
 

AD\1115818NL.docx  PE592.287v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
 

2016/0151(COD) 

1.2.2017 

ADVIES 

van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

aan de Commissie cultuur en onderwijs 

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

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 in het licht van een veranderende 

marktsituatie 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

Rapporteur voor advies: Herbert Dorfmann 

 



 

PE592.287v02-00 2/26 AD\1115818NL.docx 

NL 

PA_Legam 



 

AD\1115818NL.docx 3/26 PE592.287v02-00 

 NL 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Op 25 mei 2016 heeft de Europese Commissie haar voorstel gepubliceerd voor een richtlijn 

van het Europees Parlement en de Raad 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 in het licht van een veranderende marktsituatie. 

Met het voorstel wordt beoogd aan te sluiten bij de veranderingen op het vlak van technologie 

en consumptie in het landschap van de audiovisuele media, die het gevolg zijn van de steeds 

toenemende convergentie van televisie en via internet gedistribueerde diensten. De positie van 

traditionele omroepen in de EU blijft sterk wat betreft de kijkdichtheid, de reclame-inkomsten 

en de investeringen in inhoud (ongeveer 30 % van de inkomsten). De omroepen breiden hun 

onlineactiviteiten echter uit en nieuwe spelers die audiovisuele inhoud via internet aanbieden 

(bijvoorbeeld aanbieders van video-op-aanvraag en videoplatforms), worden sterker en gaan 

de concurrentie om hetzelfde publiek aan. Voor televisieomroepdiensten, video-op-aanvraag 

en door gebruikers gegenereerde inhoud gelden evenwel verschillende voorschriften en 

uiteenlopende niveaus van consumentenbescherming. 

De algemene doelstellingen van het voorstel zijn: 1) verbetering van de bescherming van 

minderjarigen en consumenten in het algemeen met behulp van, voor zover mogelijk, 

geharmoniseerde Europese audiovisuele normen, 2) zekerstelling van een gelijk speelveld 

voor traditionele omroepen, audiovisuele mediadiensten-op-aanvraag en videoplatforms en 3) 

vereenvoudiging van het wettelijk kader, met name ten aanzien van commerciële 

communicatie. 

De rapporteur is ingenomen met het initiatief van de Commissie om een voorstel in te dienen 

betreffende een herziening van het huidige wettelijk kader voor alle audiovisuele 

dienstverleners. 

Ten aanzien van het wettelijk kader is de rapporteur van mening dat het cruciaal is om de rol 

van gedragscodes voor regelgevende instanties te versterken en verzoekt hij om meer 

harmonisatie van de nationale gedragscodes, alsook de ontwikkeling van gedragscodes op 

Unieniveau. 

Hij benadrukt voorts de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen het waarborgen van de 

vrijheid van informatie en de bescherming van kijkers, met name kwetsbare kijkers. Dit geldt 

vooral voor audiovisuele commerciële communicatie met betrekking tot voedingsmiddelen en 

dranken die een hoog zout-, suiker- of vetgehalte bevatten, of alcoholische dranken. De 

bescherming van de kijkers, met name kinderen, moet op een doeltreffende manier worden 

verbeterd, met name door het gebruik van uniforme normen en terminologie in het voorstel. 

De beperking van ongepaste commerciële communicatie gericht op minderjarigen en 

kinderen, alsmede het verbod van productplaatsing, moeten betrekking hebben op alle 

kinderprogramma's en alle inhoud met kinderen als doelgroep, in plaats van op programma's 

waarnaar een significant aantal kinderen kijkt. 

Videoplatforms en sociale media nemen in hun aanbod in toenemende mate audiovisueel 

materiaal op. Deze diensten vallen dikwijls buiten het toepassingsgebied van de richtlijn 

audiovisuele mediadiensten aangezien de aanbieders geen controle uitoefenen over de keuze 

en organisatie van inhoud en hun voornaamste doelstelling niet bestaat uit het aanbieden van 
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audiovisuele inhoud. De rapporteur is van oordeel dat videoplatforms, die momenteel vallen 

onder een minder zware regeling uit hoofde van de richtlijn e-handel, over een verplicht 

toezichtsmechanisme moeten beschikken om ervoor te zorgen dat geen illegale of schadelijke 

inhoud wordt opgeslagen. Alle bepalingen die gericht zijn op de verhoging van de 

bescherming van kwetsbare kijkers moeten een passend toezichts- en 

handhavingsmechanisme bevatten. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in aanmerking te 

nemen: 

Amendement 1 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Gezien het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, en met 

name artikel 53, lid 1, en artikel 62, 

– Gezien het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, en met 

name artikel 53, lid 1, en artikelen 62 en 

168, 

 

Amendement 2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De laatste materiële wijziging van 

Richtlijn 89/552/EEG van de Raad27, later 

gecodificeerd bij Richtlijn 2010/13/EU van 

het Europees Parlement en de Raad28, vond 

plaats in 2007 door middel van de 

vaststelling van Richtlijn 2007/65/EG van 

het Europees Parlement en de Raad29. 

Sindsdien is de markt voor audiovisuele 

mediadiensten significant en snel 

veranderd. Door technische 

ontwikkelingen zijn nieuwe types diensten 

mogelijk en kunnen gebruikers andere 

ervaringen ondergaan. De kijkgewoontes, 

met name van de jongere generaties, zijn 

(1) De laatste materiële wijziging van 

Richtlijn 89/552/EEG van de Raad27, later 

gecodificeerd bij Richtlijn 2010/13/EU van 

het Europees Parlement en de Raad28, vond 

plaats in 2007 door middel van de 

vaststelling van Richtlijn 2007/65/EG van 

het Europees Parlement en de Raad29. 

Sindsdien is de markt voor audiovisuele 

mediadiensten significant en snel 

veranderd. Door technische 

ontwikkelingen zijn nieuwe types diensten 

mogelijk en kunnen gebruikers andere 

ervaringen ondergaan. De kijkgewoontes, 

met name van de jongere generaties, zijn 



 

AD\1115818NL.docx 5/26 PE592.287v02-00 

 NL 

aanzienlijk veranderd. Het televisiescherm 

blijft een belangrijk toestel voor het delen 

van audiovisuele ervaringen, maar veel 

kijkers zijn overgestapt op andere, 

draagbare toestellen waarop zij 

audiovisuele inhoud bekijken. Traditionele 

televisie-inhoud neemt nog steeds een 

belangrijk deel van de gemiddelde 

dagelijkse kijktijd voor zijn rekening. 

