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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ervan overtuigd dat de huidige Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en 
de Raad1 een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de elektronische 
handel, maar stelt tegelijkertijd voor de wetgeving inzake digitale diensten te 
harmoniseren zodat zij van toepassing is op een brede waaier aan aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij, en duidelijkere bindende regels en passende 
aansprakelijkheid aan hun op te leggen; 

2. acht het in beginsel noodzakelijk duidelijkere en, in de mate van het mogelijke, 
uniforme, in de gehele Unie geldende en consequente regelgevingsprocessen vast te 
leggen ter bestrijding van schadelijke inhoud, haatzaaiende uitingen en desinformatie en 
ter bescherming van minderjarigen, alsmede regels inzake onlinereclame, 
microtargeting en eerlijke elektronische handel; dringt tegelijkertijd erop aan een 
duidelijk onderscheid te maken tussen illegale inhoud, strafbare feiten en illegaal 
gedeelde inhoud enerzijds en schadelijke inhoud, haatzaaiende uitingen en 
desinformatie anderzijds, aangezien telkens andere benaderingen en regels moeten 
worden toegepast;

3. verstaat in dit verband onder “haatzaaiende uitingen” verbale of non-verbale 
communicatie waarmee vijandigheid tegen een persoon of een bepaalde sociale groep of 
een lid van een dergelijke groep wordt gericht, vaak op grond van een verwijzing naar 
ras, huidskleur, religie, afstamming of nationale of etnische afkomst, seksuele 
gerichtheid en waarmee openlijk genderspecifiek geweld wordt vergoelijkt, ontkend en 
zeer gebagatelliseerd of mensen hiertoe worden aangezet; onderstreept dat hieronder het 
openlijk aanzetten tot geweld of haat valt;

4. verstaat in dit verband onder “desinformatie” alle vormen van onware, onjuiste en 
misleidende informatie die is bedoeld, wordt gepresenteerd en gepropageerd om 
openbare schade toe te brengen of voordeel te behalen, en beschouwt “propaganda” als 
grotendeels bestaand uit strategische communicatie die is bedoeld en wordt aangewend 
om een bevolking te misleiden en zich te mengen in het recht van het publiek om kennis 
van iets te nemen en het recht van individuen om informatie en ideeën van allerlei aard 
te vergaren, ter kennis te nemen en te delen;

5. onderstreept dat bij elke nieuwe regelgeving moet worden gestreefd naar een vergroting 
van de transparantie, gelijke behandeling, veiligheid, zelfbeschikking en het vertrouwen 
van de eindgebruikers in de controle van de aan hun geleverde inhoud; dringt aan op 
een hoge mate van interoperabiliteit van diensten en overdraagbaarheid van gegevens 
waarbij tegelijkertijd hoge normen inzake auteursrecht en gegevensbescherming worden 
gehandhaafd, alsmede datasoevereiniteit in combinatie met zelfbeschikking;

1 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt 
(“richtlijn inzake elektronische handel”) (PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).
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6. herinnert eraan dat regelgeving moet worden ontworpen met het oog op de waarborging 
van de grondrechten, met name de vrijheid van meningsuiting, informatie, mening en de 
media, het recht op intellectuele eigendom, de bevordering van de mediapluriformiteit, 
culturele verscheidenheid en gegevensbescherming, alsmede de waarborging van 
diverse en eerlijke concurrentie en toegang tot Europese werken;

7. acht het van essentieel belang dat het begrip “partijen met een legitiem belang” 
duidelijk wordt afgebakend en dat deze derde partijen toegang hebben tot betrouwbare 
informatie over de aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij; betreurt het 
feit dat de informatievoorschriften van artikel 5 van Richtlijn 2000/31/EG niet 
doeltreffend zijn opgelegd; dringt erop aan dat bepaalde onlinetussenpersonen, zoals 
domeinnaamregistrars, aanbieders van hostingdiensten of aanbieders van 
onlinereclamediensten, ertoe verplicht worden de identiteit van hun zakelijke klanten te 
verifiëren door de identificatiegegevens te vergelijken met de relevante bestaande en 
beschikbare databanken van hun zakelijke gebruikers, in overeenstemming met de 
wetgeving inzake gegevensbescherming uit hoofde van het  “Know Your Business 
Customer”-protocol (KYBC), en dat tussenpersonen zowel het recht als de plicht 
hebben hun dienstverlening te weigeren of te beëindigen indien de informatie over de 
identiteit van hun zakelijke klant door de bevoegde autoriteiten als onwaar of grof 
misleidend wordt aangemerkt, waarbij het concurrentievermogen van de kleine en 
micro-ondernemingen niet mag worden geschaad;  is van oordeel dat dit KYBC-
protocol moet worden toegepast op zakelijke klanten en geen effect mag hebben op de 
persoonsgegevens van individuele gebruikers;

