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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 172
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER (A)

Artikel 2, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

(a) In lid 1 wordt de passage "televisie-
uitzendingen van omroeporganisaties die 
onder zijn bevoegdheid vallen" vervangen 
door "audiovisuele mediadiensten van 
aanbieders van mediadiensten" en de term 
"uitzendingen" door "audiovisuele 
mediadiensten";

(a) In lid 1 wordt de passage "televisie-
uitzendingen van omroeporganisaties die 
onder zijn bevoegdheid vallen" vervangen 
door "lineaire audiovisuele mediadiensten 
van aanbieders van mediadiensten" en de 
term "uitzendingen" door "audiovisuele 
mediadiensten";

Or. en

Motivering

De definitie van uitzendingen moet worden gewijzigd zodat ook diensten die vergelijkbaar zijn 
met traditionele geprogrammeerde omroepdiensten maar door andere platforms worden 
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aangeboden, eronder vallen. De richtlijn moet evenwel niet gelden voor niet-lineaire 
diensten, die als 'diensten van de informatiemaatschappij' onder de eCommerce-richtlijn
moeten blijven vallen.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 173
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER (A BIS) (nieuw)
Artikel 2, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(a bis) In artikel 2 wordt het volgende lid 1 
bis toegevoegd:
1 bis. De lidstaten en de Commissie 
waarborgen in het kader van hun 
onderscheiden bevoegdheden het 
pluralisme, de vrijheid en de 
onafhankelijkheid  van de audiovisuele 
communicatiediensten.

Or. it

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 174
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER (B)

Artikel 2, lid 2 (Richtlijn 89/552/EEG)

(b) In lid 2 wordt de term 
"omroeporganisaties" vervangen door 
"aanbieders van mediadiensten";

(b) In lid 2 wordt de term 
"omroeporganisaties" vervangen door 
"aanbieders van lineaire mediadiensten";

Or. en

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 175
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER (C)

Artikel 2, lid 3 (Richtlijn 89/552/EEG)

(c) In lid 3 wordt de term 
"omroeporganisatie" vervangen door 
"aanbieder van mediadiensten", de term 

(c) In lid 3 wordt de term 
"omroeporganisatie" vervangen door 
"aanbieder van lineaire mediadiensten", de 
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"programmeringsbesluiten" door 
"redactionele besluiten over audiovisuele 
mediadiensten", de term 
"televisieomroepactiviteiten" door 
"activiteiten op het gebied van audiovisuele 
mediadiensten", de passage "waar zij het 
eerst met haar omroepactiviteiten is
begonnen" door "waar deze het eerst met 
zijn activiteiten is begonnen" en het woord 
"zij" door "deze".

term "programmeringsbesluiten" door 
"redactionele besluiten over lineaire
audiovisuele mediadiensten", de term 
"televisieomroepactiviteiten" door 
"activiteiten op het gebied van lineaire
audiovisuele mediadiensten", de passage 
"waar zij het eerst met haar 
omroepactiviteiten is begonnen" door "waar 
deze het eerst met zijn activiteiten is 
begonnen" en het woord "zij" door "deze".

Or. en

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 176
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER (C BIS) (nieuw)
Artikel 2, lid 3 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(c bis) Het volgende lid 3 bis wordt 
toegevoegd:
3 bis. Ten aanzien van niet-lineaire 
diensten kunnen de lidstaten maatregelen 
nemen krachtens artikel 3, lid 3, 4, en 5, en 
artikel 12, lid 3 van Richtlijn 2000/31/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
(eCommerce-richtlijn).

Or. de

Motivering

Door inlassing van een nieuw lid in artikel 2 moet duidelijk worden gemaakt dat de lidstaten 
ook bij niet-lineaire diensten de mogelijkheid hebben om diensten te blokkeren, zoals nu op 
grond van de eCommerce-richtlijn mogelijk is.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 177
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER (C BIS) (nieuw)
Artikel 2, lid 3 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(c bis) Het volgende lid 3 bis wordt 
toegevoegd:



PE 378.524v03-00 4/87 AM\630521NL.doc

NL

"3 bis. Wanneer een leverancier van 
mediadiensten zijn hoofdkantoor in een 
lidstaat heeft, terwijl het merendeel van zijn
financieringsmiddelen afkomstig is van 
lineaire dan wel niet-lineaire audiovisuele 
diensten die worden aangeboden in een 
andere lidstaat, wordt hij geacht gevestigd 
te zijn in de tweede lidstaat waar het 
grootste deel van zijn activiteiten 
plaatsvindt".