Nieuwe types inhoud, zoals korte video's of 

door gebruikers gegenereerde inhoud, 

worden echter van steeds groter belang, en 

nieuwe spelers, waaronder aanbieders van 

diensten voor video-op-aanvraag en van 

videoplatforms, zijn intussen gevestigde 

waarden. 

aanzienlijk veranderd. Het televisiescherm 

blijft een belangrijk toestel voor het delen 

van audiovisuele ervaringen, maar veel 

kijkers zijn overgestapt op andere, 

draagbare toestellen waarop zij 

audiovisuele inhoud bekijken. Traditionele 

televisie-inhoud neemt nog steeds een 

belangrijk deel van de gemiddelde 

dagelijkse kijktijd voor zijn rekening. 

Nieuwe types inhoud, zoals korte video's of 

door gebruikers gegenereerde inhoud, 

worden echter van steeds groter belang, en 

nieuwe spelers, waaronder aanbieders van 

diensten voor video-op-aanvraag, van 

sociale netwerken en van videoplatforms, 

zijn intussen gevestigde waarden. 

_________________ _________________ 

27Richtlijn 89/552/EEG van het Europees 

Parlement en de Raad van 3 oktober 1989 

betreffende de coördinatie van bepaalde 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele mediadiensten 

(richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB 

L 298 van 17.10.1989, blz. 23). 

27 Richtlijn 89/552/EEG van het Europees 

Parlement en de Raad van 3 oktober 1989 

betreffende de coördinatie van bepaalde 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele mediadiensten 

(richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB 

L 298 van 17.10.1989, blz. 23). 

28 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 

(richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB 

L 95 van 15.4.2010, blz. 1). 

28 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 

(richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB 

L 95 van 15.4.2010, blz. 1). 

29 Richtlijn 2007/65/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 11 december 

2007 tot wijziging van Richtlijn 

89/552/EEG van de Raad betreffende de 

coördinatie van bepaalde wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in de 

lidstaten inzake de uitoefening van 

televisieomroepactiviteiten (PB L 332 van 

18.12.2007, blz. 27). 

29 Richtlijn 2007/65/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 11 december 

2007 tot wijziging van Richtlijn 

89/552/EEG van de Raad betreffende de 

coördinatie van bepaalde wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in de 

lidstaten inzake de uitoefening van 

televisieomroepactiviteiten (PB L 332 van 

18.12.2007, blz. 27). 
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Amendement 3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Richtlijn 2010/13/EU moet 

uitsluitend van toepassing blijven op 

diensten met als hoofddoel de levering van 

programma's ter informatie, vermaak of 

educatie. Er moet ook van worden 

uitgegaan dat aan de vereiste inzake het 

hoofddoel is voldaan als de dienst een 

audiovisuele inhoud of vorm heeft die los 

kan staan van de hoofdactiviteit van de 

aanbieder van de diensten, zoals op 

zichzelf staande delen van onlinekranten 

waarvan audiovisuele programma's of door 

gebruikers gegenereerde video's deel 

uitmaken, wanneer die delen als losstaand 

van de hoofdactiviteit kunnen worden 

beschouwd. Socialemediadiensten vallen 

hier niet onder, behalve als deze een 

dienst leveren die onder de definitie van 

een videoplatform valt. Een dienst moet 

alleen als losstaand van de hoofdactiviteit 

worden beschouwd als gevolg van de 

verbindingen tussen het audiovisuele 

aanbod en de hoofdactiviteit. Zodoende 

kunnen kanalen of andere audiovisuele 

diensten die onder de redactionele 

verantwoordelijkheid van een aanbieder 

vallen, op zichzelf audiovisuele 

mediadiensten vormen, zelfs als deze 

worden aangeboden in het kader van een 

videoplatform waarvoor geen redactionele 

verantwoordelijkheid geldt. In dergelijke 

gevallen moeten aanbieders die 

redactionele verantwoordelijkheid dragen, 

de bepalingen van deze richtlijn naleven. 

(3) Richtlijn 2010/13/EU moet 

uitsluitend van toepassing blijven op 

diensten met als hoofddoel de levering van 

programma's ter informatie, vermaak of 

educatie. Er moet ook van worden 

uitgegaan dat aan de vereiste inzake het 

hoofddoel is voldaan als de dienst een 

audiovisuele inhoud of vorm heeft die los 

kan staan van de hoofdactiviteit van de 

aanbieder van de diensten, zoals op 

zichzelf staande delen van onlinekranten 

waarvan audiovisuele programma's of door 

gebruikers gegenereerde video's deel 

uitmaken, wanneer die delen als losstaand 

van de hoofdactiviteit kunnen worden 

beschouwd. Aangezien sociale netwerken 

voor de consumenten een belangrijk 

toegangskanaal tot informatie vormen en 
deze steeds meer gebaseerd zijn op 

audiovisuele inhoud die door de 

gebruikers ervan wordt gegenereerd of ter 

beschikking gesteld, moeten de sociale 

netwerken worden opgenomen in het 

toepassingsgebied van Richtlijn 

2010/13/EU wanneer ze onder de definitie 

van een videoplatform vallen. Een dienst 

moet alleen als losstaand van de 

hoofdactiviteit worden beschouwd als 

gevolg van de verbindingen tussen het 

audiovisuele aanbod en de hoofdactiviteit. 

Zodoende kunnen kanalen of andere 

audiovisuele diensten die onder de 

redactionele verantwoordelijkheid van een 

aanbieder vallen, op zichzelf audiovisuele 

mediadiensten vormen, zelfs als deze 

worden aangeboden in het kader van een 

videoplatform waarvoor geen redactionele 

verantwoordelijkheid geldt. In dergelijke 

gevallen moeten aanbieders die 

redactionele verantwoordelijkheid dragen, 

de bepalingen van deze richtlijn naleven. 
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Amendement 4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) In haar mededeling aan het 

Europees Parlement en de Raad "Betere 

regelgeving voor betere resultaten - Een 

EU-agenda"31 heeft de Commissie erop 

gewezen dat zij bij het onderzoeken van 

beleidsoplossingen zal kijken naar zowel 

regelgevende maatregelen als goed 

doordachte niet-regelgevende 

instrumenten, waarbij wordt uitgegaan van 

de communautaire praktijk en de 

beginselen voor betere zelf- en 

coregulering32. Bij meerdere gedragscodes 

die zijn vastgesteld betreffende onder de 

richtlijn vallende gebieden, is gebleken dat 

deze overeenkomstig de beginselen voor 

betere zelf- en coregulering goed 

doordacht zijn. De aanwezigheid van een 

achtervangregeling op wetgevingsgebied 

wordt beschouwd als sleutel van het succes 

bij de bevordering van de naleving van 

gedragscodes op basis van zelf- of 

coregulering. Van even groot belang is dat 

deze gedragscodes specifieke streefcijfers 

en doelstellingen omvatten, zodat 

regelmatige, transparante en 

onafhankelijke controle en evaluatie van de 

doelstellingen mogelijk is. Stapsgewijze 

sancties, waarbij rekening wordt gehouden 

met de evenredigheid, worden doorgaans 

beschouwd als doeltreffende benadering 

ten aanzien van de handhaving van een 

regeling. Met deze beginselen dient 

rekening te worden gehouden in de zelf- of 

coreguleringscodes die worden vastgesteld 

op volgens deze richtlijn gecoördineerde 

gebieden. 

