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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 25
OVERWEGING 1 BIS (nieuw)

(1 bis) De herziening van richtlijn 
89/552/EEG moet in de eerste plaats 
gericht zijn op het verwerken van 
veranderingen en het bevorderen van de
concurrentie in de industrie van de 
audiovisuele mediadiensten op de 
wereldmarkt. Een liberaler en simpeler 
regelgevingskader zal de economische 
groei, het scheppen van banen en 
innovatie, overeenkomstig de strategie van 
Lissabon, in de hand werken.

Or. en
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Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia en Monica Frassoni

Amendement 26
OVERWEGING 2 BIS (nieuw)

(2 bis) De vrijheid van de media en 
pluralisme zijn de allereerste voorwaarden 
voor een volledige eerbiediging van het 
recht op vrijheid van meningsuiting en 
informatie en in de jurisprudentie van het 
Europese Hof voor de rechten van de mens 
wordt erkend dat staten de plicht hebben 
het pluralisme van de media te beschermen 
en zonodig de maatregelen te nemen die 
vereist zijn om dit te waarborgen.

Or. it

Motivering

Het amendement is gebaseerd op het beginsel dat media als culturele, maar ook als 
economische goederen kunnen worden beschouwd en daarom moet de richtlijn met deze beide 
aspecten rekening houden, net zoals de relevante huidige wetgeving doet.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 27
OVERWEGING 3
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(3) Het belang van audiovisuele 
mediadiensten voor de samenleving, de 
democratie en de cultuur rechtvaardigt de 
toepassing van bijzondere voorschriften voor 
deze diensten.

(3) Het belang van audiovisuele 
mediadiensten voor de samenleving, de 
democratie, het onderwijs en de cultuur, 
maar ook het karakter zelf van de 
audiovisuele diensten die zowel culturele 
als economische goederen zijn, 
rechtvaardigen de toepassing van bijzondere 
voorschriften voor deze diensten, met name 
tot behoud van de fundamentele vrijheden 
en rechten die zijn vervat in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie, in het Europese Verdrag inzake de 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden en in het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
burgerlijke en politieke vrijheden, opdat de 
bescherming van minderjarigen, kwetsbare 
personen of gehandicapten wordt 
gegarandeerd.

Or. fr

Motivering

De audiovisuele diensten moeten worden beschouwd op grond van hun waarde als 
handelswaar en hun culturele waarde.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia en Monica 
Frassoni

Amendement 28
OVERWEGING 3
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(3) Het belang van audiovisuele 
mediadiensten voor de samenleving, de 
democratie en de cultuur rechtvaardigt de 
toepassing van bijzondere voorschriften voor 
deze diensten.

(3) Het belang van audiovisuele 
mediadiensten voor de samenleving, de 
democratie en de cultuur rechtvaardigt de 
toepassing van bijzondere voorschriften voor 
deze diensten. Overwegende dat de media 
de burgers de middelen aan de hand 
moeten doen waarmee zij de realiteit 
kritisch kunnen beoordelen en 
interpreteren en waarmee zij een beter 
gebruik kunnen maken van de steeds 
toenemende hoeveelheid informatie die 
over hen uitgestort wordt, zoals bevestigd in 
aanbeveling 1466(2000) van de Raad van 
Europa; voorts overwegende dat de 
burgers, als er een behoorlijke regelgeving 
voor deze diensten bestaat, de meest 
geschikte media en het meest geschikte 
soort communicatie moeten kunnen kiezen 
en aldus de middelen moeten kunnen 
verwerven tot de volledige uitoefening van 
hun recht op vrijheid van informatie en 
meningsuiting.

Or. it

Motivering

De voorgestelde nieuwe tekst is gebaseerd op het beginsel dat de media als culturele, maar 
ook als economische goederen kunnen worden beschouwd en dat de richtlijn daarom met 
beide aspecten rekening moet houden.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 29
OVERWEGING 3
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(3) Het belang van audiovisuele 
mediadiensten voor de samenleving, de 
democratie en de cultuur rechtvaardigt de 
toepassing van bijzondere voorschriften voor 
deze diensten.

(3) Het belang van audiovisuele 
mediadiensten en de inhoud die zij 
overbrengen voor de samenleving, de 
democratie en de cultuur rechtvaardigt de 
toepassing op deze diensten van bijzondere 
voorschriften die bovenal gericht zijn op de 
beveiliging en de bevordering van het 
pluralisme in de informatiemedia in al hun 
verschillende vormen.

Or. it

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 30
OVERWEGING 3

(3) Het belang van audiovisuele 
mediadiensten voor de samenleving, de 
democratie en de cultuur rechtvaardigt de 
toepassing van bijzondere voorschriften voor 
deze diensten.

(3) Het belang van audiovisuele 
mediadiensten voor de samenleving, de 
democratie en de cultuur rechtvaardigt de 
toepassing van beperkte, bijzondere 
voorschriften voor deze diensten, maar 
alleen waar deze absoluut essentieel zijn.

Or. en

Motivering

Om hun concurrentievermogen te kunnen behouden moeten de audiovisuele diensten niet al te 
zeer belast worden door regelgeving.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 31
OVERWEGING 4



PE 376.424v01-00 6/97 AM\622816NL.doc

NL

(4) Traditionele audiovisuele mediadiensten 
en de in opkomst zijnde diensten op aanvraag 
bieden een aanzienlijk 
werkgelegenheidspotentieel in de 
Gemeenschap, met name in kleine en 
middelgrote bedrijven, en stimuleren de 
economische groei en de investeringen.

(4) Traditionele audiovisuele mediadiensten 
en de in opkomst zijnde diensten op aanvraag 
bieden een aanzienlijk 
werkgelegenheidspotentieel in de 
Gemeenschap, met name in kleine en 
middelgrote bedrijven, en stimuleren de 
economische groei en de investeringen. Het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
techniek voor allen, met name voor 
kwetsbare groeperingen zoals gehandicapte 
personen of bejaarden, tot de audiovisuele 
diensten levert een bijdrage aan de 
dynamiek in deze sector en aan haar 
concurrentievermogen. Met het steunen 
van bedrijven die zich daarop richten 
worden twee belangen gediend: het uit hun 
isolement halen van genoemde groepen 
enerzijds en de ontwikkeling van het 
onderzoek en de werkgelegenheid 
anderzijds.

Or. fr

Motivering

Met het oog op de toeneming van de bejaarden onder de bevolking en gezien het aanzienlijke 
aantal gehandicapten in de EU moet hun toegang tot de programma's zowel vanuit sociaal 
als economisch oogpunt worden bekeken.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 32
OVERWEGING 4
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(4) Traditionele audiovisuele mediadiensten 
en de in opkomst zijnde diensten op aanvraag 
bieden een aanzienlijk 
werkgelegenheidspotentieel in de 
Gemeenschap, met name in kleine en 
middelgrote bedrijven, en stimuleren de 
economische groei en de investeringen.

(4) Traditionele audiovisuele mediadiensten 
en de in opkomst zijnde diensten op aanvraag 
bieden een aanzienlijk 
werkgelegenheidspotentieel in de 
Gemeenschap, met name in kleine en 
middelgrote bedrijven, en stimuleren de 
economische groei en de investeringen. De 
onderhavige richtlijn dient de ontwikkeling 
van nieuwe diensten niet door premature 
en beperkende wettelijke voorschriften te 
schaden.

Or. en

Motivering

De herziene richtlijn moet de ontwikkeling van nieuwe audiovisuele diensten juist 
aanmoedigen en niet belemmeren.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 33
OVERWEGING 5

(5) Europese bedrijven die audiovisuele 
mediadiensten aanbieden, worden met 
rechtsonzekerheid en een oneerlijk 
speelveld geconfronteerd als gevolg van de 
wettelijke regelingen ten aanzien van de 
nieuwe diensten op aanvraag, zodat het 
noodzakelijk is, zowel om 
concurrentievervalsing te voorkomen als 
om de rechtszekerheid te vergroten, 
tenminste een basispakket van 
gecoördineerde voorschriften voor alle 
audiovisuele mediadiensten vast te stellen.

schrappen

Or. en

Motivering

Er bestaat geen rechtsonzekerheid op dit gebied. Diensten op aanvraag worden reeds 
expliciet geregeld door de richtlijn E-Commerce (overweging 18) en andere programma's van 
zelfopgelegde regelingen (artikel 16, lid 2). In dit voorstel worden onduidelijke definities 
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gebruikt waardoor in feite meer rechtsonzekerheid wordt gecreëerd.

Bij de effectbeoordeling van de Commissie werd niet voldoende aangetoond dat er een 
"oneerlijk speelveld" bestaat voor niet-lineaire diensten, terwijl evenmin werd aangetoond dat 
de harmonisatie voldoende voordelen zou opleveren om de kosten te verantwoorden. In ieder 
geval is een "oneerlijk speelveld" een concurrentiekwestie, en geen vraagstuk dat uit de 
wereld moet worden geholpen door een op de interne markt gebaseerde oplossing, zodat 
opneming in een internemarktrichtlijn niet te rechtvaardigen is.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 34
OVERWEGING 5

(5) Europese bedrijven die audiovisuele 
mediadiensten aanbieden, worden met 
rechtsonzekerheid en een oneerlijk speelveld 
geconfronteerd als gevolg van de wettelijke 
regelingen ten aanzien van de nieuwe 
diensten op aanvraag, zodat het noodzakelijk 
is, zowel om concurrentievervalsing te 
voorkomen als om de rechtszekerheid te 
vergroten, tenminste een basispakket van 
gecoördineerde voorschriften voor alle 
audiovisuele mediadiensten vast te stellen.

(5) Europese bedrijven die audiovisuele 
mediadiensten aanbieden, worden met 
rechtsonzekerheid en een oneerlijk speelveld 
geconfronteerd als gevolg van de wettelijke 
regelingen ten aanzien van de nieuwe 
diensten op aanvraag, die in dezelfde markt 
vallen, zodat het noodzakelijk is, zowel om 
concurrentievervalsing te voorkomen als om 
de rechtszekerheid te vergroten, tenminste 
een basispakket van gecoördineerde 
voorschriften voor alle audiovisuele 
mediadiensten vast te stellen die door deze 
richtlijn worden geregeld. De nieuwe, 
uitgebreide toepassingssfeer van de 
richtlijn moet daarom betrekking hebben 
op die soorten niet-lineaire mediadiensten 
die inhoud en programma's bieden welke 
reeds worden geregeld door richtlijn van de 
Raad 89/552/EEG (de richtlijn "Televisie 
zonder grenzen").

Or. en

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 35
OVERWEGING 5
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(5) Europese bedrijven die audiovisuele 
mediadiensten aanbieden, worden met 
rechtsonzekerheid en een oneerlijk speelveld 
geconfronteerd als gevolg van de wettelijke 
regelingen ten aanzien van de nieuwe 
diensten op aanvraag, zodat het noodzakelijk 
is, zowel om concurrentievervalsing te 
voorkomen als om de rechtszekerheid te 
vergroten, tenminste een basispakket van 
gecoördineerde voorschriften voor alle 
audiovisuele mediadiensten vast te stellen.

(5) Gezien het feit dat de invoering door de 
lidstaten van hun eigen regels betreffende 
nieuwe audiovisuele mediadiensten zouden 
kunnen leiden tot rechtsonzekerheid en een 
oneerlijk speelveld voor Europese bedrijven 
die audiovisuele mediadiensten aanbieden, 
worden met rechtsonzekerheid en een 
oneerlijk speelveld geconfronteerd is het 
noodzakelijk, zowel om 
concurrentievervalsing te voorkomen als om 
de rechtszekerheid te vergroten, het beginsel 
van het land van oorsprong als prioritaire 
basisregel in de industrie toe te passen.

Or. en

Motivering

Het valt te betwisten of er sprake is van rechtsonzekerheid aangezien diensten op aanvraag 
worden geregeld door de eCommercerichtlijn. Afgezien daarvan biedt het beginsel van het 
land van oorsprong in zowel deze richtlijn als de eCommercerichtlijn de allerbelangrijkste 
rechtszekerheid voor de aanbieders van diensten wanneer zij grensoverschrijdend willen 
werken.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 36
OVERWEGING 5

(5) Europese bedrijven die audiovisuele 
mediadiensten aanbieden, worden met 
rechtsonzekerheid en een oneerlijk speelveld 
geconfronteerd als gevolg van de wettelijke 
regelingen ten aanzien van de nieuwe 
diensten op aanvraag, zodat het noodzakelijk 
is, zowel om concurrentievervalsing te 
voorkomen als om de rechtszekerheid te 
vergroten, tenminste een basispakket van 
gecoördineerde voorschriften voor alle 
audiovisuele mediadiensten vast te stellen.

(5) Europese bedrijven die audiovisuele 
mediadiensten aanbieden, worden met 
rechtsonzekerheid en een oneerlijk speelveld 
geconfronteerd als gevolg van de wettelijke 
regelingen ten aanzien van de nieuwe 
diensten op aanvraag, zodat het noodzakelijk 
is, zowel om concurrentievervalsing te 
voorkomen als om de rechtszekerheid te 
vergroten, tenminste een basispakket van 
gecoördineerde voorschriften voor alle 
audiovisuele mediadiensten vast te stellen
teneinde bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de interne markt en ter 
vergemakkelijking van het ontstaan van 
één enkele informatieruimte.
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Or. fr

Motivering

De voorgestelde regelgeving moet een dubbel positief effect hebben: versterking van de 
audiovisuele markt en het bijdragen aan de ontwikkeling van de informatiemaatschappij.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia en Monica Frassoni

Amendement 37
OVERWEGING 5

(5) Europese bedrijven die audiovisuele 
mediadiensten aanbieden, worden met 
rechtsonzekerheid en een oneerlijk speelveld 
geconfronteerd als gevolg van de wettelijke 
regelingen ten aanzien van de nieuwe 
diensten op aanvraag, zodat het noodzakelijk 
is, zowel om concurrentievervalsing te 
voorkomen als om de rechtszekerheid te 
vergroten, tenminste een basispakket van 
gecoördineerde voorschriften voor alle 
audiovisuele mediadiensten vast te stellen.

(5) Europese bedrijven die audiovisuele 
mediadiensten aanbieden, worden met 
rechtsonzekerheid en een oneerlijk speelveld 
geconfronteerd als gevolg van de wettelijke 
regelingen ten aanzien van de nieuwe 
diensten op aanvraag, zodat het noodzakelijk 
is, zowel om concurrentievervalsing te 
voorkomen als om de rechtszekerheid te 
vergroten, tenminste een basispakket van 
consequente voorschriften voor alle 
audiovisuele mediadiensten vast te stellen, of 
zij nu op grond van een vast 
programmaschema of op aanvraag worden 
uitgezonden.

Or. it

Motivering

Consequente regels zijn belangrijk voor een eerlijke concurrentie tussen mediadiensten die op 
verschillende technologieën zijn gebaseerd.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 38
OVERWEGING 6
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(6) De Commissie heeft een mededeling 
vastgesteld over de toekomst van het 
Europese audiovisuele regelgevingsbeleid, 
waarin zij benadrukt dat het 
regelgevingsbeleid in deze sector bepaalde 
algemene belangen dient te waarborgen, 
zoals de culturele verscheidenheid, het recht 
op informatie, de bescherming van 
minderjarigen en de bescherming van de 
consument, nu en in de toekomst.

(6) De Commissie heeft een mededeling 
vastgesteld over de toekomst van het 
Europese audiovisuele regelgevingsbeleid, 
waarin zij benadrukt dat het 
regelgevingsbeleid in deze sector bepaalde 
algemene belangen dient te waarborgen, 
zoals de culturele verscheidenheid, het recht 
op informatie, de behoefte aan pluralisme 
in de media, de bescherming van 
minderjarigen, de bescherming van de 
consument en maatregelen ter verhoging 
van de bewustheid van het publiek en 
mediavaardigheden, nu en in de toekomst.

Or. it

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia en Monica Frassoni

Amendement 39
OVERWEGING 6

(6) De Commissie heeft een mededeling 
vastgesteld over de toekomst van het 
Europese audiovisuele regelgevingsbeleid 
waarin zij benadrukt dat het 
regelgevingsbeleid in deze sector bepaalde 
algemene belangen dient te waarborgen, 
zoals de culturele verscheidenheid, het recht 
op informatie, de bescherming van 
minderjarigen en de bescherming van de 
consument, nu en in de toekomst.

(6) De Commissie heeft een mededeling 
vastgesteld over de toekomst van het 
Europese audiovisuele regelgevingsbeleid, 
waarin zij benadrukt dat het 
regelgevingsbeleid in deze sector bepaalde 
algemene belangen dient te waarborgen, 
zoals de culturele verscheidenheid, het recht 
op informatie, de bescherming van 
minderjarigen en de bescherming van de 
consument en het beginsel van universele 
toegang voor alle categorieën van het 
publiek, waaronder de meest benadeelden, 
nu en in de toekomst.

Or. it

Motivering

Dit amendement heeft ten doel rekening te houden met de belangen van benadeelde sociale 
groepen (gehandicapten, ouderen, enz.) in verband met het recht op informatie.
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Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 40
OVERWEGING 6 BIS (nieuw)

(6 bis) De bevordering van het
concurrentievermogen van de Europese 
industrie, waarvan de audiovisuele sector 
een belangrijk deel uitmaakt, is van 
cruciaal belang voor het bereiken van de 
beleidsdoelstellingen van de strategie van 
Lissabon. Daarom moeten ter versterking 
van het concurrentievermogen van de 
audiovisuele sector adequate 
financieringsmiddelen worden bevorderd 
binnen het passende regelgevingskader. 
Het is daarom van essentieel belang dat de 
audiovisuele sector dynamisch en 
winstgevend is en met het oog daarop moet 
de regelgeving zo terughoudend mogelijk 
zijn.

Or. en

Motivering

Aanvulling op het amendement nr. 6 van de heer De Michelis. Om goed te kunnen 
concurreren moeten de audiovisuele mediadiensten niet te zwaar met regelgeving worden 
belast.

Amendement ingediend door Gunnar Hökmark

Amendement 41
OVERWEGING 6 BIS (nieuw)

(6 bis) Het beginsel van het land van 
oorsprong is van cruciaal belang voor het 
ontstaan van een pan-Europese 
audiovisuele markt met een sterke industrie 
die Europese inhoud produceert. 
Bovendien waarborgt dit beginsel het recht 
van de kijker een keuze te kunnen maken 
uit een grote verscheidenheid van Europese 
programma's.



AM\622816NL.doc 13/97 PE 376.424v01-00

NL

Or. en

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 42
OVERWEGING 6 BIS (nieuw)

(6 bis) De strategie van Lissabon die is 
opgezet ter bevordering van een 
concurrerende, op kennis gebaseerde 
economie vereist een langdurige 
investering in de infrastructuur van de 
sector en de invoering van innovatieve 
nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën, samen met 
het noodzakelijke onderzoek, om op de 
Europese markt een goedlopende en uiterst 
productieve omroepindustrie te ontwikkelen 
(waarvan de audiovisuele diensten een 
belangrijke component vormen).

Or. it

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 43
OVERWEGING 6 BIS (nieuw)
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(6 bis) Een sterke Europese industrie, met 
inbegrip van de traditionele en de 
opkomende audiovisuele sectoren, voorzien 
van de juiste regelgeving en ondersteund 
door sterke investeringen en succesvolle 
ICT's, zal een bijdrage leveren aan het 
bereiken van de doelstelling van de 
strategie van Lissabon om van de Europese 
Unie voor 2010 de meest concurrerende en 
dynamische economie te maken. Deze 
wetgeving moet het juiste 
regelgevingsevenwicht bieden in het 
concurrentiemilieu van de Unie, hetgeen er 
van essentieel belang voor is dat bedrijven 
die voor investeringen zorgen en banen 
creëren er vertrouwen in hebben.

Or. fr

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 44
OVERWEGING 6 TER (nieuw)

(6 ter) Tegen de achtergrond van de 
strategie van Lissabon is het belangrijk 
rekening te houden met de ontwikkeling 
van een Europese productie van inhoud 
door het opstellen van een beleidskader dat 
met name rekening houdt met de eigendom 
en de exploitatie van rechten en waarbij 
een evenwicht wordt gezocht tussen de 
vereisten van het verspreiden en 
distribueren van inhoud enerzijds en het 
beschermen van de houders van 
auteursrechten anderzijds.

Or. it

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 45
OVERWEGING 7
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(7) De Commissie heeft het initiatief "i2010: 
de Europese informatiemaatschappij" 
vastgesteld, dat de groei en de 
werkgelegenheid in de 
informatiemaatschappij en de media-industrie 
moet waarborgen. i2010 is een 
totaalstrategie die de ontwikkeling van de 
digitale economie moet stimuleren tegen de 
achtergrond van de convergentie van 
informatie- en mediadiensten, -netwerken en 
-apparatuur, door alle EU-
beleidsinstrumenten te moderniseren en te 
benutten: regelgeving, onderzoek en 
partnerschappen met de industrie. De 
Commissie heeft toegezegd om in het kader 
van de interne markt een samenhangend 
raamwerk te zullen creëren voor de 
informatiemaatschappij en mediadiensten 
door het wetgevingskader voor audiovisuele 
diensten te moderniseren, allereerst door in 
2005 een voorstel voor de modernisering van 
de "Televisie zonder grenzen"-richtlijn in te 
dienen.

(7) De Commissie heeft het initiatief "i2010: 
de Europese informatiemaatschappij" 
vastgesteld, dat de groei en de 
werkgelegenheid in de 
informatiemaatschappij en de media-industrie 
moet waarborgen. i2010 is een 
totaalstrategie die de ontwikkeling van de 
Europese productie van inhoud en de 
digitale economie moet stimuleren tegen de 
achtergrond van de convergentie van 
informatie- en mediadiensten, -netwerken en 
-apparatuur, door alle EU-
beleidsinstrumenten te moderniseren en te 
benutten: regelgeving, onderzoek en 
partnerschappen met de industrie. De 
Commissie heeft toegezegd om in het kader 
van de interne markt een samenhangend 
raamwerk te zullen creëren voor de 
informatiemaatschappij en mediadiensten 
door het wetgevingskader voor audiovisuele 
diensten te moderniseren, allereerst door in
2005 een voorstel voor de modernisering van 
de "Televisie zonder grenzen"-richtlijn in te 
dienen.

Or. fr

Motivering

De Europese productie van inhoud moet voorop staan in de kenniseconomie.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 46
OVERWEGING 9
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(9) Deze richtlijn is meer in 
overeenstemming met fundamentele rechten 
en beantwoordt volledig aan de door het 
Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie erkende beginselen, met name 
artikel 11. In dit verband belet niets in deze 
richtlijn de lidstaten om hun grondwettelijke 
regels inzake persvrijheid en vrijheid van 
meningsuiting in de media toe te passen.

(9) Deze richtlijn draagt ertoe bij dat er 
meer acht op de eerbiediging van de 
fundamentele rechten wordt geslagen en 
beantwoordt volledig aan de door het 
Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie erkende beginselen, met name 
artikel 11. In dit verband belet niets in deze 
richtlijn de lidstaten om hun grondwettelijke 
regels inzake persvrijheid en vrijheid van 
meningsuiting in de media toe te passen.

Or. it

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 47
OVERWEGING 10

(10) Vanwege de invoering van een 
minimumpakket van geharmoniseerde 
voorschriften in de artikelen 3 quater tot en 
met 3 nonies kunnen de lidstaten op de door 
deze richtlijn geharmoniseerde gebieden 
niet langer afwijken van het land-van-
oorsprong-beginsel met het oog op de 
bescherming van minderjarigen en de 
bestrijding van het aanzetten tot haat op 
grond van ras, geslacht, geloof of 
nationaliteit en schending van de menselijk 
waardigheid van het individu of de 
bescherming van de consument die door 
artikel 3, lid 4, van Richtlijn 2000/31/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
wordt geboden.

