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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerptekst 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.  

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten in de interne markt 

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

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2015)0627), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0392/2015), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 20161, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 8 april 2016,2 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de 

Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie cultuur en 

onderwijs en de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0000/2016), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

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 

(1) Voor de goede werking van de 

interne markt is het cruciaal dat 

                                                 
1 Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd. 
2 Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd. 
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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. 

consumenten toegang hebben tot 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten die zij eerder op 

legale wijze hebben aangeschaft in hun 

woonlidstaat. 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, bijvoorbeeld 

voor vrije tijd, zaken of studies. Daarom 

moeten belemmeringen die de toegang tot 

en het gebruik van dergelijke 

grensoverschrijdende online-

inhoudsdiensten hinderen, worden 

verwijderd, met name in sectoren waarin 

de portabiliteit van inhoud bescheiden 

blijft. 

Or. fr 

 

Amendement  2 

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. Het is aangewezen dat dit 

nieuwe consumptiepatroon gepaard gaat 

met maatregelen om de toegang tot 

online-inhoudsdiensten te 

vergemakkelijken voor abonnees die 
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tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie 

aanwezig zijn. Het begrip ‘tijdelijke 

aanwezigheid’ moet evenredig zijn met de 

doelstelling van deze verordening, 

namelijk het aanbieden van 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten aan abonnees die 

tijdelijk in een andere lidstaat van de Unie 

verblijven en die regelmatig terugkeren 

naar hun woonlidstaat. 

Or. fr 

 

Amendement  3 

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 

hebben verworven. 

Or. fr 

 

Amendement  4 

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, 

(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, 
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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. 

zoals muziek, spellen of films die 

beschermd zijn door auteursrechten en/of 

naburige rechten krachtens het recht van de 

Unie. De problemen in verband met 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten variëren 

momenteel al naargelang de sector: 

terwijl de muzieksector is gestart met de 

aanpak van deze problemen door 

multiterritoriale of pan-Europese licenties 

voor te stellen op grond van de toepassing 

van Richtlijn 2014/26/EU van het 

Europees Parlement en de Raad1 bis, 

ondervindt de audiovisuele sector, waarin 

het model van exclusieve territoriale 

licenties overheerst, moeilijkheden om 

zich aan te passen aan de logica van 

portabiliteit. Deze verordening moet het 

mogelijk maken om alle problemen in 

verband met de aanpassing aan 

portabiliteit aan te pakken en dat in alle 

betrokken sectoren, zonder afbreuk te 

doen aan het hoge beschermingsniveau 

dat door het auteursrecht en de naburige 

rechten in de Unie wordt gegarandeerd. 

 __________________ 

 1 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). 

Or. fr 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Hetzelfde geldt voor andere inhoud, (5) Hetzelfde geldt voor andere inhoud, 
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zoals sportevenementen, die niet op grond 

van de wetgeving van de Unie wordt 

beschermd door auteursrechten en/of 

naburige rechten, maar die eventueel wel in 

het kader van het nationale recht wordt 

beschermd door het auteursrecht, naburige 

rechten of op grond van andere specifieke 

wetgeving en waarvoor vaak ook een 

licentie wordt gegeven door de 

organisatoren van dergelijke bijeenkomsten 

of die op territoriale basis door aanbieders 

van onlinediensten wordt aangeboden. De 

uitzendingen van dergelijke inhoud door 

omroeporganisaties worden in principe 

beschermd door naburige rechten die op 

EU-niveau zijn geharmoniseerd. 

Bovendien bevatten de uitzendingen van 

deze inhoud vaak auteursrechtelijk 

beschermde elementen zoals muziek, 

leaders en aftitelingen of grafische 

elementen. Daarnaast zijn bepaalde 

aspecten van die uitzendingen met 

betrekking tot evenementen van aanzienlijk 

belang voor de samenleving of 

evenementen van groot belang voor het 

publiek met het oog op korte 

nieuwsverslagen, geharmoniseerd bij 

Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad22. Tot slot omvatten 

audiovisuele mediadiensten in de zin van 

Richtlijn 2010/13/EU diensten die toegang 

verlenen tot inhoud zoals 

sportevenementen, nieuws en actuele 

gebeurtenissen. 

zoals sportevenementen, die niet op grond 

van de wetgeving van de Unie wordt 

beschermd door auteursrechten en/of 

naburige rechten, maar die eventueel wel in 

het kader van het nationale recht wordt 

beschermd door het auteursrecht, naburige 

rechten of op grond van andere specifieke 

wetgeving en waarvoor vaak ook een 

licentie wordt gegeven door de 

organisatoren van dergelijke bijeenkomsten 

of die op territoriale basis door aanbieders 

van onlinediensten wordt aangeboden. De 

uitzendingen van dergelijke inhoud door 

omroeporganisaties worden in principe 

beschermd door naburige rechten die op 

EU-niveau zijn geharmoniseerd. 