(7) In haar mededeling aan het 

Europees Parlement en de Raad "Betere 

regelgeving voor betere resultaten - Een 

EU-agenda"31 heeft de Commissie erop 

gewezen dat zij bij het onderzoeken van 

beleidsoplossingen zal kijken naar zowel 

regelgevende maatregelen als goed 

doordachte niet-regelgevende 

instrumenten, waarbij wordt uitgegaan van 

de communautaire praktijk en de 

beginselen voor betere zelf- en 

coregulering32. Bij meerdere gedragscodes 

die zijn vastgesteld betreffende onder de 

richtlijn vallende gebieden, is gebleken dat 

deze goed doordacht zijn overeenkomstig 

de beginselen voor betere zelf- en 

coregulering, die als nuttig aanvullend en 

complementair instrument kunnen dienen 

om wetgevende maatregelen te nemen. De 

aanwezigheid van een achtervangregeling 

op wetgevingsgebied wordt beschouwd als 

sleutel van het succes bij de bevordering 

van de naleving van gedragscodes op basis 

van zelf- of coregulering. Van even groot 

belang is dat deze gedragscodes specifieke 

streefcijfers en doelstellingen omvatten, 

zodat regelmatige, transparante en 

onafhankelijke controle en evaluatie van de 

doelstellingen mogelijk is. Stapsgewijze 

sancties, waarbij rekening wordt gehouden 

met de evenredigheid, worden doorgaans 

beschouwd als doeltreffende benadering 

ten aanzien van de handhaving van een 

regeling. Met deze beginselen dient 

rekening te worden gehouden in de zelf- of 

coreguleringscodes die worden vastgesteld 

op volgens deze richtlijn gecoördineerde 

gebieden. 

_________________ _________________ 

31 COM(2015) 215 final. 31 COM(2015) 215 final. 

32 https://ec.europa.eu/digital-single- 32 https://ec.europa.eu/digital-single-
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market/communities/better-self-and-co-

regulation 

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

 

Amendement 5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Om de kijkers, waaronder ouders 

en minderjarigen, in staat te stellen 

weloverwogen besluiten te nemen over de 

inhoud die zij willen bekijken, moeten de 

aanbieders van audiovisuele mediadiensten 

voldoende informatie verstrekken over 

inhoud die de lichamelijke, geestelijke en 

morele ontwikkeling van minderjarigen 

kan aantasten. Daarvoor kan bijvoorbeeld 

een systeem van inhoudsbeschrijvingen 

worden toegepast waarmee de aard van de 

inhoud wordt aangegeven. 

Inhoudsbeschrijvingen kunnen op 

schriftelijke, grafische of akoestische wijze 

worden weergegeven. 

(9) Om de kijkers, met name ouders en 

minderjarigen, in staat te stellen 

weloverwogen besluiten te nemen over de 

inhoud die zij willen bekijken, moeten de 

aanbieders van audiovisuele mediadiensten 

en de aanbieders van videoplatforms alle 

nodige informatie verstrekken over inhoud 

die de lichamelijke, geestelijke en morele 

ontwikkeling van minderjarigen kan 

aantasten. Daarvoor kan bijvoorbeeld een 

systeem van inhoudsbeschrijvingen worden 

toegepast waarmee de aard van de inhoud 

wordt aangegeven. Inhoudsbeschrijvingen 

kunnen op schriftelijke, grafische of 

akoestische wijze worden weergegeven. 

 

Amendement 6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Het recht van personen met een 

beperking en ouderen om te participeren 

en te integreren in het maatschappelijke 

en culturele leven hangt samen met de 

beschikbaarheid van toegankelijke 

audiovisuele mediadiensten. De lidstaten 

dienen dan ook passende en evenredige 

maatregelen te nemen om te verzekeren 

dat aanbieders van mediadiensten in hun 

rechtsgebied er actief naar streven om 

inhoud zo snel mogelijk toegankelijk te 

maken voor personen met een visuele of 

auditieve handicap. 
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Amendement 7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 ter) Bestaande bepalingen over de 

verbetering van toegang tot mediadiensten 

voor personen met een visuele of auditieve 

beperking moeten worden versterkt om 

vooruitgang en continuïteit in de 

inspanningen van lidstaten en aanbieders 

van mediadiensten te verzekeren. 

 

Amendement 8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Op nationaal en internationaal 

niveau bestaan bepaalde erkende 

voedingsrichtsnoeren, zoals het model voor 

voedingsprofielen van het Regionaal 

Bureau voor Europa van de 

Wereldgezondheidsorganisatie, waarmee 

een onderscheid wordt gemaakt tussen 

voedingsmiddelen op basis van de 

nutritionele samenstelling in de context van 

voor kinderen bestemde televisiereclame 

voor voedingsmiddelen. De lidstaten 

moeten worden aangemoedigd te 

waarborgen dat gedragscodes op basis van 

zelf- en coregulering op doeltreffende 

wijze worden gebruikt ter verlaging van de 

blootstelling van kinderen en 

minderjarigen aan audiovisuele 

commerciële communicatie betreffende 

voedingsmiddelen en dranken die een hoog 

zout-, suiker- of vetgehalte bevatten of die 

om andere redenen niet voldoen aan deze 

nationale of internationale nutritionele 

richtsnoeren. 

