakt; en 

 (c) hij de bepalingen van deze 

verordening toepast vanaf het ogenblik 

dat hij de grensoverschrijdende 

portabiliteit voor zijn abonnees mogelijk 

maakt. 

 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 3 ter 

 Verplichte controle van de woonlidstaat 

 1. De aanbieder van een online-

inhoudsdienst die een abonnee die 

tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig is 

in staat stelt toegang te krijgen tot en 

gebruik te maken van die online-

inhoudsdienst dient de woonlidstaat van 

de abonnee daadwerkelijk te controleren. 

 2. Teneinde te voldoen aan de in lid 1 

genoemde verplichting dient de aanbieder 

zich te beroepen op een combinatie van 

ten minste twee van de volgende 

controlemiddelen: 

 (a) een identiteitskaart of een ander 

geldig document waarin de woonlidstaat 

van de abonnee wordt bevestigd, met 

inbegrip van elektronische 
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identificatiemiddelen; 

 (b) het facturatieadres of het 

postadres van de abonnee; 

 (c) betalingsgegevens, zoals de 

bankrekening of een lokale krediet- of 

debetkaart van de abonnee; 

 (d) de plaats van installatie van een 

settopbox of een soortgelijk apparaat 

waarmee de diensten aan de abonnee 

worden verstrekt; 

 (e) verificatie of de abonnee een partij 

is bij een overeenkomst voor een internet-, 

telefoon- of daarmee vergelijkbare 

verbinding in de lidstaat; 

 (f) verificatie of de abonnee een 

licentievergoeding betaalt voor andere 

diensten die in de lidstaat worden 

verstrekt, zoals een openbare 

omroepdienst; 

 (g) gebruik van steekproeven van het 

internetprotocoladres (IP), teneinde te 

verifiëren in welke lidstaat de abonnee 

toegang krijgt tot en gebruik maakt van de 

online-inhoudsdienst, of identificatie van 

die lidstaat met behulp van andere 

geolocatiemiddelen; 

 (h) registratie op lokale kiezerslijsten, 

indien deze voor het publiek toegankelijk 

zijn;  

 (i) de betaling van plaatselijke of 

personele belastingen, indien deze 

informatie voor het publiek toegankelijk 

is. 

 3. De controlemiddelen stemmen 

overeen met de aard van de dienst, zijn 

redelijk en gaan niet verder dan wat nodig 

is voor de verwezenlijking van het doel om 

de woonlidstaat van de abonnee te 

controleren. 

 4.  De aanbieder en de houders van 

auteursrechten en naburige rechten of 

houders van andere rechten met 

betrekking tot de inhoud van online-

inhoudsdiensten kunnen afspraken 
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maken over de combinatie van en het 

aantal in lid 2 bedoelde controlemiddelen 

om de woonlidstaat te controleren. 

 5. De verwerking van 

persoonsgegevens in verband met de 

controle wordt uitgevoerd in 

overeenstemming met Verordening 

2016/679/EU van het Europees Parlement 

en de Raad1bis en Richtlijn 2002/58/EG 

van het Europees Parlement en de 

Raad1ter. 

 6. De aanbieder heeft het recht de 

abonnee te verzoeken de noodzakelijke 

informatie te verstrekken voor de controle 

van de woonlidstaat. Indien de abonnee 

die informatie niet kan voorleggen en de 

aanbieder derhalve de woonlidstaat niet 

daadwerkelijk kan controleren, zoals 

vereist in deze verordening, stelt de 

aanbieder de abonnee, uit hoofde van 

deze verordening, niet in staat om toegang 

te krijgen tot de online-inhoudsdienst 

wanneer hij of zij tijdelijk aanwezig is in 

een lidstaat. 

 7. Om ervoor te zorgen dat de lijst 

van controlemiddelen in overeenstemming 

is met de relevante technologische 

ontwikkelingen, is de Commissie bevoegd 

overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om deze lijst te 

wijzigen en overeenkomst lid 3 

innovatieve controlemiddelen toe te 

voegen, mits de lijst van controlemiddelen 

in lid 2 achterhaald blijkt te zijn vóór de 

evaluatie van deze verordening die drie 

jaar na de inwerkingtreding ervan is 

gepland.  

 _________________ 

 1bis Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119, van 
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4.5.2016, blz. 1). 

 1ter 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 betreffende privacy en 

elektronische communicatie) (PB L 201 

van 31.7.2002, blz. 37). 

 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De levering van een online-inhoudsdienst, 

alsmede de toegang tot en het gebruik van 

deze dienst door een abonnee 

overeenkomstig artikel 3, lid 1, wordt 

geacht uitsluitend plaats te vinden in de 

woonlidstaat voor de toepassing van 

Richtlijn 96/9/EG, Richtlijn 2001/29/EG, 

Richtlijn 2006/115/EG, Richtlijn 2009/24 

en Richtlijn 2010/13/EU. 