Bovendien bevatten de uitzendingen van 

deze inhoud vaak auteursrechtelijk 

beschermde elementen zoals muziek, 

leaders en aftitelingen of grafische 

elementen. Daarnaast zijn bepaalde 

aspecten van die uitzendingen met 

betrekking tot evenementen van aanzienlijk 

belang voor de samenleving of 

evenementen van groot belang voor het 

publiek met het oog op korte 

nieuwsverslagen, geharmoniseerd bij 

Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad22. Tot slot omvatten 

audiovisuele mediadiensten in de zin van 

Richtlijn 2010/13/EU diensten die toegang 

verlenen tot inhoud zoals 

sportevenementen, nieuws en actuele 

gebeurtenissen. Artikel 167 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) schrijft voor dat 

de Unie bij haar optreden uit hoofde van 

de Verdragen rekening houdt met de 

culturele aspecten. Krachtens artikel 3 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie moet ook rekening worden 

gehouden met het respect voor de 

culturele diversiteit zoals bedoeld in het 

Unesco-Verdrag van 20 oktober 2005 

betreffende de bescherming en de 

bevordering van de diversiteit van 

cultuuruitingen. 

__________________ __________________ 
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22 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 10 maart 2010 

betreffende de coördinatie van bepaalde 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele mediadiensten, 

PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1. 

22 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 10 maart 2010 

betreffende de coördinatie van bepaalde 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele mediadiensten, 

PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1. 

Or. fr 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Daarom worden online-

inhoudsdiensten steeds vaker aangeboden 

in een pakket waarin inhoud die niet wordt 

beschermd door auteursrechten en/of 

naburige rechten niet kan worden 

gescheiden van inhoud die wel wordt 

beschermd door auteursrechten en/of 

naburige rechten zonder aanzienlijke 

vermindering van de waarde van de 

dienstverlening aan de consumenten. Dit is 

met name het geval met premium inhoud 

zoals sport- en andere evenementen die van 

groot belang zijn voor de consument. Om 

ervoor te zorgen dat aanbieders 

consumenten volledige toegang kunnen 

bieden tot hun online-inhoudsdiensten, is 

het onvermijdelijk dat deze verordening 

ook geldt voor dergelijke inhoud die wordt 

gebruikt door online-inhoudsdiensten en 

dat zij dus van toepassing is op 

audiovisuele mediadiensten in de zin van 

Richtlijn 2010/13/EU, alsmede op 

uitzendingen van omroeporganisaties in 

hun geheel. 

(6) Daarom worden online-

inhoudsdiensten steeds vaker aangeboden 

in een pakket waarin inhoud die niet wordt 

beschermd door auteursrechten en/of 

naburige rechten niet kan worden 

gescheiden van inhoud die wel wordt 

beschermd door auteursrechten en/of 

naburige rechten zonder aanzienlijke 

vermindering van de waarde van de 

dienstverlening aan de consumenten. Dit is 

met name het geval met premium inhoud 

zoals sport- en andere evenementen die van 

groot belang zijn voor de consument. Om 

ervoor te zorgen dat aanbieders van 

online-inhoudsdiensten consumenten, 

wanneer deze tijdelijk aanwezig zijn in 

een andere lidstaat dan hun woonlidstaat, 
volledige toegang kunnen bieden tot hun 

online-inhoudsdiensten, is het 

onvermijdelijk dat deze verordening ook 

geldt voor dergelijke inhoud die wordt 

gebruikt door online-inhoudsdiensten en 

dat zij dus van toepassing is op 

audiovisuele mediadiensten in de zin van 

Richtlijn 2010/13/EU, alsmede op 

uitzendingen van omroeporganisaties in 

hun geheel. 

Or. fr 
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Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Een beheerste, goed geregelde en 

evenredige toepassing van 

grensoverschrijdende portabiliteit zal de 

begunstigden daarvan aanvullende 

toegang bieden tot online-

inhoudsdiensten evenals een manier om 

elk onwettig gebruik van deze diensten te 

bestrijden. 

Or. fr 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De rechten van werken en ander 

beschermd materiaal worden onder meer 

geharmoniseerd in Richtlijn 96/9/EG van 

het Europees Parlement en de Raad23, 

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 

Parlement en de Raad24, Richtlijn 

2006/115/EG van het Europees Parlement 

en de Raad25 en Richtlijn 2009/24/EG van 

het Europees Parlement en de Raad26. 

(7) De rechten van werken en ander 

beschermd materiaal worden onder meer 

geharmoniseerd in Richtlijn 96/9/EG van 

het Europees Parlement en de Raad, 

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 

Parlement en de Raad, Richtlijn 

2006/115/EG van het Europees Parlement 

en de Raad, Richtlijn 2009/24/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijn 2014/26/EU van het Europees 

Parlement en de Raad. 

__________________ __________________ 

23 Richtlijn 96/9/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 11 maart 1996 

betreffende de rechtsbescherming van 

databanken (PB L 77 van 27.3.1996, 

blz. 20). 

23 Richtlijn 96/9/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 11 maart 1996 

betreffende de rechtsbescherming van 

databanken (PB L 77 van 27.3.1996, 

blz. 20). 

24 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 mei 2001 

24 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 mei 2001 
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betreffende de harmonisatie van bepaalde 

aspecten van het auteursrecht en de 

naburige rechten in de 

informatiemaatschappij (PB L 167 van 

22.6.2001, blz. 10.) 

betreffende de harmonisatie van bepaalde 

aspecten van het auteursrecht en de 

naburige rechten in de 

informatiemaatschappij (PB L 167 van 

22.6.2001, blz. 10.) 