Or. fr

Motivering

On vast te stellen in welk land of welke lidstaat een dienstverlener daadwerkelijk gevestigd is 
moet een neutraal economisch criterium worden toegevoegd.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 178
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER (E)

Artikel 2, lid 5 (Richtlijn 89/552/EEG)

(e) In lid 5 wordt de term 
"omroeporganisatie" vervangen door 
"aanbieder van mediadiensten" en wordt 
"artikel 52" vervangen door "artikel 43". 

(e) In lid 5 wordt de term 
"omroeporganisatie" vervangen door 
"aanbieder van audiovisuele mediadiensten" 
en wordt "artikel 52" vervangen door 
"artikel 43". 

Or. en

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 179
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER (F)

Artikel 2, lid 6, sub 1 bis en 1 ter (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

Deze richtlijn heeft niet betrekking op 
diensten waarbij de lineaire audiovisuele 
inhoud zuiver bijkomstig is en niet het 
hoofddoel van de dienst is.
Elektronische dagbladen, tijdschriften, 
weekbladen, kranten en boeken vallen 
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buiten de richtlijn als de visuele inhoud 
grotendeels statisch is.

Or. en

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 180
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER (G)

Artikel 2, lid 7 (Richtlijn 89/552/EEG)

"7. Een lidstaat mag, teneinde misbruik of 
frauduleus gedrag te voorkomen, passende 
maatregelen treffen tegen een in een andere 
lidstaat gevestigde aanbieder van 
mediadiensten wiens activiteiten geheel of 
grotendeels op het grondgebied van de eerste 
lidstaat zijn gericht. Het bewijs hiervoor 
wordt van geval tot geval door de eerste 
lidstaat geleverd.

"7. Een lidstaat mag, teneinde misbruik of 
frauduleus gedrag op een gebied van de 
openbare orde waarvoor deze richtlijn niet 
geldt te voorkomen, passende maatregelen 
treffen tegen een in een andere lidstaat 
gevestigde aanbieder van mediadiensten 
wiens activiteiten geheel of grotendeels op 
het grondgebied van de eerste lidstaat zijn 
gericht. Het bewijs hiervoor wordt van geval 
tot geval door de eerste lidstaat geleverd.
Lidstaten mogen het vrije dienstenverkeer 
niet verstoren om redenen die binnen het 
terrein van deze richtlijn vallen.

Or. en

Motivering

De richtlijn heeft ten doel een interne markt voor audiovisuele media tot stand te brengen 
door harmonisatie van een aantal regels. De bestaande formulering van artikel 2, lid 7 
verhindert dit, omdat zij lidstaten toestaat binnenkomende diensten te blokkeren, ook al 
voldoen zij volledig aan de bepalingen van de richtlijn, die juist worden geharmoniseerd om 
de werking van de interne markt te verzekeren. Volgens het Verdrag en de jurisprudentie van 
het Hof van justitie mogen diensten alleen worden geblokkeerd als sprake is van een gevaar 
voor de openbare orde. Dat een onderneming zich in lidstaat A heeft gevestigd alleen om van 
een gunstiger wetgeving te profiteren is nog geen misbruik, ook al bedrijft die onderneming 
haar werkzaamheden volledig of hoofdzakelijk in lidstaat B.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 181
ARTIKEL 1, PUNT 4, LETTER (B)

Artikel 2a, lid 2 (Richtlijn 89/552/EEG)
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b) In lid 2 wordt "artikel 22 bis'' vervangen 
door "artikel 3 sexies''.