(10) Met deze richtlijn worden in de 
artikelen 3 quater tot en met 3 nonies voor 
alle audiovisuele mediadiensten geldende 
uniforme minimale bepalingen ingevoerd 
ter bescherming van de jeugd, de 
menselijke waardigheid en de consument. 
Bovendien gelden de bepalingen van 
richtlijn 2001/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten 
van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt 
("Richtlijn inzake elektronische handel")1 , 
met name het principe van het land van 
oorsprong, de informatieverplichtingen en 
de regels over de verantwoordelijkheid 
(uitsluiting van aansprakelijkheid). Verder 
blijven de lidstaten de mogelijkheid 
behouden om op grond van economische 
beleidsredenen maatregelen te nemen 
overeenkomstig artikel 3, leden 3 tot en met 
5 van de richtlijn inzake elektronische 
handel.

_________________
1 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.



AM\622816NL.doc 17/97 PE 376.424v01-00

NL

Or. de

Motivering

Er moet in de overwegingen duidelijk worden gemaakt dat de lidstaten ook in de toekomst om 
economische beleidsredenen de mogelijkheid hebben maatregelen te nemen overeenkomstig 
artikel 3, lid 3 tot en met 5 van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad 
(richtlijn inzake elektronische handel).

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 48
OVERWEGING 11

(11) Richtlijn 2002/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad laat op grond van 
artikel 1, lid 3, de maatregelen onverlet die 
op communautair of nationaal niveau zijn 
genomen voor de verwezenlijking van 
doelstellingen van algemeen belang, in het 
bijzonder wat betreft de regulering van 
inhoud en het audiovisueel beleid. 

(11) Richtlijn 2002/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (kaderrichtlijn) 
schiep weliswaar een uniform rechtskader 
voor alle transmissienetwerken en  -
diensten, maar zij  laat op grond van 
artikel 1, lid 3, de maatregelen onverlet die 
op communautair of nationaal niveau zijn 
genomen voor de verwezenlijking van 
doelstellingen van algemeen belang, in het 
bijzonder wat betreft de regulering van 
inhoud en het audiovisueel beleid, 
overeenkomstig het principe van 
technologische neutraliteit op grond 
waarvan een scheiding tussen 
transmissieregelgeving en 
inhoudregelgeving gerechtvaardigd is. 

Or. fr

Motivering

Op grond van het beginsel van technologische neutraliteit is een volledige vrijheid mogelijk 
bij de ontwikkeling van transmissietechnologieën die binnen de relevante normen en regels 
vallen en dit beginsel maakt het ook mogelijk een coherent kader toe te passen op de 
inhoudregelgeving.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera
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Amendement 49
OVERWEGING 12

(12) Geen van de bepalingen van deze 
richtlijn mag de lidstaten verplichten of 
aanmoedigen om nieuwe stelsels van 
vergunningen of administratieve 
machtigingen voor enig type media in te 
voeren.

(12) Geen van de bepalingen van deze 
richtlijn mag de lidstaten verplichten of 
aanmoedigen om nieuwe stelsels van 
vergunningen of administratieve 
machtigingen voor enig type media in te 
voeren. Evenmin mag het mogelijk zijn 
vergunningen of administratieve 
machtigingen in te trekken zonder dat 
hierbij vooraf de rechter is ingeschakeld.

Or. es

Motivering

De Europese wetgeving waarborgt de vrijheid informatie of denkbeelden te ontvangen of door 
te geven zonder dat hierbij publieke autoriteiten ingrijpen. De burger mag niet worden 
beroofd van zijn recht om informatie te ontvangen via het kanaal waarop hij gewoonlijk 
afstemt, tenzij hierbij vooraf de rechter is ingeschakeld. De daadwerkelijke bescherming van 
fundamentele rechten en vrijheden is iets waarvoor de rechters en rechtbanken rechtstreeks 
verantwoordelijk zijn.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 50
OVERWEGING 13
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(13) De definitie van audiovisuele 
mediadiensten omvat alle audiovisuele 
massamediadiensten, ongeacht of zij 
geprogrammeerd zijn of op aanvraag worden 
geleverd. Het bereik ervan beperkt zich 
evenwel tot diensten zoals gedefinieerd door 
het Verdrag, waardoor het wel op alle 
vormen van economische activiteit 
betrekking heeft, met inbegrip van die van 
openbare dienstverleningsbedrijven, maar 
niet op niet-economische activiteiten zoals 
zuiver particuliere websites.

(13) De definitie van audiovisuele 
mediadiensten omvat alle audiovisuele 
massamediadiensten, ongeacht of zij 
geprogrammeerd zijn of op aanvraag worden 
geleverd. Het bereik ervan beperkt zich 
evenwel tot diensten zoals gedefinieerd door 
het Verdrag, waardoor het wel op alle 
vormen van economische activiteit 
betrekking heeft, met inbegrip van die van 
openbare dienstverleningsbedrijven, maar 
niet op activiteiten die primair niet 
economisch van aard zijn, zoals zuiver 
particuliere websites de distributie en 
uitwisseling van audiovisueel materiaal 
voor het uiten van persoonlijke meningen, 
diensten die audiovisuele inhoud 
distribueren, geproduceerd door 
gebruikers, ter uitwisseling binnen 
gemeenschappen die een bepaalde 
belangstelling delen of andere niet-lineaire 
diensten die geen duidelijk effect hebben op 
een aanzienlijk aantal leden van het 
publiek.

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking zal helpen gebruikers gerust te stellen, omdat de richtlijn geen 
verandering zal brengen in de manier waarop zij het creatieve potentieel van het internet 
benutten, waaronder on-line audiovisueel materiaal, met als enig voorbehoud dat de 
strafwetgeving wordt geëerbiedigd.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 51
OVERWEGING 13
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(13) De definitie van audiovisuele 
mediadiensten omvat alle audiovisuele 
massamediadiensten, ongeacht of zij 
geprogrammeerd zijn of op aanvraag 
worden geleverd. Het bereik ervan beperkt 
zich evenwel tot diensten zoals gedefinieerd 
door het Verdrag, waardoor het wel op alle 
vormen van economische activiteit 
betrekking heeft, met inbegrip van die van 
openbare dienstverleningsbedrijven, maar 
niet op niet-economische activiteiten zoals 
zuiver particuliere websites.

(13) De definitie van audiovisuele 
mediadiensten omvat alle audiovisuele 
massamediadiensten, ongeacht de vraag of 
de redactionele benadering en de 
verantwoordelijkheid van de aanbieder van 
mediadiensten worden weergegeven in een 
programmaschema of in een 
keuzecatalogus die zijn opgesteld binnen 
een professioneel kader en overeenkomstig 
professionele criteria. Het bereik ervan 
beperkt zich evenwel tot diensten zoals
gedefinieerd door het Verdrag, waardoor het 
op alle vormen van economische activiteit 
betrekking heeft, waaronder die van 
overheidsondernemingen.

Or. fr

Motivering

Amendement om de verantwoordelijkheid van de dienstverlener te verduidelijken.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 52
OVERWEGING 13

(13) De definitie van audiovisuele 
mediadiensten omvat alle audiovisuele 
massamediadiensten, ongeacht of zij 
geprogrammeerd zijn of op aanvraag worden 
geleverd. Het bereik ervan beperkt zich 
evenwel tot diensten zoals gedefinieerd
door het Verdrag, waardoor het wel op alle 
vormen van economische activiteit 
betrekking heeft, met inbegrip van die van 
openbare dienstverleningsbedrijven, maar 
niet op niet-economische activiteiten zoals 
zuiver particuliere websites.

(13) De definitie van audiovisuele 
mediadiensten omvat alle audiovisuele 
massamediadiensten, ongeacht of zij 
geprogrammeerd zijn of op aanvraag worden 
geleverd. Het bereik van onderhavige 
richtlijn beperkt zich evenwel tot lineaire 
audiovisuele mediadiensten, zoals 
hieronder en door het Verdrag
gedefinieerd, maar zij heeft niet betrekking 
op niet-economische activiteiten zoals door 
de gebruiker gegenereerde inhoud, 
particuliere websites danwel enige vorm van 
particuliere correspondentie, zoals e-mails.

Or. en
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Motivering

De definitie van het omroepen moet worden gewijzigd, zodat deze ook betrekking heeft op 
diensten die wat hun aard betreft hetzelfde zijn als de traditionele geprogrammeerde 
omroepdiensten, maar die door middel van verschillende platforms worden geleverd. Wel 
moet expliciet worden vermeld dat door de gebruiker gegenereerde inhoud, particuliere 
websites, enz. niet onder de definitie vallen.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 53
OVERWEGING 13

(13) De definitie van audiovisuele 
mediadiensten omvat alle audiovisuele 
massamediadiensten, ongeacht of zij 
geprogrammeerd zijn of op aanvraag worden 
geleverd. Het bereik ervan beperkt zich 
evenwel tot diensten zoals gedefinieerd door 
het Verdrag, waardoor het wel op alle 
vormen van economische activiteit 
betrekking heeft, met inbegrip van die van 
openbare dienstverleningsbedrijven, maar 
niet op niet-economische activiteiten zoals 
zuiver particuliere websites.

(13) De definitie van audiovisuele
mediadiensten omvat alle audiovisuele 
massamediadiensten, ongeacht of zij 
geprogrammeerd zijn of op aanvraag worden 
geleverd. Het bereik ervan beperkt zich 
evenwel tot diensten zoals gedefinieerd door 
het Verdrag, waardoor het wel op alle 
vormen van economische activiteit 
betrekking heeft, met inbegrip van die van 
openbare dienstverleningsbedrijven, maar 
niet op niet-economische activiteiten zoals 
zuiver particuliere websites en evenmin 
omvat de definitie diensten van de 
informatiemaatschappij zoals omschreven 
in artikel 1 van richtlijn 98/48/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juli 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften1.
__________
1 PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat het toepassingsterrein van de richtlijn TV en op TV 
gelijkende diensten omvat, zoals oorspronkelijk bedoeld en dat het verschil tussen 
"massamedia" en "persoonlijke media" wordt erkend.
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Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 54
OVERWEGING 13 BIS (nieuw)

(13 bis) Het herhaaldelijk verstrekken van 
dezelfde inhoud, zoals bij repetitive loops 
en near video-on-demand alsmede de live 
streaming van evenementen, moet als niet-
lineaire dienst worden beschouwd.

Or. en

Motivering

Repetitive loops en near-video-on-demand bieden de gebruiker hetzelfde als een niet-lineaire 
dienst en daarom moeten deze technieken op dezelfde wijze worden behandeld. Zij maken 
alleen gebruik van verschillende technologieën. Het tijdstip voor de live streaming van een 
evenement wordt bepaald door de organisator van het evenement, maar niet door de 
aanbieder van mediadiensten.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 55
OVERWEGING 14
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(14) De definitie van audiovisuele 
mediadiensten bestrijkt massamedia voor 
zover zij ter informatie, vermaak of educatie 
dienen, maar heeft geen betrekking op welke 
vorm van particuliere correspondentie dan 
ook, zoals e-mails die aan een beperkt aantal 
ontvangers worden gezonden. Niet onder de 
definitie vallen ook alle diensten die niet als 
doel hebben de verspreiding van audiovisuele 
inhoud, d.w.z. waarbij audiovisuele inhoud 
een zuiver bijkomstig aspect is en niet het 
hoofddoel. Voorbeelden hiervan zijn 
websites die weliswaar audiovisuele 
elementen bevatten maar enkel en alleen ter 
ondersteuning, zoals grafische animaties, 
kleine advertentiespots of informatie in 
verband met een product of niet-audiovisuele 
dienst.

(14) De definitie van audiovisuele 
mediadiensten bestrijkt massamedia voor 
zover zij ter informatie, vermaak of educatie 
dienen en in het bijzonder een bijdrage 
leveren aan de vorming van de publieke 
opinie, maar heeft geen betrekking op welke 
vorm van particuliere correspondentie dan 
ook, zoals e-mails die aan een beperkt aantal 
ontvangers worden gezonden. Niet onder de 
definitie vallen ook alle diensten die niet als 
doel hebben de verspreiding van audiovisuele 
inhoud, d.w.z. waarbij audiovisuele inhoud 
een zuiver bijkomstig aspect is en niet het 
hoofddoel is van de dienst. Voorbeelden 
hiervan zijn websites die weliswaar 
audiovisuele elementen bevatten maar enkel 
en alleen ter ondersteuning, zoals grafische 
animaties, kleine advertentiespots of 
informatie in verband met een product of niet-
audiovisuele dienst. Verdere voorbeelden
hiervan zijn online spelletjes, mits het 
hoofddoel van de audiovisuele 
mediadiensten niet wordt bereikt, en 
zoekmachines wanneer de verspreiding van 
audiovisueel materiaal niet het 
voornaamste doel is, zelfs wanneer een 
zoekactie soms tot een aanbieding van 
audiovisueel materiaal leidt.

Or. en

Motivering

In bepaalde lidstaten wordt de bijdrage aan de vorming van de publieke opinie (in brede zin) 
gebruikt als criterium om "media"diensten te onderscheiden van andere 
communicatiediensten. Verder is dit een definitie van audiovisuele mediadiensten die uitgaat 
van de inhoud. Zoals de Commissie zelf heeft onderstreept, mag de richtlijn geen betrekking 
hebben op niet-economische activiteiten. Er moet geen regelgeving komen voor particuliere 
websites, maar ook andere particuliere inhoud zoals blogs. Hetzelfde moet gelden voor semi-
particuliere inhoud, zoals informatie van lokale cafés of over schoolevenementen. Dit strookt 
ook met de definitie van diensten in artikel 150 van het Verdrag. In de tekst moet daarom 
duidelijk worden gemaakt dat dit soort inhoud niet onder de richtlijn valt.

Amendement ingediend door Lena Ek
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Amendement 56
OVERWEGING 14

(14) De definitie van audiovisuele 
mediadiensten bestrijkt massamedia voor 
zover zij ter informatie, vermaak of educatie 
dienen, maar heeft geen betrekking op welke 
vorm van particuliere correspondentie dan 
ook, zoals e-mails die aan een beperkt aantal 
ontvangers worden gezonden. Niet onder de 
definitie vallen ook alle diensten die niet als 
doel hebben de verspreiding van audiovisuele 
inhoud, d.w.z. waarbij audiovisuele inhoud 
een zuiver bijkomstig aspect is en niet het 
hoofddoel. Voorbeelden hiervan zijn 
websites die weliswaar audiovisuele 
elementen bevatten maar enkel en alleen ter 
ondersteuning, zoals grafische animaties, 
kleine advertentiespots of informatie in 
verband met een product of niet-audiovisuele 
dienst.

(14) De definitie van audiovisuele 
mediadiensten bestrijkt massamedia voor 
zover zij ter informatie, vermaak of educatie 
dienen, maar heeft geen betrekking op welke 
vorm van particuliere correspondentie dan 
ook, zoals e-mails die aan een beperkt aantal 
ontvangers worden gezonden. Niet onder de 
definitie vallen diensten van de 
informatiemaatschappij, zoals omschreven 
in artikel 1 van richtlijn 98/48/EG. Niet 
onder de definitie vallen ook alle diensten die 
niet als doel hebben de verspreiding van 
audiovisuele inhoud, d.w.z. waarbij 
audiovisuele inhoud een zuiver bijkomstig 
aspect is en niet het hoofddoel. Voorbeelden 
hiervan zijn zoekmachines, websites die 
weliswaar audiovisuele elementen bevatten 
maar enkel en alleen ter ondersteuning, zoals 
grafische animaties, kleine advertentiespots 
of informatie in verband met een product of 
niet-audiovisuele dienst.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat het toepassingsterrein van de richtlijn TV en op TV 
gelijkende diensten omvat, zoals oorspronkelijk bedoeld en dat het verschil tussen 
"massamedia" en "persoonlijke media" wordt erkend.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 57
OVERWEGING 14 BIS (nieuw)
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(14 bis) De mate van effect op de 
samenleving die door omroeporganisaties 
wordt bereikt, kan alleen worden bereikt 
door diensten op aanvraag die zich op 
dezelfde massamarkt richten. Diensten op 
aanvraag die zich richten op een 
massamarkt moeten een op gepaste wijze 
gediversifieerde catalogus van 
televisieprogramma's aanbieden. 
Regelgeving die zich zowel richt op de 
bescherming van doelen van algemeen 
belang als op het vermijden van vervalsing 
van de concurrentie tussen lineaire en niet-
lineaire diensten moet daarom uitsluitend 
van toepassing zijn op die niet-lineaire 
diensten die een dergelijke catalogus 
verstrekken.

Or. en

Motivering

De uitbreiding van de toepassingssfeer van de richtlijn is gedeeltelijk gemotiveerd met het 
argument dat er, naar men veronderstelt, behoefte is te komen tot een "eerlijk speelveld" voor 
de traditionele omroeporganisaties en degenen die niet-lineaire diensten verlenen. Daaruit 
volgt dat er alleen verplichtingen moeten worden opgelegd aan die niet-lineaire 
dienstenaanbieders die zich op dezelfde markt richten als traditionele omroeporganisaties. In 
de overwegingen 13 en 14 van het Commissievoorstel is vermeld dat de richtlijn alleen 
betrekking moet hebben op diensten met het karakter van "massamedia".

De aanvulling op overweging 14 levert een bijdrage aan de omschrijving van deze bedoeling 
op het niet-lineaire gebied. Alleen diensten met een divers programma-aanbod zullen dezelfde 
massamarkt kunnen aanspreken als de grote omroeporganisaties. In de 
mededingingswetgeving van de EU wordt de marktdefinitie gedeeltelijk gekoppeld aan het 
potentieel voor substitutie aan de aanbodzijde. Op het gebied van de audiovisuele diensten 
ondervindt dat potentieel de beperking van de tijd en de fondsen die nodig zijn om een diverse 
programmacatalogus samen te stellen.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 58
OVERWEGING 14 BIS (nieuw)
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(14 bis) Er bestaat een aantal technische en 
wettelijke verschillen tussen de traditionele 
omroep en internetdiensten. De definities 
van diensten die in deze richtlijn worden 
gegeven, dienen derhalve uitsluitend voor 
de toepassing van deze richtlijn, zonder 
afbreuk te doen aan de toepassingssfeer en 
de geldigheid van onderliggende rechten 
waarvoor andere relevante wetgeving 
voorschriften geeft.

Or. en

Motivering

In tegenstelling tot de traditionele omroepactiviteiten zijn internetdiensten niet 
noodzakelijkerwijs beperkt ten aanzien van het gebied dat zij bestrijken, is het niveau van de 
controle van internetdienstverleners over de verspreiding van de inhoud veel groter dan die 
van traditionele omroeporganisaties en verschilt de opbouw van de twee dienstencategorieën 
en ook hun aard zodanig dat gelijkstelling van internetdiensten met omroepdiensten in de 
meeste gevallen onrealistisch zou zijn en derhalve onmogelijk in de praktijk toepasbaar en 
uitvoerbaar.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 59
OVERWEGING 15

(15) Deze richtlijn heeft geen betrekking op 
elektronische versies van kranten en 
tijdschriften.

(15) Deze richtlijn heeft geen betrekking op 
elektronische versies van kranten en 
tijdschriften, periodieken, week- of 
maandbladen of boeken wanneer de visuele 
inhoud grotendeels statisch is.

Or. en

Motivering

Verduidelijking.

Amendement ingediend door John Purvis
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Amendement 60
OVERWEGING 16

(16) De term "audiovisueel" verwijst naar 
bewegende beelden met of zonder geluid,
waardoor deze wel betrekking heeft op 
stomme films, maar niet op de doorgifte van 
geluid of radio.

(16) Voor de toepassing van deze richtlijn 
verwijst de term "audiovisueel" naar 
bewegende beelden met of zonder geluid, 
waardoor deze wel betrekking heeft op 
stomme films, maar niet op de doorgifte van 
geluid of radio.

Or. en

Motivering

Een verduidelijking, aangezien de term "audiovisueel" in andere besluiten, zoals de 
classificatie van diensten in WTO/GATS ook betrekking heeft op radio.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 61
OVERWEGING 16 BIS (nieuw)

(16 bis) Een audiovisuele mediadienst 
bestaat uit programma's, dat wil zeggen 
een samenhangende opeenvolging van 
bewegende beelden met of zonder geluid, 
onder een redactionele 
verantwoordelijkheid, die worden verspreid 
door een aanbieder van mediadiensten 
overeenkomstig een vast 
programmaschema of die zijn opgenomen 
in een catalogus.

Or. fr

Motivering

Amendement ter verduidelijking van het begrip audiovisuele mediadienst.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 62
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OVERWEGING 18

(18) Naast reclame en telewinkelen wordt 
het ruimere begrip audiovisuele commerciële
communicatie geïntroduceerd. Dit omvat 
bewegende beelden, al dan niet met geluid, 
waarvan audiovisuele mediadiensten 
vergezeld gaan en die dienen om direct of 
indirect de goederen, diensten of het imago 
te promoten van een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon die een economische activiteit 
bedrijft, zodat de kosteloos uitgezonden 
spots van de overheid en charitatieve 
instanties er niet onder vallen. 

(18) Naast reclame en telewinkelen wordt 
het ruimere begrip audiovisuele commerciële 
communicatie geïntroduceerd. Dit omvat 
bewegende beelden, al dan niet met geluid
die worden uitgezonden als onderdeel van 
lineaire audiovisuele mediadiensten 
vergezeld gaan en die dienen om direct of 
indirect de goederen, diensten of het imago 
te promoten van een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon die een economische activiteit 
bedrijft, zodat de kosteloos uitgezonden 
spots van de overheid en charitatieve 
instanties er niet onder vallen. 

Or. en

Motivering

De beperking van de definitie tot lineaire audiovisuele commerciële communicatie zal de kans 
op verwarring beperken met definities van commerciële communicatie en andere EU-
wetgeving, zoals de richtlijn Elektronische handel en de richtlijn inzake de Databescherming 
voor elektronische communicatie.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 63
OVERWEGING 19 BIS (nieuw)

(19 bis) Ter bevordering van een sterke, 
concurrerende en geïntegreerde Europese 
audiovisuele industrie en ter bevordering 
van het pluralisme van de media in de 
gehele Europese Unie blijft het van 
essentieel belang dat slechts één lidstaat de 
jurisdictie heeft over elke willekeurige
aanbieder van audiovisuele mediadiensten. 
Daarom moeten de criteria voor de 
bepaling van de plaats van vestiging die 
worden gebruikt om die jurisdictie te 
bepalen, blijven zoals omschreven in 
richtlijn 97/36/EG.
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Or. en

Motivering

Versterking van het beginsel van het land van oorsprong en specifiek bedoeld ter versterking 
van de huidige definities van plaats van vestiging en jurisdictie, die tot dusverre doeltreffend 
hebben gefunctioneerd voor de vergemakkelijking van grensoverschrijdende Europese 
omroepactiviteiten.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 64
OVERWEGING 19 BIS (nieuw)

(19 bis) Aangezien de eerbiediging van het 
pluralisme op informatiegebied een 
fundamenteel beginsel is van de Europese 
Unie dienen de lidstaten het ontstaan te 
voorkomen van een dominerende positie 
die dit beginsel zou kunnen schaden en 
moeten zij de vrijheid van informatie 
waarborgen door het bieden van een niet-
discriminerende toegang tot de diensten 
van de audiovisuele media die van 
algemeen belang zijn.