25 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 december 

2006 betreffende het verhuurrecht, het 

uitleenrecht en bepaalde naburige rechten 

op het gebied van intellectuele eigendom 

(PB L 376 van 27.12.2006, blz. 28.) 

25 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 december 

2006 betreffende het verhuurrecht, het 

uitleenrecht en bepaalde naburige rechten 

op het gebied van intellectuele eigendom 

(PB L 376 van 27.12.2006, blz. 28.) 

26 Richtlijn 2009/24/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 april 2009 

betreffende de rechtsbescherming van 

computerprogramma's (PB L 111 van 

5.5.2009, blz. 16.) 

26 Richtlijn 2009/24/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 april 2009 

betreffende de rechtsbescherming van 

computerprogramma's (PB L 111 van 

5.5.2009, blz. 16.) 

Or. fr 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De verwerving van een licentie 

voor de betrokken rechten is niet altijd 

mogelijk, met name wanneer de rechten op 

de inhoud op exclusieve basis in licentie 

worden gegeven. Om de territoriale 

exclusiviteit te garanderen, verbinden 

aanbieders van onlinediensten zich er vaak 

toe om in hun licentieovereenkomsten met 

rechthebbenden, met inbegrip van 

omroeporganisaties en organisatoren van 

evenementen, te voorkomen dat hun 

abonnees toegang hebben tot en 

gebruikmaken van hun dienst buiten het 

gebied waarvoor de aanbieder houder is 

van de licentie. Deze aan de aanbieders 

opgelegde contractuele beperkingen 

vereisen dat aanbieders maatregelen 

nemen, zoals het uitsluiten van toegang 

tot hun diensten vanaf IP-adressen buiten 

het betrokken gebied. Daarom is een van 

(10) De verwerving van een licentie 

voor de betrokken rechten is niet altijd 

mogelijk, met name wanneer de rechten op 

de inhoud op exclusieve basis in licentie 

worden gegeven. Om de territoriale 

exclusiviteit te garanderen, verbinden 

aanbieders van onlinediensten zich er vaak 

toe om in hun licentieovereenkomsten met 

rechthebbenden, met inbegrip van 

omroeporganisaties en organisatoren van 

evenementen, te voorkomen dat hun 

abonnees toegang hebben tot en 

gebruikmaken van hun dienst buiten het 

gebied waarvoor de aanbieder houder is 

van de licentie. Deze verordening moet 

voldoen aan de vraag naar portabele 

toegang tot online-inhoudsdiensten van 

alle abonnees die tijdelijk in een andere 

lidstaat dan hun woonlidstaat verblijven, 

waarbij tegelijkertijd het 
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de belemmeringen voor de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 
online-inhoudsdiensten gelegen in de 

overeenkomsten tussen de aanbieders van 

onlinediensten en hun abonnees, die op 

hun beurt een weerspiegeling zijn van de 

bedingen inzake de territoriale beperking 

in de overeenkomsten tussen de 

aanbieders en de rechthebbenden. 

territorialiteitsbeginsel, onontbeerlijk voor 

de goede ontwikkeling en duurzame 

financiering van de Europese 

audiovisuele en filmsector, wordt 

gerespecteerd. 

Or. fr 

 

Amendement  10 

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 van 

Justitie in haar arrest van 4 oktober 2011 

in het kader van de satellietuitzending van 

sportwedstrijden die rechtstreeks worden 

uitgezonden 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, aangezien 

dergelijke beperkingen verder gaan dan 

wat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de 

specifieke bescherming van deze rechten. 

 _________________ 

 1 bis Arrest van het Hof van Justitie van 4 

oktober 2011, Football Association 

Premier League e.a., C-403/08 en 

C-429/08, ECLI:EU:C:2011 :631. 

Or. fr 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 
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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 heeft deze verordening als 

doelstelling het rechtskader in verband met 

auteursrechten en naburige rechten aan te 

passen om te komen tot een 

gemeenschappelijke aanpak op het gebied 

van het aanbieden van online-

inhoudsdiensten aan abonnees die tijdelijk 

aanwezig zijn in een andere lidstaat dan 

hun woonlidstaat. Grensoverschrijdende 
portabiliteit moet duidelijk worden 

onderscheiden van het begrip 

grensoverschrijdende toegang, dat in geen 

geval binnen de werkingssfeer van deze 

verordening valt. 

Or. fr 

 

Amendement  12 

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 

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. 

(16) Deze verordening moet van 

toepassing zijn op online-inhoudsdiensten 

die tegen betaling worden aangeboden. 

Aanbieders van dergelijke diensten zijn in 

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. Het feit dat een verplichte 

heffing wordt betaald voor openbare 

omroepdiensten mag er niet toe leiden dat 

deze diensten worden beschouwd als 

online-inhoudsdiensten die worden 
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aangeboden tegen betaling. 