(10) Op nationaal en internationaal 

niveau bestaan bepaalde erkende 

voedingsrichtsnoeren waarmee een 

onderscheid wordt gemaakt tussen 

voedingsmiddelen op basis van de 

nutritionele samenstelling in de context van 

voor kinderen bestemde televisiereclame 

voor voedingsmiddelen. De lidstaten 

moeten worden aangemoedigd te 

waarborgen dat gedragscodes op basis van 

zelf- en coregulering, zoals het EU-

toezeggingsinitiatief en andere initiatieven 

die zijn ontwikkeld in het kader van het 

actieplatform op het gebied van voeding, 

lichaamsbeweging en gezondheid van de 

Commissie, op doeltreffende wijze worden 

gebruikt ter verlaging van de blootstelling 

van kinderen aan audiovisuele 

commerciële communicatie betreffende 

voedingsmiddelen en dranken die een hoog 

zout-, suiker- of vetgehalte bevatten of die 

om andere redenen niet voldoen aan deze 

nationale of internationale nutritionele 

richtsnoeren. 



 

PE592.287v02-00 10/26 AD\1115818NL.docx 

NL 

 

Amendement 9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) De lidstaten dienen 

eveneens te waarborgen dat gedragscodes 

op basis van zelf- en coregulering op 

doeltreffende wijze worden gebruikt ter 

verlaging van de blootstelling van 

kinderen en minderjarigen aan 

audiovisuele commerciële communicatie 

ter promotie van kansspelen. Op EU- en 

nationaal niveau bestaan bepaalde 

systemen op basis van coregulering of 

zelfregulering die zijn gericht op het 

promoten van verantwoorde kansspelen, 

onder meer in audiovisuele commerciële 

communicatie. Deze systemen dienen 

verder te worden aangemoedigd, met 

name wanneer zij tot doel hebben te 

waarborgen dat audiovisuele commerciële 

communicatie betreffende kansspelen 

vergezeld gaat van boodschappen met 

betrekking tot verantwoord gokken. 

 

Amendement 10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) De lidstaten dienen eveneens te 

worden aangemoedigd te waarborgen dat 

gedragscodes op basis van zelf- en 

coregulering op doeltreffende wijze 

worden gebruikt ter beperking van de 

blootstelling van kinderen en 

minderjarigen aan audiovisuele 

commerciële communicatie betreffende 

alcoholische dranken. Op EU- en nationaal 

niveau bestaan bepaalde systemen op basis 

van coregulering of zelfregulering die zijn 

(11) De lidstaten dienen eveneens te 

waarborgen dat gedragscodes op basis van 

zelf- en coregulering op doeltreffende 

wijze worden gebruikt ter beperking van de 

blootstelling van kinderen en 

minderjarigen aan audiovisuele 

commerciële communicatie betreffende 

alcoholische dranken. Op EU- en nationaal 

niveau bestaan bepaalde systemen op basis 

van coregulering of zelfregulering die zijn 

gericht op de verantwoorde marketing van 
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gericht op de verantwoorde marketing van 

alcoholische dranken, onder meer in 

audiovisuele commerciële communicatie. 

Deze systemen dienen verder te worden 

aangemoedigd, met name wanneer zij tot 

doel hebben te waarborgen dat 

audiovisuele commerciële communicatie 

betreffende alcoholhoudende dranken 

vergezeld gaan van boodschappen met 

betrekking op verantwoord drinken. 

alcoholische dranken, onder meer in 

audiovisuele commerciële communicatie. 

Deze systemen dienen verder te worden 

aangemoedigd, met name wanneer zij tot 

doel hebben te waarborgen dat 

audiovisuele commerciële communicatie 

betreffende alcoholhoudende dranken 

vergezeld gaan van boodschappen met 

betrekking op verantwoord drinken. 

 

Amendement 11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Teneinde belemmeringen voor het 

vrije verkeer van grensoverschrijdende 

diensten in de Unie weg te nemen, moet de 

doeltreffendheid van maatregelen op basis 

van zelf- en coregulering, met name gericht 

op de bescherming van consumenten of de 

volksgezondheid, worden gewaarborgd. 

Indien de handhaving van en het toezicht 

op gedragscodes op EU-niveau goed 

worden uitgevoerd, kunnen deze een 

geschikt middel zijn om een meer 

samenhangende en doeltreffende aanpak te 

waarborgen. 

(12) Teneinde belemmeringen voor het 

vrije verkeer van grensoverschrijdende 

diensten in de Unie weg te nemen, moet de 

doeltreffendheid van maatregelen op basis 

van zelf- en coregulering, met name gericht 

op de bescherming van consumenten of de 

volksgezondheid, worden gewaarborgd. 

Indien de handhaving van en het toezicht 

op gedragscodes op EU-niveau goed 

worden uitgevoerd moeten deze een meer 

samenhangende en doeltreffende aanpak 

waarborgen. 

 

Amendement 12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) De lidstaten moeten een 

kader vaststellen voor de tijdstippen die 

worden aangemerkt als "primetime". Een 

dergelijk kader moet worden gebruikt bij 

de toepassing van de bepalingen van deze 

richtlijn betreffende de bescherming van 

minderjarigen. 
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Amendement 13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De markt voor 

televisieomroepdiensten heeft een 

ontwikkeling doorgemaakt en er is 

behoefte aan meer flexibiliteit met 

betrekking tot audiovisuele commerciële 

communicatie, met name wat betreft 

kwantitatieve voorschriften voor lineaire 

audiovisuele mediadiensten, 

productplaatsing en sponsoring. De 

opkomst van nieuwe diensten, waaronder 

diensten zonder reclame, heeft ertoe 

geleid dat de kijkers meer keuze hebben 

en gemakkelijker op alternatieve 

aanbiedingen kunnen overstappen. 

Schrappen 

 

Amendement 14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Productplaatsing mag niet worden 

toegestaan in nieuws en 

actualiteitenprogramma’s, programma's 

over consumentenzaken, religieuze 

programma's en programma's waarnaar 

een significant aantal kinderen kijken. 

Met name is gebleken dat productplaatsing 

en ingebedde reclame het gedrag van 

kinderen kunnen beïnvloeden, aangezien 

kinderen dikwijls niet in staat zijn om de 

commerciële inhoud te herkennen. Het 

verbod op productplaatsing in programma's 

waarnaar een significant aantal kinderen 

kijken, moet daarom in stand worden 

gehouden. Programma's over 

consumentenzaken zijn programma's 

waarin advies aan de kijkers wordt 

(16) Productplaatsing mag niet worden 

toegestaan in nieuws en 

actualiteitenprogramma's, programma's 

over consumentenzaken, religieuze 

programma's en kinderprogramma's, noch 

in inhoud met kinderen als doelgroep. Met 

name is gebleken dat productplaatsing en 

ingebedde reclame het gedrag van kinderen 

kunnen beïnvloeden, aangezien kinderen 

dikwijls niet in staat zijn om de 

commerciële inhoud te herkennen. Het 

verbod op productplaatsing in programma's 

en inhoud met kinderen als doelgroep 
moet daarom in stand worden gehouden. 