Or. fr

Motivering

De eerbiediging van het pluralisme op informatiegebied moet tot uiting komen in daarop 
gerichte bepalingen, zoals de "must carry"-regeling.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 65
OVERWEGING 20
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(20) Vanwege de technologische 
ontwikkelingen, met name op het gebied 
van digitale satellietuitzendingen, dienen 
de bijkomende criteria te worden aangepast 
teneinde een adequate regelgeving en 
doeltreffende toepassing daarvan te 
garanderen en de marktspelers werkelijk 
greep te geven op de inhoud van een 
audiovisuele mediadienst.

schrappen

Or. es

Motivering

In het digitale tijdperk neemt de zeggenschap van consumenten over de inhoud voortdurend 
toe, waardoor van een gebrekkige bescherming van de inhoud derhalve steeds minder kan 
worden gesproken. Het heeft geen zin de mate van ingrijpen ten aanzien van de inhoud op te 
voeren wanneer het pluralisme steeds verder toeneemt.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia en Monica Frassoni

Amendement 66
OVERWEGING 21 BIS (nieuw)

(21 bis) De definitie van het begrip 
"standaard consumentenapparatuur" moet 
ook functionele aspecten omvatten om 
ervoor te zorgen dat audiovisuele 
mediadiensten toegankelijk zijn voor 
mensen met handicaps en voor ouderen. 
Tot de kenmerken die de toegankelijkheid 
van dergelijke diensten moeten
waarborgen, moeten onder meer horen: 
gebarentaal, ondertiteling, 
audiobeschrijving van beelden, audio-
ondertiteling en een menugids die 
makkelijk te bedienen en te begrijpen is.

Or. it

Motivering

Bij de definitie van het begrip "standaardconsumentenapparatuur" moet rekening worden 
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gehouden met het feit dat de media toegankelijk moeten zijn voor gehandicapten en ouderen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 67
OVERWEGING 24

(24) Krachtens deze richtlijn mogen de 
lidstaten niettemin, onverminderd de 
toepassing van het land-van-oorsprong-
beginsel, maatregelen nemen die het vrij 
verkeer van televisie-uitzendingen beperken, 
doch enkel onder bepaalde voorwaarden die 
in artikel 2 bis van deze richtlijn zijn 
genoemd en overeenkomstig de in deze 
richtlijn vastgelegde procedure. Het 
Europees Hof van Justitie heeft steeds 
gesteld dat elke beperking van de vrijheid 
van dienstverrichting, zoals een eventuele 
afwijking van een van de grondbeginselen 
van het Verdrag, op restrictieve wijze moet 
worden uitgelegd.

(24) Krachtens deze richtlijn mogen de 
lidstaten niettemin, onverminderd de 
toepassing van het land-van-oorsprong-
beginsel, maatregelen nemen die het vrij 
verkeer van audiovisuele mediadiensten 
beperken, doch enkel onder bepaalde 
voorwaarden die in artikel 2 bis van deze 
richtlijn zijn genoemd en overeenkomstig de 
in deze richtlijn vastgelegde procedure. Het 
Europees Hof van Justitie heeft steeds 
gesteld dat elke beperking van de vrijheid 
van dienstverrichting, zoals een eventuele 
afwijking van een van de grondbeginselen 
van het Verdrag, op restrictieve wijze moet 
worden uitgelegd.

Or. en

Motivering

Artikel 2 bis moet betrekking hebben op alle audiovisuele mediadiensten.

Amendement ingediend door Rebecca Harms en Monica Frassoni

Amendement 68
OVERWEGING 25
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(25) In haar mededeling aan de Raad en het 
Europees Parlement getiteld Betere 
regelgeving met het oog op economische 
groei en meer banen in de Europese Unie 
heeft de Commissie benadrukt dat een 
zorgvuldige analyse van de passende 
regelgevingsaanpak moet worden gemaakt, 
waarbij in het bijzonder moet worden 
bepaald of voor de betrokken sector en het 
betrokken probleem wetgeving de voorkeur 
moet krijgen of dat alternatieven zoals co-
regulering en zelfregulering overweging 
verdienen. Wat co-regulering en 
zelfregulering betreft, voorziet het 
interinstitutioneel akkoord "Beter 
wetgeven" in de nodige afspraken omtrent 
definities, criteria en procedures. De 
ervaring heeft uitgewezen dat co-
regulerings- en 
zelfreguleringsinstrumenten die zijn 
opgezet overeenkomstig de verschillende 
wetgevingstradities van de lidstaten, een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het 
bereiken van een hoog niveau van 
consumentenbescherming.

(25) In haar mededeling aan de Raad en het 
Europees Parlement getiteld Betere 
regelgeving met het oog op economische 
groei en meer banen in de Europese Unie 
heeft de Commissie benadrukt dat een 
zorgvuldige analyse van de passende 
regelgevingsaanpak moet worden gemaakt, 
waarbij in het bijzonder moet worden 
bepaald of voor de betrokken sector en het 
betrokken probleem wetgeving de voorkeur 
moet krijgen of dat alternatieven zoals co-
regulering en zelfregulering overweging 
verdienen. Het streven naar doelstellingen 
van algemeen belang op het gebied van de 
niet-lineaire diensten zal doeltreffender 
verlopen indien dit wordt uitgevoerd met de 
actieve steun van de dienstverleners zelf. 
De lidstaten worden aangemoedigd 
uitgebreid gebruik te maken van 
doorzichtige en door velen gedeelde 
regelingen voor có-regulering op alle 
gebieden van deze richtlijn die betrekking 
hebben op alle verleners van audiovisuele 
mediadiensten. Zelfregulering kan een 
andere methode zijn voor de uitvoering van 
bepaalde bepalingen van deze richtlijn, 
maar zij kan niet in de plaats komen van de 
verplichting van de wetgevingsautoriteiten, 
zodat co-regulering de noodzakelijke 
"wettelijke verbinding" geeft tussen 
zelfregulering en de nationale wetgever. 
Met de specifieke kenmerken van de 
nationale regelgeving voor de media van de 
lidstaten moet rekening worden gehouden.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten regelingen voor co-regulering op de gebieden die door de richtlijn 
worden gecoördineerd aanmoedigen. Als zij dat doen, moeten de regelingen grotendeels 
aanvaardbaar zijn door de belangrijkste belanghebbenden en moeten ze een doeltreffende 
wetshandhaving bieden. Als de lidstaten taken voor het bereiken van de doelstellingen van de 
richtlijn toevertrouwen aan zelfreguleringsorganen, dan moet het mechanisme waarmee zij 
deze taken toevertrouwen voldoende duidelijk zijn.
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Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 69
OVERWEGING 25

(25) In haar mededeling aan de Raad en het 
Europees Parlement getiteld Betere 
regelgeving met het oog op economische 
groei en meer banen in de Europese Unie 
heeft de Commissie benadrukt dat een 
zorgvuldige analyse van de passende 
regelgevingsaanpak moet worden gemaakt, 
waarbij in het bijzonder moet worden 
bepaald of voor de betrokken sector en het 
betrokken probleem wetgeving de voorkeur 
moet krijgen of dat alternatieven zoals co-
regulering en zelfregulering overweging 
verdienen. Wat co-regulering en 
zelfregulering betreft, voorziet het 
interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" 
in de nodige afspraken omtrent definities, 
criteria en procedures. De ervaring heeft 
uitgewezen dat co-regulerings- en 
zelfreguleringsinstrumenten die zijn opgezet 
overeenkomstig de verschillende 
wetgevingstradities van de lidstaten, een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het bereiken 
van een hoog niveau van 
consumentenbescherming.

(25) In haar mededeling aan de Raad en het 
Europees Parlement getiteld Betere 
regelgeving met het oog op economische 
groei en meer banen in de Europese Unie 
heeft de Commissie benadrukt dat een 
zorgvuldige analyse van de passende 
regelgevingsaanpak moet worden gemaakt, 
waarbij in het bijzonder moet worden 
bepaald of voor de betrokken sector en het 
betrokken probleem wetgeving de voorkeur 
moet krijgen of dat alternatieven zoals co-
regulering en zelfregulering overweging 
verdienen. Wat co-regulering en 
zelfregulering betreft, voorziet het 
interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" 
in de nodige afspraken omtrent definities, 
criteria en procedures. De ervaring heeft 
uitgewezen dat co-regulerings- en
zelfreguleringsinstrumenten die zijn opgezet 
overeenkomstig de verschillende 
wetgevingstradities van de lidstaten, een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het bereiken 
van een hoog niveau van 
consumentenbescherming.

De maatregelen voor het bereiken van de
doelstellingen van algemeen belang in de 
sector van de diensten van nieuwe 
audiovisuele media zullen doeltreffender 
zijn als ze worden genomen met de actieve 
ondersteuning van de verleners van deze 
diensten zelf. De lidstaten kunnen daarom 
een ruimer gebruik maken van 
doorzichtige en gemeenschappelijk 
toegepaste co-reguleringsmechanismen, 
met name voor de niet-lineaire diensten.
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De instrumenten voor co-regulering en 
zelfregulering moeten voor de toepassing 
van deze richtlijn en overeenkomstig deze 
richtlijn worden gebruikt onder
eerbiediging van de juridische tradities van 
de lidstaten.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt duidelijk gemaakt hoe de regelgeving op grond van deze richtlijn 
die in de lidstaten wordt toegepast en de co-regulering en zelfregulering elkaar aanvullen.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 70
OVERWEGING 25

(25) In haar mededeling aan de Raad en 
het Europees Parlement getiteld Betere 
regelgeving met het oog op economische 
groei en meer banen in de Europese Unie 
heeft de Commissie benadrukt dat een 
zorgvuldige analyse van de passende 
regelgevingsaanpak moet worden gemaakt, 
waarbij in het bijzonder moet worden 
bepaald of voor de betrokken sector en het 
betrokken probleem wetgeving de voorkeur 
moet krijgen of dat alternatieven zoals co-
regulering en zelfregulering overweging 
verdienen. Wat co-regulering en 
zelfregulering betreft, voorziet het 
interinstitutioneel akkoord "Beter 
wetgeven" in de nodige afspraken omtrent 
definities, criteria en procedures. De 
ervaring heeft uitgewezen dat co-regulerings- 
en zelfreguleringsinstrumenten die zijn 
opgezet overeenkomstig de verschillende 
wetgevingstradities van de lidstaten, een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het bereiken 
van een hoog niveau van 
consumentenbescherming.

(25) De ervaring heeft uitgewezen dat co-
regulerings- en zelfreguleringsinstrumenten 
die zijn opgezet overeenkomstig de 
verschillende wetgevingstradities van de 
lidstaten, een belangrijke rol kunnen spelen 
bij het bereiken van een hoog niveau van 
bescherming van de toeschouwers en de 
consumenten.
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Or. en

Motivering

Tot de teksten waarnaar in deze overweging wordt verwezen, behoort ondermeer het 
interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven", waarin het volgende staat:

De Commissie ziet erop toe dat de toepassing van co-regulerings- en 
zelfreguleringsmechanismen "niet worden toegepast wanneer het grondrechten of een 
belangrijke beleidskeuze betreft of in situaties waarin de regels in alle lidstaten op 
eenvormige wijze dienen te worden toegepast". Een expliciete verwijzing naar het akkoord 
kan tot verwarring leiden over de mogelijkheid tot toepassing van co-regulering op gebieden 
die door de richtlijn worden bestreken en waartoe inderdaad "belangrijke beleidskeuzen" 
behoren of grondrechten, zoals bijvoorbeeld bescherming van de menselijke waardigheid (zie 
overweging 30, die de harmonisatie in de richtlijn rechtvaardigt door te wijzen op het feit dat 
zij betrekking heeft op belangrijke doelstellingen van algemeen belang).

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 71
OVERWEGING 25
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(25) In haar mededeling aan de Raad en 
het Europees Parlement getiteld Betere 
regelgeving met het oog op economische 
groei en meer banen in de Europese Unie 
heeft de Commissie benadrukt dat een 
zorgvuldige analyse van de passende 
regelgevingsaanpak moet worden gemaakt, 
waarbij in het bijzonder moet worden 
bepaald of voor de betrokken sector en het 
betrokken probleem wetgeving de voorkeur 
moet krijgen of dat alternatieven zoals co-
regulering en zelfregulering overweging 
verdienen. Wat co-regulering en 
zelfregulering betreft, voorziet het 
interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" 
in de nodige afspraken omtrent definities, 
criteria en procedures. De ervaring heeft 
uitgewezen dat co-regulerings- en 
zelfreguleringsinstrumenten die zijn opgezet 
overeenkomstig de verschillende 
wetgevingstradities van de lidstaten, een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het bereiken 
van een hoog niveau van 
consumentenbescherming.

(25) De ervaring heeft uitgewezen dat co-
regulerings- en zelfreguleringsinstrumenten 
die zijn opgezet overeenkomstig de 
verschillende wetgevingstradities van de 
lidstaten, een belangrijke rol kunnen spelen 
bij het bereiken van een hoog niveau van 
bescherming van de toeschouwers en de 
consumenten.

Or. en

Motivering

De definitie van co-regulering die in het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" wordt 
gegeven, biedt slechts één manier voor de opzet van een zelfregulerings- of co-
reguleringsinstrument en correspondeert niet met een aantal bestaande modellen voor 
zelfregulering en co-regulering in Europa. Aangezien zowel co-regulering als zelfregulering 
goede resultaten hebben laten zien, zou de invoering van beperkende definities niet nuttig 
zijn.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 72
OVERWEGING 25 BIS (nieuw)
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(25 bis) Het streven naar doelstellingen van 
algemeen belang op het gebied van de niet-
lineaire diensten zal doeltreffender 
verlopen indien dit wordt uitgevoerd met de 
actieve steun van de dienstverleners zelf. 
De lidstaten worden aangemoedigd 
uitgebreid gebruik te maken van 
doorzichtige en door velen gedeelde 
regelingen voor co-regulering.

Or. en

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 73
OVERWEGING 26

(26) Omroeporganisaties kunnen op basis 
van exclusiviteit de rechten verwerven op de 
uitzending van bepaalde evenementen van 
openbaar belang. Het is evenwel essentieel 
het pluralisme te bevorderen door de 
diversiteit van de nieuwsproductie- en 
-programmering in de gehele Europese Unie 
te bevorderen en door de beginselen van 
artikel 11 van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie in acht 
te nemen. 

(26) Omroeporganisaties kunnen op basis 
van exclusiviteit de rechten verwerven op de 
uitzending van bepaalde evenementen van 
openbaar belang. Het is evenwel essentieel 
het pluralisme te bevorderen door de 
diversiteit van de nieuwsproductie- en 
-programmering in de gehele Europese Unie 
te bevorderen en door de beginselen van 
artikel 11 van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie in acht 
te nemen. Voor zover het de lidstaten voor 
dit doel is toegestaan lijsten op te stellen 
van evenementen van groot openbaar 
belang die niet op basis van exclusiviteit 
mogen worden uitgezonden, is het aan de 
lidstaat in een bepaald geval te beslissen of 
hij een dergelijke lijst opstelt, aan welke 
evenementen hij een groot openbaar 
belang toekent, hoe het begrip "aanzienlijk 
deel van het publiek" moet worden 
geïnterpreteerd en welke vorm van 
berichtgeving ter beschikking moet worden 
gesteld.

Or. de

Motivering
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Het moet een zaak van de lidstaten zijn aan welke evenementen zij een groot openbaar belang 
toekennen, hoe zij "aanzienlijk deel van het publiek" omschrijven en welke vorm 
berichtgeving ter beschikking moet staan.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 74
OVERWEGING 26

(26) Omroeporganisaties kunnen op basis 
van exclusiviteit de rechten verwerven op de 
uitzending van bepaalde evenementen van 
openbaar belang. Het is evenwel essentieel 
het pluralisme te bevorderen door de 
diversiteit van de nieuwsproductie- en 
-programmering in de gehele Europese Unie 
te bevorderen en door de beginselen van 
artikel 11 van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie in acht 
te nemen. 

(26) Omroeporganisaties kunnen op basis 
van exclusiviteit de rechten verwerven op de 
uitzending van bepaalde evenementen van 
openbaar belang. Het is evenwel essentieel 
het pluralisme te bevorderen door de 
diversiteit van de nieuwsproductie- en 
-programmering in de gehele Europese Unie 
te bevorderen en door de beginselen van 
artikel 11 van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie in acht 
te nemen, zodat de gebruikers een vrij
toegankelijke ontvangst wordt 
gegarandeerd van de meest voor de hand 
liggende evenementen in elke lidstaat, 
overeenkomstig de betrokken nationale 
wetgeving. Er is sprake van een vrij
toegankelijke ontvangst wanneer meer dan 
95% van de gebruikers in elke lidstaat het 
signaal duidelijk en rechtstreeks kunnen 
ontvangen, zonder enige apparatuur in hun 
huis te moeten installeren of de bestaande 
infrastructuur in het gebouw waarin zij 
wonen te moeten veranderen. Het begrip 
"vrij toegankelijke ontvangst" betekent dat 
aan twee voorwaarden moet worden 
voldaan: de dienst moet gratis zijn (men 
behoeft niet te betalen om toegang te 
verkrijgen) en iedere burger (zo dicht 
mogelijk bij de 100%) moet de dienst 
kunnen gebruiken.

Or. es

Motivering
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Bij een "vrij toegankelijke ontvangst" moet aan twee voorwaarden voldaan zijn: de dienst 
moet gratis zijn (geen betaling voor toegang) en iedere burger (zo dicht mogelijk bij de 
100%) moet de dienst kunnen gebruiken.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 75
OVERWEGING 27



PE 376.424v01-00 40/97 AM\622816NL.doc

NL

(27) Teneinde het fundamentele recht op 
informatiegaring te waarborgen en de 
belangen van de kijkers in de Europese Unie 
volledig en afdoende te beschermen, dienen 
zij die de exclusieve rechten bezitten op de 
uitzending van het verslag van een 
evenement van openbaar belang, derhalve 
andere omroeporganisaties en namens 
omroeporganisaties optredende 
bemiddelingsagentschappen het recht te 
geven fragmenten van dat verslag te 
gebruiken voor hun algemene 
nieuwsprogrammering op eerlijke, redelijke 
en niet-discriminerende voorwaarden, zij het 
met inachtneming van die exclusieve rechten. 
Deze voorwaarden dienen tijdig voor het 
evenement van openbaar belang te worden 
bekendgemaakt teneinde anderen de 
gelegenheid te geven van dit recht gebruik te 
maken. In het algemeen hoeven dergelijke 
fragmenten niet langer te zijn dan 
90 seconden.

(27) Teneinde het fundamentele recht op 
informatiegaring te waarborgen en de 
belangen van de kijkers in de Europese Unie 
volledig en afdoende te beschermen, dienen 
zij die de exclusieve rechten bezitten op de 
uitzending van het verslag van een 
evenement van openbaar belang, derhalve 
andere omroeporganisaties en rechtstreeks 
namens geautoriseerde omroeporganisaties 
optredende bemiddelingsagentschappen, 
zoals persbureaus, het recht te geven 
fragmenten van dat verslag te gebruiken voor 
hun algemene nieuwsprogrammering op 
eerlijke, redelijke en niet-discriminerende 
voorwaarden, zij het met inachtneming van 
die exclusieve rechten. Deze voorwaarden 
dienen tijdig voor het evenement van 
openbaar belang te worden bekendgemaakt 
teneinde anderen de gelegenheid te geven 
van dit recht gebruik te maken. In het 
algemeen hoeven dergelijke fragmenten niet 
langer te zijn dan 90 seconden en dienen zij 
te worden verzonden voordat het evenement 
is afgelopen, na 36 uur na afloop van het 
evenement te worden uitgezonden, gebruikt 
te worden om een openbaar archief te 
vormen en te worden ontdaan van het logo 
of andere identiteitskenmerken van de 
gastheeromroep. Korte fragmenten dienen 
niet gebruikt te worden in niet-lineaire 
diensten. Indien een andere 
omroeporganisatie in dezelfde lidstaat 
exclusieve rechten op het desbetreffende 
evenement heeft verworven, dient bij deze 
organisatie te worden verzocht om toegang 
tot de fragmenten. Aldus dragen de 
lidstaten bij tot de uitvoering van hun 
verklaarde voornemen krachtens artikel 9 
van het verdrag van de Raad van Europa 
over grensoverschrijdende televisie.    

Or. en

Motivering

Het recht op korte nieuwsfragmenten is noodzakelijk als waarborg voor het recht van de 
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burger op vrije informatie. Het voorstel van de Commissie over korte fragmenten gaat niet 
ver genoeg, daar er geen Europees recht op korte fragmenten als zodanig wordt ingevoerd. 
Een dergelijk recht zou echter grote voordelen bieden, in het bijzonder voor kleinere televisie-
aanbieders in de kleinere lidstaten. Het invoeren van een pan-Europees recht op korte 
nieuwsfragmenten repareert marktgebreken in gevallen waarin omroeporganisaties niet in 
staat zijn korte nieuwsfragmenten te verkrijgen van belangrijke publieke evenementen die 
plaatsvinden in andere lidstaten met het oog op opneming daarvan in hun algemene 
nieuwsuitzendingen. Daar het belangrijk is dat dit recht niet ondermijnend uitwerkt op 
investeringen in exclusieve rechten, maken de toevoegingen aan overweging 27 duidelijk dat 
materiaal dat wordt verkregen krachtens het recht op korte nieuwsfragmenten uitsluitend 
gebruikt mag worden in algemene nieuwsprogramma's van lineaire audiovisuele 
mediadiensten (zoals omschreven in artikel 1) in streng beperkte omstandigheden. In het 
amendement wordt verder duidelijk gemaakt dat het recht op uitzending van korte 
nieuwsfragmenten in de gehele EU ten uitvoer moet worden gelegd en dat naast TV-
omroeporganisaties ook bemiddelingsagentschappen zoals persbureaus het recht moeten 
hebben korte fragmenten uit te zenden, op voorwaarde dat zij rechtstreeks voor of namens een 
omroeporganisatie werken. Ook wordt verduidelijkt op welke concrete voorwaarden e.e.a. 
dient te geschieden.        

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 76
OVERWEGING 27
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(27) Teneinde het fundamentele recht op 
informatiegaring te waarborgen en de 
belangen van de kijkers in de Europese Unie 
volledig en afdoende te beschermen, dienen 
zij die de exclusieve rechten bezitten op de 
uitzending van het verslag van een 
evenement van openbaar belang, derhalve 
andere omroeporganisaties en namens 
omroeporganisaties optredende 
bemiddelingsagentschappen het recht te 
geven fragmenten van dat verslag te 
gebruiken voor hun algemene 
nieuwsprogrammering op eerlijke, redelijke 
en niet-discriminerende voorwaarden, zij het 
met inachtneming van die exclusieve rechten. 
Deze voorwaarden dienen tijdig voor het 
evenement van openbaar belang te worden 
bekendgemaakt teneinde anderen de 
gelegenheid te geven van dit recht gebruik te 
maken. In het algemeen hoeven dergelijke 
fragmenten niet langer te zijn dan 
90 seconden.

(27) Teneinde het fundamentele recht op 
informatiegaring te waarborgen en de 
belangen van de kijkers in de Europese Unie 
volledig en afdoende te beschermen, dienen 
zij die de exclusieve rechten bezitten op de 
uitzending van het verslag van een 
evenement van openbaar belang, derhalve 
tegen een redelijke vergoeding andere 
omroeporganisaties en persbureaus die 
namens omroeporganisaties optreden het 
recht te geven fragmenten van dat verslag 
uitsluitend te gebruiken voor hun algemene 
nieuwsprogrammering op eerlijke, redelijke 
en niet-discriminerende voorwaarden, zij het 
met inachtneming van die exclusieve rechten. 
Deze voorwaarden dienen tijdig voor het 
evenement van openbaar belang te worden 
bekendgemaakt teneinde anderen de 
gelegenheid te geven van dit recht gebruik te 
maken. In het algemeen dienen dergelijke 
fragmenten:

- niet langer te zijn dan 90 seconden,

- te worden uitgezonden na 48 uur na 
afloop van het evenement,

- te worden gebruikt om een openbaar 
vermaaksarchief te vormen,
- te worden ontdaan van het logo of andere 
identiteitskenmerken van de 
gastheeromroep, of

- te worden gebruikt om nieuwe niet-
lineaire diensten te creëren.