Or. fr 

 

Amendement  13 

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) De meeste aanbieders van gratis 

online-inhoudsdiensten controleren 

momenteel de woonlidstaat van hun 

gebruikers niet met redelijke zekerheid 

aangezien de vereiste controlemiddelen in 

het algemeen niet overeenstemmen met de 

manieren waarop hun diensten worden 

geleverd. Sommige van deze aanbieders 

maken echter reeds gebruik van ernstige 

methodes om de woonlidstaat van hun 

gebruikers te controleren, of werken aan 

de invoering van dergelijke methodes. Om 

deze tendens aan te moedigen moet het, in 

het belang van de consument en zonder 

dat dit nadelige gevolgen heeft voor 

aanbieders met beperkte technische en 

financiële middelen, mogelijk zijn om 

online-inhoudsdiensten die gratis worden 

aangeboden op te nemen in de 

werkingssfeer van deze verordening, op 

voorwaarde dat de aanbieders ervan 

voldoen aan de eisen in verband met de 

controle van de woonlidstaat van 

abonnees overeenkomstig artikel 3 van 

deze verordening. Als die aanbieders van 

deze optie gebruik maken moeten zij aan 

dezelfde verplichtingen voldoen als 

ingevolge deze verordening gelden voor 

aanbieders van online-inhoudsdiensten 

die tegen betaling worden verstrekt. Het 

moet voor aanbieders van diensten dan 

ook mogelijk zijn om zich het recht voor te 

behouden gepaste middelen te overwegen 

om de gebruikers, maar ook de 

rechtenhouders, te informeren om voor de 

houders van de in hun diensten 
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opgenomen intellectuele 

eigendomsrechten een hoog 

beschermingsniveau te bieden. 

Or. fr 

 

Amendement  14 

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, 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. Deze bepaling mag de 

aanbieders van online-inhoudsdiensten er 

echter niet van weerhouden activiteiten 

ter informatie voort te zetten om 

ongeoorloofde toegang tot of 

ongeoorloofd gebruik van online-

inhoudsdiensten, evenals inbreuken op de 

intellectuele eigendomsrechten van de in 
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deze diensten vervatte inhoud, te 

bestrijden. 

Or. fr 

 

Amendement  15 

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 tegen betaling 

aangeboden 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 bepaalde kwaliteit waarborgt aan 

abonnees wanneer zij tijdelijk in een 

andere lidstaat aanwezig zijn, is hij aan die 

waarborg gebonden. Aanbieders van 

online-inhoudsdiensten moeten ervoor 

zorgen dat hun abonnees goed 

geïnformeerd zijn over de voorwaarden 

die gelden wanneer zij de online-

inhoudsdiensten gebruiken in andere 

lidstaten dan hun woonlidstaat en dan 

met name over het feit dat deze 

voorwaarden kunnen verschillen van de 

voorwaarden die van toepassing zijn in 

hun woonlidstaat. 
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Or. fr 

 

Amendement  16 

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 die 

tegen betaling worden verstrekt en de 

aanbieders van gratis 

online-inhoudsdiensten die ervoor hebben 

gekozen om te worden opgenomen in de 

werkingssfeer van deze verordening 
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 deze aanbieders 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, 

in het kader van deze verordening, 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, en met name het juridisch 

mechanisme waarmee wordt bepaald dat 

de levering van, de toegang tot en het 

gebruik van een online-inhoudsdienst 

worden geacht plaats te vinden in de 

woonlidstaat van de abonnee, mag een 

aanbieder van online-inhoudsdiensten er 

niet van weerhouden om zijn abonnee die 

tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat 

een online-inhoudsdienst aan te bieden 

die door deze aanbieder legaal wordt 

aangeboden in deze lidstaat. Het is 

eveneens belangrijk te verduidelijken dat 

dit juridisch mechanisme enkel en alleen 

mag worden gebruikt om de portabiliteit 

van online-inhoudsdiensten te 
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bevorderen. 

Or. fr 

 

Amendement  17 

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 

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. 

(22) Aanbieders van betalende 

online-inhoudsdiensten 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 

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 

aanbieders van online-inhoudsdiensten en 

rechthebbenden niet worden toegestaan 

de toepassing van de onderhavige 

verordening te omzeilen door het recht 

van een niet-lidstaat van de Unie als 

toepasselijk recht te kiezen voor de 

overeenkomsten die zij onderling sluiten. 

Hetzelfde moet gelden voor de 

overeenkomsten die worden gesloten 

tussen aanbieders van 

online-inhoudsdiensten en 

geabonneerden. 

Or. fr 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) In deze verordening 

worden verschillende begrippen 

gedefinieerd die noodzakelijk zijn voor de 

toepassing ervan, waaronder de 

woonlidstaat. Bij de bepaling van de 

woonlidstaat moet rekening worden 

gehouden met de doelstellingen van de 

onderhavige verordening en de noodzaak 

om de gelijkvormige toepassing ervan in 

de Unie te verzekeren. Wat de bestaande 

en toekomstige bepalingen inzake 

online-inhoudsdiensten betreft, mag het 

besluit om portabiliteit aan te bieden aan 

abonnees die tijdelijk aanwezig zijn in een 

andere lidstaat geen aanleiding geven tot 

specifieke contractuele voorwaarden. 