b) De leden 2 en 3 worden vervangen door 
de volgende tekst:
2. De lidstaten kunnen tijdelijk afwijken 
van lid 1, indien voldaan is aan 
onderstaande voorwaarden:
(a) door een audiovisuele mediadienst uit 
een andere lidstaat wordt op duidelijke, 
ernstige en zwaarwegende wijze artikel 22, 
lid 1 of 2  en/of artikel 3d en 3e overtreden;
(b) een aanbieder van mediadiensten heeft 
de afgelopen 12 maanden de in (a) 
genoemde bepaling(en) ten minste twee 
maal overtreden;
(c) de betrokken lidstaat heeft de aanbieder 
van mediadiensten en de Commissie 
schriftelijk in kennis gesteld van de 
vermeende overtredingen en de 
maatregelen die hij zal nemen als een 
dergelijke overtreding zich opnieuw 
voordoet; 
(d) overleg met de lidstaat waaruit de dienst 
afkomstig is en de Commissie heeft niet tot 
een minnelijke schikking geleid binnen 
twee weken  na de onder (c) genoemde 
inkennisstelling en de vermeende 
overtreding wordt nog steeds begaan.
De Commissie besluit binnen 2 maanden
na inkennisstelling van de door de lidstaat 
genomen maatregelen of deze verenigbaar 
zijn met het Gemeenschaprecht. Indien zij 
besluit dat dit niet het geval is, wordt de 
lidstaat opgeroepen de betreffende 
maatregelen onmiddellijk op te schorten.
3. Lid 2 geldt onverminderd de toepassing 
van enigerlei procedure, middel of sanctie 
die tegen de betreffende overtredingen 
wordt genomen in de lidstaat onder wiens 
rechtsmacht de betrokken aanbieder van 
mediadiensten valt.

Or. en

Motivering

De afwijkingen in lid 1 en de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn gelden voor alle 
audiovisuele mediadiensten, niet alleen voor televisie-uitzendingen.  Vooral met het oog op de
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bescherming van minderjarigen moet dit artikel ook gelden voor niet-lineaire diensten.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 182
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 3, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. Het staat de lidstaten vrij van de 
onder hun bevoegdheid vallende aanbieders 
van mediadiensten naleving van strengere of 
meer gedetailleerde voorschriften te eisen op 
de gebieden die onder deze richtlijn vallen.

1. Het staat de lidstaten vrij van de 
onder hun bevoegdheid vallende aanbieders 
van mediadiensten naleving van strengere of 
meer gedetailleerde voorschriften te eisen op 
de gebieden die onder deze richtlijn vallen, 
maar volgens het land-van-oorsprong-
beginsel kunnen deze voorschriften niet 
worden toegepast op aanbieders van 
mediadiensten die uitzendingen verzorgen 
vanuit een andere lidstaat.

Or. en

Motivering

Het land-van-oorsprong-beginsel moet gelden om ervoor te zorgen dat aanbieders van 
diensten een zekere mate van rechtszekerheid wordt gegarandeerd.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 183
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 3, lid 2 (Richtlijn 89/552/EEG)

2. De lidstaten dragen er met passende 
middelen in het kader van hun wetgeving 
zorg voor dat de onder hun bevoegdheid 
vallende aanbieders van mediadiensten de 
bepalingen van deze richtlijn daadwerkelijk 
naleven.

2. De lidstaten dragen er met passende 
middelen in het kader van hun wetgeving 
zorg voor dat de onder hun bevoegdheid 
vallende aanbieders van mediadiensten de 
bepalingen van deze richtlijn daadwerkelijk 
naleven, ook door te voorzien in passende 
sancties zoals opschorting of intrekking 
van de vergunning om televisie-
uitzendingen te verzorgen.

Or. it
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Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 184
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 3, lid 2 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

2 bis. De lidstaten doen de communautaire 
instellingen jaarlijks informatie over de 
toepassing van de richtlijn toekomen.

Or. it

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 185
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 3, lid 3 (Richtlijn 89/552/EEG)

3. De lidstaten stimuleren coregulering op de 
door deze richtlijn gecoördineerde gebieden. 
De betrokken regelingen zijn dusdanig dat 
zij in brede kring worden aanvaard door de 
belangrijkste stakeholders en in 
doeltreffende handhaving voorzien."