Or. en

Motivering

Het creëren van een pan-Europees recht op korte nieuwsfragmenten heft marktgebreken op in 
gevallen waarin omroeporganisaties niet in staat zijn korte nieuwsfragmenten te verkrijgen 
van belangrijke evenementen in andere lidstaten om deze te verwerken in hun algemene 
nieuwsprogramma's. Daar het belangrijk is dat dit recht niet ondermijnend uitwerkt op 
investeringen in exclusieve rechten, maken de toevoegingen aan overweging 27 duidelijk dat 
materiaal dat wordt verkregen krachtens het recht op korte nieuwsfragmenten uitsluitend 
gebruikt mag worden in algemene nieuwsprogramma's van lineaire audiovisuele 
mediadiensten (zoals omschreven in artikel 1) in streng beperkte omstandigheden. De 
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voorgestelde beperkingen, die tegemoetkomen aan de bezorgdheden van Europese 
sportorganisaties en anderen, voorkomen voorts het hergebruik van materiaal dat krachtens 
het recht op korte nieuwsfragmenten is verkregen in vermaaksdiensten op aanvraag. 
Bovendien wordt ervoor gezorgd dat alle marginale kosten die gepaard gaan met het 
beschikbaar maken van het materiaal worden vergoed. Het amendement is gebaseerd op 
onder meer het omroepverdrag tussen de Duitse deelstaten.     

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 77
OVERWEGING 27

(27) Teneinde het fundamentele recht op 
informatiegaring te waarborgen en de 
belangen van de kijkers in de Europese Unie 
volledig en afdoende te beschermen, dienen 
zij die de exclusieve rechten bezitten op de 
uitzending van het verslag van een 
evenement van openbaar belang, derhalve 
andere omroeporganisaties en namens 
omroeporganisaties optredende 
bemiddelingsagentschappen het recht te 
geven fragmenten van dat verslag te 
gebruiken voor hun algemene 
nieuwsprogrammering op eerlijke, redelijke 
en niet-discriminerende voorwaarden, zij het
met inachtneming van die exclusieve rechten. 
Deze voorwaarden dienen tijdig voor het 
evenement van openbaar belang te worden 
bekendgemaakt teneinde anderen de 
gelegenheid te geven van dit recht gebruik te 
maken. In het algemeen hoeven dergelijke 
fragmenten niet langer te zijn dan 
90 seconden.

(27) Teneinde het fundamentele recht op 
informatiegaring te waarborgen en de 
belangen van de kijkers in de Europese Unie 
volledig en afdoende te beschermen, dienen 
in een lidstaat gevestigde 
omroeporganisaties recht te hebben om
fragmenten van dat verslag te gebruiken voor 
hun algemene nieuwsprogrammering. De 
toegang tot de korte fragmenten dient te 
worden verstrekt op eerlijke, redelijke en niet-
discriminerende voorwaarden, tegen een 
redelijke vergoeding met inachtneming van 
exclusieve rechten. Deze voorwaarden 
dienen tijdig voor het evenement van 
openbaar belang te worden bekendgemaakt 
teneinde anderen de gelegenheid te geven 
van dit recht gebruik te maken. In het 
algemeen hoeven dergelijke fragmenten niet 
langer te zijn dan 90 seconden.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 1, lid 6 (art. 3, letter b, punt 11). 

Amendement ingediend door Catherine Trautmann
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Amendement 78
OVERWEGING 27

(27) Teneinde het fundamentele recht op 
informatiegaring te waarborgen en de 
belangen van de kijkers in de Europese Unie 
volledig en afdoende te beschermen, dienen 
zij die de exclusieve rechten bezitten op de 
uitzending van het verslag van een 
evenement van openbaar belang, derhalve 
andere omroeporganisaties en namens 
omroeporganisaties optredende 
bemiddelingsagentschappen het recht te 
geven fragmenten van dat verslag te 
gebruiken voor hun algemene 
nieuwsprogrammering op eerlijke, redelijke 
en niet-discriminerende voorwaarden, zij het 
met inachtneming van die exclusieve rechten. 
Deze voorwaarden dienen tijdig voor het 
evenement van openbaar belang te worden 
bekendgemaakt teneinde anderen de 
gelegenheid te geven van dit recht gebruik te 
maken. In het algemeen hoeven dergelijke 
fragmenten niet langer te zijn dan 
90 seconden.

(27) Teneinde het fundamentele recht op 
informatiegaring te waarborgen en de 
belangen van de kijkers in de Europese Unie 
volledig en afdoende te beschermen, dienen 
zij die de exclusieve rechten bezitten op de 
uitzending van het verslag van een 
evenement van openbaar belang, derhalve 
andere omroeporganisaties en namens 
omroeporganisaties optredende persbureaus 
het recht te geven fragmenten van dat verslag 
te gebruiken voor hun algemene 
nieuwsprogrammering op eerlijke, redelijke 
en niet-discriminerende voorwaarden, zij het 
met inachtneming van die exclusieve rechten. 
Deze voorwaarden dienen tijdig voor het 
evenement van openbaar belang te worden 
bekendgemaakt teneinde anderen de 
gelegenheid te geven van dit recht gebruik te 
maken. In het algemeen hoeven dergelijke 
fragmenten niet langer te zijn dan 
90 seconden.

Or. fr

Motivering

Het is te verkiezen om te spreken over persbureaus in plaats van bemiddelingsagentschappen. 
Deze laatste term is te vaag en refereert niet aan waarborgen ten aanzien van 
professionaliteit.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 79
OVERWEGING 27
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(27) Teneinde het fundamentele recht op 
informatiegaring te waarborgen en de 
belangen van de kijkers in de Europese Unie 
volledig en afdoende te beschermen, dienen 
zij die de exclusieve rechten bezitten op de 
uitzending van het verslag van een 
evenement van openbaar belang, derhalve 
andere omroeporganisaties en namens 
omroeporganisaties optredende 
bemiddelingsagentschappen het recht te 
geven fragmenten van dat verslag te 
gebruiken voor hun algemene 
nieuwsprogrammering op eerlijke, redelijke 
en niet-discriminerende voorwaarden, zij het 
met inachtneming van die exclusieve rechten. 
Deze voorwaarden dienen tijdig voor het 
evenement van openbaar belang te worden 
bekendgemaakt teneinde anderen de 
gelegenheid te geven van dit recht gebruik te 
maken. In het algemeen hoeven dergelijke 
fragmenten niet langer te zijn dan 
90 seconden.

(27) Teneinde het fundamentele recht op 
informatiegaring te waarborgen en de 
belangen van de kijkers in de Europese Unie 
volledig en afdoende te beschermen, dienen 
zij die de exclusieve rechten bezitten op de 
uitzending van het verslag van een 
evenement van openbaar belang, derhalve 
andere omroeporganisaties en namens 
omroeporganisaties optredende 
bemiddelingsagentschappen het recht te 
geven fragmenten van dat verslag te 
gebruiken voor hun algemene 
nieuwsprogrammering tegen redelijke 
vergoeding en op niet-discriminerende 
voorwaarden, zij het met inachtneming van 
die exclusieve rechten. Deze voorwaarden 
dienen tijdig voor het evenement van 
openbaar belang te worden bekendgemaakt 
teneinde anderen de gelegenheid te geven 
van dit recht gebruik te maken. In het 
algemeen hoeven dergelijke fragmenten niet 
langer te zijn dan 90 seconden.

Or. en

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 80
OVERWEGING 27 BIS (nieuw)

(27 bis) Het recht op informatie wordt 
slechts ten dele versterkt met de in de 
onderhavige richtlijn opgenomen 
maatregelen, die moeten worden gezien als 
de eerste elementen in het vooruitzicht van 
een geleidelijke en meer systematische 
bestudering van de vormen en middelen ten 
behoeve van de uitbreiding van het recht 
van burgers op toegang tot de informatie 
en de inhoud die een gemeenschappelijk 
erfgoed van ideeën en kennis vormen.   

Or. it
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Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 81
OVERWEGING 28

(28) Niet-lineaire diensten verschillen van 
lineaire diensten in de keuze en de invloed 
van de gebruiker en in de gevolgen ervan 
voor de samenleving. Dit rechtvaardigt dat 
minder strenge wetgeving wordt vastgesteld 
voor lineaire diensten, die uitsluitend aan 
de basisvoorschriften van de artikelen 
3 quater tot en met 3 nonies hoeven te 
voldoen.

(28) Niet-lineaire diensten verschillen van 
lineaire diensten in de keuze en de invloed 
van de gebruiker en in de gevolgen ervan 
voor de samenleving, alsook in de 
mechanismen die het best gebruikt kunnen 
worden om doelstellingen van openbaar 
beleid te behalen. De markt voor dergelijke 
diensten bevindt zich in een vroeg stadium 
van ontwikkeling en de evolutie ervan in de 
toekomst kan niet op betrouwbare wijze 
worden voorspeld. Het is derhalve passend 
dat niet-lineaire diensten als "diensten in 
het kader van de informatiemaatschappij" 
onder de richtlijn inzake e-Handel blijven 
vallen en dat zelfregulering wordt 
aangemoedigd om doelen van openbaar 
beleid, zoals de bescherming van 
consumenten, minderjarigen en kwetsbare 
minderheden, te verwezenlijken. 

Or. en

Motivering

Niet-lineaire diensten zijn reeds gereguleerd in de richtlijn e-Handel. Een extra 
reguleringslaag voor deze net opkomende sector zou schadelijk en onnodig zijn, daar 
algemene wetgeving en zelfregulering succesvol lijken te werken, bijvoorbeeld ten aanzien 
van de bescherming van minderjarigen en bij het voorkomen van aanzetten tot haat.   

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia en Monica Frassoni

Amendement 82
OVERWEGING 28
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(28) Niet-lineaire diensten verschillen van 
lineaire diensten in de keuze en de invloed
van de gebruiker en in de gevolgen ervan 
voor de samenleving. Dit rechtvaardigt dat 
minder strenge wetgeving wordt vastgesteld
voor lineaire diensten, die uitsluitend aan de 
basisvoorschriften van de artikelen 3 quater 
tot en met 3 nonies hoeven te voldoen. 

(28) Niet-lineaire diensten verschillen van 
lineaire diensten in de keuzemogelijkheden 
van de gebruiker. Dit kan in enkele gevallen 
een rechtvaardiging vormen voor minder 
strenge wetgeving voor lineaire diensten, die 
in ieder geval aan de basisvoorschriften van 
de artikelen 3 quater tot en met 3 nonies 
moeten voldoen. 

Or. it

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 83
OVERWEGING 30

(30) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel gaan de in de 
onderhavige richtlijn beoogde maatregelen 
niet verder dan hetgeen nodig is om de 
doelstelling van de goede werking van de 
interne markt te verwezenlijken. Waar het 
nodig is op communautair niveau op te 
treden en teneinde zeker te stellen dat 
werkelijk een ruimte zonder binnengrenzen 
voor audiovisuele mediadiensten wordt 
gerealiseerd, dient de richtlijn een hoog 
beschermingsniveau te waarborgen wat 
betreft doelstellingen van algemeen belang, in 
het bijzonder de bescherming van 
minderjarigen en de menselijke waardigheid.

(30) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel gaan de in de 
onderhavige richtlijn beoogde maatregelen 
niet verder dan hetgeen nodig is om de 
doelstelling van de goede werking van de
interne markt te verwezenlijken. Waar het 
nodig is op communautair niveau op te 
treden en teneinde zeker te stellen dat 
werkelijk een ruimte zonder binnengrenzen 
voor audiovisuele mediadiensten wordt 
gerealiseerd, dient de richtlijn een hoog 
beschermingsniveau te waarborgen wat 
betreft doelstellingen van algemeen belang, in 
het bijzonder de bescherming van 
minderjarigen, de rechten van mensen met 
een handicap, in het bijzonder degenen met 
zicht- en gehoorproblemen, en de 
menselijke waardigheid.

Or. en

Motivering

Er dient ook rekening te worden gehouden met de rechten van mensen met een handicap en/of 
ouderen. 
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Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 84
OVERWEGING 31

(31) De verspreiding van schadelijke inhoud 
en gedrag via audiovisuele mediadiensten 
blijft een bron van zorg voor de wetgever, de 
industrie en ouders. Er zullen bovendien 
nieuwe uitdagingen bijkomen, met name in 
verband met nieuwe platforms en nieuwe 
producten. Derhalve is het noodzakelijk 
voorschriften in te voeren ten aanzien van
de lichamelijke, geestelijke en zedelijke 
ontwikkeling van minderjarigen en inzake de 
menselijke waardigheid in alle audiovisuele 
mediadiensten en in audiovisuele 
commerciële communicatie. 

(31) De verspreiding van schadelijke inhoud 
en gedrag via audiovisuele mediadiensten 
blijft een bron van zorg voor de wetgever, de 
industrie en ouders. Er zullen bovendien 
nieuwe uitdagingen bijkomen, met name in 
verband met nieuwe platforms en nieuwe 
producten. Derhalve is het noodzakelijk de 
lichamelijke, geestelijke en zedelijke 
ontwikkeling van minderjarigen en de 
menselijke waardigheid in alle audiovisuele 
mediadiensten en in audiovisuele 
commerciële communicatie te beschermen. 
Nationale regels of regelgeving van de 
Europese Unie om het noodzakelijke 
niveau van dergelijke bescherming te 
bereiken is alleen toegestaan wanneer 
normale wettelijke bescherming niet 
beschikbaar is en mag niet in de plaats 
komen van de toepassing van het 
prevalerende beginsel van het land van 
oorsprong.    

Or. en

Motivering

Tegen dit soort misbruik dient bescherming te worden geboden door de algemene wetgeving. 
Wanneer dit niet het geval is, dienen nationale wetgevers de mogelijkheid te hebben actie te 
ondernemen. Het beginsel van het land van oorsprong dient echter altijd te prevaleren.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 85
OVERWEGING 32
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(32) Er dient een zorgvuldige afweging 
plaats te vinden tussen enerzijds de 
maatregelen ter bescherming van 
minderjarigen en de menselijke waardigheid 
en anderzijds het fundamentele recht op 
vrijheid van meningsuiting, zoals dat in het 
Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie is neergelegd. Het doel van 
deze maatregelen is derhalve minderjarigen 
een adequate bescherming, met name wat 
betreft niet-lineaire diensten, te bieden, niet 
om niet voor minderjarigen geschikte inhoud 
als zodanig te verbieden.

(32) Er dient een zorgvuldige afweging 
plaats te vinden tussen enerzijds de 
maatregelen ter bescherming van 
minderjarigen en de menselijke waardigheid 
en anderzijds het fundamentele recht op 
vrijheid van meningsuiting, zoals dat in het 
Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie is neergelegd. Het doel van 
deze maatregelen is derhalve minderjarigen 
een adequate bescherming, met name wat 
betreft lineaire diensten, te bieden, niet om 
niet voor minderjarigen geschikte inhoud als 
zodanig te verbieden.

Or. en

Motivering

De richtlijn dient gericht te zijn op lineaire diensten in plaats van op niet-lineaire diensten. 

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 86
OVERWEGING 33 BIS (nieuw)

(33 bis) Teneinde een toereikend niveau 
van bescherming van minderjarigen te 
bereiken, dienen de nationale regelgevende 
instanties tijdvakken vast te stellen voor 
kinderen alsmede definities voor op 
kinderen gerichte programma's. 

Or. en

Motivering

Bij gebrek aan een uniforme, voor de gehele EU geldende definitie van "kinderen" en 
"kinderprogramma's" is het ten behoeve van deze richtlijn noodzakelijk dat nationale 
regelgevende instanties duidelijke tijdvakken vaststellen waarbinnen een hoger 
beschermingsniveau van toepassing is.

Amendement ingediend door Eluned Morgan
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Amendement 87
OVERWEGING 35

(35) Lineaire audiovisuele mediadiensten 
kunnen gedeeltelijk worden vervangen door 
niet-lineaire diensten. Derhalve moeten zij, 
waar dit uitvoerbaar is, de vervaardiging en 
verspreiding van Europese producties op 
doeltreffende wijze promoten om aldus een 
bijdrage te leveren aan de bevordering van 
de culturele verscheidenheid. Het is van 
belang de toepassing van de bepalingen 
inzake het promoten van Europese 
producties via audiovisuele mediadiensten 
regelmatig te evalueren. Binnen het bestek 
van de in artikel 3 septies, lid 3, bedoelde 
rapportage dienen de lidstaten tevens 
rekening te houden met in het bijzonder de 
financiële bijdrage van zulke diensten aan 
de vervaardiging van en de verwerving van 
de rechten op Europese producties, met het 
aandeel Europese producties in de 
catalogus van audiovisuele mediadiensten, 
alsmede met de feitelijke consumptie van 
de door dergelijke diensten aangeboden 
Europese producties door de gebruikers. 

schrappen

Or. en

Motivering

Deze overweging dient te worden geschrapt, omdat hiermee te veel druk wordt gelegd op niet-
lineaire diensten. Niet-lineaire diensten zijn in feite zeer goed gepositioneerd om te zorgen 
voor een grote verspreiding van Europese producties. Zonder de beperkingen van een 
begrensd spectrum of hoge toegangsbarrières en met de aanvullende capaciteit van 
algoritmes en sociaal onderzoek, zijn niet-lineaire diensten in staat te voorzien in culturele en 
linguïstieke nisproducties, mits er geen sprake is van onnodige compliance-kosten. Niet-
lineaire diensten kunnen derhalve zorgen voor cultuurbevordering, pluraliteit van de media 
en een groot wereldwijd publiek voor Europese producties zonder noodzaak van quota. De 
lidstaten wensen de bevordering van culturele producties voort te zetten, maar dit kan even 
effectief gedaan worden via nationale en EU-steunmechanismen die de markt niet verstoren.        

Amendement ingediend door John Purvis
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Amendement 88
OVERWEGING 35

(35) Lineaire audiovisuele mediadiensten 
kunnen gedeeltelijk worden vervangen door 
niet-lineaire diensten. Derhalve moeten zij, 
waar dit uitvoerbaar is, de vervaardiging en 
verspreiding van Europese producties op 
doeltreffende wijze promoten om aldus een 
bijdrage te leveren aan de bevordering van 
de culturele verscheidenheid. Het is van 
belang de toepassing van de bepalingen 
inzake het promoten van Europese 
producties via audiovisuele mediadiensten 
regelmatig te evalueren. Binnen het bestek 
van de in artikel 3 septies, lid 3, bedoelde 
rapportage dienen de lidstaten tevens 
rekening te houden met in het bijzonder de 
financiële bijdrage van zulke diensten aan 
de vervaardiging van en de verwerving van 
de rechten op Europese producties, met het 
aandeel Europese producties in de 
catalogus van audiovisuele mediadiensten, 
alsmede met de feitelijke consumptie van 
de door dergelijke diensten aangeboden 
Europese producties door de gebruikers. 

(35) Het is van belang de toepassing van de 
bepalingen inzake het promoten van 
Europese producties via audiovisuele 
mediadiensten regelmatig te evalueren.

Or. en

Motivering

Niet-lineaire diensten dienen buiten de werkingssfeer van deze richtlijn te blijven. Bovendien 
is het te vroeg om aan deze net opkomende diensten quota op te leggen die belemmerend 
zouden kunnen zijn voor hun specialisatie.   

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 89
OVERWEGING 35
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(35) Lineaire audiovisuele mediadiensten 
kunnen gedeeltelijk worden vervangen door 
niet-lineaire diensten. Derhalve moeten zij, 
waar dit uitvoerbaar is, de vervaardiging en 
verspreiding van Europese producties op 
doeltreffende wijze promoten om aldus een 
bijdrage te leveren aan de bevordering van de 
culturele verscheidenheid. Het is van belang 
de toepassing van de bepalingen inzake het 
promoten van Europese producties via 
audiovisuele mediadiensten regelmatig te 
evalueren. Binnen het bestek van de in 
artikel 3 septies, lid 3, bedoelde rapportage 
dienen de lidstaten tevens rekening te houden 
met in het bijzonder de financiële bijdrage 
van zulke diensten aan de vervaardiging van 
en de verwerving van de rechten op 
Europese producties, met het aandeel 
Europese producties in de catalogus van 
audiovisuele mediadiensten, alsmede met de 
feitelijke consumptie van de door dergelijke 
diensten aangeboden Europese producties 
door de gebruikers. 

(35) Lineaire audiovisuele mediadiensten
kunnen gedeeltelijk worden vervangen door 
niet-lineaire diensten. Derhalve moeten zij, 
waar dit uitvoerbaar is, de vervaardiging en 
verspreiding van Europese producties op 
doeltreffende wijze promoten om aldus een 
bijdrage te leveren aan de bevordering van de 
culturele verscheidenheid. Deze promotie 
zou zich kunnen vertalen in gerichte steun 
voor investeringen ten gunste van Europese 
producties, in het bijzonder onafhankelijke, 
in de vorm van een proportionele 
minimumbijdrage aan de omzet; en een 
betere visibiliteit van de producties door 
middel van een minimumhoeveelheid 
Europese producties in de catalogi of het 
aanprijzen van dergelijke producties in 
elektronische programmagidsen. Het is van 
belang de toepassing van de bepalingen 
inzake het promoten van Europese 
producties via audiovisuele mediadiensten 
regelmatig te evalueren. Binnen het bestek 
van de in artikel 3 septies, lid 3, bedoelde 
rapportage dienen de lidstaten tevens 
rekening te houden met in het bijzonder de 
financiële bijdrage van zulke diensten aan de 
vervaardiging van en de verwerving van de 
rechten op Europese producties, met het 
aandeel Europese producties in de catalogus 
van audiovisuele mediadiensten, alsmede met 
de feitelijke consumptie van de door 
dergelijke diensten aangeboden Europese 
producties door de gebruikers. In deze 
rapportage dient voorts de positie van 
onafhankelijke producenten te worden 
geëvalueerd. 

Or. fr

Motivering

Om niet te blijven steken in de bevestiging van de behoefte aan bevordering van culturele 
diversiteit is het noodzakelijk te voorzien in praktische maatregelen. 
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Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 90
OVERWEGING 35

(35) Lineaire audiovisuele mediadiensten 
kunnen gedeeltelijk worden vervangen door 
niet-lineaire diensten. Derhalve moeten zij, 
waar dit uitvoerbaar is, de vervaardiging en 
verspreiding van Europese producties op 
doeltreffende wijze promoten om aldus een 
bijdrage te leveren aan de bevordering van de 
culturele verscheidenheid. Het is van belang 
de toepassing van de bepalingen inzake het 
promoten van Europese producties via 
audiovisuele mediadiensten regelmatig te 
evalueren. Binnen het bestek van de in 
artikel 3 septies, lid 3, bedoelde rapportage 
dienen de lidstaten tevens rekening te 
houden met in het bijzonder de financiële 
bijdrage van zulke diensten aan de 
vervaardiging van en de verwerving van de 
rechten op Europese producties, met het 
aandeel Europese producties in de 
catalogus van audiovisuele mediadiensten, 
alsmede met de feitelijke consumptie van 
de door dergelijke diensten aangeboden 
Europese producties door de gebruikers. 

(35) Lineaire audiovisuele mediadiensten 
kunnen gedeeltelijk worden vervangen door 
niet-lineaire diensten. Derhalve moeten zij, 
waar dit uitvoerbaar is, de vervaardiging en 
verspreiding van Europese producties op 
doeltreffende wijze promoten om aldus een 
bijdrage te leveren aan de bevordering van de 
culturele verscheidenheid. Het is van belang 
de toepassing van de bepalingen inzake het 
promoten van Europese producties via 
audiovisuele mediadiensten regelmatig te 
evalueren.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat de werkingssfeer van de richtlijn televisie en 
televisieachtige diensten omvat, zoals oorspronkelijk bedoeld, met erkenning van het verschil 
tussen "massamedia" en "gepersonaliseerde media".  