8. wijst andermaal op het belang van het waarborgen van de vrijheid van mening en 
meningsuiting, van informatie en van de pers; is, gezien het belang van de bescherming 
van de onafhankelijke journalistiek uit hoofde van de wet inzake digitale diensten, in dit 
verband sterk gekant tegen de verdere evaluatie van legale inhoud wanneer deze legaal 
is gepubliceerd, tenzij dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat deze inhoud weliswaar 
legaal is, maar aanleiding geeft tot aanzienlijke bezorgdheid over de ernstige schade die 
deze kan aanrichten; dringt erop aan dat in al deze gevallen maatregelen van een 
aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij moeten zijn gebaseerd op een 
gerechtelijk bevel; wijst erop dat de verruiming van het toepassingsgebied van Richtlijn 
(EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad2 tot de aanbieders van 
videoplatformen en tot sociale netwerken met betrekking tot de verspreiding van 
audiovisuele inhoud een belangrijke bijdrage kan leveren, mits onverwijld omgezet in 
nationale wetgeving, aan het terugdringen van schadelijke inhoud, desinformatie en 
haatzaaiende uitingen;

9. dringt aan op concretere en, voor zover mogelijk, uniform toepasselijke regels inzake 
transparantie, aangezien door het verwijderen, lager rangschikken en prioriteren van 
inhoud in sociale netwerken de sterkere verspreiding van illegale online-inhoud wordt 
teruggedrongen, en schadelijke inhoud, haatzaaiende uitingen en desinformatie worden 
bestreden;

2 Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van 
Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht 
van een veranderende marktsituatie (PB L 303 van 28.11.2018, blz. 69).
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10. dringt erop aan dat op data gebaseerde reclame en microtargeting worden gereguleerd 
en worden onderworpen aan strikte transparantieregels; dringt aan op het verplichte 
labelen van betaalde politieke onlineadvertenties, opdat zij door de eindgebruiker 
gemakkelijk kunnen worden herkend; onderstreept dat betaalde politieke 
onlineadvertenties transparant moeten zijn, zodat de eindgebruiker kan zien wie voor de 
inhoud heeft betaald;

11. erkent dat de praktijkcode inzake desinformatie heeft bijgedragen tot het structureren 
van een dialoog met platformen en regelgevende instanties; stelt voor dat 
onlineplatformen doeltreffende en passende waarborgen moeten bieden, met name om 
ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig, evenredig en niet-discriminerend te werk gaan en 
om te voorkomen dat per ongeluk inhoud wordt verwijderd die niet illegaal is; stelt voor 
dat het bestaande rechtskader voor de bescherming van minderjarigen en de bestrijding 
van schadelijke inhoud, haatzaaiende uitingen en desinformatie en de doeltreffende 
handhaving ervan moeten worden geëvalueerd middels een “actieplan voor de 
democratie”; onderstreept in dit verband de doeltreffende toepassing van co- en 
zelfregulering en de uitwisseling van optimale praktijken op Unieniveau, en benadrukt 
dat een dergelijk plan de samenwerking met factcheckers en onderzoekers moet 
omvatten; is van mening dat de verspreiding van schadelijke inhoud, haatzaaiende 
uitingen en desinformatie het beste kan worden tegengegaan door burgers te helpen bij 
het verwerven van digitale en mediageletterdheid en het ontwikkelen van kritisch 
denken, en door de onafhankelijke professionele journalistiek en de kwaliteitsmedia te 
versterken; dringt aan op intensievere samenwerking tussen de nationale regelgevende 
instanties en/of organen, zowel in als tussen de lidstaten, teneinde de ongewenste 
effecten en specifieke problemen doeltreffender aan te pakken; acht in dit verband 
coördinatie op Unieniveau noodzakelijk;

12. erkent dat het beginsel dat louter passieve digitale diensten, zoals aanbieders van 
internettoegang, niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud die via hun diensten wordt 
doorgegeven, omdat zij geen controle hebben over die inhoud (“doorgeefluik”), geen 
actieve interactie hiermee hebben of deze niet optimaliseren, moet worden gehandhaafd, 
aangezien dit een van de hoekstenen van een vrij internet is, terwijl actieve diensten 
volledig aansprakelijk moeten blijven voor de inhoud van hun diensten;