3. Om de in lid 2 genoemde doelstelling te 
verwezenlijken stimuleren de lidstaten 
coregulering en/of zelfregulering op de door 
deze richtlijn gecoördineerde gebieden. De 
betrokken regelingen zijn dusdanig dat zij in 
brede kring worden aanvaard door de 
belangrijkste stakeholders en in 
doeltreffende handhaving voorzien."

Or. en

Motivering

Zowel coregulering als zelfregulering is een doeltreffende manier om de doeleinden van de 
richtlijn te verwezenlijken en op te leggen.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 186
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 3, lid 3 (Richtlijn 89/552/EEG)

3. De lidstaten stimuleren coregulering
op de door deze richtlijn gecoördineerde 
gebieden. De betrokken regelingen zijn 
dusdanig dat zij in brede kring worden 
aanvaard door de belangrijkste stakeholders 

3. De lidstaten stimuleren op de door 
deze richtlijn gecoördineerde gebieden
nationale regelingen voor co- en 
zelfregulering die stoelen op samenwerking 
tussen overheidsinstellingen en 
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en in doeltreffende handhaving voorzien." zelfregulering. De betrokken regelingen zijn 
dusdanig dat zij in brede kring worden 
aanvaard door de belangrijkste stakeholders 
en in doeltreffende handhaving voorzien."

Or. en

Motivering

Zelfreguleringsorganen zijn al meer dan een decennium lang doelmatig werkzaam in de 
communicatie-industrie in veel EU-lidstaten. Deze organen kunnen rechtstreeks en snel 
inspringen op wensen van consumenten. In overweging 25 van het voorstel wordt er dan ook 
op gewezen dat coregulerings- en zelfreguleringsinstrumenten een belangrijke rol kunnen 
spelen bij het bereiken van een hoog niveau van consumentenbescherming en dat er rekening 
mee gehouden moet worden om te komen tot "beter wetgeven". Zonder de flexibiliteit en het 
verantwoordelijkheidsbesef dat zelfregulering bij het bedrijfsleven creëert, zou het wel eens 
kunnen zijn dat formele regelgeving het publiek niet dezelfde bescherming kan bieden die het 
nu geniet.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 187
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 3, lid 3 (Richtlijn 89/552/EEG)

3. De lidstaten stimuleren 
coregulering op de door deze richtlijn 
gecoördineerde gebieden. De betrokken 
regelingen zijn dusdanig dat zij in brede 
kring worden aanvaard door de belangrijkste 
stakeholders en in doeltreffende handhaving 
voorzien."

3. Ter omzetting en uitvoering van de 
bepalingen van deze richtlijn dringen de 
lidstaten aan op systemen voor zelf- en 
coregulering. De betrokken regelingen zijn 
dusdanig dat zij in de betrokken lidstaat in 
brede kring worden aanvaard door de 
belangrijkste stakeholders en in 
doeltreffende handhaving voorzien."

Or. de

Motivering

Verduidelijking dat coregulering ook zelfcontrole en -regulering omvat en de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid bij de lidstaat ligt. De aanvaarding van de regelingen is aanvaarding in 
de betrokken lidstaat, niet in de hele Gemeenschap.



PE 378.524v03-00 10/87 AM\630521NL.doc

NL

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 188
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 3, lid 3 (Richtlijn 89/552/EEG)

3. De lidstaten stimuleren coregulering 
op de door deze richtlijn gecoördineerde 
gebieden. De betrokken regelingen zijn 
dusdanig dat zij in brede kring worden 
aanvaard door de belangrijkste stakeholders 
en in doeltreffende handhaving voorzien."

3. Ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze richtlijn zijn de 
lidstaten vrij om zelf- en/of coregulering te 
stimuleren op de door deze richtlijn 
gecoördineerde gebieden. De betrokken 
regelingen zijn dusdanig dat zij in brede 
kring worden aanvaard door de belangrijkste 
stakeholders en in doeltreffende handhaving 
voorzien."