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 91
OVERWEGING 35
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(35) Lineaire audiovisuele mediadiensten 
kunnen gedeeltelijk worden vervangen door 
niet-lineaire diensten. Derhalve moeten zij, 
waar dit uitvoerbaar is, de vervaardiging en 
verspreiding van Europese producties op 
doeltreffende wijze promoten om aldus een 
bijdrage te leveren aan de bevordering van de 
culturele verscheidenheid. Het is van belang 
de toepassing van de bepalingen inzake het 
promoten van Europese producties via 
audiovisuele mediadiensten regelmatig te 
evalueren. Binnen het bestek van de in 
artikel 3 septies, lid 3, bedoelde rapportage 
dienen de lidstaten tevens rekening te houden 
met in het bijzonder de financiële bijdrage 
van zulke diensten aan de vervaardiging van 
en de verwerving van de rechten op 
Europese producties, met het aandeel 
Europese producties in de catalogus van 
audiovisuele mediadiensten, alsmede met de 
feitelijke consumptie van de door dergelijke 
diensten aangeboden Europese producties 
door de gebruikers. 

(35) Lineaire audiovisuele mediadiensten 
kunnen gedeeltelijk worden vervangen door 
niet-lineaire diensten. Derhalve moeten zij de 
vervaardiging en verspreiding van Europese 
producties op doeltreffende wijze promoten 
om aldus een bijdrage te leveren aan de 
bevordering van de culturele 
verscheidenheid. Het is van belang de 
toepassing van de bepalingen inzake het 
promoten van Europese producties via 
audiovisuele mediadiensten regelmatig te 
evalueren. Binnen het bestek van de in 
artikel 3 septies, lid 3, bedoelde rapportage 
dienen de lidstaten tevens rekening te houden 
met in het bijzonder de financiële bijdrage 
van zulke diensten aan de vervaardiging van 
en de verwerving van de rechten op 
Europese producties, met het aandeel 
Europese producties in de catalogus van 
audiovisuele mediadiensten, alsmede met de 
feitelijke consumptie van de door dergelijke 
diensten aangeboden Europese producties 
door de gebruikers. 

Or. en

Motivering

In 1989 was dit artikel bedoeld om de regels voor de bevordering van Europese productie 
soepel en geleidelijk in te voeren. Op dit moment is het, in de context van de Lissabon-
strategie, noodzakelijk hiervoor strengere regels te stellen, teneinde de Europese audiovisuele 
sector te stimuleren en de rijke culturele verscheidenheid van Europa te handhaven. De 
lidstaten dienen derhalve geen mogelijkheden te worden geboden om uitvluchten te vinden 
voor ontoereikende inspanningen voor het promoten van Europese producties.  

Amendement ingediend door Gunnar Hökmark

Amendement 92
OVERWEGING 35 BIS (nieuw)
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(35 bis) Onderstreept dat de verschillen 
tussen lineaire en niet-lineaire diensten 
voor het publiek geleidelijk minder relevant 
zullen worden, daar de ontwikkeling van 
digitale diensten en apparaten lineaire 
diensten voor kijkers op aanvraag 
beschikbaar zal maken. In dat licht bezien 
is het belangrijk ervoor te zorgen dat 
traditionele omroeporganisaties met 
lineaire diensten niet financieel worden 
benadeeld ten opzichte van nieuwe 
omroeporganisaties en aanbieders van 
mediadiensten die gebruikmaken van de 
huidige niet-lineaire diensten. Het zou 
Europese omroeporganisaties belemmeren 
Europese producties met een inhoud van 
hoge kwaliteit te maken en een wereldwijd 
concurrentievermogen te ontwikkelen. Om 
dezelfde reden is het van belang dat 
Europese regels voor het financieren van 
het maken van programma's de aanbieders 
van nieuwe-mediadiensten niet hinderen in 
hun ontwikkeling in Europa. Dit vraagt om 
flexibele, eenvoudige en algemene regels 
voor zowel lineaire als niet-lineaire 
diensten met minder nadruk op de 
verschillende technologische kenmerken 
van mediadiensten.           

Or. en

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 93
OVERWEGING 36

(36) Bij de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van artikel 4 van 
Richtlijn 89/552/EEG, zoals gewijzigd, 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat 
omroeporganisaties een voldoende groot 
aandeel Europese coproducties en andere 
Europese producties van buitenlandse 
oorsprong in hun programmering opnemen.

(36) Bij de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van artikel 4 van 
Richtlijn 89/552/EEG, zoals gewijzigd, 
dienen de lidstaten aanbieders van 
mediadiensten ertoe aan te moedigen om, 
waar mogelijk, de vervaardiging van en 
toegang tot Europese producties te 
promoten.
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Or. en

Motivering

Gezien de grotere verscheidenheid die wordt geboden door meer diensten zijn bepalingen ten 
aanzien van quota onnodig. Er zijn effectievere middelen om de vervaardiging en uitzending 
van Europese producties te stimuleren. 

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 94
OVERWEGING 38

(38) Door de beschikbaarheid van niet-
lineaire diensten worden de 
keuzemogelijkheden voor de consument 
groter. Gedetailleerde voorschriften voor 
audiovisuele commerciële communicatie bij 
niet-lineaire diensten lijken derhalve niet 
gerechtvaardigd en vanuit technisch oogpunt 
evenmin zinvol. Toch dient alle 
audiovisuele commerciële communicatie 
niet alleen aan de identificatievoorschriften 
te voldoen, maar ook aan een basisset van 
kwalitatieve voorschriften die moeten 
waarborgen dat zij in overeenstemming zijn 
met duidelijke doelstellingen van het 
overheidsbeleid.

(38) Door de beschikbaarheid van niet-
lineaire diensten worden de 
keuzemogelijkheden voor de consument 
groter. Gedetailleerde voorschriften voor 
audiovisuele commerciële communicatie bij 
niet-lineaire diensten lijken derhalve niet 
gerechtvaardigd en vanuit technisch oogpunt 
evenmin zinvol. Voorts wordt niet-lineaire 
commerciële communicatie geregeld in 
algemene wetgeving en in Richtlijn 
2000/31/EG, alsook in sectorspecifieke 
wetgeving, zoals Richtlijn 2001/83/EG die 
op het grote publiek gerichte advertenties 
voor bepaalde geneesmiddelen verbiedt.

Or. en

Motivering

Niet-lineaire commerciële communicatie is reeds gereguleerd. Deze bepaling is derhalve 
onnodig.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 95
OVERWEGING 40
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(40) Commerciële en technologische 
ontwikkelingen geven gebruikers meer 
keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid 
bij de omgang met audiovisuele 
mediadiensten. De regelgeving dient, 
teneinde in de juiste verhouding tot de 
doelstellingen van algemeen belang te blijven 
staan, een zekere mate van flexibiliteit te 
bieden ten aanzien van lineaire audiovisuele 
mediadiensten: het scheidingsbeginsel dient 
beperkt te blijven tot reclame en 
telewinkelen, productplaatsing moet onder 
bepaalde omstandigheden mogelijk zijn en 
enkele beperkingen dienen te worden 
afgeschaft. Wanneer productplaatsing 
evenwel als sluikreclame moet worden 
beschouwd, dient deze te worden verboden.
Het scheidingsbeginsel mag het gebruik 
van nieuwe reclametechnieken niet 
onmogelijk maken.

(40) Commerciële en technologische 
ontwikkelingen geven gebruikers meer 
keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid 
bij de omgang met audiovisuele 
mediadiensten. De regelgeving dient, 
teneinde in de juiste verhouding tot de 
doelstellingen van algemeen belang te blijven 
staan, een zekere mate van flexibiliteit te 
bieden ten aanzien van lineaire audiovisuele 
mediadiensten: het scheidingsbeginsel wordt 
vervangen door het beginsel van 
transparantie en herkenbaarheid,
productplaatsing moet onder bepaalde 
omstandigheden mogelijk zijn en enkele 
beperkingen dienen te worden afgeschaft. 
Productplaatsing in de vorm van 
sluikreclame is verboden en alle betaalde 
productplaatsing, waar en wanneer deze 
plaatsvindt, dient duidelijk herkenbaar te 
worden gemaakt voor de kijker.

Or. en

Motivering

Het beginsel van transparantie en herkenbaarheid waarborgt dat commerciële communicatie 
als zodanig herkenbaar is en laat ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe reclametechnieken. 

Productplaatsing is een wereldwijde realiteit en het toestaan ervan stelt de Europese 
aanbieders in staat te profiteren van extra inkomsten en concurrerender te worden.  

Amendement ingediend door Rebecca Harms en Monica Frassoni

Amendement 96
OVERWEGING 40
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(40) Commerciële en technologische 
ontwikkelingen geven gebruikers meer 
keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid 
bij de omgang met audiovisuele 
mediadiensten. De regelgeving dient, 
teneinde in de juiste verhouding tot de 
doelstellingen van algemeen belang te blijven 
staan, een zekere mate van flexibiliteit te 
bieden ten aanzien van lineaire audiovisuele 
mediadiensten: het scheidingsbeginsel dient 
beperkt te blijven tot reclame en 
telewinkelen, productplaatsing moet onder 
bepaalde omstandigheden mogelijk zijn en 
enkele beperkingen dienen te worden 
afgeschaft. Wanneer productplaatsing 
evenwel als sluikreclame moet worden 
beschouwd, dient deze te worden verboden. 
Het scheidingsbeginsel mag het gebruik van 
nieuwe reclametechnieken niet onmogelijk 
maken.

(40) Commerciële en technologische 
ontwikkelingen geven gebruikers meer 
keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid 
bij de omgang met audiovisuele 
mediadiensten. Tegelijkertijd wordt het 
effect van adverteren steeds groter als 
gevolg van nieuwe marketingtechnieken en 
digitale marketing. De regelgeving dient, 
teneinde in de juiste verhouding tot de 
doelstellingen van algemeen belang te blijven 
staan, ook een zekere mate van flexibiliteit te 
bieden ten aanzien van lineaire audiovisuele 
mediadiensten. Het scheidingsbeginsel dient 
beperkt te blijven tot reclame en 
telewinkelen, productiesteun moet onder 
bepaalde omstandigheden mogelijk zijn. In 
verband hiermee wordt het verbod op 
sluikreclame gehandhaafd. Het 
scheidingsbeginsel mag het gebruik van 
nieuwe reclametechnieken niet onmogelijk 
maken.

Or. en

Motivering

Productplaatsing is niet verenigbaar met het scheidingsbeginsel. Het gebruik van 
productplaatsing is een aanzienlijke ingreep in de audiovisuele productie en veroorzaakt 
verwarring ten aanzien van de redactionele en de promotionele inhoud. Om de 
geloofwaardigheid van de media in stand te houden, is het noodzakelijk het 
scheidingsbeginsel in volle omvang te handhaven. Productiesteun dient alleen op deze 
voorwaarden mogelijk te zijn.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia en Monica Frassoni

Amendement 97
OVERWEGING 40
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(40) Commerciële en technologische 
ontwikkelingen geven gebruikers meer 
keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid 
bij de omgang met audiovisuele 
mediadiensten. De regelgeving dient, 
teneinde in de juiste verhouding tot de 
doelstellingen van algemeen belang te blijven 
staan, een zekere mate van flexibiliteit te 
bieden ten aanzien van lineaire audiovisuele 
mediadiensten: het scheidingsbeginsel dient 
beperkt te blijven tot reclame en 
telewinkelen, productplaatsing moet onder 
bepaalde omstandigheden mogelijk zijn en 
enkele beperkingen dienen te worden 
afgeschaft. Wanneer productplaatsing 
evenwel als sluikreclame moet worden 
beschouwd, dient deze te worden verboden. 
Het scheidingsbeginsel mag het gebruik van 
nieuwe reclametechnieken niet onmogelijk 
maken.

(40) Commerciële en technologische 
ontwikkelingen geven gebruikers meer 
keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid 
bij de omgang met audiovisuele 
mediadiensten. De regelgeving dient, 
teneinde in de juiste verhouding tot de 
doelstellingen van algemeen belang te blijven 
staan, een zekere mate van flexibiliteit te 
bieden ten aanzien van lineaire audiovisuele 
mediadiensten: het scheidingsbeginsel dient 
beperkt te blijven tot reclame en 
telewinkelen, productplaatsing moet onder 
bepaalde omstandigheden mogelijk zijn en 
enkele beperkingen dienen te worden 
afgeschaft. Wanneer productplaatsing 
evenwel als sluikreclame moet worden 
beschouwd, dient deze te worden verboden. 
Het scheidingsbeginsel mag het gebruik van 
nieuwe reclametechnieken niet onmogelijk 
maken.

Or. it

Motivering

Samenhang in een stelsel van regels is belangrijk voor de concurrentie tussen mediadiensten 
die op verschillende technologieën zijn gebaseerd.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 98
OVERWEGING 42
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(42) Aangezien de groei van het aantal 
diensten tot meer keuzemogelijkheden voor 
de kijkers heeft geleid, zijn gedetailleerde 
voorschriften voor de onderbreking van 
programma's door reclamespots met het oog 
op de bescherming van de kijker niet langer 
gerechtvaardigd. De richtlijn voorziet 
weliswaar niet in een uitbreiding van de 
toelaatbare zendtijd voor reclame, maar
geeft omroeporganisaties toch meer 
flexibiliteit bij de onderbreking van 
programma's, voor zover de integriteit 
daarvan hierdoor niet op 
ongerechtvaardigde wijze wordt aangetast.

(42) Aangezien de groei van het aantal 
nieuwe lineaire en niet-lineaire diensten tot 
veel meer concurrentie en meer 
keuzemogelijkheden voor de kijkers heeft 
geleid, zijn gedetailleerde voorschriften voor 
de onderbreking van programma's door 
reclamespots met het oog op de bescherming 
van de kijker niet langer gerechtvaardigd. De 
richtlijn geeft omroeporganisaties toch meer 
flexibiliteit ten aanzien van de kwaliteit, de 
intervallen en de tijdstippen van 
onderbrekingen voor reclame.

Or. en

Motivering

De beperkingen voor reclame dienen te worden opgeheven, teneinde Europese aanbieders 
van mediadiensten in staat te stellen beter te concurreren en hun inkomsten op peil te houden 
om Europese audiovisuele inhoud te financieren en/of daarin te investeren. 

De consument is de beste regulator van de hoeveelheid en het soort reclame. 

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, en Monica 
Frassoni

Amendement 99
OVERWEGING 42
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(42) Aangezien de groei van het aantal 
diensten tot meer keuzemogelijkheden voor 
de kijkers heeft geleid, zijn gedetailleerde 
voorschriften voor de onderbreking van 
programma's door reclamespots met het oog 
op de bescherming van de kijker niet langer 
gerechtvaardigd. De richtlijn voorziet 
weliswaar niet in een uitbreiding van de 
toelaatbare zendtijd voor reclame, maar geeft 
omroeporganisaties toch meer flexibiliteit bij 
de onderbreking van programma's, voor 
zover de integriteit daarvan hierdoor niet op 
ongerechtvaardigde wijze wordt aangetast.

(42) Ook met de groei van het aantal 
diensten die tot meer keuzemogelijkheden 
voor de kijkers heeft geleid, blijft het 
principieel noodzakelijk gedetailleerde 
voorschriften te handhaven voor de 
onderbreking van programma's door 
reclamespots met het oog op de bescherming 
van de kijker. De richtlijn voorziet weliswaar 
niet in een uitbreiding van de toelaatbare 
zendtijd voor reclame, maar geeft 
omroeporganisaties toch meer flexibiliteit bij 
de onderbreking van programma's, voor 
zover de integriteit daarvan hierdoor niet op 
ongerechtvaardigde wijze wordt aangetast.

Or. it

Motivering

Samenhang in een stelsel van regels is belangrijk voor de concurrentie tussen mediadiensten 
die op verschillende technologieën zijn gebaseerd.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 100
OVERWEGING 43

(43) De richtlijn dient het eigen karakter 
van het Europese televisielandschap te 
beschermen en stelt daarom beperkingen 
aan de onderbreking van 
cinematografische werken en voor televisie 
geproduceerde films, alsmede aan enkele 
categorieën programma's die nog steeds 
specifieke bescherming behoeven. 

schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling zou de reclamebeperkingen voor nieuws en kinderprogramma's van 30 minuten 
tot 35 minuten versterken zonder enige rechtvaardiging door de Commissie. Dit is niet alleen 
in strijd met de idee achter de voorgestelde richtlijn, maar het onbedoelde effect ervan zou 
zijn dat investeringen in nieuws en kinderprogramma's worden ontmoedigd, terwijl er slechts 
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sprake zou zijn van een marginaal verbeterd effect op films.   

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 101
OVERWEGING 43

(43) De richtlijn dient het eigen karakter van 
het Europese televisielandschap te 
beschermen en stelt daarom beperkingen
aan de onderbreking van 
cinematografische werken en voor televisie 
geproduceerde films, alsmede aan enkele 
categorieën programma's die nog steeds 
specifieke bescherming behoeven. 

(43) De richtlijn dient het eigen karakter van 
het Europese televisielandschap te 
beschermen, onder erkenning van het feit 
dat deze sector nu uiterst competitief is. 
Derhalve mogen bij lineaire 
programmering reclame- en 
telewinkelspots alleen programma's 
onderbreken als de integriteit en de waarde 
van het programma, rekening houdend met 
natuurlijke onderbrekingen en de aard van 
het programma, en de rechten van de 
houders van rechten niet worden geschaad. 

Or. en

Motivering

Aanbieders van diensten die in films investeren moeten de kosten van dergelijke dure 
oorspronkelijke inhoud kunnen terugverdienen via reclameopbrengsten. Hierbij moet echter 
de integriteit van films en programma's worden geëerbiedigd en moeten de rechten van de 
houders van auteursrechten worden beschermd. 

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 102
OVERWEGING 43
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(43) De richtlijn dient het eigen karakter van 
het Europese televisielandschap te 
beschermen en stelt daarom beperkingen 
aan de onderbreking van 
cinematografische werken en voor televisie 
geproduceerde films, alsmede aan enkele 
categorieën programma's die nog steeds 
specifieke bescherming behoeven. 

(43) De richtlijn dient het eigen karakter van 
het Europese televisielandschap te 
beschermen. Programma's mogen alleen 
voor reclame- en telewinkelspots worden 
onderbroken als de rechten van 
aandeelhouders en de integriteit en waarde 
van het programma niet geschaad worden, 
hierbij dient rekening te worden gehouden 
met natuurlijke pauzes en de lengte van het 
programma. 

Or. es

Motivering

Aanbieders van audiovisuele diensten hebben financiële bronnen nodig om door te kunnen 
gaan met het produceren van rendabele films. Daarom is het nuttig om adverteerders aan te 
moedigen in films te investeren. Hierbij dient er wel voor te worden gezorgd dat de inhoud 
niet wordt geschaad door overdadige of slechtgetimede reclame.

Invoering van een algemene regel ter bescherming van de integriteit van films en de waarde 
van programma's alsook van de rechten van de aandeelhouders maakt de weg vrij voor 
toekomstige investeringen.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 103
OVERWEGING 43

(43) De richtlijn dient het eigen karakter van 
het Europese televisielandschap te 
beschermen en stelt daarom beperkingen aan 
de onderbreking van cinematografische 
werken en voor televisie geproduceerde 
films, alsmede aan enkele categorieën 
programma's die nog steeds specifieke 
bescherming behoeven. 

(43) De richtlijn dient het eigen karakter van 
het Europese televisielandschap te 
beschermen en stelt daarom beperkingen aan 
de onderbreking van cinematografische 
werken, alsmede aan enkele categorieën 
programma's die nog steeds specifieke 
bescherming behoeven. 

Or. en

Motivering

Regels voor reclame-onderbrekingen hebben een aanzienlijk effect op de mogelijkheden van 
omroeporganisaties om te investeren in nieuwe Europese inhoud. Teneinde investeringen in 
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nieuwe Europese inhoud te stimuleren en omroeporganisaties de kans te geven deze inhoud 
gratis aan het Europese publiek te tonen, dienen beperkingen op onderbrekingen niet van 
toepassing te zijn op voor televisie geproduceerde films. 

Amendement ingediend door Umberto Pirilli, Roberta Angelilli en Cristiana Muscardini

Amendement 104
OVERWEGING 43 BIS (nieuw)

(43 bis) Bepaalde soorten uitzendingen, 
zoals die welke op minderjarigen gericht 
zijn, dienen van adequate bescherming te 
worden voorzien, zoals gedegen informatie 
over de inhoud of geschikte filtersystemen.   

Or. it

Motivering

De richtlijn moet bescherming aan minderjarigen bieden via gedegen informatievoorziening 
waarop de ouders hun keuze kunnen baseren, dan wel via filtersystemen, zodat ook in 
afwezigheid van de ouders controle op het kijkgedrag mogelijk is.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 105
OVERWEGING 44



AM\622816NL.doc 65/97 PE 376.424v01-00

NL

(44) De daglimiet voor de hoeveelheid 
reclame had een overwegend theoretisch 
karakter. De uurlimiet is belangrijker, 
aangezien deze ook voor de periodes met de 
hoogste kijkdichtheid geldt. Daarom dient 
de daglimiet te worden afgeschaft terwijl de 
uurlimiet voor reclame- en telewinkelspots 
moet worden gehandhaafd; ook de 
kwantitatieve beperkingen aan de zendtijd 
voor telewinkel- en reclamekanalen lijkt 
niet langer gerechtvaardigd nu de 
consument meer keuze heeft. Het 
maximum van 20% reclame per klokuur 
blijft evenwel van toepassing, behalve voor 
reclamevormen die meer tijd vergen, zoals 
telepromotie en telewinkelprogramma's 
waarvoor vanwege de inherente 
eigenschappen en presentatiewijze meer tijd 
nodig is1.

_______________
1 Zaken C-320/94 (Reti Televisive Italiane SpA 
(RTI)), C-328/94 (Radio Torre), C-329/94 (Rete A 
Srl), C337/94 (Vallau Italiana Promomarket Srl), C-
338/94 (Radio Italia Solo Musica Srl e.a.) en 
C339/94 (GETE Srl tegen Ministero delle Poste e 
Telecomunicazioni), Jurispr. 1996, blz. I-06471.

schrappen

Or. it

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 106
OVERWEGING 44
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(44) De daglimiet voor de hoeveelheid 
reclame had een overwegend theoretisch 
karakter. De uurlimiet is belangrijker, 
aangezien deze ook voor de periodes met de 
hoogste kijkdichtheid geldt. Daarom dient 
de daglimiet te worden afgeschaft terwijl de 
uurlimiet voor reclame- en telewinkelspots 
moet worden gehandhaafd; ook de 
kwantitatieve beperkingen aan de zendtijd 
voor telewinkel- en reclamekanalen lijkt 
niet langer gerechtvaardigd nu de 
consument meer keuze heeft. Het 
maximum van 20% reclame per klokuur 
blijft evenwel van toepassing, behalve voor 
reclamevormen die meer tijd vergen, zoals 
telepromotie en telewinkelprogramma's 
waarvoor vanwege de inherente 
eigenschappen en presentatiewijze meer tijd 
nodig is1.

_______________
1 Zaken C-320/94 (Reti Televisive Italiane SpA 
(RTI)), C-328/94 (Radio Torre), C-329/94 (Rete A 
Srl), C337/94 (Vallau Italiana Promomarket Srl), C-
338/94 (Radio Italia Solo Musica Srl e.a.) en 
C339/94 (GETE Srl tegen Ministero delle Poste e 
Telecomunicazioni), Jurispr. 1996, blz. I-06471.