De levering van een online-inhoudsdienst, 

alsmede de toegang tot en het gebruik van 

deze dienst door een abonnee 

overeenkomstig artikel 3, lid 1, wordt 

geacht uitsluitend plaats te vinden in de 

woonlidstaat voor de toepassing van 

Richtlijn 96/9/EG, Richtlijn 2001/29/EG, 

Richtlijn 2006/115/EG en Richtlijn 

2009/24. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

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 en de toegang tot 

inhoud in online-inhoudsdiensten, 

enerzijds, en aanbieders, anderzijds, 

alsmede die tussen aanbieders en abonnees, 

die strijdig zijn met deze verordening zijn 

niet-afdwingbaar. Contractuele 
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wijzigingen die voortvloeien uit de 

toepassing van deze verordening verlenen 

geen recht om terug te treden uit een 

contract of overeenkomst tussen de 

abonnee en de aanbieder of tussen de 

aanbieder en de rechthebbende. 

Wijzigingen, aanpassingen of andere 

contractuele wijzigingen die voortvloeien 

uit de tenuitvoerlegging van deze 

verordening zijn geen legitieme reden 

voor de aanpassing van heffingen, 

vergoedingen of tarieven of van andere 

financiële betrekkingen tussen de 

abonnee, de aanbieder of de 

rechthebbende. 

 

 

 

Amendement  37 

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. 

(2) Aanbieders van online-

inhoudsdiensten dienen gebruik te maken 
van doeltreffende middelen om na te gaan 

of de online-inhoudsdienst in 

overeenstemming met deze verordening 

en artikel 3 ter nieuw wordt geleverd. 

Indien dit redelijk en strikt noodzakelijk 

is, kunnen rechthebbenden de 

tenuitvoerlegging van verdere 

maatregelen vereisen, mits de benodigde 

maatregelen redelijk zijn en niet verder 

gaan dan wat nodig is om hun doel te 

bereiken of nopen tot een wijziging in 

tussen rechthebbenden en aanbieders 

gesloten overeenkomsten. Houders van 

auteursrechten en naburige rechten of 

houders van andere rechten met 

betrekking tot de inhoud van online-

inhoudsdiensten kunnen de licentie van 

de aanbieder voor het gebruik van de 

inhoud met betrekking waartoe zij rechten 

hebben intrekken indien de aanbieder niet 

handelt in overeenstemming met artikel 3 
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ter nieuw. 

 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) De houders van auteursrechten en 

naburige rechten of houders van andere 

rechten in de context van een online-

inhoudsdienst kunnen aanbieders die in 

het bezit zijn van multiterritoriale licenties 

in overeenstemming met titel III van 

Richtlijn 2014/26/EU van het Europees 

Parlement en de Raad1bis toestemming 

geven voor de toegang tot en het gebruik 

van hun inhoud uit hoofde van deze 

verordening, zulks zonder de woonlidstaat 

te controleren. 

 _______________ 

 11 bis 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  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 bis 

 Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

 1.  Aan de Commissie wordt de 

bevoegdheid verleend om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen 
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overeenkomstig de in dit artikel 

vastgestelde voorwaarden. 

 2.  De in artikel 3 ter nieuw bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van de 

basiswetgevingshandeling of een andere 

door de medewetgevers vastgestelde 

datum].  

 3.  Het Europees Parlement of de 

Raad kan de in artikel 3 ter nieuw 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 

tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

 4.  Voordat zij een gedelegeerde 

handeling vaststelt, raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen in het Interinstitutioneel 

akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. 

 5.  Zodra de Commissie een 

gedelegeerde handeling vaststelt, stelt zij 

daar tegelijkertijd het Europees 

Parlement en de Raad van in kennis. 

 6.  Een overeenkomstig artikel 3 ter 

nieuw vastgestelde gedelegeerde 

handeling treedt alleen in werking indien 

het Europees Parlement noch de Raad 

daartegen binnen een termijn van [twee 

maanden] na de kennisgeving van de 

handeling aan het Europees Parlement en 

de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 

zowel het Europees Parlement als de 

Raad voor het verstrijken van die termijn 

de Commissie hebben medegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken. 

Die termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met [twee 
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maanden] verlengd. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 ter 

 Evaluatie 

 Drie jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening evalueert de Commissie de 

toepassing van deze verordening en dient 

zij daarover een verslag in bij het 

Europees Parlement en de Raad. In dit 

verslag worden het gebruik van de 

grensoverschrijdende portabiliteit en de 

controle van de woonlidstaat beoordeeld 

en wordt zo nodig nagegaan of er 

behoefte is aan een herziening. Het 

verslag gaat vergezeld van voorstellen ter 

verbetering van de tenuitvoerlegging van 

deze verordening. 

 

 

Amendement  41 

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]. 
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