Or. fr 

 

Amendement  19 

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 

(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. 

Deze verordening dient aanbieders van 

online-inhoudsdiensten die tegen betaling 

worden verstrekt aan hun abonnees die 

tijdelijk in een andere lidstaat dan hun 

woonlidstaat aanwezig zijn, ertoe te 

verplichten gebruik te maken van 

doeltreffende middelen om de 

woonlidstaat van hun abonnees te 

controleren. De aanbieders dienen 

daartoe een reeks robuuste, ernstige en 

onbetwistbare criteria te hanteren. De 

benodigde middelen dienen redelijk te zijn 
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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. 

en mogen niet verder gaan dan wat nodig 

is om de woonlidstaat van de abonnee te 

controleren. 

Or. fr 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) Daartoe dienen aanbieders 

van online-inhoudsdiensten te voldoen 

aan de in de onderhavige verordening 

opgenomen lijst van verificatiecriteria. 

Die lijst dient hen de nodige 

rechtszekerheid te bieden te aanzien van 

de te hanteren verificatiecriteria. De 

criteria voor de controle van de 

woonlidstaat moeten dan ook zo goed 

mogelijk worden aangepast aan de 

overeenkomstige online-inhoudsdienst. 

De abonnee kan volgens de onderhavige 

verordening geen staat maken op een 

gewone verblijfplaats in meerdere 

lidstaten. Wanneer de aanbieder van 

online-inhoudsdiensten gerechtvaardigde 

twijfels heeft over de gewone verblijfplaats 

van de abonnee, dient hij de mogelijkheid 

te krijgen om over te gaan tot een controle 

met behulp van steekproeven of door de 
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abonnee te vragen om op vrijwillige basis 

aanvullende informatie of bewijsstukken 

over te leggen. In het tweede geval dient 

de aanbieder van online-inhoudsdiensten 

gerechtigd te zijn om abonnees die de 

gevraagde informatie weigeren over te 

leggen, de toegang tot 

grensoverschrijdende portabiliteit te 

ontzeggen. 

Or. fr 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 ter) De verificatiecriteria 

dienen een steekproefsgewijze controle 

van het IP-adres te kunnen omvatten, op 

voorwaarde dat de precieze locatie van de 

abonnee niet kan worden bepaald aan de 

hand van deze controle, maar dat louter 

wordt gesignaleerd wanneer de 

online-inhoudsdiensten door de abonnee 

worden geraadpleegd buiten zijn 

woonlidstaat. Die controle moet in elk 

geval stroken met Richtlijnen 95/46/EG1a 

en 2002/58/EG 1b van het Europees 

Parlement en de Raad. 

 __________________ 

 1a 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). 

 1b 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 
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elektronische communicatie (richtlijn 

betreffende privacy en elektronische 

communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 

blz. 37). 

Or. fr 

 

Amendement  22 

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 

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. 

(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 

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 en het 

eigendomsrecht, met inbegrip van de 

intellectuele-eigendomsrechten. De 

verwerking van persoonsgegevens in het 

kader van deze verordening dient te 

geschieden 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. 

Voorbeelden van de nodige technische en 

organisatorische maatregelen zijn het 

verstrekken van transparante gegevens 
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aan de abonnees over de methodes die 

worden gebruikt voor de controle en de 

doeleinden daarvan, evenals de nodige 

veiligheidsmaatregelen. 

__________________  

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 

Richtlijn 2009/136/EG.. 

 

Or. fr 

 

Amendement  23 

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 

(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 
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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 

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. 

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 

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. Wijzigingen van de 

gebruiksvoorwaarden van 

online-inhoudsdiensten die in een pakket 

worden aangeboden in combinatie met 

elektronische-communicatiediensten ten 

gevolge van een aanpassing aan de 

criteria van de onderhavige verordening 

mogen de abonnees niet het recht geven 

om de overeenkomst te beëindigen. 

Or. fr 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (29 bis) De Unie is onderworpen 

aan de verplichtingen die voortvloeien uit 
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internationale verdragen ter bescherming 

van het auteursrecht en de naburige 

rechten, zoals de Berner Conventie voor 

de bescherming van werken van 

letterkunde en kunst die op 9 september 

1886 werd ondertekend en laatstelijk werd 

gewijzigd op 28 september 1979 en het 

WIPO-verdrag inzake het auteursrecht 

(WCT) en het WIPO-verdrag inzake 

uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), 

die op 20 december 1996 werden 

aangenomen in Genève. De juridische 

fictie die is vastgelegd in artikel 4 van de 

onderhavige verordening zou bijgevolg 

niet van toepassing mogen zijn in het 

specifieke geval van portabiliteit. 

Or. fr 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 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 binnen de 

Unie om ervoor te zorgen dat de abonnees 

op online-inhoudsdiensten in hun 

woonlidstaat toegang hebben tot en 

gebruik kunnen maken van deze diensten, 

wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat 

verblijven, onder voorbehoud van 

voorafgaande authenticatie en verificatie 

door de woonlidstaat. 