(44) De daglimiet voor de hoeveelheid 
reclame en de beperking van de reclametijd 
per klokuur dienen, afgezien van een klein 
aantal uitzonderingen, te worden 
opgeheven. Handhaving van een 
kwalitatieve controle is voldoende.

Or. de

Motivering

Het is voldoende een kwalitatieve controle van de reclame te waarborgen. De kwantitatieve 
bepalingen kunnen in het kader van een deregulering worden afgeschaft, daar de consument 
slechts een bepaalde hoeveelheid reclame tolereert. 

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 107
OVERWEGING 44
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(44) De daglimiet voor de hoeveelheid 
reclame had een overwegend theoretisch 
karakter. De uurlimiet is belangrijker, 
aangezien deze ook voor de periodes met de 
hoogste kijkdichtheid geldt. Daarom dient 
de daglimiet te worden afgeschaft terwijl de 
uurlimiet voor reclame- en telewinkelspots 
moet worden gehandhaafd; ook de 
kwantitatieve beperkingen aan de zendtijd 
voor telewinkel- en reclamekanalen lijkt niet 
langer gerechtvaardigd nu de consument 
meer keuze heeft. Het maximum van 20% 
reclame per klokuur blijft evenwel van 
toepassing, behalve voor reclamevormen 
die meer tijd vergen, zoals telepromotie en 
telewinkelprogramma's waarvoor vanwege 
de inherente eigenschappen en 
presentatiewijze meer tijd nodig is1.

_______________
1 Zaken C-320/94 (Reti Televisive Italiane SpA 
(RTI)), C-328/94 (Radio Torre), C-329/94 (Rete A 
Srl), C337/94 (Vallau Italiana Promomarket Srl), C-
338/94 (Radio Italia Solo Musica Srl e.a.) en 
C339/94 (GETE Srl tegen Ministero delle Poste e 
Telecomunicazioni), Jurispr. 1996, blz. I-06471.

(44) Gezien de huidige stand en de 
toenemende concurrentie in de sector 
worden de daglimiet en de uurlimiet 
afgeschaft; ook de kwantitatieve beperkingen 
aan de zendtijd voor telewinkel- en 
reclamekanalen zijn niet langer 
gerechtvaardigd nu de concurrentie is 
toegenomen en de consument meer keuze 
heeft. 

Or. en

Motivering

Reclamebeperkingen moeten worden opgeheven om de Europese aanbieders van 
mediadiensten in staat te stellen beter te concurreren en inkomsten te vergaren om te kunnen 
investeren in Europese audiovisuele inhoud. 

De consument is de beste regulator van de hoeveelheid en het soort reclame. 

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 108
OVERWEGING 44
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(44) (44) De daglimiet voor de hoeveelheid 
reclame had een overwegend theoretisch 
karakter. De uurlimiet is belangrijker, 
aangezien deze ook voor de periodes met de 
hoogste kijkdichtheid geldt. Daarom dient 
de daglimiet te worden afgeschaft terwijl de 
uurlimiet voor reclame- en telewinkelspots 
moet worden gehandhaafd; ook de 
kwantitatieve beperkingen aan de zendtijd 
voor telewinkel- en reclamekanalen lijkt niet 
langer gerechtvaardigd nu de consument 
meer keuze heeft. Het maximum van 20% 
reclame per klokuur blijft evenwel van 
toepassing, behalve voor reclamevormen 
die meer tijd vergen, zoals telepromotie en 
telewinkelprogramma's waarvoor vanwege 
de inherente eigenschappen en 
presentatiewijze meer tijd nodig is1.

_______________
1 Zaken C-320/94 (Reti Televisive Italiane SpA 
(RTI)), C-328/94 (Radio Torre), C-329/94 (Rete A 
Srl), C337/94 (Vallau Italiana Promomarket Srl), C-
338/94 (Radio Italia Solo Musica Srl e.a.) en 
C339/94 (GETE Srl tegen Ministero delle Poste e 
Telecomunicazioni), Jurispr. 1996, blz. I-06471.

(44) (44) De daglimiet voor de hoeveelheid 
reclame dient te worden afgeschaft en de 
kwantitatieve beperkingen aan de zendtijd 
voor telewinkel- en reclamekanalen lijken 
niet langer gerechtvaardigd nu de consument 
meer keuze heeft

Or. es

Motivering

Aanbieders van audiovisuele diensten verlangen meer flexibiliteit ten aanzien van de duur 
van reclame, teneinde in staat te zijn toekomstige kwaliteitsprogramma's te financieren.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 109
OVERWEGING 44
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(44) De daglimiet voor de hoeveelheid 
reclame had een overwegend theoretisch 
karakter. De uurlimiet is belangrijker, 
aangezien deze ook voor de periodes met de 
hoogste kijkdichtheid geldt. Daarom dient 
de daglimiet te worden afgeschaft terwijl de 
uurlimiet voor reclame- en telewinkelspots 
moet worden gehandhaafd; ook de 
kwantitatieve beperkingen aan de zendtijd 
voor telewinkel- en reclamekanalen lijkt niet 
langer gerechtvaardigd nu de consument 
meer keuze heeft. Het maximum van 20% 
reclame per klokuur blijft evenwel van 
toepassing, behalve voor reclamevormen 
die meer tijd vergen, zoals telepromotie en 
telewinkelprogramma's waarvoor vanwege 
de inherente eigenschappen en 
presentatiewijze meer tijd nodig is1.

_______________
1 Zaken C-320/94 (Reti Televisive Italiane SpA 
(RTI)), C-328/94 (Radio Torre), C-329/94 (Rete A 
Srl), C337/94 (Vallau Italiana Promomarket Srl), C-
338/94 (Radio Italia Solo Musica Srl e.a.) en 
C339/94 (GETE Srl tegen Ministero delle Poste e 
Telecomunicazioni), Jurispr. 1996, blz. I-06471.

(44) De daglimiet voor de hoeveelheid 
reclame had een overwegend theoretisch 
karakter. Daarom dient de daglimiet te 
worden afgeschaft. Ook de kwantitatieve 
beperkingen aan de zendtijd voor telewinkel- 
en reclamekanalen zijn niet langer 
gerechtvaardigd nu de consument meer 
keuze heeft. 

Or. de

Motivering

Omroeporganisaties hebben behoefte aan meer flexibiliteit, om ook in de toekomst kwalitatief 
hoogwaardige programma's te kunnen aanbieden. Split-screen spots nemen slechts een deel 
van het beeldscherm in beslag. De reclameboodschap concurreert met het lopende 
programma, waarnaar de aandacht van de kijker blijft uitgaan.  

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 110
OVERWEGING 44
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(44) De daglimiet voor de hoeveelheid 
reclame had een overwegend theoretisch 
karakter. De uurlimiet is belangrijker, 
aangezien deze ook voor de periodes met de 
hoogste kijkdichtheid geldt. Daarom dient 
de daglimiet te worden afgeschaft terwijl de 
uurlimiet voor reclame- en telewinkelspots 
moet worden gehandhaafd; ook de
kwantitatieve beperkingen aan de zendtijd 
voor telewinkel- en reclamekanalen lijkt niet 
langer gerechtvaardigd nu de consument 
meer keuze heeft. Het maximum van 20% 
reclame per klokuur blijft evenwel van 
toepassing, behalve voor reclamevormen die 
meer tijd vergen, zoals telepromotie en 
telewinkelprogramma's waarvoor vanwege 
de inherente eigenschappen en 
presentatiewijze meer tijd nodig is

(44) De kwantitatieve beperkingen aan de 
zendtijd voor telewinkel- en reclamekanalen 
lijken niet langer gerechtvaardigd nu de 
consument meer keuze heeft. Het maximum 
van 20% reclame per klokuur blijft evenwel 
van toepassing, behalve voor reclamevormen 
die meer tijd vergen, zoals telepromotie en 
telewinkelprogramma's waarvoor vanwege 
de inherente eigenschappen en 
presentatiewijze meer tijd nodig is

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 1, lid 13 (art. 18, lid 1). 

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia en Monica Frassoni

Amendement 111
OVERWEGING 44
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(44) De daglimiet voor de hoeveelheid 
reclame had een overwegend theoretisch 
karakter. De uurlimiet is belangrijker, 
aangezien deze ook voor de periodes met de 
hoogste kijkdichtheid geldt. Daarom dient 
de daglimiet te worden afgeschaft terwijl de 
uurlimiet voor reclame- en telewinkelspots 
moet worden gehandhaafd; ook de 
kwantitatieve beperkingen aan de zendtijd 
voor telewinkel- en reclamekanalen lijkt 
niet langer gerechtvaardigd nu de 
consument meer keuze heeft. Het maximum 
van 20% reclame per klokuur blijft evenwel 
van toepassing, behalve voor reclamevormen 
die meer tijd vergen, zoals telepromotie en 
telewinkelprogramma's waarvoor vanwege 
de inherente eigenschappen en 
presentatiewijze meer tijd nodig is

(44) Het maximum van 20% reclame per 
klokuur blijft van toepassing, met inbegrip 
van reclamevormen die meer tijd vergen, 
zoals telepromotie en telewinkelprogramma's 
waarvoor vanwege de inherente 
eigenschappen en presentatiewijze meer tijd 
nodig is

Or. it

Motivering

Samenhang in een stelsel van regels is belangrijk voor de concurrentie tussen mediadiensten 
die op verschillende technologieën zijn gebaseerd.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 112
OVERWEGING 44 BIS (nieuw)

(44 bis) In cinematografische films en 
producties van bijzonder creatieve aard, 
dienen onderbrekingen voor reclame te 
voldoen aan criteria die de integriteit of de 
waarde van de productie, met inbegrip van 
de verteltijd, niet schaden.

Or. it

Amendement ingediend door Rebecca Harms en Monica Frassoni

Amendement 113
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OVERWEGING 45

(45) Sluikreclame is een praktijk die door 
deze richtlijn wordt verboden vanwege de 
negatieve effecten ervan op de consument. 
Het verbod op sluikreclame is niet van 
toepassing op rechtmatige productplaatsing 
binnen de door de richtlijn gestelde 
grenzen.

(45) Sluikreclame is een praktijk die door 
deze richtlijn wordt verboden vanwege de 
negatieve effecten ervan op de consument.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt de motivering bij het amendement op overweging 40. Onder de 
voorwaarden zoals vastgelegd in amendement 14 op artikel 3, letter h, (nieuw), valt het 
gebruik van productiesteun niet onder het verbod op sluikreclame. Productplaatsing blijft 
verboden.  

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia en Monica Frassoni

Amendement 114
OVERWEGING 45

(45) Sluikreclame is een praktijk die door 
deze richtlijn wordt verboden vanwege de 
negatieve effecten ervan op de consument. 
Het verbod op sluikreclame is niet van 
toepassing op rechtmatige productplaatsing 
binnen de door de richtlijn gestelde 
grenzen.

(45) Sluikreclame is een praktijk die door 
deze richtlijn wordt verboden vanwege de 
negatieve effecten ervan op de consument. 

Or. it

Motivering

Samenhang in een stelsel van regels is belangrijk voor de concurrentie tussen mediadiensten 
die op verschillende technologieën zijn gebaseerd.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia en Monica Frassoni
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Amendement 115
OVERWEGING 46

(46) Productplaatsing is een gegeven in 
cinematografische werken en in 
audiovisuele producties voor televisie, maar 
de lidstaten hebben uiteenlopende 
voorschriften voor deze praktijk vastgesteld. 
Teneinde voor een eerlijk speelveld te 
zorgen en dus het concurrentievermogen 
van de Europese media-industrie te 
verbeteren, is het noodzakelijk 
voorschriften voor productplaatsing vast te 
stellen. Onder de hier geïntroduceerde 
definitie van productplaatsing valt elke 
vorm van audiovisuele commerciële 
communicatie in de vorm van opname van 
of verwijzing naar een product of dienst of 
een desbetreffend handelsmerk in een 
programma, gewoonlijk tegen betaling of 
soortgelijke vergoeding. Hiervoor dienen 
dezelfde kwalitatieve voorschriften en 
beperkingen te gelden als voor reclame. 

schrappen

Or. it

Motivering

Schrapping van deze overwegingen sluit aan bij de amendementen op artikel 3 nonies. 

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 116
OVERWEGING 46
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(46) Productplaatsing is een gegeven in 
cinematografische werken en in audiovisuele 
producties voor televisie, maar de lidstaten 
hebben uiteenlopende voorschriften voor 
deze praktijk vastgesteld. Teneinde voor een 
eerlijk speelveld te zorgen en dus het 
concurrentievermogen van de Europese 
media-industrie te verbeteren, is het 
noodzakelijk voorschriften voor 
productplaatsing vast te stellen. Onder de 
hier geïntroduceerde definitie van 
productplaatsing valt elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie in 
de vorm van opname van of verwijzing naar 
een product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in een programma, gewoonlijk 
tegen betaling of soortgelijke vergoeding. 
Hiervoor dienen dezelfde kwalitatieve 
voorschriften en beperkingen te gelden als 
voor reclame. 

(46) Productiesteun is een gegeven in 
cinematografische werken en in audiovisuele 
films voor televisie, voornamelijk in de 
Verenigde staten, maar ook in sommige 
lidstaten. De lidstaten reguleren en 
behandelen productiesteun bij 
cinematografische producties en 
audiovisuele producties voor televisie 
echter op uiteenlopende wijze. 
Verduidelijking op dit punt is derhalve 
noodzakelijk, teneinde eerlijke 
grensoverschrijdende concurrentie te 
bewerkstelligen. Productiesteun maakt het 
mogelijk op zorgvuldige wijze gebruik te 
maken van schaarse hulpbronnen zonder 
het nadeel van schending van het 
scheidingsbeginsel. Productiesteun draagt 
ook bij tot de financiering van Europese 
onafhankelijke producties zonder dat de 
onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid 
van het programma in gevaar komt. Onder 
de hier geïntroduceerde definitie van 
productiesteun valt de opname van of 
verwijzing naar een product of dienst of een 
handelsmerk in audiovisuele mediadiensten 
om journalistieke of creatieve redenen in 
gevallen waarin geen sprake is van betaling 
of andere overweging, noch van 
redactionele invloed van de adverteerder of 
de eigenaar van een handelsmerk. Indien 
bij het gebruik van productiesteun om 
redactionele of creatieve redenen het 
noemen van of verwijzen naar goederen, 
diensten, namen, handelsmerken of 
activiteiten van een aanbieder van 
goederen of diensten noodzakelijk is,  
gebeurt dit zonder speciale of onnodige 
nadruk. Productiesteun omvat ook 
onafhankelijke redactionele besluiten om 
zonder onnodige aandacht gebruik te 
maken van producten die een essentieel 
onderdeel vormen van een programma en 
de productie ervan vergemakkelijken, 
bijvoorbeeld het gebruik van merkartikelen 
als prijzen in audiovisuele mediadiensten 
voor kinderen, die een motivatie kunnen 
vormen voor kijkers om deel te nemen aan 
en te genieten van een programma. 
Programma's uit derde landen die 
productiesteun bevatten, dienen duidelijk 
herkenbaar te zijn en als zodanig te worden 
aangeduid. 
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Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt hetgeen wordt bedoeld met toelaatbare productiesteun. 
Productiesteun draagt bij tot zorgvuldig gebruik van schaarse financiële hulpbronnen. 
Productiesteun wordt in een productie gebruikt om redactionele en niet om promotionele 
redenen en leidt derhalve niet tot verwarring van redactionele inhoud en commerciële 
communicatievormen. Aldus wordt het gevaar van ondermijning van het scheidingsbeginsel of 
inperking van de artistieke of journalistieke vrijheid vermeden.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 117
OVERWEGING 46

(46) Productplaatsing is een gegeven in 
cinematografische werken en in audiovisuele 
producties voor televisie, maar de lidstaten 
hebben uiteenlopende voorschriften voor 
deze praktijk vastgesteld. Teneinde voor een 
eerlijk speelveld te zorgen en dus het 
concurrentievermogen van de Europese 
media-industrie te verbeteren, is het 
noodzakelijk voorschriften voor 
productplaatsing vast te stellen. Onder de 
hier geïntroduceerde definitie van 
productplaatsing valt elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie in 
de vorm van opname van of verwijzing naar 
een product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in een programma, gewoonlijk 
tegen betaling of soortgelijke vergoeding. 
Hiervoor dienen dezelfde kwalitatieve 
voorschriften en beperkingen te gelden als 
voor reclame. 

(46) Productplaatsing is een gegeven in 
cinematografische werken en in audiovisuele 
producties voor televisie, maar de lidstaten 
hebben uiteenlopende voorschriften voor 
deze praktijk vastgesteld. Teneinde voor een 
eerlijk speelveld te zorgen en dus het 
concurrentievermogen van de Europese 
media-industrie te verbeteren, is het 
noodzakelijk voorschriften voor 
productplaatsing vast te stellen. Onder de 
hier geïntroduceerde definitie van 
productplaatsing valt elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie in 
de vorm van opname van of verwijzing naar 
een product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in een lineair programma tegen 
betaling of soortgelijke vergoeding. Hiervoor 
dienen dezelfde kwalitatieve voorschriften en 
beperkingen te gelden als voor reclame. 

Or. en

Motivering

Niet-lineaire diensten dienen niet onder de werkingssfeer van deze richtlijn te vallen.
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Productplaatsing dient alleen als zodanig te worden aangemerkt als er sprake is van 
daadwerkelijke betaling. Het is een legitieme bron van inkomsten mits er sprake is van 
voldoende transparantie. 

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 118
OVERWEGING 47

(47) De regelgevingsinstanties moeten 
onafhankelijk zijn van de nationale overheid, 
evenals van aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten zodat zij hun werk op 
onvooringenomen en transparante wijze 
kunnen doen en kunnen bijdragen tot 
pluralisme. Er is nauwe samenwerking tussen 
de nationale regelgevingsinstanties en de 
Commissie noodzakelijk om te garanderen 
dat deze richtlijn correct wordt toegepast,

(47) De regelgevingsinstanties moeten 
onafhankelijk zijn van de nationale overheid, 
evenals van aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten zodat zij hun werk op 
onvooringenomen en transparante wijze 
kunnen doen en kunnen bijdragen tot 
pluralisme. Er is nauwe samenwerking tussen 
de nationale regelgevingsinstanties en de 
Commissie noodzakelijk om te garanderen 
dat deze richtlijn correct wordt toegepast, 
tevens met het oog op de mogelijke 
oprichting van een onafhankelijke 
Europese autoriteit die bindende besluiten 
moet nemen om zowel meer doeltreffende 
concurrentie te verzekeren als om de 
noodzakelijke algemene voorwaarden te 
bevorderen ten einde op een doelmatiger 
wijze te zorgen voor een pluralisme van 
informatie en een bredere kennis van 
culturele verschillen,

Or. it

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 119
OVERWEGING 47
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(47) De regelgevingsinstanties moeten 
onafhankelijk zijn van de nationale overheid, 
evenals van aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten zodat zij hun werk op 
onvooringenomen en transparante wijze 
kunnen doen en kunnen bijdragen tot 
pluralisme. Er is nauwe samenwerking tussen 
de nationale regelgevingsinstanties en de 
Commissie noodzakelijk om te garanderen 
dat deze richtlijn correct wordt toegepast.

(47) De regelgevingsinstanties en  -
commissies moeten onafhankelijk zijn van de 
nationale overheid, evenals van aanbieders 
van audiovisuele mediadiensten zodat zij hun 
werk op onvooringenomen en transparante 
wijze kunnen doen en kunnen bijdragen tot 
pluralisme. Er is nauwe samenwerking tussen 
de nationale regelgevingsinstanties en de 
Commissie noodzakelijk om te garanderen 
dat deze richtlijn correct wordt toegepast. De 
bijzondere kenmerken van de nationale 
mediaregelingen blijven in de organisatie 
van de regelgevingsinstanties en  -
commissies behouden.

Or. de

Motivering

Deze formulering houdt rekening met de wijze waarop het mediatoezicht in de diverse 
lidstaten is georganiseerd.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 120
OVERWEGING 47

(47) De regelgevingsinstanties moeten 
onafhankelijk zijn van de nationale overheid, 
evenals van aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten zodat zij hun werk op 
onvooringenomen en transparante wijze 
kunnen doen en kunnen bijdragen tot 
pluralisme. Er is nauwe samenwerking tussen 
de nationale regelgevingsinstanties en de 
Commissie noodzakelijk om te garanderen 
dat deze richtlijn correct wordt toegepast,

(47) De regelgevingsinstanties moeten 
onafhankelijk zijn van de nationale overheid, 
evenals van aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten zodat zij hun werk op 
onvooringenomen en transparante wijze 
kunnen doen en kunnen bijdragen tot 
pluralisme. Hun bevoegdheden inzake 
toezicht op de inhoud dienen zich te 
beperken tot de in de onderhavige richtlijn 
vermelde onderwerpen en voorschriften, en 
de regelgevingsinstanties mogen in geen 
geval toezicht uitoefenen op de juistheid 
van de verstrekte informatie. Er is nauwe 
samenwerking tussen de nationale 
regelgevingsinstanties en de Commissie 
noodzakelijk om te garanderen dat deze 
richtlijn correct wordt toegepast,
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Or. es

Motivering

Het is niet aan de regelgevingsinstanties om toe te zien op de naleving van de fundamentele 
rechten. Deze taak is uitsluitend aan rechters en rechtbanken voorbehouden. Zou een 
regelgevingsinstantie mogen beslissen of een informatie al dan niet juist is, dan zou door het 
binnenhalen van voorafgaande censuur tevens de vrijheid om zeep worden geholpen. Het 
Parlement heeft desbetreffende klachten van een groot aantal burgers ontvangen.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 121
ARTIKEL 1, PUNT 1

Titel (Richtlijn 89/552/EEG)

(1) De titel wordt vervangen door:

"Richtlijn [nr.] van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de coördinatie van
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake de levering 
van audiovisuele mediadiensten (richtlijn 
Audiovisuele mediadiensten)".

(1) De titel wordt vervangen door:

"Richtlijn [nr.] van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de coördinatie van 
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake de levering 
van lineaire audiovisuele mediadiensten 
(richtlijn Lineaire Audiovisuele 
mediadiensten)".

Or. en

Motivering

De richtlijn dient te worden bijgesteld om te zorgen dat zij platformonafhankelijk is, maar het 
toepassingsgebied moet zich niet uitstrekken tot niet-lineaire diensten.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 122
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (a) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(a) 'audiovisuele mediadienst', een dienst in 
de zin van de artikelen 49 en 50 van het 
Verdrag met als hoofddoel de levering van 
bewegende beelden met of zonder geluid ter 
informatie, vermaak of educatie aan het 
brede publiek via elektronische 
communicatienetwerken in de zin van 
artikel 2, onder a), van Richtlijn 2002/21/EG 
van het Europees Parlement en de Raad;

(a) 'Lineaire audiovisuele mediadienst', een 
dienst in de zin van de artikelen 49 en 50 van 
het Verdrag met als hoofddoel de levering 
van bewegende beelden met of zonder geluid 
ter informatie, vermaak of educatie aan het 
brede publiek via elektronische 
communicatienetwerken in de zin van 
artikel 2, onder a), van Richtlijn 2002/21/EG 
van het Europees Parlement en de Raad, en 
voorts betekent 'lineaire audiovisuele 
mediadienst' een dienst waarbij een 
aanbieder van audiovisuele diensten beslist 
op welk moment een bepaald programma 
wordt uitgezonden, en het 
programmaschema vaststelt, dat wordt 
gekenmerkt door een chronologische 
volgorde van diverse programma's. De 
definitie omvat niet communicatiediensten 
die op individueel verzoek informatie of 
andere berichten leveren, noch 'diensten 
van de informatiemaatschappij' als 
omschreven in artikel 1 van richtlijn 
98/34/EG;

Or. en

Motivering

De definitie van omroep dient zodanig te worden gewijzigd dat ook diensten van dezelfde 
aard er onder vallen, zoals traditionele diensten van omroepprogramma's die door 
verschillende platforms worden geleverd.