Programma's over consumentenzaken zijn 

programma's waarin advies aan de kijkers 

wordt gegeven of die beoordelingen 
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gegeven of die beoordelingen betreffende 

de aankoop van producten en diensten 

omvatten. Als productplaatsing in 

dergelijke programma's wordt toegestaan, 

zouden de kijkers, die in dergelijke 

programma's wellicht een echte en eerlijke 

beoordeling van producten of diensten 

verwachten, moeilijker een onderscheid 

kunnen maken tussen reclame en 

redactionele inhoud. 

betreffende de aankoop van producten en 

diensten omvatten. Als productplaatsing in 

dergelijke programma's wordt toegestaan, 

zouden de kijkers, die in dergelijke 

programma's wellicht een echte en eerlijke 

beoordeling van producten of diensten 

verwachten, moeilijker een onderscheid 

kunnen maken tussen reclame en 

redactionele inhoud. 

 

Amendement 15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Er doen zich nieuwe uitdagingen 

voor, met name in verband met 

videoplatforms waarop gebruikers, en met 

name minderjarigen, in toenemende mate 

gebruikmaken van audiovisuele inhoud. In 

deze context geven schadelijke inhoud en 

haatzaaiende uitlatingen die op 

videoplatforms zijn opgeslagen, steeds 

vaker aanleiding tot bezorgdheid. Teneinde 

minderjarigen te beschermen tegen 

schadelijke inhoud en alle burgers tegen 

inhoud waarin wordt aangezet tot geweld 

of haat, moeten evenredige voorschriften 

betreffende deze kwesties worden 

vastgesteld. 

(26) Er doen zich nieuwe uitdagingen 

voor, met name in verband met 

videoplatforms en sociale netwerken 

waarop gebruikers, en met name 

minderjarigen, in toenemende mate 

gebruikmaken van audiovisuele inhoud. In 

deze context geven schadelijke inhoud en 

haatzaaiende uitlatingen die op 

videoplatforms zijn opgeslagen, steeds 

vaker aanleiding tot bezorgdheid. Teneinde 

minderjarigen te beschermen tegen 

schadelijke inhoud en alle burgers tegen 

inhoud waarin wordt aangezet tot geweld, 

haat of terrorisme, moeten doeltreffende 

voorschriften en toezichtsmechanismen 

betreffende deze kwesties worden 

vastgesteld. 

 

Amendement 16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Een belangrijk deel van de op 

videoplatforms opgeslagen inhoud valt niet 

onder de redactionele verantwoordelijkheid 

van de aanbieders van videoplatforms. 

(28) Een belangrijk deel van de op 

videoplatforms of in sociale netwerken 

opgeslagen inhoud valt niet onder de 

redactionele verantwoordelijkheid van de 
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Gewoonlijk bepalen deze aanbieders echter 

de wijze van organisatie van de inhoud, 

namelijk programma's of door gebruikers 

gegenereerde video's, onder meer met 

automatische middelen of algoritmen. 

Dergelijke aanbieders dienen daarom ertoe 

verplicht te worden passende maatregelen 

te treffen om minderjarigen te beschermen 

tegen inhoud die hun lichamelijke, 

geestelijke en morele ontwikkeling kan 

aantasten, en alle burgers te beschermen 

tegen aanzetten tot geweld of haat jegens 

een groep personen of leden van die groep 

die op basis van geslacht, ras, huidskleur, 

godsdienst, afstamming, dan wel nationale 

of etnische afkomst wordt gedefinieerd. 

aanbieders van videoplatforms. 

Gewoonlijk bepalen deze aanbieders echter 

de wijze van organisatie van de inhoud, 

namelijk programma's of door gebruikers 

gegenereerde video's, onder meer met 

automatische middelen of algoritmen. 

Dergelijke aanbieders zijn daarom 

verplicht doeltreffende maatregelen te 

treffen om minderjarigen te beschermen 

tegen inhoud die hun lichamelijke, 

geestelijke en morele ontwikkeling kan 

aantasten, en alle burgers te beschermen 

tegen aanzetten tot terrorisme of aanzetten 

tot geweld of haat jegens een groep 

personen of leden van die groep die op 

basis van geslacht, ras, huidskleur, 

godsdienst, afstamming, dan wel nationale 

of etnische afkomst wordt gedefinieerd. 

 

Amendement 17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Wanneer overeenkomstig deze 

richtlijn passende maatregelen worden 

getroffen ter bescherming van 

minderjarigen tegen schadelijke inhoud en 

van alle burgers tegen aanzetten tot geweld 

of haat, dient terdege rekening te worden 

gehouden met de toepasselijke 

grondrechten die zijn vastgesteld in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. Met name dient al 

naargelang van het geval rekening te 

worden gehouden met het recht op 

eerbiediging van het privé-leven en het 

familie- en gezinsleven en op de 

bescherming van persoonsgegevens, de 

vrijheid van meningsuiting en op 

informatie, de vrijheid van 

ondernemerschap, het verbod op 

discriminatie en de rechten van het kind 

(31) Wanneer overeenkomstig deze 

richtlijn passende maatregelen worden 

getroffen ter bescherming van 

minderjarigen tegen schadelijke inhoud en 

van alle burgers tegen aanzetten tot 

terrorisme, geweld of haat, dient terdege 

rekening te worden gehouden met de 

toepasselijke grondrechten die zijn 

vastgesteld in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. De 

lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 

toepasselijke fundamentele beginselen 

door alle aanbieders van audiovisuele 

mediadiensten in aanmerking worden 

genomen. Met name dient al naargelang 

van het geval rekening te worden gehouden 

met het recht op eerbiediging van het 

privéleven en het familie- en gezinsleven 

en op de bescherming van 

persoonsgegevens, het recht op privé-

eigendom, de vrijheid van meningsuiting 

en op informatie, de vrijheid van 
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ondernemerschap, het verbod op 

discriminatie en de rechten van het kind. 