Or. fr 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) „woonlidstaat”: de lidstaat waar de 

abonnee gewoonlijk verblijft; 

(c) "woonlidstaat": de lidstaat waar de 

abonnee gewoonlijk daadwerkelijk 

verblijft en waarnaar hij regelmatig 

terugkeert; 

Or. fr 

 

Amendement  27 

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; 

Or. fr 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – letter e – alinea 1 

 

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,  

(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 aan een abonnee in zijn 

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: 



 

PE585.465v01-00 28/38 PR\1098581NL.doc 

NL 

die aan een abonnee wordt verstrekt op 

overeengekomen voorwaarden, ofwel: 

 

Or. fr 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – 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 daadwerkelijk wordt 

gecontroleerd; 

(2) waarvoor niet hoeft te worden 

betaald, op voorwaarde dat de aanbieder 

heeft besloten om de in de artikelen 3 bis 

en 3 ter beschreven middelen om de 

woonlidstaat van de abonnee te 

controleren in te voeren; 

Or. fr 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) 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 wordt 

verstrekt, stelt een abonnee die tijdelijk in 

een andere lidstaat verblijft in staat toegang 

te krijgen tot en gebruik te maken van die 

online-inhoudsdienst. 

Or. fr 

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 

worden gecorrigeerd.) 
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Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) 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 op zijn 

website informeren over mogelijke 

veranderingen in de kwaliteit van de 

levering van de overeenkomstig lid 1 

aangeboden online-inhoudsdienst. 

Or. fr 

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 

worden gecorrigeerd.) 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De aanbieder van een 

online-inhoudsdienst mag de portabiliteit 

van zijn diensten in overeenstemming met 

artikel 3, lid 1, niet beperken tot bepaalde 

technologieën of bepaalde specifieke 

apparatuur. 

Or. fr 

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 

worden gecorrigeerd.) 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 3 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. Clausules in overeenkomsten die 

beogen de grensoverschrijdende 

portabiliteit van online-inhoudsdiensten te 

verbieden of te beperken zijn bijgevolg 

niet afdwingbaar in het kader van de 

onderhavige verordening. 

Or. fr 

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 

worden gecorrigeerd.) 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 3 bis 

 Grensoverschrijdende portabiliteit van 

kosteloos verstrekte 

online-inhoudsdiensten  

 1.  De aanbieder van een online-

inhoudsdienst die kosteloos wordt 

verstrekt, kan ervoor kiezen om zijn 

gebruikers die tijdelijk aanwezig zijn in 

een andere lidstaat dan hun woonlidstaat 

toegang te bieden tot die online-

inhoudsdienst en hen die dienst te laten 

gebruiken, op voorwaarde dat aan de 

technische vereisten met betrekking tot de 

controle van de woonlidstaat van de 

gebruikers in de zin van artikel 3 ter is 

voldaan. 

 2.  Als de aanbieder van een kosteloos 

verstrekte online-inhoudsdienst ervoor 

kiest om de dienst volgens de in lid 1 

genoemde voorwaarden te verstrekken, 

stelt hij zijn gebruikers en de 

rechthebbenden daarvan in kennis 

voordat de dienst daadwerkelijk wordt 

verstrekt. 
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 3.  Als de aanbieder van een kosteloos 

verstrekte online-inhoudsdienst ervoor 

kiest om de online-inhoudsdienst volgens 

de in lid 1 genoemde voorwaarden te 

verstrekken, is de onderhavige 

verordening op hem van toepassing. 

Or. fr 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 3 ter 

 Verificatiemiddelen 

 1.  Aanbieders van 

online-inhoudsdiensten die tegen betaling 

worden verstrekt en de aanbieders van 

online-inhoudsdiensten die kosteloos 

worden verstrekt en ervoor hebben 

gekozen om een dienst te verlenen volgens 

de in artikel 3 bepaalde voorwaarden, 

gebruiken doeltreffende 

verificatiemiddelen om de woonlidstaat 

van hun abonnees te controleren. Die 

middelen zijn redelijk en gaan niet verder 

dan wat nodig is om dat doel te bereiken. 

 2.  Om aan de in lid 1 vermelde 

verplichting te voldoen, baseert de 

aanbieder van online-inhoudsdiensten 

zich op een combinatie van twee van 

onderstaande verificatiecriteria: 

 a)  een identiteitskaart, een 

elektronische identiteitskaart of een ander 

geldig document waarin de woonlidstaat 

van de abonnee wordt bevestigd; 

 b)  bankgegevens, zoals de 

bankrekening, de kredietkaart of de 

debetkaart van de abonnee in zijn 

woonlidstaat; 

 c)  de locatie waar een decoder of 
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soortgelijke drager is geïnstalleerd die 

door de abonnee wordt gebruikt om 

toegang te krijgen tot de desbetreffende 

online-inhoudsdiensten; 

 d)  een internet- of 

telefonie-overeenkomst, of een 

soortgelijke overeenkomst die de abonnee 

aan een lidstaat verbindt; 

 e)  het feit dat de abonnee een 

vergoeding betaalt voor andere diensten 

die in de lidstaat worden verstrekt, zoals 

een openbare omroepdienst; 

 f)  een periodieke controle van de 

woonlidstaat aan de hand van het 

IP-adres of enige andere manier van 

geolocatie; 

 g)  de betaling van 

plaatselijke/personele belastingen, indien 

deze informatie voor het publiek 

toegankelijk is; 

 h)  alle andere verificatiecriteria die 

hetzelfde beveiligingsniveau bieden als de 

voorgaande criteria en waarover vooraf 

overeenstemming is bereikt tussen de 

aanbieder van online-inhoudsdiensten en 

de rechthebbenden en die de lopende 

overeenkomst niet in het gedrang 

brengen. 