Or. en

Motivering

Veel lidstaten hebben reeds goed werkende efficiënte instrumenten voor zelfregulering voor 
beleidskwesties in verband met de media die in deze richtlijn behandeld worden. Het 
voortbestaan van deze instrumenten voor zelfregulering mag niet in het geding zijn.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 189
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 3, lid 3 (Richtlijn 89/552/EEG)

3. De lidstaten stimuleren coregulering 
op de door deze richtlijn gecoördineerde 
gebieden. De betrokken regelingen zijn 
dusdanig dat zij in brede kring worden 
aanvaard door de belangrijkste stakeholders 
en in doeltreffende handhaving voorzien."

3. De lidstaten stimuleren zelf- en
coregulering op de door deze richtlijn 
gecoördineerde gebieden. De betrokken 
regelingen zijn dusdanig dat zij in brede 
kring worden aanvaard door de belangrijkste 
stakeholders en in doeltreffende handhaving 
voorzien."

Or. en

Motivering

Uit tal van voorbeelden op het gebied van mobiele communicatie en het internet blijkt dat een 
doeltreffende uitvoering van de bepalingen van deze richtlijn  ook bereikt kan worden door 
zelfregulering. In de overwegingen wordt dan ook opgemerkt dat zelf- en coregulering een 
belangrijke rol spelen bij het bereiken van een hoog niveau van consumentenbescherming en 
een bijdrage kunnen leveren aan "beter wetgeven".
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Bovendien zou weglating van zelfregulering in de artikelen van de richtlijn betekenen dat 
wordt afgezien van een regelgevingsinstrument dat zeer doelmatig is gebleken in nationale 
markten. In het VK bijvoorbeeld bestaat er een instrument als de Association for Television 
On-Demand (ATVOD) dat bescherming biedt aan de consumenten van audiovisuele 
inhoudsdiensten op aanvraag die worden aangeboden door haar leden. ATVOD zorgt ervoor 
dat haar leden zich aan haar gedragscode houden, zij behandelt klachten van consumenten en 
draagt bij aan vergroting van het begrip voor en vertrouwen in diensten op aanvraag. De 
gedragscode van de ATVOD voorziet ook in specifieke maatregelen ter bescherming van 
kinderen.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 190
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 3, lid 3 (Richtlijn 89/552/EEG)

3. De lidstaten stimuleren coregulering 
op de door deze richtlijn gecoördineerde 
gebieden. De betrokken regelingen zijn 
dusdanig dat zij in brede kring worden 
aanvaard door de belangrijkste stakeholders 
en in doeltreffende handhaving voorzien."

3. De lidstaten stimuleren zelf- en
coregulering op de door deze richtlijn 
gecoördineerde gebieden. De betrokken 
regelingen zijn dusdanig dat zij in brede 
kring worden aanvaard door de belangrijkste 
stakeholders en in doeltreffende handhaving 
voorzien."

Or. it

Motivering

Er dient op gewezen te worden dat weliswaar sprake is van een recht op informatie, maar dat
de waardigheid van het individu en zijn privacy niet mogen worden aangetast. Dit geldt 
vooral ten aanzien van invasieve en technologisch geavanceerde informatiemiddelen.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 191
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 ter, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. De lidstaten zien erop toe dat in 
andere lidstaten gevestigde 
omroeporganisaties met het oog op korte 
nieuwsverslagen niet verstoken blijven van 
toegang, op billijke, redelijke en niet-
discriminerende basis, tot evenementen van 
groot belang voor het publiek die door een 

1. Afhankelijk van contractuele 
overeenkomsten tussen omroeporganisaties 
kunnen de lidstaten erop toezien dat in 
andere lidstaten gevestigde 
omroeporganisaties met het oog op korte 
nieuwsverslagen niet verstoken blijven van 
toegang, op billijke, redelijke en niet-
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onder hun bevoegdheid vallende 
omroeporganisaties worden uitgezonden.

discriminerende basis en tegen een redelijke 
vergoeding, tot evenementen van groot 
belang voor het publiek die door een onder 
hun bevoegdheid vallende 
omroeporganisaties worden uitgezonden.