13. dringt erop aan dat aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij ertoe worden 
verplicht illegale inhoud niet alleen onverwijld te wissen, zodra zij hiervan kennis 
hebben genomen of hiervan op de hoogte zijn gesteld, maar dat dergelijke inhoud ook 
aan de desbetreffende bevoegde instanties wordt medegedeeld voor eventueel verder 
onderzoek en strafvervolging; is van mening dat exploitanten de relevante 
metagegevens gedurende een beperkte periode moeten bewaren en alleen op verzoek 
van de bevoegde instanties binnen deze periode moeten doorgeven;

14. onderstreept dat aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij begrijpelijke en 
gemakkelijk toegankelijke informatie moeten verschaffen over hun omgang met illegale 
inhoud, en dat zij inhoudaanbieders in alle gevallen in kennis moeten stellen van het 
wissen van dergelijke inhoud, met vermelding van de rechtsgrond, de mogelijkheden 
om bezwaar aan te tekenen en doeltreffende klachten- en beroepsmechanismen;  
herinnert eraan dat het vermoeden van onschuld in elke verdere gerechtelijke procedure 
moet worden gehandhaafd en dat de persoonsgegeven van de slachtoffers moeten 
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worden beschermd;

15. benadrukt dat vrijwillige maatregelen die aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij nemen ter bestrijding van illegale of schadelijke inhoud, 
haatzaaiende uitingen en desinformatie, niet mogen leiden tot een beperking van hun 
aansprakelijkheid;

16. dringt erop aan dat verplichtingen tevens moeten worden gerangschikt, zodat 
platformen met een dominante positie op de markt of een belangrijk deel ervan (bijv. 
platformen die als poortwachter fungeren of markten kunnen structureren) aan een 
strengere regulering worden onderworpen dan opkomende en nicheondernemingen, 
aangezien grotere en gevestigde platformen meer middelen kunnen besteden aan de 
gecoördineerde opsporing van misleidend gedrag en de moderatie van inhoud; 
onderstreept dat exploitanten van dominante platformen niet alleen de culturele en 
taalkundige diversiteit moeten waarborgen, maar deze ook actief moeten bevorderen, 
aangezien zij een essentiële rol vervullen bij de toegang tot nieuws, audiovisuele inhoud 
en culturele en creatieve werken; is van mening dat betrouwbare kwaliteitsvolle media-
inhoud die is afgestemd op relevante markten en die de nationale taalwetten in acht 
neemt, voorrang moet krijgen en door deze platformen gemakkelijk toegankelijk moet 
worden gemaakt; benadrukt dat, ter bescherming en bevordering van de culturele en 
taalkundige diversiteit en ter ondersteuning van Europese werken en de 
mediapluriformiteit, het gebruik van algoritmen door dergelijke platformen transparant 
en voor de eindgebruiker regelbaar moet zijn, opdat de gebruikers inzicht hebben in en 
de mogelijkheden kennen voor de wijze waarop toegang tot relevante inhoud wordt 
verleend, gerangschikt of beperkt; is van oordeel dat elk voorgesteld systeem vergezeld 
moet gaan van gedegen regelingen ter bescherming van de grondrechten, waarbij de 
mogelijkheid van onpartijdig gerechtelijk toezicht onverlet wordt gelaten;

17. dringt erop aan dat de kwestie van valse accounts wordt aangepakt en dat de winsten 
van degenen die desinformatie verspreiden, in beslag worden genomen;

18. dringt aan op een versterkt en duidelijker afgebakend rechtskader om ervoor te zorgen 
dat aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij doeltreffende maatregelen 
nemen, zoals een verhoogde aanwending van geautomatiseerde opsporingsprocedures 
onder menselijk toezicht, en snel ingrijpen om illegale inhoud van hun diensten te 
verwijderen en het opnieuw uploaden van dergelijke inhoud verhinderen;  

19. is van oordeel dat aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij in het geval 
van inbreukmakende live-inhoud prompt moeten handelen, wanneer zij een melding van 
de rechthebbenden hebben ontvangen, en verzoekt de Commissie in dit verband het 
begrip “prompt handelen”, dat reeds is opgenomen in Richtlijn 2000/31/EG, te 
verduidelijken; verwijst tegelijkertijd naar recente nationale jurisprudentie die 
aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij ertoe verplicht inbreukmakende 
inhoud binnen 30 minuten te verwijderen;