De richtlijn dient niet te worden uitgebreid tot niet-lineaire diensten die onder de regelgeving 
van de richtlijn betreffende eCommerce moeten blijven vallen als zijnde 'diensten van de 
informatiemaatschappij'.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 123
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (a) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(a) 'audiovisuele mediadienst', een dienst in 
de zin van de artikelen 49 en 50 van het 
Verdrag met als hoofddoel de levering van 
bewegende beelden met of zonder geluid ter 
informatie, vermaak of educatie aan het 
brede publiek via elektronische 
communicatienetwerken in de zin van 
artikel 2, onder a), van Richtlijn 2002/21/EG 
van het Europees Parlement en de Raad;

(a) 'audiovisuele mediadienst', een dienst in 
de zin van de artikelen 49 en 50 van het 
Verdrag met als hoofddoel de levering van 
bewegende beelden met of zonder geluid ter 
informatie, vermaak of educatie aan het 
brede publiek via elektronische 
communicatienetwerken in de zin van 
artikel 2, onder a), van Richtlijn 2002/21/EG 
van het Europees Parlement en de Raad. 
Deze definitie omvat niet diensten van de 
informatiemaatschappij als omschreven in 
artikel 1 van richtlijn 98/48/EG;

Or. en

Motivering

Dit verduidelijkt dat de richtlijn betrekking heeft op tv en soortgelijke diensten als tv, zoals 
oorspronkelijk bedoeld door de erkenning van het verschil tussen "massamedia" en 
"gepersonaliseerde media".

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 124
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (a) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(a) 'audiovisuele mediadienst', een dienst in 
de zin van de artikelen 49 en 50 van het 
Verdrag met als hoofddoel de levering van 
bewegende beelden met of zonder geluid ter 
informatie, vermaak of educatie aan het 
brede publiek via elektronische 
communicatienetwerken in de zin van 
artikel 2, onder a), van Richtlijn 2002/21/EG 
van het Europees Parlement en de Raad;

(a) 'audiovisuele mediadienst', een dienst die 
wordt geleverd onder redactionele 
verantwoordelijkheid van een aanbieder 
van audiovisuele diensten in de zin van de 
artikelen 49 en 50 van het Verdrag met als 
hoofddoel de levering van programma's 
bestaande uit bewegende beelden met of 
zonder geluid ter informatie, vermaak of 
educatie aan het brede publiek via 
elektronische communicatienetwerken in de 
zin van artikel 2, onder a), van 
Richtlijn 2002/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad. Deze richtlijn geldt 
niet voor de pers in gedrukte en 
elektronische vorm of enige dienst, met als 
enige doel de levering van nieuws, waarvan 
het audiovisuele deel niet het 
hoofdbestanddeel vormt. Nationale 
grondwettelijke bepalingen die de vrije 
meningsuiting garanderen, dienen te 
worden gerespecteerd; 

Or. en

Motivering

Dit verduidelijkt dat de richtlijn betrekking heeft op tv en soortgelijke diensten als tv, zoals 
oorspronkelijk bedoeld door de erkenning. van het verschil tussen "massamedia" en 
"gepersonaliseerde media".

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 125
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (a) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(a) 'audiovisuele mediadienst', een dienst in 
de zin van de artikelen 49 en 50 van het 
Verdrag met als hoofddoel de levering van 
bewegende beelden met of zonder geluid ter 
informatie, vermaak of educatie aan het 
brede publiek via elektronische 
communicatienetwerken in de zin van 
artikel 2, onder a), van Richtlijn 2002/21/EG 
van het Europees Parlement en de Raad;

(a) 'audiovisuele mediadienst', een dienst die 
wordt geleverd onder redactionele 
verantwoordelijkheid van een aanbieder 
van audiovisuele diensten in de zin van de 
artikelen 49 en 50 van het Verdrag met als 
hoofddoel de levering van programma's 
bestaande uit bewegende beelden met of 
zonder geluid ter informatie, vermaak of 
educatie aan het brede publiek via 
elektronische communicatienetwerken in de 
zin van artikel 2, onder a), van 
Richtlijn 2002/21/EG en die voldoet aan de 
voorwaarden van een televisie-uitzending 
overeenkomstig artikel 1, letter (c) of een 
niet-lineaire dienst overeenkomstig artikel 
1, letter (e). 
Deze richtlijn geldt niet voor de pers in 
gedrukte en elektronische vorm waarvan 
het audiovisuele deel niet het 
hoofdbestanddeel vormt. Nationale 
grondwettelijke bepalingen die de vrije 
meningsuiting garanderen, dienen te 
worden gerespecteerd;

Or. de

Motivering

'Audiovisuele mediadienst' is de meer algemene term voor televisie-uitzendingen (eveneens 
lineaire diensten) en niet-lineaire diensten. Ter wille van een beter onderscheid tussen 
audiovisuele mediadiensten en andere audiovisuele diensten moet duidelijk worden gesteld 
dat het aanbod aan bewegende beelden bestaat uit programma's waarvoor de aanbieder van 
de mediadienst de redactionele verantwoordelijkheid draagt.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 126
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (a) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(a) 'audiovisuele mediadienst', een dienst in 
de zin van de artikelen 49 en 50 van het 
Verdrag met als hoofddoel de levering van 
bewegende beelden met of zonder geluid ter 
informatie, vermaak of educatie aan het 
brede publiek via elektronische 
communicatienetwerken in de zin van 
artikel 2, onder a), van Richtlijn 2002/21/EG 
van het Europees Parlement en de Raad;

(a) 'audiovisuele mediadienst', een dienst in 
de zin van de artikelen 49 en 50 van het 
Verdrag met als hoofddoel de levering van 
bewegende beelden met of zonder geluid ter 
informatie, vermaak of educatie aan het 
brede publiek via elektronische 
communicatienetwerken in de zin van 
artikel 2, onder a), van Richtlijn 2002/21/EG 
van het Europees Parlement en de Raad, met 
inbegrip van begeleidende teletekst;

Or. de

Motivering

De richtlijn dient zich ook uit te strekken tot begeleidende teletekst.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 127
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (b) (Richtlijn 89/552/EEG)

(b) 'aanbieder van mediadiensten', de 
natuurlijke of rechtspersoon die de 
redactionele verantwoordelijkheid draagt 
voor de keuze van de audiovisuele inhoud 
van de audiovisuele mediadienst en die 
bepaalt hoe deze wordt opgezet;

(b) 'aanbieder van mediadiensten', de 
natuurlijke of rechtspersoon die de 
redactionele verantwoordelijkheid draagt 
voor de keuze van de audiovisuele inhoud 
van de audiovisuele mediadienst en die 
bepaalt hoe deze wordt opgezet. Deze 
definitie heeft geen betrekking op 
natuurlijke of rechtspersonen die slechts 
inhoud bundelen of doorzenden dan wel 
pakketten van dergelijke diensten te koop 
aanbieden, waarvoor derden de 
redactionele verantwoordelijkheid dragen;

Or. en

Motivering

Louter bundelen, doorzenden of doorverkopen van aangeboden inhoud waarvoor derden als 
aanbieders van mediadiensten de redactionele verantwoordelijkheid dragen, valt niet onder 
de toepassing van de richtlijn.
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Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 128
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (b) (Richtlijn 89/552/EEG)

(b) 'aanbieder van mediadiensten', de 
natuurlijke of rechtspersoon die de 
redactionele verantwoordelijkheid draagt 
voor de keuze van de audiovisuele inhoud 
van de audiovisuele mediadienst en die 
bepaalt hoe deze wordt opgezet;

(b) 'aanbieder van mediadiensten', de 
natuurlijke of rechtspersoon die de 
redactionele verantwoordelijkheid draagt 
voor de keuze van de audiovisuele inhoud 
van de audiovisuele mediadienst en die 
bepaalt hoe deze wordt opgezet. Diensten 
die uitsluitend bestaan uit het bundelen, 
uitzenden, opslaan of doorzenden van 
inhoud van derden, vallen niet onder deze 
definitie;

Or. en

Motivering

Het louter bundelen, uitzenden, opslaan of doorzenden van inhoud waarvoor derden reeds de 
redactionele verantwoordelijkheid dragen, dient niet onder deze richtlijn te vallen.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 129
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (b) (Richtlijn 89/552/EEG)

(b) 'aanbieder van mediadiensten', de 
natuurlijke of rechtspersoon die de 
redactionele verantwoordelijkheid draagt 
voor de keuze van de audiovisuele inhoud 
van de audiovisuele mediadienst en die 
bepaalt hoe deze wordt opgezet;

(b) 'aanbieder van lineaire audiovisuele 
mediadiensten', de natuurlijke of 
rechtspersoon die de redactionele 
verantwoordelijkheid draagt voor de keuze 
van de audiovisuele inhoud van de 
audiovisuele mediadienst en die bepaalt de 
volgorde waarin deze wordt uitgezonden;

Or. en

Motivering
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Zie toelichting bij artikel 1, letter (a).

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 130
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/EEG)

(c) 'televisie-uitzending', een lineaire 
audiovisuele mediadienst waarbij een 
aanbieder van mediadiensten beslist op 
welk moment een bepaald programma 
wordt uitgezonden en het 
programmaschema vaststelt;

(c) 'lineaire dienst' (b.v. televisie-
uitzending): een lineaire audiovisuele 
mediadienst die bestaat uit een eerste 
uitzending van televisieprogramma's in 
ongecodeerde of gecodeerde vorm voor een 
onbepaald aantal mogelijke televisiekijkers, 
voor wie dezelfde beelden ongeacht de 
techniek voor beeldoverdracht gelijktijdig 
worden uit- of doorgezonden;

Or. de

Motivering

De definitie van lineaire dienst moet ook het aspect van technologie-onafhankelijkheid 
bevatten.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 131
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/EEG)

(c) 'televisie-uitzending', een lineaire 
audiovisuele mediadienst waarbij een 
aanbieder van mediadiensten beslist op 
welk moment een bepaald programma 
wordt uitgezonden en het 
programmaschema vaststelt;

(c) 'lineaire dienst of televisie-uitzending', 
een lineaire audiovisuele mediadienst waarbij 
een chronologische volgorde van 
programma's tegelijk wordt uitgezonden 
naar een onbepaald aantal mogelijke 
gebruikers op een bepaald tijdstip dat de 
aanbieder van de mediadienst vaststelt 
overeenkomstig een bepaald 
programmaschema;

Or. en
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Motivering

Verduidelijking.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 132
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/EEG)

(c) 'televisie-uitzending', een lineaire 
audiovisuele mediadienst waarbij een 
aanbieder van mediadiensten beslist op welk 
moment een bepaald programma wordt 
uitgezonden en het programmaschema 
vaststelt;

(c) 'lineaire dienst', waaronder 'televisie-
uitzending', een lineaire audiovisuele 
mediadienst waarbij een aanbieder van 
mediadiensten beslist op welk moment een 
bepaald programma wordt uitgezonden op 
basis van een vast, door hem opgesteld 
schema;

Or. en

Motivering

Verduidelijking van een van de hoofdbegrippen van de richtlijn: lineaire diensten.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 133
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/EEG)

(c) 'televisie-uitzending', een lineaire 
audiovisuele mediadienst waarbij een 
aanbieder van mediadiensten beslist op 
welk moment een bepaald programma 
wordt uitgezonden en het 
programmaschema vaststelt;

(c) 'televisie-uitzending', een lineaire 
audiovisuele mediadienst waarbij inhoud 
wordt overgebracht naar een onbepaald 
aantal mogelijke gebruikers tegelijk;

Or. en

Motivering



AM\622816NL.doc 87/97 PE 376.424v01-00

NL

De definitie van lineaire diensten moet zijn gebaseerd op de context waarin gebruikers 
toegang tot de inhoud hebben. Hier gaat het om bij het omschrijven van de behoefte van 
gebruikers aan bescherming door regelgeving.

Het identificeren van de auteurs van redactionele beslissingen die voor het doel van 
regulering van de inhoud van belang zijn, zou voor makers van nieuwe regelgeving wel eens 
steeds moeilijker kunnen worden. Ook de aanwezigheid en de omschrijving van een schema 
zou in de komende jaren wel eens fundamentele veranderingen kunnen ondergaan.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 134
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/EEG)

(c) 'televisie-uitzending', een lineaire 
audiovisuele mediadienst waarbij een 
aanbieder van mediadiensten beslist op 
welk moment een bepaald programma 
wordt uitgezonden en het 
programmaschema vaststelt;

(c) 'lineaire dienst' of 'televisie-uitzending', 
de uitzending op ongeacht welke manier, in 
ongecodeerde of gecodeerde vorm en in 
chronologische volgorde, van verschillende 
programma's. Deze programma's worden 
uitgezonden naar het apparaat van de 
gebruiker op een door de aanbieder van 
een mediadienst vastgesteld tijdstip, 
overeenkomstig een programmaschema;

Or. xm

Motivering

Verduidelijking

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 135
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(c) 'televisie-uitzending', een lineaire 
audiovisuele mediadienst waarbij een 
aanbieder van mediadiensten beslist op welk 
moment een bepaald programma wordt 
uitgezonden en het programmaschema 
vaststelt;

(c) 'televisie-uitzending', een lineaire 
audiovisuele mediadienst, die wordt 
gekenmerkt door een reeks programma's 
met aanbod van diverse geredigeerde 
inhoud en waarbij een aanbieder van 
mediadiensten beslist op welk moment een 
bepaald programma wordt uitgezonden en 
het programmaschema vaststelt;

Or. en

Motivering

De definitie van lineaire mediadiensten mag alleen televisieaanbod omvatten. Dit geldt alleen 
als de aanbieder van mediadiensten het schema van aangeboden programma's met diverse 
geredigeerde inhoud bepaalt.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia en Monica 
Frassoni

Amendement 136
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (d) (Richtlijn 89/552/EEG)

(d) 'omroeporganisatie', een aanbieder van 
lineaire audiovisuele mediadiensten;

(d) 'omroeporganisatie', een aanbieder van 
televisieprogramma's en lineaire 
audiovisuele mediadiensten;

Or. it

Motivering

Ter verduidelijking van het begrip lineaire dienst.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 137
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (e) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker beslist op 
welk moment een bepaald programma 
wordt uitgezonden door een keuze te maken 
uit de door de aanbieder van mediadiensten 
geselecteerde inhoud;

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst, bestaande uit een aanbod van 
audiovisuele inhoud die een aanbieder van 
mediadiensten redactioneel bewerkt en 
samenstelt en waarbij de gebruiker 
individueel de uitzending van een bepaald 
programma aanvraagt;

Or. de

Motivering

Verduidelijking van het begrip "niet-lineaire dienst" als mediadienst op aanvraag.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 138
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (e) (Richtlijn 89/552/EEG)

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker beslist op 
welk moment een bepaald programma 
wordt uitgezonden door een keuze te maken 
uit de door de aanbieder van mediadiensten 
geselecteerde inhoud;

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst, geleverd via een elektronisch 
communicatienetwerk in de zin van artikel 
2, onder a van de richtlijn 2002/21/EG van 
het Europees Parlement en de Raad, 
waaronder kabel, satelliet, terrestrische 
televisie, IP-televisie of mobiele netwerken, 
die aan de volgende extra criteria voldoet:

- de gebruiker doet een individueel verzoek 
om een bepaalde dienst (waaronder een 
abonnementsdienst) op basis van een keuze 
van door de aanbieder van de mediadienst 
geselecteerde inhoud;

- de dienst omvat programma's van het 
soort dat geschikt is om door lineaire 
diensten te worden vertoond, bijvoorbeeld 
films van normale lengte, 
sportmanifestaties en programma's met een 
formaat dat reeds voor televisiedistributie is 
bestemd, zoals een komische tv-serie, een 
documentaire, een kinderprogramma en 
oorspronkelijk toneel;
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- de dienst is gericht op dezelfde 
massamarkt als een lineaire dienst;
- de dienst is gebaseerd op eigendom van 
distributierechten voor een uiteenlopende 
catalogus van programma's;

- het formaat, de presentatie en wijze van 
toegang tot de dienst kunnen bij de 
gebruiker de verwachting wekken van 
soortgelijke regelgevende bescherming als 
voor lineaire diensten geldt;

Or. en

Motivering

Het amendement steunt het doel van de rapporteur om het toepassingsgebied van de richtlijn 
uit te breiden tot soortgelijke diensten als televisie voor niet-lineaire media en voegen twee 
extra criteria toe aan die welke in het voorstel van de rapporteur zijn vermeld (dezelfde markt 
en eigendom van een diverse catalogus van rechten). Voorts wordt getracht het tweede 
criterium van de rapporteur te verbeteren (voorgesteld wordt 'omvat programma's' in plaats 
van 'bevat inhoud') om te voorkomen dat wetgeving wordt aangenomen met een in de praktijk
al te ruim toepassingsgebied.

Dit komt ook overeen met het eigen voorstel van de Commissie. Overwegingen 13 en 14 
stellen dat de richtlijn alleen van toepassing moet zijn op diensten met het karakter van 
"massamedia". De beide extra criteria helpen om deze bedoeling voor niet-lineaire media te 
omschrijven:
a) uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn is deels gerechtvaardigd vanwege 
een veronderstelde noodzaak om te komen tot gelijke uitgangsvoorwaarden voor traditionele 
omroeporganisaties en aanbieders van niet-lineaire diensten. Het is logisch dat alleen 
verplichtingen moeten worden opgelegd aan aanbieders van niet-lineaire diensten die actief 
zijn op dezelfde markt als traditionele omroeporganisaties. Het mededingingsrecht van de EU 
koppelt marktdefinitie deels aan mogelijkheden voor vervanging van de zijde van het aanbod. 
Bij audiovisuele diensten zijn dergelijke mogelijkheden beperkt op grond van de hoeveelheid
tijd en geld die nodig is om een diverse catalogus van programma's samen te stellen.
b) alleen diensten met een uiteenlopend programma-aanbod kunnen zich richten tot dezelfde 
markt als de traditionele omroeporganisaties.

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 139
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (e) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker beslist op 
welk moment een bepaald programma wordt 
uitgezonden door een keuze te maken uit de 
door de aanbieder van mediadiensten 
geselecteerde inhoud;

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker beslist of 
invloed kan uitoefenen op welk moment een 
bepaald programma of een bepaald soort 
programma wordt uitgezonden door een 
keuze te maken uit de door de aanbieder van 
mediadiensten geselecteerde inhoud, of 
waarbij de aanbieder van de mediadienst de 
dienst aanpast aan de voorkeur van de 
gebruiker;

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt beter rekening met de verschillende manieren om de dienst aan de 
verwachtingen van de gebruiker aan te passen.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 140
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (e) (Richtlijn 89/552/EEG)

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker beslist op 
welk moment een bepaald programma 
wordt uitgezonden door een keuze te maken 
uit de door de aanbieder van mediadiensten 
geselecteerde inhoud;

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker een 
individuele aanvraag doet om uitzending 
van een specifieke audiovisuele 
mediadienst door een keuze te maken uit de 
door de aanbieder van mediadiensten 
aangeboden inhoud;

Or. en

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 141
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (e) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker beslist op 
welk moment een bepaald programma 
wordt uitgezonden door een keuze te maken 
uit de door de aanbieder van mediadiensten 
geselecteerde inhoud;

(e) 'niet-lineaire dienst', iedere audiovisuele 
mediadienst die geen "lineaire dienst" is;

Or. en

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi en Vincenzo Lavarra

Amendement 142
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (e) (Richtlijn 89/552/EEG)

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker beslist op 
welk moment een bepaald programma
wordt uitgezonden door een keuze te maken 
uit de door de aanbieder van mediadiensten 
geselecteerde inhoud;

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de afzonderlijke 
gebruiker verzoekt om uitzending van een 
bepaalde audiovisuele mediadienst door een 
keuze te maken uit een breed aanbod dat 
onder redactie van de aanbieder van 
mediadiensten is opgesteld;

Or. it

Motivering

Het is zaak om het begrip 'niet-lineaire dienst' te definiëren als een mediadienst die onder de 
redactionele verantwoordelijkheid van de dienstenaanbieder is samengesteld en die op 
aanvraag ter beschikking van de gebruiker wordt gesteld.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 143
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (e) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker beslist op 
welk moment een bepaald programma wordt 
uitgezonden door een keuze te maken uit de 
door de aanbieder van mediadiensten 
geselecteerde inhoud;

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker bepaalt op 
welk moment een bepaald programma wordt 
uitgezonden door een keuze te maken uit de 
door de aanbieder van mediadiensten 
geselecteerde inhoud, of uit criteria die de 
volgorde bepalen waarin de inhoud aan 
hem geleverd wordt;

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om ook door software gegenereerde, op voorkeur gebaseerde niet-
lineaire diensten die mogelijkerwijs onder de richtlijn vallen, hierin op te nemen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 144
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (e) (Richtlijn 89/552/EEG)

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker beslist op 
welk moment een bepaald programma
wordt uitgezonden door een keuze te maken 
uit de door de aanbieder van mediadiensten 
geselecteerde inhoud;

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker een 
individuele aanvraag om een bepaalde 
dienst doet en beslist op welk moment deze 
dienst wordt uitgezonden door een keuze te 
maken uit de door de aanbieder van 
mediadiensten geselecteerde inhoud;

Or. en

Motivering

In de definitie van non-lineaire audiovisuele mediadiensten moet de vraag van de individuele 
consument naar een specifieke audiovisuele mediadienst worden onderstreept.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 145
ARTIKEL 1, PUNT 2
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Artikel 1, letter (e) (Richtlijn 89/552/EEG)

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker beslist op 
welk moment een bepaald programma wordt 
uitgezonden door een keuze te maken uit de 
door de aanbieder van mediadiensten 
geselecteerde inhoud;

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst, geleverd via een elektronisch 
communicatienetwerk in de zin van artikel 
2, onder a van de richtlijn 2002/21/EG van 
het Europees Parlement en de Raad, 
waarbij de gebruiker beslist, door middel 
van een individuele aanvraag, op welk 
moment een bepaald programma wordt 
uitgezonden door een keuze te maken uit de 
door de aanbieder van mediadiensten 
geselecteerde inhoud, die aan de volgende 
extra criteria voldoet: de gebruiker doet een 
individueel verzoek om een bepaalde dienst 
(waaronder een abonnementsdienst) op 
basis van een keuze uit door de aanbieder 
van de mediadienst geselecteerde inhoud.