 3.  De aanbieder van 

online-inhoudsdiensten kan de abonnee 

vragen om op vrijwillige basis de nodige 

informatie te bezorgen om zijn 

woonlidstaat te controleren. Als de 

abonnee besluit om de informatie waarom 

de aanbieder van online-inhoudsdiensten 

heeft verzocht om zijn woonlidstaat te 

controleren, niet te verstrekken, is die 

laatste gerechtigd hem geen portabiliteit 

van zijn online-inhoudsdiensten te 

verlenen zoals bepaald in artikel 3, lid 1, 

aangezien hij de woonlidstaat van de 

abonnee niet kan controleren aan de 

hand van de in artikel 3 ter, lid 2, 

opgesomde criteria. 

Or. fr 
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Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 

 

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 

aan een abonnee die tijdelijk aanwezig is 

in een andere lidstaat dan zijn 

woonlidstaat, alsmede de toegang tot en 

het gebruik van deze dienst door die 

abonnee overeenkomstig artikel 3, lid 1, 

wordt geacht uitsluitend plaats te vinden in 

de woonlidstaat voor de toepassing van 

onderhavige verordening. 

Or. fr 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) 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 rechthebbenden en 

alle andere houders van rechten met 

betrekking tot online-inhoudsdiensten, 

enerzijds, en aanbieders van 

online-inhoudsdiensten, anderzijds, 

alsmede die tussen aanbieders en abonnees, 

die strijdig zijn met artikel 3, lid 1, artikel 

3 bis, en artikel 4, zijn niet-afdwingbaar. 

Or. fr 

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 

worden gecorrigeerd.) 
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Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) 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. De onderhavige verordening is van 

toepassing ongeacht het recht dat van 

toepassing is op de tussen aanbieders van 

online-inhoudsdiensten en houders van 

auteursrechten en naburige rechten of 

houders van andere rechten die relevant 

zijn voor het gebruik van en de toegang 

tot online-inhoudsdiensten of op de 

overeenkomsten tussen aanbieders en hun 

abonnees. 

Or. fr 

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 

worden gecorrigeerd.) 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 

 

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, waaronder 

met name ten behoeve van verificatie op 

grond van artikel 3 ter, wordt uitgevoerd in 

overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG 

en Richtlijn 2002/58/EG. 

Or. fr 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening is ook van toepassing op 

overeenkomsten die zijn gesloten en 

rechten die zijn verkregen vóór de datum 

van toepassing ervan, indien deze van 

belang zijn voor de verlening van, de 

toegang tot en het gebruik van een online-

inhoudsdienst overeenkomstig artikel 3 na 

die datum. 

Deze verordening is ook van toepassing op 

overeenkomsten die zijn gesloten en 

rechten die zijn verkregen vóór de datum 

van toepassing ervan, indien deze van 

belang zijn voor de verlening van, de 

toegang tot en het gebruik van een online-

inhoudsdienst overeenkomstig de artikelen 

3 en 3 bis na die datum. 

Or. fr 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8)  Zij is van toepassing met ingang 

van [datum: 6 maanden na de 

bekendmaking]. 

2  Zij is van toepassing met ingang 

van [12 maanden na de bekendmaking van 

de onderhavige verordening]. 

Or. fr 

(De onjuiste nummering van de Franse versie van het voorstel van de Commissie dient te 

worden gecorrigeerd.) 
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TOELICHTING 

Het voorstel van de Commissie is bedoeld om een definitie van en een kader voor portabiliteit 

uit te werken, opdat consumenten die geabonneerd zijn op online-inhoudsdiensten die zij in 

de lidstaat van hun woonplaats legaal hebben verworven toegang tot die diensten kunnen 

blijven hebben wanneer zij zich tijdelijk in een andere lidstaat bevinden. 

 

In dit voorstel is voorzien in een verplichting voor aanbieders van online-inhoudsdiensten om 

de portabiliteit voor hun abonnees te waarborgen op basis van een juridische fictie. Dankzij 

dat principe van juridische fictie doet de grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten geen afbreuk aan de territorialiteit en heeft zij evenmin gevolgen voor 

de regels inzake het auteursrecht in andere lidstaten. 

 

Deze verordening moet steeds in verhouding staan tot de werkelijkheid op de markt voor 

online-inhoudsdiensten en tot het aantal potentiële gebruikers van de betrokken diensten, dat 

zo'n 5,7% van de Europese consumenten zou uitmaken1.  

 

Uw rapporteur is van mening dat de toegang van consumenten tot de grensoverschrijdende 

portabiliteit van online-inhoudsdiensten strookt met de goede werking van de interne markt, 

die in het bijzonder gestoeld is op het vrije verkeer van diensten en personen. 