20. stelt voor het beginsel van het land van oorsprong te versterken door de samenwerking 
tussen de lidstaten bij de handhaving van legitieme algemene en openbare belangen op 
te voeren, hetgeen een grotere betrokkenheid van de nationale regelgevende instanties 
vereist, alsmede herzieningen van bestaande procedurele regelingen en 
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handhavingsmethoden teneinde in grensoverschrijdende gevallen een duurzamere en 
effectievere rechtshandhaving te bewerkstelligen;

21. wijst nadrukkelijk op het feit dat de bescherming en bevordering van de vrijheid en 
uiting van een verscheidenheid aan meningen, informatie, pers en vormen van culturele 
expressie en eigendomsrechten, alsmede de bescherming van het privékarakter van 
communicatie tussen individuele personen met elkaar in evenwicht moeten zijn en de 
basis moeten vormen van de liberale democratie, zowel offline als online; vraagt 
derhalve dat de inzet van alle technologisch mogelijke middelen ter bestrijding van 
illegale of schadelijke inhoud, haatzaaiende uitingen en desinformatie op het internet in 
deze context gebaseerd wordt op gerechtelijk en regelgevend toezicht; onderstreept dat 
dergelijke maatregelen niet mogen leiden tot controlemaatregelen vooraf of filtering bij 
het uploaden van inhoud hetgeen niet strookt met artikel 15 van Richtlijn 2000/31/EC; 
onderstreept tevens dat deze maatregelen niet mogen leiden tot het opleggen van een 
algehele verplichting toe te zien op alle inhoud; stelt voor dat, wanneer technologische 
middelen en specifieke maatregelen in overeenstemming met de bestaande wettelijke 
bepalingen worden ingezet, er behoefte is aan sterke waarborgen inzake transparantie en 
verantwoordingsplicht, alsmede een potentieel voor hooggekwalificeerd, onafhankelijk 
en onpartijdig menselijk toezicht; doet een beroep op de Commissie om, in de mate van 
het mogelijke, uniform toepasselijke en doeltreffende regels vast te stellen voor de  
“meldings- en actieprocedure” teneinde de opsporing en verwijdering van illegale of 
illegaal gedeelde inhoud te bespoedigen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat legale en 
legaal gedeelde inhoud online blijft en dat elke verwijdering van legale inhoud die 
wellicht onterecht is gewist, niet leidt tot de identificatie van individuele gebruikers of 
tot de verwerking van persoonsgegevens;  dringt erop aan dat aanbieders van diensten 
van de informatiemaatschappij ertoe worden verplicht klachten- en 
beroepsmechanismen ter beschikking van de gebruikers te stellen en klachten zonder 
onnodige vertraging af te handelen;

22. benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat de verzameling en verwerking van alle 
persoonsgegevens die niet valt onder het toepassingsgebied van Richtlijn (EU) 
2016/680 van het Europees Parlement en de Raad3 noch onder het toepassingsgebied 
van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad4, geschiedt in 
overeenstemming met de beginselen van legaliteit, noodzakelijkheid en evenredigheid, 
zoals vastgesteld in artikel 9 van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming 
van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 
(Verdrag nr. 108);

23. benadrukt dat de toegang tot de markt voor niet-particuliere entiteiten, zoals ngo’s, 
bibliotheken, culturele instellingen, onderzoekscentra, culturele netwerken en 

3 Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met 
het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).
4 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
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universiteiten, moet worden verbeterd;

24. dringt erop aan dat de aanbieders van mediadiensten toegang krijgen tot de gegevens die 
worden gegenereerd door of rechtstreeks verband houden met de diensten of inhoud die 
zij leveren, wanneer de diensten en inhoud worden aangeboden op wereldwijde digitale 
platformen, waarbij steeds de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens en 
de persoonlijke levenssfeer in acht moeten worden genomen; dringt aan op sterke 
waarborgen om misbruik van gebruikersgegevens te voorkomen, onder meer door te 
zorgen voor algoritmische transparantie en verantwoordingsplicht, alsmede door 
onderzoekers en openbare toezichthouders toegang te verlenen tot relevante gegevens;

25. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat exploitanten van platformen klachten- en 
beroepsmechanismen ter beschikking stellen van de gebruikers en dat klachten zonder 
onnodige vertraging worden afgehandeld;

26. vraagt om oplossingen om een eerlijke mededinging en gelijke toegang tot de 
eengemaakte markt voor sportevenementen en diensten uit alle lidstaten mogelijk te 
maken;

27. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat exploitanten van platformen 
transparantieverslagen ter beschikking stellen die informatie bevatten over het aantal 
gevallen waarin inhoud verkeerdelijk als illegaal of als illegaal gedeeld is aangemerkt, 
en dat de bevoegde autoriteiten informatie ter beschikking stellen over het aantal 
gevallen waarin een verwijdering heeft geleid tot een onderzoek en de vervolging van 
criminaliteit;