 

Amendement 18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) De reguleringsinstanties van de 

lidstaten kunnen alleen tot de vereiste mate 

van structurele onafhankelijkheid komen 

indien zij afzonderlijke juridische entiteiten 

zijn. De lidstaten dienen daarom te 

garanderen dat de nationale 

reguleringsinstanties onafhankelijk zijn van 

de regering, overheidsinstanties en de 

sector, zodat wordt gewaarborgd dat hun 

besluiten onpartijdig zijn. Deze vereiste 

inzake onafhankelijkheid moet onverlet 

laten dat de lidstaten kunnen bepalen dat 

reguleringsinstanties toezicht houden op 

meerdere sectoren, zoals de audiovisuele 

en de telecomsector. De nationale 

reguleringsinstanties moeten beschikken 

over de handhavingsbevoegdheden en 

middelen die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van hun taken wat betreft 

personeel, deskundigheid en financiële 

middelen. Bij de uitvoering van activiteiten 

door op grond van deze richtlijn opgerichte 

nationale reguleringsinstanties dient 

rekening te worden gehouden met de 

doelstellingen betreffende pluralisme van 

de media, culturele diversiteit, 

consumentenbescherming, de interne markt 

en de bevordering van eerlijke 

mededinging. 

(33) De reguleringsinstanties van de 

lidstaten kunnen alleen tot de vereiste mate 

van structurele onafhankelijkheid komen 

indien zij afzonderlijke juridische entiteiten 

zijn. De lidstaten dienen daarom te 

garanderen dat de nationale 

reguleringsinstanties onafhankelijk zijn van 

de regering, overheidsinstanties en de 

sector, zodat wordt gewaarborgd dat zij 

onafhankelijk te werk gaan en hun 

besluiten derhalve onpartijdig zijn. Deze 

vereiste inzake onafhankelijkheid moet 

onverlet laten dat de lidstaten kunnen 

bepalen dat reguleringsinstanties toezicht 

houden op meerdere sectoren, zoals de 

audiovisuele en de telecomsector. De 

nationale reguleringsinstanties moeten 

beschikken over de 

handhavingsbevoegdheden en middelen die 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 

hun taken wat betreft personeel, 

deskundigheid en financiële middelen. Bij 

de uitvoering van activiteiten door op 

grond van deze richtlijn opgerichte 

nationale reguleringsinstanties dient 

rekening te worden gehouden met de 

doelstellingen betreffende pluralisme van 

de media, culturele diversiteit, 

consumentenbescherming, de interne markt 

en de bevordering van eerlijke 

mededinging. 

Amendement 19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 1 – lid 1 – letter a bis – punt i 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de dienst bestaat uit de opslag van 

een grote hoeveelheid programma's of door 

gebruikers gegenereerde video's, waarvoor 

de aanbieder van het videoplatform geen 

redactionele verantwoordelijkheid draagt; 

i) de dienst bestaat uit de opslag van, 

of het verlenen van toegang tot een grote 

hoeveelheid programma's of door 

gebruikers gegenereerde video's, waarvoor 

de aanbieder van het videoplatform geen 

redactionele verantwoordelijkheid draagt; 

 

Amendement 20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 1 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) "programma": een reeks bewegende 

beelden, al dan niet met geluid, die een 

afzonderlijk element van een door een 

aanbieder van mediadiensten opgesteld 

schema of catalogus vormt, met inbegrip 

van bioscoopflims, video's van korte duur, 

sportevenementen, komische series, 

documentaires, kinderprogramma's en 

origineel drama;"; 

b) "programma": een reeks bewegende 

beelden, al dan niet met geluid, die een 

afzonderlijk element van een door een 

aanbieder van mediadiensten opgesteld 

schema of catalogus vormt, met inbegrip 

van bioscoopfilms, video's van korte duur, 

sportevenementen, komische series, 

documentaires, kinderprogramma's, 

amusements- en realityprogramma's en 

origineel drama; 

Motivering 

Aangezien het gaat om programma's die onder beperkingen of publicitaire aanpassingen 

vallen, moet de definitie van "programma" worden uitgebreid naar familieprogramma's die, 

net als amusementsprogramma's en realityshows, zowel door volwassenen als door kinderen 

worden bekeken. 

 

Amendement 21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"De lidstaten zorgen er met passende De lidstaten zorgen er met passende 
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middelen voor dat de audiovisuele 

mediadiensten die door onder hun 

bevoegdheid vallende aanbieders van 

mediadiensten worden aangeboden, niet 

aanzetten tot geweld of haat jegens een 

groep personen, of een lid van die groep, 

die op basis van geslacht, ras of etnische 

afkomst, godsdienst of overtuiging, 

handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid 

wordt gedefinieerd."; 

middelen voor dat de audiovisuele 

mediadiensten die door onder hun 

bevoegdheid vallende aanbieders van 

mediadiensten worden aangeboden, niet 

aanzetten tot terrorisme, geweld of haat 

jegens een groep personen, of een lid van 

die groep, die op basis van geslacht, ras of 

etnische afkomst, godsdienst of 

overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 

gerichtheid wordt gedefinieerd. 

 

Amendement 22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 6 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat 

aanbieders van audiovisuele mediadiensten 

voldoende informatie aan de kijkers 

verstrekken betreffende inhoud die de 

lichamelijke, geestelijke en morele 

ontwikkeling van minderjarigen kan 

aantasten. Daartoe kunnen de lidstaten een 

systeem van beschrijvingen gebruiken die 

een indicatie geven van de aard van de 

inhoud van een audiovisuele mediadienst. 

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat 

aanbieders van audiovisuele mediadiensten 

en aanbieders van videoplatforms 

duidelijke informatie aan de kijkers 

verstrekken, voor en tijdens programma's 

alsook voor en na elke onderbreking van 

programma's, betreffende inhoud die 

minderjarigen kan schaden of 

verontrusten en in het bijzonder hun 
lichamelijke, geestelijke en morele 

ontwikkeling kan aantasten. Daartoe 

gebruiken de lidstaten een systeem van 

beschrijvingen die een indicatie geven van 

de aard van de inhoud van een audiovisuele 

mediadienst. 

 

Amendement 23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 6 bis – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3.  De Commissie en de ERGA 

moedigen aanbieders van mediadiensten 

3.  De Commissie en de ERGA 

moedigen aanbieders van mediadiensten 
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aan om beste praktijken inzake systemen 

op basis van coregulering in de hele Unie 

uit te wisselen. Indien passend bevordert 

de Commissie de ontwikkeling van EU-

gedragscodes. 

aan om beste praktijken inzake systemen 

op basis van coregulering in de hele Unie 

uit te wisselen. Indien nodig ontwikkelen 

de Commissie en de ERGA EU-

gedragscodes en bevorderen de 

vaststelling daarvan. 