Or. en

Motivering

De formulering van de richtlijn moet rekening houden met het feit dat het recht om korte 
nieuwsverslagen uit te brengen vanouds wordt uitgeoefend via bilaterale contractuele 
overeenkomsten.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 192
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 ter, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. De lidstaten zien erop toe dat in 
andere lidstaten gevestigde 
omroeporganisaties met het oog op korte 
nieuwsverslagen niet verstoken blijven van 
toegang, op billijke, redelijke en niet-
discriminerende basis, tot evenementen van 
groot belang voor het publiek die door een 
onder hun bevoegdheid vallende 
omroeporganisaties worden uitgezonden.

1. De lidstaten zien erop toe dat in 
andere lidstaten gevestigde 
omroeporganisaties en namens 
omroeporganisaties optredende 
persbureaus met het oog op korte 
nieuwsverslagen niet verstoken blijven van 
toegang, op billijke, redelijke en niet-
discriminerende basis, tot evenementen van 
groot belang.

Or. en

Motivering

De voorgestelde toevoeging betreft de in overweging 27 genoemde 
bemiddelingsagentschappen en maakt het Commissievoorstel dus duidelijker. Voor 
evenementen die buiten hun land van vestiging plaatsvinden doen omroeporganisaties voor 
korte nieuwsreportages vaak een beroep op bemiddelaars zoals persbureaus. De opneming 
van een verwijzing naar persbureaus in dit artikel kan ervoor zorgen dat omroeporganisaties 
dit onbewerkte internationale nieuws ontvangen in het formaat dat het meest geschikt is voor 
hun doeleinden. Als dit recht blijft voorbehouden aan omroeporganisaties met uitsluiting van 
persbureaus, dan zou het eerder een theoretisch dan een echt recht zijn omdat 
grensoverschrijdende afspraken snel gemaakt moeten worden, vooral als de nieuwsfeiten 
onverwachts komen.
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Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 193
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 ter, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. De lidstaten zien erop toe dat in 
andere lidstaten gevestigde 
omroeporganisaties met het oog op korte 
nieuwsverslagen niet verstoken blijven van 
toegang, op billijke, redelijke en niet-
discriminerende basis, tot evenementen van 
groot belang voor het publiek die door een 
onder hun bevoegdheid vallende 
omroeporganisaties worden uitgezonden.

1. De lidstaten zien erop toe dat in 
andere lidstaten gevestigde 
omroeporganisaties met het oog op korte 
nieuwsverslagen niet verstoken blijven van 
toegang, tegen een redelijke vergoeding en 
op niet-discriminerende basis, tot 
evenementen van groot belang voor het 
publiek die door een onder hun bevoegdheid 
vallende omroeporganisaties worden 
uitgezonden.

Or. en

Motivering

Kort nieuws moet toegankelijk zijn voor anderen, ook persbureaus, mits een redelijke 
vergoeding wordt betaald en rechten publiekelijk worden erkend.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 194
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 ter, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. De lidstaten zien erop toe dat in 
andere lidstaten gevestigde 
omroeporganisaties met het oog op korte 
nieuwsverslagen niet verstoken blijven van 
toegang, op billijke, redelijke en niet-
discriminerende basis, tot evenementen van 
groot belang voor het publiek die door een 
onder hun bevoegdheid vallende 
omroeporganisaties worden uitgezonden.

1. Elke lidstaat garandeert dat in 
andere lidstaten gevestigde 
omroeporganisaties met het oog op korte 
nieuwsverslagen niet verstoken blijven van 
toegang, op billijke, redelijke en niet-
discriminerende basis, tot evenementen van 
groot belang voor het publiek die door een 
onder hun bevoegdheid vallende 
omroeporganisaties worden uitgezonden.

Or. de

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat met de richtlijn een voor de hele Unie geldend recht om korte 
nieuwsverslagen uit te brengen wordt ingevoerd.
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Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni 

Amendement 195
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 ter, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

1 bis. De lidstaten kunnen voorstellen dat 
evenementen die van groot belang voor de 
samenleving zijn maar niet zijn opgenomen 
in de lijst in artikel 3 bis, niet exclusief 
uitgezonden mogen worden door onder zijn 
bevoegdheid vallende omroeporganisaties 
wanneer dat nodig is om redenen van groot 
belang die van te voren niet te voorzien 
waren. Aanvragen daarvoor worden 
behandeld volgens een snelle procedure als 
omschreven in artikel 3 bis, lid 2.