Or. xm

Motivering

Het beginsel van onafhankelijkheid van technologie dat is opgenomen in de onderhavige 
richtlijn betreffende leveranciers van lineaire en niet-lineaire mediadiensten maakt het 
specificeren van de overdrachttechnologie overbodig.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 146
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (e) (Richtlijn 89/552/EEG)

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker beslist op 
welk moment een bepaald programma wordt 
uitgezonden door een keuze te maken uit de 
door de aanbieder van mediadiensten 
geselecteerde inhoud;

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruikers op 
individuele aanvraag bepalen op welk 
moment een bepaald programma wordt 
uitgezonden door een keuze te maken uit de 
door de aanbieder van mediadiensten 
geredigeerde en samengestelde inhoud;

Or. en
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Motivering

De definitie van lineaire diensten moet zijn gebaseerd op de context waarin gebruikers 
toegang tot de inhoud hebben. Hier gaat het om bij het omschrijven van de behoefte van 
gebruikers aan bescherming door regelgeving. Het is tevens een verduidelijking van de term 
"niet-lineaire dienst" als een mediadienst op aanvraag.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 147
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (f) (Richtlijn 89/552/EEG)

(f) 'audiovisuele commerciële communicatie', 
bewegende beelden, al dan niet met geluid, 
waarvan audiovisuele mediadiensten 
vergezeld gaan en die dienen om direct of 
indirect de goederen, diensten of het imago 
van een natuurlijk persoon of rechtspersoon 
die een economische activiteit bedrijft, te 
promoten;

(f) 'audiovisuele commerciële communicatie', 
bewegende beelden, al dan niet met geluid, 
die worden uitgezonden als onderdeel van 
audiovisuele mediadiensten en die dienen om 
direct of indirect de goederen, diensten of het 
imago van een rechtspersoon die een 
economische activiteit bedrijft, te promoten;

Or. en

Motivering

Verduidelijking.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 148
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (f) (Richtlijn 89/552/EEG)

(f) 'audiovisuele commerciële communicatie', 
bewegende beelden, al dan niet met geluid, 
waarvan audiovisuele mediadiensten 
vergezeld gaan en die dienen om direct of 
indirect de goederen, diensten of het imago 
van een natuurlijk persoon of rechtspersoon 
die een economische activiteit bedrijft, te 
promoten;

(f) 'audiovisuele commerciële communicatie', 
bewegende beelden, al dan niet met geluid, 
die worden uitgezonden als onderdeel van 
audiovisuele mediadiensten en die dienen om 
direct of indirect de goederen, diensten of het 
imago van een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon die een economische activiteit 
bedrijft, te promoten;
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Or. en

Motivering

Zie de motivering bij overweging 13 ter verduidelijking van de uitbreiding van de toepassing 
van de richtlijn tot niet-lineaire diensten. De oorspronkelijke formulering laat de 
mogelijkheid open dat de reclame kan worden onderworpen aan de volledige reeks 
verplichtingen die voor lineaire televisie gelden, ook al wordt zij op niet-lineaire manier 
ontvangen (in plaats van dat de reclame onderdeel vormt van het lineaire schema, worden 
gebruikers bijvoorbeeld uitgenodigd op een interactieve knop te drukken om het 
desbetreffende materiaal te zien). Niet-lineaire reclame valt per definitie onder de controle 
van de kijker, zodat er geen voor de hand liggende reden is waarom deze onder strengere 
bepalingen moet vallen dan reclame in bijvoorbeeld een kleurentijdschrift.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 149
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (f) (Richtlijn 89/552/EEG)

(f) 'audiovisuele commerciële communicatie', 
bewegende beelden, al dan niet met geluid, 
waarvan audiovisuele mediadiensten 
vergezeld gaan en die dienen om direct of 
indirect de goederen, diensten of het imago 
van een natuurlijk persoon of rechtspersoon 
die een economische activiteit bedrijft, te 
promoten;

(f) 'audiovisuele commerciële communicatie', 
bewegende beelden, al dan niet met geluid, 
waarvan audiovisuele mediadiensten 
vergezeld gaan of die in audiovisuele 
mediadiensten zijn opgenomen en die 
dienen om direct of indirect de goederen, 
diensten of het imago van een natuurlijk 
persoon of rechtspersoon die een 
economische activiteit bedrijft, te promoten 
in ruil voor betaling of soortgelijke 
vergoeding dan wel voor eigen 
reclamedoeleinden;

Or. en

Motivering

De definitie moet duidelijk de financiële of andere tegenprestatie voor dit soort communicatie 
vermelden. 

Amendement ingediend door Lena Ek
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Amendement 150
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (f) (Richtlijn 89/552/EEG)

(f) 'audiovisuele commerciële communicatie', 
bewegende beelden, al dan niet met geluid, 
waarvan audiovisuele mediadiensten 
vergezeld gaan en die dienen om direct of 
indirect de goederen, diensten of het imago 
van een natuurlijk persoon of rechtspersoon 
die een economische activiteit bedrijft, te 
promoten;

(f) 'audiovisuele commerciële communicatie', 
bewegende beelden, al dan niet met geluid, 
die worden uitgezonden als onderdeel van 
audiovisuele mediadiensten en die dienen om 
direct of indirect de goederen, diensten of het 
imago van een rechtspersoon die een 
economische activiteit bedrijft, te promoten;

Or. en

Motivering

De voorgestelde formulering verduidelijkt dat commerciële audiovisuele communicatie wordt 
uitgezonden als onderdeel van een audiovisuele mediadienst. Zo wordt rekening gehouden 
met de grotere functionaliteit van nieuwe mediadiensten en het feit dat de gebruiker meer 
controle heeft over de commerciële audiovisuele communicatie die hij of zij tot zich neemt.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 151
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (h) (Richtlijn 89/552/EEG)

(h) 'sluikreclame', het vermelden of vertonen 
van goederen, diensten, naam, handelsmerk 
of activiteiten van een producent van 
goederen of een aanbieder van diensten in 
programma's, indien dit door de 
omroeporganisatie wordt gedaan met de 
bedoeling reclame te maken en het publiek 
kan worden misleid omtrent de aard van deze 
vermelding c.q. vertoning. Deze bedoeling 
wordt met name geacht aanwezig te zijn 
indien de vermelding c.q. vertoning tegen 
betaling of soortgelijke vergoeding geschiedt;

(h) 'sluikreclame', het vermelden of vertonen 
van goederen, diensten, naam, handelsmerk 
of activiteiten van een producent van 
goederen of een aanbieder van diensten in 
programma's, indien dit door de 
omroeporganisatie wordt gedaan met de 
bedoeling reclame te maken en het publiek 
kan worden misleid omtrent de aard van deze 
vermelding c.q. vertoning. Dit omvat ook 
intentionele reclame die zich aan bewuste 
waarneming onttrekt en niet als zodanig 
wordt herkend. Deze bedoeling wordt met 
name geacht aanwezig te zijn indien de 
vermelding c.q. vertoning tegen betaling of 
soortgelijke vergoeding geschiedt;
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Or. en

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 152
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (h) (Richtlijn 89/552/EEG)

(h) 'sluikreclame', het vermelden of vertonen 
van goederen, diensten, naam, handelsmerk 
of activiteiten van een producent van 
goederen of een aanbieder van diensten in 
programma's, indien dit door de 
omroeporganisatie wordt gedaan met de 
bedoeling reclame te maken en het publiek 
kan worden misleid omtrent de aard van deze 
vermelding c.q. vertoning. Deze bedoeling 
wordt met name geacht aanwezig te zijn 
indien de vermelding c.q. vertoning tegen 
betaling of soortgelijke vergoeding geschiedt;

(h) 'sluikreclame', het vermelden of vertonen 
van goederen, diensten, naam, handelsmerk 
of activiteiten van een producent van 
goederen of een aanbieder van diensten in 
programma's, indien dit door de aanbieder 
van mediadiensten wordt gedaan met de 
bedoeling reclame te maken en het publiek 
kan worden misleid omtrent de aard van deze 
vermelding c.q. vertoning. Deze bedoeling 
wordt met name geacht aanwezig te zijn 
indien de vermelding c.q. vertoning tegen 
betaling of soortgelijke vergoeding geschiedt;

Or. de

Motivering

Het verbod op sluikreclame moet niet alleen gelden voor omroeporganisaties maar voor alle 
aanbieders van audiovisuele mediadiensten.

Amendement ingediend door Gianni De Michelis

Amendement 153
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (h) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(h) 'sluikreclame', het vermelden of vertonen 
van goederen, diensten, naam, handelsmerk 
of activiteiten van een producent van 
goederen of een aanbieder van diensten in 
programma's, indien dit door de 
omroeporganisatie wordt gedaan met de 
bedoeling reclame te maken en het publiek 
kan worden misleid omtrent de aard van 
deze vermelding c.q. vertoning. Deze 
bedoeling wordt met name geacht aanwezig 
te zijn indien de vermelding c.q. vertoning 
tegen betaling of soortgelijke vergoeding 
geschiedt;

(h) 'sluikreclame', het vermelden of vertonen 
van goederen, diensten, naam, handelsmerk 
of activiteiten van een producent van 
goederen of een aanbieder van diensten in 
programma's, indien dit door de 
omroeporganisatie wordt gedaan met de 
bedoeling reclame te maken en te trachten 
het publiek te misleiden omtrent de aard van 
deze vermelding c.q. vertoning. Deze 
bedoeling wordt met name geacht aanwezig 
te zijn indien de vermelding c.q. vertoning 
tegen betaling of soortgelijke vergoeding 
geschiedt;

Or. en

Motivering

Vervanging van de woorden 'kan worden misleid' door 'trachten te misleiden' verduidelijkt de 
interpretatie van wat sluikreclame kan betekenen en biedt de aanbieder van mediadiensten 
meer duidelijkheid.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 154
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (h) (Richtlijn 89/552/EEG)

(h) 'sluikreclame', het vermelden of vertonen 
van goederen, diensten, naam, handelsmerk 
of activiteiten van een producent van 
goederen of een aanbieder van diensten in 
programma's, indien dit door de 
omroeporganisatie wordt gedaan met de 
bedoeling reclame te maken en het publiek 
kan worden misleid omtrent de aard van deze 
vermelding c.q. vertoning. Deze bedoeling 
wordt met name geacht aanwezig te zijn 
indien de vermelding c.q. vertoning tegen 
betaling of soortgelijke vergoeding geschiedt;

(h) 'sluikreclame', het vermelden of vertonen 
van goederen, diensten, naam, handelsmerk 
of activiteiten van een producent van 
goederen of een aanbieder van diensten in 
programma's, indien dit door de aanbieder 
van mediadiensten wordt gedaan met de 
bedoeling reclame te maken en het publiek 
kan worden misleid omtrent de aard van deze 
vermelding c.q. vertoning. Deze bedoeling 
wordt met name geacht aanwezig te zijn 
indien de vermelding c.q. vertoning tegen 
betaling of soortgelijke vergoeding geschiedt;

Or. en
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Motivering

Sluikreclame schaadt de consument en moet derhalve in zowel lineaire als niet-lineaire 
audiovisuele mediadiensten worden verboden.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia en Monica Frassoni

Amendement 155
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (h) (Richtlijn 89/552/EEG)

Niet van toepassing op de Nederlandse versie

Or. it

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 156
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (h) (Richtlijn 89/552/EEG)

(h) 'sluikreclame', het vermelden of vertonen 
van goederen, diensten, naam, handelsmerk 
of activiteiten van een producent van 
goederen of een aanbieder van diensten in 
programma's, indien dit door de 
omroeporganisatie wordt gedaan met de 
bedoeling reclame te maken en het publiek 
kan worden misleid omtrent de aard van deze 
vermelding c.q. vertoning. Deze bedoeling 
wordt met name geacht aanwezig te zijn 
indien de vermelding c.q. vertoning tegen 
betaling of soortgelijke vergoeding geschiedt;

(h) 'sluikreclame', het vermelden of vertonen 
van goederen, diensten, naam, handelsmerk 
of activiteiten van een producent van 
goederen of een aanbieder van diensten in 
programma's, indien dit door de aanbieders 
van mediadiensten wordt gedaan met de 
bedoeling reclame te maken en het publiek 
kan worden misleid omtrent de aard van deze 
vermelding c.q. vertoning. Deze bedoeling 
wordt met name geacht aanwezig te zijn 
indien de vermelding c.q. vertoning tegen 
betaling of soortgelijke vergoeding geschiedt;

Or. en

Motivering

Sluikreclame moet worden verboden voor alle onder deze richtlijn vallende diensten.
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Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia en Monica Frassoni

Amendement 157
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (k) (Richtlijn 89/552/EEG)

(k) 'productplaatsing', elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie 
door opname van of verwijzing naar een 
product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in een audiovisuele 
mediadienst, gewoonlijk tegen betaling of 
soortgelijke vergoeding.".

schrappen

Or. it

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 3, letter (h).

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 158
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (k) (Richtlijn 89/552/EEG)

(k) 'productplaatsing', elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie 
door opname van of verwijzing naar een 
product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in een audiovisuele 
mediadienst, gewoonlijk tegen betaling of 
soortgelijke vergoeding.".

(k) 'productiesteun', opneming van een 
product, een dienst of een handelsmerk in 
audiovisuele mediadiensten nodig om 
journalistieke of creatieve redenen, waarbij 
er geen sprake is van betaling of andere 
soortgelijke vergoeding, noch van 
redactionele invloed van de reclamemaker 
of eigenaar van het merk, en evenmin van 
het verlenen van onevenredig gewicht.”

Or. en

Motivering

Dit artikel omschrijft de nieuwe term 'productiesteun'.
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Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 159
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (k) (Richtlijn 89/552/EEG)

(k) 'productplaatsing', elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie 
door opname van of verwijzing naar een 
product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in een audiovisuele mediadienst, 
gewoonlijk tegen betaling of soortgelijke 
vergoeding.".

(k) 'productplaatsing', elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie 
door opname van of verwijzing naar een 
product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in een audiovisuele mediadienst, 
tegen betaling of soortgelijke vergoeding. De
wettelijke definitie van productplaatsing 
heeft geen betrekking op in programma's 
toegekende prijzen noch op van merknaam 
voorziene handelsartikelen in 
programma's.".

Or. en

Motivering

De definitie van productplaatsing moet de duidelijke eis van betaling of soortgelijke 
vergoeding bevatten om gevallen uit te sluiten waarbij producten als onafhankelijk onderdeel 
van een programma fungeren en de opneming ervan is gebaseerd op een onafhankelijke - en 
niet op een commerciële - redactionele beslissing. Bovendien is het zaak te voorkomen dat de 
nieuwe regelgeving inzake productplaatsing per ongeluk bestaande en gebruikelijke legitieme 
programmaformules buiten de wet plaatst.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 160
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (k) (Richtlijn 89/552/EEG)

(k) 'productplaatsing', elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie 
door opname van of verwijzing naar een 
product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in een audiovisuele mediadienst, 
gewoonlijk tegen betaling of soortgelijke 
vergoeding.".

(k) 'productplaatsing', elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie 
door opname van of verwijzing naar een 
product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in een lineaire audiovisuele 
mediadienst, tegen betaling of soortgelijke 
vergoeding aan de aanbieder van de 
audiovisuele mediadienst.".
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Or. en

Motivering

Productplaatsing moet alleen als zodanig worden aangemerkt als er feitelijke betaling heeft 
plaatsgevonden.

Voorschriften inzake productplaatsing dienen alleen voor lineaire diensten te gelden.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 161
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (k) (Richtlijn 89/552/EEG)

(k) 'productplaatsing', elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie 
door opname van of verwijzing naar een 
product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in een audiovisuele mediadienst, 
gewoonlijk tegen betaling of soortgelijke 
vergoeding.".

(k) 'productplaatsing', elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie 
door opname van of korte en discrete 
verwijzing naar een product of dienst of een 
desbetreffend handelsmerk in een 
audiovisuele mediadienst, gewoonlijk tegen 
betaling of soortgelijke vergoeding.".

Or. fr

Motivering

Doel van korte en discrete productplaatsing is het behoud van de kwaliteit van de inhoud en 
de objectiviteit van de audiovisuele mediadienst.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 162
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (k) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(k) 'productplaatsing', elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie 
door opname van of verwijzing naar een 
product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in een audiovisuele mediadienst, 
gewoonlijk tegen betaling of soortgelijke 
vergoeding.".

(k) 'productplaatsing', elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie 
door opname van of verwijzing naar een 
product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in een audiovisuele mediadienst, 
gewoonlijk tegen betaling of soortgelijke 
vergoeding." De wettelijke definitie van 
productplaatsing heeft geen betrekking op 
in programma's toegekende prijzen noch 
op van merknaam voorziene 
handelsartikelen in programma's.

Or. es

Motivering

Onder de definitie van productplaatsing mogen geen producten vallen die deel uitmaken van 
het programma (zoals alledaagse voorwerpen) en als de programmamaker onafhankelijk en 
op niet-commerciële gronden besluit om ze op te nemen. Anders zouden de regels inzake 
productplaatsing negatief uitwerken op beslissingen van programmamakers om alledaagse 
voorwerpen in audiovisuele producties te gebruiken.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 163
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (k) (Richtlijn 89/552/EEG)

(k) 'productplaatsing', elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie 
door opname van of verwijzing naar een 
product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in een audiovisuele 
mediadienst, gewoonlijk tegen betaling of 
soortgelijke vergoeding.".

(k) 'productplaatsing', elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie 
door opname van of verwijzing naar een 
product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in lineaire programma's, tegen 
betaling.".

Or. en

Motivering

Het amendement verduidelijkt dat deze bepaling hoofdzakelijk geldt voor lineaire diensten en 
in lineaire diensten getoonde programma's.
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De term 'gewoonlijk tegen betaling of soortgelijke vergoeding' maakt de definitie van 
productplaatsing te ruim. Dit omvat waarschijnlijk alle vormen van in een programma 
herkenbare producten of diensten die gratis zijn geleverd, wat ook bekend staat als plaatsing 
van rekwisieten en niet als een vorm van promotie is bedoeld. Dit moet derhalve niet worden 
beschouwd als productplaatsing waar het voorschriften betreffende identificatie betreft. Het 
is feitelijk onmogelijk om zeker te zijn dat er sprake is van een overeenkomst zonder enigerlei 
vorm van betaling omdat de contractuele verplichting het tonen van het product inhoudt. 
Zonder deze contractuele verplichting kan plaatsing niet worden beschouwd als een 
commerciële communicatie.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 164
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (k bis) (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(k bis) 'Europese producties' omvat:

1. a) producties afkomstig uit Lid-Staten;

b) producties die afkomstig zijn uit 
Europese derde Staten die zijn aangesloten 
bij het Europese Verdrag inzake 
grensoverschrijdende televisie van de Raad 
van Europa en die voldoen aan de 
voorwaarden van lid 2;

c) producties die in samenwerking zijn 
vervaardigd in het kader van 
overeenkomsten met betrekking tot de 
audiovisuele sector die zijn gesloten tussen 
de Gemeenschap en derde landen en die 
voldoen aan de in elk van deze 
overeenkomsten gestelde voorwaarden.

2 De in lid 1, letters (a) en (b), bedoelde 
producties zijn producties die voornamelijk 
tot stand zijn gebracht met hulp van 
auteurs en medewerkers die in een of meer 
in lid 1, letters (a) en (b), bedoelde Staten 
woonachtig zijn en die aan een van de 
volgende drie voorwaarden voldoen:
a) deze producties zijn tot stand gebracht 
door een of meer in een of meer van deze 
Staten gevestigde producenten; of
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b) de vervaardiging ervan wordt door een 
of meer in een of meer van deze Staten 
gevestigde producenten gesuperviseerd en 
daadwerkelijk gecontroleerd; of

c) de bijdrage van de coproducenten van 
deze Staten in de totale kosten van de 
coproductie bedraagt meer dan de helft en 
de coproductie wordt niet door een of meer 
buiten deze Staten gevestigde producenten 
gecontroleerd.

3. Producties die geen Europese producties 
zijn in de zin van lid 1 maar die zijn 
vervaardigd in het kader van bilaterale 
verdragen inzake coproductie die zijn 
gesloten tussen lidstaten en derde landen 
worden als Europese producties 
beschouwd, mits de medeproducenten uit 
de Gemeenschap een meerderheidsaandeel 
leveren in de totale kosten van de productie 
en de productie niet wordt gecontroleerd 
door een of meer producenten die buiten 
het grondgebied van de lidstaten zijn 
gevestigd."

Or. en

Motivering

De definitie van Europese producties moet in het onderhavige artikel worden opgenomen, in 
plaats van in een apart artikel.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 165
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (k bis) (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(k bis) 'nieuwsagentschap', algeheel 
leverancier van audiovisueel nieuws aan 
aanbieders van lineaire audiovisuele 
mediadiensten, en geen diensten die 
rechtstreeks aan het grote publiek worden 
geleverd."
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Or. en

Motivering

Deze extra definitie beoogt de toepassing van het voorgestelde recht op "kort nieuws" in 
artikel 3b te verduidelijken en te beperken. Zij beperkt met name de term 
"bemiddelingsagentschappen" in het oorspronkelijke voorstel tot diensten van 
nieuwsagentschappen, en alleen voorzover zij diensten aan omroeporganisaties leveren. De 
definitie is gebaseerd op de definitie van omroeporganisaties in het voorgestelde artikel 1d en 
op de classificatie van diensten van nieuwsagentschappen welke wordt gehanteerd in verband 
met de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten van de 
Wereldhandelsorganisatie. Nieuwsagentschappen leveren reeds veel hoofdpunten van het 
buitenlands nieuws aan lineaire omroeporganisaties en zijn derhalve een praktisch en 
geschikt medium via hetwelk het recht op kort nieuws kan functioneren.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 166
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (k bis) (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(k bis) 'medialuister- en -kijkcijfers', een 
schatting van het aantal 
luisteraars/kijkers/lezers van respectievelijk 
een radio- of televisie-uitzending.

Or. it

Motivering

Voor het doel van richtlijn is het van essentieel belang dat een definitie van 'luister- en 
kijkcijfers' wordt opgenomen.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra en Monica 
Frassoni

Amendement 167
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (k bis) (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(k bis) 'luister- en kijkcijfers, 
kwaliteitsbeoordelings- en 
populariteitscijfers', een schatting van het 
aantal luisteraars/kijkers/lezers voor 
respectievelijk een radio- of televisie-
uitzending.

Or. it

Motivering

Voor het doel van richtlijn is het van essentieel belang dat een definitie van 'luister- en 
kijkcijfers' wordt opgenomen.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra en Patrizia 
Toia

Amendement 168
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (k bis) (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(k bis) 'orgaan voor luister- en kijkcijfers', 
iedere natuurlijke of rechtspersoon 
verantwoordelijk voor het organiseren 
en/of houden van enquêtes met het doel  
luister- en kijkcijfers, populariteits-, 
kwaliteits- en omroepcijfers op te stellen.

Or. it

Motivering

Voor het doel van richtlijn is het van essentieel belang dat een definitie van orgaan voor 
luister- en kijkcijfers wordt opgenomen. (Zie amendement op artikel 20 bis (nieuw).) 

Amendement ingediend door Gianni De Michelis

Amendement 169
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letters (k bis) en (k ter) (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(k bis) 'productopneming', bijzondere 
vermelding van een product door een 
karakter of acteur die zijn openlijke 
waardering voor het product uitspreekt, 
waarbij een dergelijk product is opgenomen 
in het script van het programma en als 
zodanig onder verantwoordelijkheid en 
redactionele onafhankelijkheid van de 
aanbieder van de mediadienst valt;

(k ter) 'onevenredig gewicht', opvallend 
tonen van een product op het scherm."

Or. en

Motivering

Scheiding van de drie termen 'productplaatsing', 'productopneming' en 'onevenredig gewicht' 
biedt de kijker meer bescherming en de aanbieder van mediadiensten meer wettelijke 
zekerheid. Dit betekent dat in een programma geen onevenredig gewicht kan worden 
toegekend aan een commercieel product of dienst. Met name moet iedere verwijzing naar een 
dergelijk product of dienst worden beperkt tot hetgeen duidelijk kan worden gerechtvaardigd 
door de redactionele vereisten waaraan het programma moet voldoen. Zo maakt een 
duidelijke definitie van productopneming het mogelijk om de bescherming van de 
redactionele onafhankelijkheid te verzekeren.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 170
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (k ter) (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(k ter) 'programmapopulariteitscijfers', 
beoordeling van de waardering van het 
programma door luisteraars/kijkers/lezers 
van respectievelijk een radio- of televisie 
uitzending.

Or. it

Motivering

Voor het doel van richtlijn is het van essentieel belang dat een definitie van 
'populariteitscijfers' wordt opgenomen.
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Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 171
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 1, letter (k quater) (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(k quater) 'programmakwaliteitscijfers': 
beoordeling van het programma aan de 
hand van bepaalde van te voren 
vastgestelde parameters.

Or. it

Motivering

Voor het doel van richtlijn is het van essentieel belang dat een definitie van 'kwaliteitscijfers' 
wordt opgenomen.
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