 

Amendement 24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10) Artikel 7 wordt geschrapt; 10) Artikel 7 wordt vervangen door: 

 "De lidstaten nemen maatregelen om te 

waarborgen dat onder hun rechtsmacht 

vallende aanbieders van mediadiensten 

hun diensten in overeenstemming met 

hun uit het VN-Verdrag inzake de rechten 

van personen met een handicap 

voortvloeiende verplichtingen stapsgewijs 

toegankelijk maken voor personen met 

een visuele of auditieve handicap. 

 De lidstaten verplichten de onder hun 

rechtsmacht vallende omroepen om 

evenementen van aanzienlijk belang voor 

de samenleving op toegankelijke wijze uit 

te zenden voor personen met een 

functiebeperking, met inbegrip van 

personen met een handicap."; 

 

Amendement 25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter -a (nieuw) 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 9 – lid 1 – letter e 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -a)  In lid 1 wordt letter e) vervangen 

door: 
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"e) audiovisuele commerciële 

communicatie voor alcoholische dranken 

mag niet specifiek gericht zijn op 

minderjarigen en mag niet tot overmatig 

gebruik van dergelijke dranken aanzetten; 

" 

"e) de blootstelling van kinderen en 

minderjarigen aan audiovisuele 

commerciële communicatie voor 

alcoholische dranken wordt beperkt en 

dergelijke communicatie mag niet tot 

overmatig gebruik van dergelijke dranken 

aanzetten en mag niet worden uitgezonden 

bij een programma dat is gericht op 

kinderen, in de vorm van een 

reclamepauze die wordt uitgezonden 

tijdens, vlak voor of vlak na een dergelijk 

programma, of worden opgenomen in een 

dergelijk programma, en moet verboden 

zijn tijdens periodes met de hoogste 

kijkdichtheid onder kinderen;" 

 

Amendement 26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter -a bis (nieuw) 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 9 – lid 1 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -a bis) in lid 1 wordt het volgende 

ingevoegd: 

 "f bis) audiovisuele commerciële 

communicatie voor kansspeldiensten 

wordt niet specifiek op minderjarigen 

gericht en moet een duidelijke boodschap 

bevatten met de minimumleeftijd onder 

dewelke gokken verboden is." 

 

Amendement 27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten en de Commissie stimuleren 

de ontwikkeling van gedragscodes op 

basis van zelf- en coregulering 

De lidstaten zorgen ervoor dat 

audiovisuele commerciële communicatie 

betreffende voedingsmiddelen en niet-
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betreffende ongeschikte audiovisuele 

commerciële communicatie die 

programma’s waarnaar een significant 

aantal kinderen kijken, vergezelt of 

daarvan deel uitmaakt, inzake 

voedingsmiddelen en dranken die 

voedingsstoffen en andere stoffen met 

nutritionele en fysiologische effecten 

bevatten, waarvan een overmatig gebruik 

in het algehele voedingspatroon niet 

aanbevolen is, met name stoffen zoals 

vetten, transvetzuren, zout of natrium en 

suikers. 

alcoholische dranken met een hoog zout-, 

suiker- of vetgehalte, programma's die 

zijn gericht op kinderen of programma's 

tijdens periodes met de hoogste 

kijkdichtheid onder kinderen, niet 

vergezelt en van dergelijke programma's 

geen deel uitmaakt. De lidstaten zorgen 

ervoor dat aanbieders van audiovisuele 

mediadiensten passende maatregelen 

nemen om te voorkomen dat dergelijke 

audiovisuele commerciële communicatie 

inhoud vergezelt die gericht is op 

kinderen, of daarvan deel uitmaakt. 

Amendement 28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a bis (nieuw) 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) Het volgende lid wordt ingevoegd: 

 "2 bis. Voor de toepassing van de letters 

e) en e bis) van lid 1 stellen de lidstaten 

volgens de nationale situatie de periodes 

vast met de hoogste kijkdichtheid onder 

kinderen op hun grondgebied." 

 

Amendement 29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter b 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3.  De lidstaten en de Commissie 

stimuleren de ontwikkeling van 

gedragscodes op basis van zelf- en 

coregulering inzake ongeschikte 

audiovisuele commerciële communicatie 

betreffende alcoholische dranken. 

Dergelijke gedragscodes worden op 

doeltreffende wijze gebruikt ter beperking 

3.  De lidstaten nemen maatregelen 

om de blootstelling van minderjarigen aan 

commerciële communicatie betreffende 

alcoholische dranken tot een minimum te 

beperken. Onverminderd de vaststelling 

van regelgevende maatregelen bevorderen 

de lidstaten en de Commissie de 

ontwikkeling van zelf- en 
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van de blootstelling van minderjarigen aan 

audiovisuele commerciële communicatie 

betreffende alcoholische dranken. 

coreguleringsinitiatieven, zoals 

gedragscodes, om de blootstelling van 

minderjarigen aan dergelijke commerciële 

communicatie bij of in programma's 

waarnaar een significant aantal kinderen 

kijken verder tot een minimum te 

beperken. 

 

Amendement 30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter b 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten en de Commissie 

zorgen voor de ontwikkeling van 

gedragscodes op basis van coregulering 

inzake ongeschikte audiovisuele 

commerciële communicatie betreffende 

kansspelen. Dergelijke gedragscodes 

worden gebruikt ter beperking van de 

blootstelling van minderjarigen aan 

audiovisuele commerciële communicatie 

betreffende kansspelen. 

 

Amendement 31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter b 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 9 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4.  De Commissie en de ERGA 

stimuleren de uitwisseling van beste 

praktijken betreffende systemen op basis 

van zelf- en coregulering in de hele Unie. 

Indien de Commissie het passend acht, 

bevordert zij de ontwikkeling van EU-

gedragscodes. 

4.  De Commissie en de ERGA zorgen 

voor de uitwisseling van beste praktijken 

betreffende systemen op basis van zelf- en 

coregulering in de hele Unie. Indien nodig 

ontwikkelen de Commissie en de ERGA 

EU-gedragscodes en bevorderen de 

vaststelling daarvan. 
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Amendement 32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.  Productplaatsing is toegestaan in 

alle audiovisuele mediadiensten, behalve in 

nieuws- en actualiteitenprogramma’s, 

programma's over consumentenzaken, 

religieuze programma's en programma's 

waarnaar een significant aantal kinderen 

kijken. 