 

De rapporteur benadrukt evenwel dat deze verordening bedoeld is om de Europese culturele 

diversiteit te bevorderen en in geen geval de verduurzaming van de financiering van de 

Europese audiovisuele en cinematografische sector in het gedrang mag brengen, die 

voornamelijk berust op de territorialiteit van rechten. Daartoe wordt in de verordening een 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen portabiliteit en grensoverschrijdende toegang. De 

verordening mag dan ook niet worden beschouwd als een stap in de richting van 

grensoverschrijdende toegang. 

 

 

Toepassingsgebied 

 

Uw rapporteur benadrukt dat het hier gaat om online-inhoudsdiensten die legaal worden 

verstrekt in de woonlidstaat. 

 

Hij deelt de mening van de Commissie dat een verblijf van een abonnee in een andere lidstaat 

dan de woonstaat niet beperkt hoeft te worden tot een bepaald aantal dagen. Hij is immers van 

mening dat deze verordening niet mag worden belemmerd door al te strikte voorwaarden voor 

de consument. Deze verordening moet eenvoudig toepasbaar blijven opdat zoveel mogelijk 

Europeanen die zich gedurende langere of minder lange tijd binnen de Unie verplaatsen, in 

het bijzonder in het kader van hun vrijetijdsbesteding, beroepsactiviteit of studies, ervan 

kunnen profiteren.  

 

Uw rapporteur is evenwel van oordeel dat het belangrijkste aspect van de tekst de 

voorafgaande, doeltreffende en robuuste authenticatie van de woonlidstaat is, zowel om 

                                                 
1 Impact Assessment (SWD(2015)270) of a Commission proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council to ensure the cross-border portability of online content services in the internal market 

(COM(2015)627), blz.17. 
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omzeiling van de verordening te voorkomen als om te controleren of de abonnee nog steeds 

banden heeft met zijn woonplaats.  

 

Hij pleit ervoor om aanbieders van online-inhoudsdiensten die kosteloos worden verstrekt uit 

te sluiten van het toepassingsgebied van de verordening, aangezien hij van mening is dat de 

meerderheid van die aanbieders op dit moment geen controle van de woonplaats van zijn 

gebruikers verricht die absolute zekerheid biedt, zoals nodig is om aan de vereisten van de 

onderhavige verordening te voldoen. 

 

Hij is dan ook van mening dat aanbieders van kosteloos verstrekte online-inhoudsdiensten de 

mogelijkheid moeten krijgen om het toepassingsgebied van de verordening te betreden, voor 

zover zij alle nodige maatregelen treffen om controle van de woonlidstaat van hun gebruikers 

in de zin van artikel 3 mogelijk te maken. 

 

 

Definities 

 

Het voorstel voor een verordening berust op twee essentiële begrippen die moeten worden 

gedefinieerd: de woonlidstaat en de tijdelijke aanwezigheid. 

 

De definitie van de woonlidstaat is van essentieel belang. Onder woonlidstaat verstaat uw 

rapporteur de lidstaat waar de abonnee gewoonlijk daadwerkelijk verblijft en waarnaar hij 

regelmatig terugkeert. 

 

De tijdelijke aanwezigheid buiten het land van verblijf maakt deel uit van de juridische fictie. 

Het gaat bijgevolg om een tijdelijk verblijf buiten de woonlidstaat om persoonlijke, 

professionele of academische redenen. 

 

 

Controle van de woonlidstaat 

 

De criteria aan de hand waarvan de woonlidstaat van de abonnee wordt gecontroleerd, moeten 

in een semi-open lijst worden opgenomen. 

  

Dat compromis biedt twee voordelen: het biedt rechthebbenden voldoende rechtszekerheid en 

laat aanbieders de keuze om die verificatiecriteria te kiezen die het beste zijn aangepast aan 

hun markt, voor zover ze hetzelfde veiligheidsniveau bieden als de criteria in de lijst. 

 

Daardoor kan de lijst in de toekomst ook worden aangepast aan eventuele innovaties op het 

gebied van verificatiecriteria. 

 

Uw rapporteur acht het tot slot noodzakelijk dat de aanbieder, zodra de woonlidstaat van de 

abonnee is gecontroleerd bij de inschrijving, het IP-adres steekproefsgewijs kan controleren 

om na te gaan wanneer zijn online-inhoudsdienst wordt gebruikt in een andere lidstaat dan de 

woonlidstaat van de abonnee. 
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Toepassing van de verordening 

 

De toepassing met terugwerkende kracht van de verordening zoals voorgesteld door de 

Commissie, die deze verordening ook wil toepassen op overeenkomsten die zijn gesloten voor 

de datum van inwerkingtreding, lijkt uw rapporteur wenselijk. 

 

De invoering van de verificatiemiddelen en de concrete controle van de verplaatsingen van de 

abonnees die aanleiding geven tot portabiliteit en de aanpassing aan de verordening van de 

overeenkomsten die vóór de aanname van de verordening werden gesloten, zouden evenwel 

meer dan zes maanden in beslag nemen. Daarom pleit uw rapporteur voor een termijn van 

twaalf maanden om de verordening ten uitvoer te leggen. 

 

 