28. is van mening dat de regelgeving inzake technologie zo moet worden uitgevoerd dat 
innovatie niet wordt verstoord en de vrijheid van meningsuiting niet wordt beknot; 
onderstreept dat de openbare, net- en technologisch neutrale toegang tot het internet een 
speciale rechtsbescherming moet genieten, omdat deze de basis vormt voor de 
noodzakelijke interoperabiliteit van diensten en systemen, zorgt voor verscheidenheid, 
digitale creatie bevordert, en eerlijke mededinging en het creëren van een digitale 
diensteninfrastructuur mogelijk maakt waartoe ook de toegang van elke burger van de 
Unie tot een kwalitatief goed aanbod van informatie, media, opleiding, wetenschap en 
cultuur behoort; dringt derhalve bij de Commissie erop aan zich meer in te zetten voor 
de gelijke, niet-discriminerende behandeling van het gehele gegevensverkeer in de 
Unie, en de weerslag van aanbiedingen tegen nultarief op de mededinging in de Unie 
andermaal kritisch onder de loep te nemen; wijst erop dat openbronsoftware, open 
normen en open technologieën het meest geschikt zijn om interoperabiliteit, eerlijke 
mededinging en toegankelijkheid te waarborgen;

29. verzoekt de Commissie maatregelen in te voeren om platformen en aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij ertoe te verplichten dat zij voorkomen dat 
minderjarigen toegang krijgen tot pornografische inhoud; herinnert eraan dat dergelijke 
inhoud, die zeer vaak vrij beschikbaar is, de jongere generatie diepgaand kan 
destabiliseren bij het ontdekken van hun emoties en seksualiteit; benadrukt dat een 
groot deel van de pornografische inhoud op het internet seksistische stereotypen 
overbrengt die vaak de waardigheid van vrouwen ernstig ondermijnen en zelfs bijdragen 
aan het bagatelliseren van scènes van misbruik of geweld; benadrukt derhalve dat de 
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verdediging van vrouwenrechten en de bestrijding van gendergerelateerd en seksueel 
geweld een vastberaden optreden met doeltreffende technologische middelen vereisen 
om te voorkomen dat minderjarigen aan dergelijke inhoud worden blootgesteld; 
herinnert aan de noodzaak om daartoe ambitieuze regels vast te stellen en aan het belang 
van versterkte samenwerking op Europees niveau ter bescherming van minderjarigen;

30. benadrukt dat sectorspecifieke regelingen in beginsel voorrang moeten hebben op 
horizontale regelingen; onderstreept in dit verband met name dat een toekomstige wet 
inzake digitale diensten als lex specialis de bepalingen van de bestaande Richtlijn (EU) 
2018/1808 en Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad5 
volledig erkent;

31. benadrukt het belang van nieuwe digitale culturele en creatieve industrieën en van de 
toegevoegde waarde van digitale technologieën in verschillende culturele, onderwijs-, 
media-, sport- en jeugdgerelateerde sectoren; verzoekt de Commissie wetgeving voor te 
stellen die de ontwikkeling van deze nieuwe trend mogelijk maakt, de culturele en 
creatieve werken van auteurs en makers beschermt en zorgt voor een eerlijke en gelijke 
interne markt voor iedereen, onafhankelijk van hun regio of van hun lidstaat;

32. benadrukt dat het toenemende gebruik van internet voor de verkoop van boeken 
vergezeld moet gaan met maatregelen om de culturele diversiteit te waarborgen, zodat 
iedereen gelijke toegang tot lectuur krijgt en het beginsel van een eerlijke en billijke 
vergoeding voor de rechthebbenden en de diversiteit van de publicaties van uitgeverijen 
wordt beschermd; wijst andermaal op de noodzaak de eerlijke mededinging op de 
digitale eengemaakte markt in stand te houden door het beginsel van interoperabiliteit 
op te leggen;

33. dringt erop aan dat de apparatuurneutraliteit aan de orde komt, omdat alleen in 
combinatie met netneutraliteit een verantwoorde consumentenbeslissing van begin tot 
eind kan worden gewaarborgd;

34. verzoekt de lidstaten om, in samenwerking met de internetexploitanten, Europol en 
Eurojust, de meldings- en verwijderingsprocedures doeltreffender te maken voor het 
wissen van gewelddadige en kinderpornografische inhoud.

5 Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en 
naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG 
(PB L 130 van 17.5.2019, blz. 92).
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