2.  Productplaatsing is toegestaan in 

alle audiovisuele mediadiensten, behalve in 

nieuws- en actualiteitenprogramma’s, 

programma's over consumentenzaken, 

religieuze programma's, 

kinderprogramma's en programma's met 

kinderen als doelgroep. 

 

Amendement 33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 14  

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 12 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten nemen passende maatregelen 

om ervoor te zorgen dat de door onder hun 

bevoegdheid vallende aanbieders van 

audiovisuele mediadiensten verstrekte 

programma's die de lichamelijke, 

geestelijke of zedelijke ontwikkeling van 

minderjarigen ernstig zouden kunnen 

aantasten, uitsluitend zodanig beschikbaar 

worden gesteld dat minderjarigen deze 

normaliter niet te horen of te zien krijgen. 

Tot dergelijke maatregelen kunnen selectie 

van de tijd van uitzending, instrumenten 

voor de leeftijdscontrole of andere 

technische maatregelen behoren. De 

maatregelen zijn evenredig aan de 

mogelijke schade die het programma kan 

berokkenen. 

De lidstaten nemen alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

door onder hun rechtsmacht vallende 

aanbieders van audiovisuele mediadiensten 

verstrekte programma's die de lichamelijke, 

geestelijke of zedelijke ontwikkeling van 

minderjarigen ernstig zouden kunnen 

aantasten, uitsluitend zodanig beschikbaar 

worden gesteld dat minderjarigen deze 

normaliter niet te horen of te zien krijgen. 

Tot dergelijke maatregelen kunnen selectie 

van de tijd van uitzending, instrumenten 

voor de leeftijdscontrole of andere 

technische maatregelen behoren. De 

maatregelen zijn evenredig aan de 

mogelijke schade die het programma kan 

berokkenen. De Commissie en de ERGA 

ontwikkelen hiertoe technische normen 

en zorgen voor een doeltreffend 

uitvoeringsmechanisme. 
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Amendement 34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd de artikelen 14 en 15 

van Richtlijn 2000/31/EG zorgen de 

lidstaten ervoor dat de aanbieders van 

videoplatforms passende maatregelen 

nemen om: 

1. Onverminderd de artikelen 14 en 15 

van Richtlijn 2000/31/EG zorgen de 

lidstaten ervoor dat de aanbieders van 

videoplatforms alle nodige maatregelen 

nemen om: 

 

Amendement 35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) alle burgers te beschermen tegen 

inhoud die aanzet tot geweld of haat jegens 

een groep personen of een lid van die 

groep die op basis van geslacht, ras, 

huidskleur, godsdienst, afstamming, dan 

wel nationale of etnische afkomst wordt 

gedefinieerd. 

b) alle burgers te beschermen tegen 

inhoud die aanzet tot terrorisme, geweld of 

haat jegens een groep personen of een lid 

van die groep die op basis van geslacht, 

ras, huidskleur, godsdienst, afstamming, 

dan wel nationale of etnische afkomst 

wordt gedefinieerd. 

Amendement 36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten nemen passende 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

door onder hun rechtsmacht vallende 

aanbieders van videoplatforms verstrekte 

programma's die de lichamelijke, 

geestelijke of zedelijke ontwikkeling van 

minderjarigen ernstig zouden kunnen 
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aantasten, uitsluitend zodanig 

beschikbaar worden gesteld dat 

minderjarigen deze normaliter niet te 

horen of te zien krijgen. 

 Mogelijke maatregelen zijn instrumenten 

voor leeftijdscontrole of andere 

technische maatregelen. De maatregelen 

zijn evenredig aan de mogelijke schade 

die het programma kan berokkenen. 

 Voor de meest schadelijke inhoud, zoals 

nodeloos geweld en pornografie, worden 

de strengste maatregelen getroffen, zoals 

versleuteling en doeltreffend ouderlijk 

toezicht. 

Motivering 

Het doel van het amendement is de bescherming van minderjarigen in de context van 

videoplatforms te versterken. 

 

Amendement 37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze maatregelen bestaan naargelang van 

het geval uit: 
De Commissie en de ERGA ontwikkelen 

hiertoe technische normen en zorgen voor 

een doeltreffend uitvoeringsmechanisme. 

Deze maatregelen bestaan naargelang van 

het geval uit: 

 

Amendement 38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De Commissie en de ERGA 

moedigen aanbieders van videoplatforms 

7. De Commissie en de ERGA 

moedigen aanbieders van videoplatforms 
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aan om beste praktijken inzake systemen 

op basis van coregulering in de hele Unie 

uit te wisselen. Indien passend bevordert 

de Commissie de ontwikkeling van EU-

gedragscodes. 

aan om beste praktijken inzake systemen 

op basis van coregulering in de hele Unie 

uit te wisselen. Indien nodig ontwikkelen 

de Commissie en de ERGA EU-

gedragscodes en bevorderen de 

vaststelling daarvan. 

 

Amendement 39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 23 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 33 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk op [datum – uiterlijk vier jaar na 

vaststelling] en daarna om de drie jaar 

dient de Commissie bij het Europees 

Parlement, de Raad en het Europees 

Economisch en Sociaal Comité een verslag 

in over de toepassing van deze richtlijn. 

Uiterlijk op [datum – uiterlijk vier jaar na 

vaststelling] en daarna om de drie jaar 

dient de Commissie bij het Europees 

Parlement, de Raad en het Europees 

Economisch en Sociaal Comité een verslag 

in over de toepassing van deze richtlijn. In 

het verslag wordt de effectiviteit van de 

zelf- en coreguleringspraktijken in alle 

lidstaten beoordeeld, in het bijzonder in 

het licht van reclamepraktijken, wanneer 

deze zijn gericht op kinderen en gezinnen. 

Wanneer in het verslag geconcludeerd 

wordt dat zelfregulerende gedragscodes 

betreffende audiovisuele commerciële 

communicatie, bijv. voor ongezonde 

voedingsmiddelen en gezoete dranken, 

niet de gewenste resultaten hebben 

opgeleverd om de blootstelling van 

kinderen en minderjarigen tot een 

minimum te beperken, dient de 

Commissie een voorstel in voor regulering 

van deze specifieke kwestie. 

Motivering 

Het is belangrijk een herzieningsbepaling in te voeren, vooral voor reclamepraktijken, om de 

rechten, de gezondheid en het welzijn van kinderen doeltreffend te beschermen. 
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