Or. it

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 196
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 ter, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat onder 
hun bevoegdheid vallende
zendgemachtigden en in andere lidstaten 
gevestigde omroeporganisaties niet 
verstoken blijven van toegang, op billijke, 
redelijke en niet-discriminerende basis, tot 
evenementen van groot belang voor het 
publiek die door een onder hun 
bevoegdheid vallende omroeporganisaties 
worden uitgezonden, die daar een passende 
vergoeding voor ontvangen.

Or. en
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Motivering

Het voorstel van de Commissie betreffende het recht op korte nieuwsverslagen garandeert 
niet dat de burgers toegang hebben tot informatie over gebeurtenissen die van belang zijn 
voor de samenleving. Daarom moet een voor de hele Gemeenschap geldend recht op korte 
nieuwsverslagen worden vastgesteld. Dit zou ook beantwoorden aan het nog steeds geldende 
doel om de EG-richtlijn in overeenstemming te brengen met de desbetreffende overeenkomst 
van de Raad van Europa.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 197
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 ter, lid 2 (Richtlijn 89/552/EEG)

2. Korte nieuwsverslagen kunnen door 
de omroeporganisaties vrij worden gekozen 
uit het signaal van de omroeporganisatie die 
de uitzending verzorgd, onder vermelding 
van ten minste de bron.

2. Zendgemachtigden kunnen korte 
nieuwsverslagen ofwel vrij kiezen uit het 
signaal van de omroeporganisatie die de 
uitzending verzorgd, onder vermelding van 
ten minste de bron, of zij kunnen zelf 
toegang krijgen tot het evenement voor een 
korte nieuwsreportage.

Or. en

Motivering

Toegang tot het evenement zelf kan een alternatief zijn voor het verkrijgen van materiaal om 
het recht op uitbrenging van een kort nieuwsverslag uit te oefenen.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 198
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 ter, lid 2 (Richtlijn 89/552/EEG)

2. Korte nieuwsverslagen kunnen door 
de omroeporganisaties vrij worden gekozen 
uit het signaal van de omroeporganisatie die 
de uitzending verzorgd, onder vermelding 
van ten minste de bron.

2. Korte nieuwsverslagen kunnen door 
de omroeporganisaties vrij worden gekozen 
uit het signaal van de omroeporganisatie die 
de uitzending verzorgd, onder vermelding 
van ten minste de bron, of zij kunnen 
volgens het recht van de lidstaat zelf 
toegang krijgen tot het evenement voor een 
nieuwsreportage.
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Or. de

Motivering

De lidstaat moet zelf kunnen beslissen of hij het recht op korte nieuwsverslaggeving verzekert 
door een fysiek toegangsrecht of door toegang tot het signaal.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 199
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 ter, lid 2 (Richtlijn 89/552/EEG)

2. Korte nieuwsverslagen kunnen door 
de omroeporganisaties vrij worden gekozen
uit het signaal van de omroeporganisatie die 
de uitzending verzorgd, onder vermelding 
van ten minste de bron.

2. Omroeporganisaties kunnen vrij 
kiezen voor uitzending van korte 
nieuwsverslagen uit het signaal van de 
omroeporganisatie die de uitzending 
verzorgd, onder vermelding van ten minste 
de bron.

Or. it

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 200
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 quater, lid 1, inleidende zin (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten zien erop toe dat onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders van 
audiovisuele mediadiensten ten minste de 
volgende informatie gemakkelijk, direct en 
permanent ter beschikking stellen van de 
ontvangers van de dienst:

De lidstaten zien er met passende middelen
op toe dat onder hun bevoegdheid vallende 
aanbieders van lineaire audiovisuele 
mediadiensten ten minste de volgende 
informatie gemakkelijk, direct en permanent 
ter beschikking stellen van de ontvangers 
van de dienst:

Or. en

Motivering

Geeft lidstaten meer flexibiliteit om gebruik te maken van zelf- en coregulering.

De richtlijn moet alleen gelden voor lineaire diensten.
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Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 201
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 quater, lid 1, inleidende zin (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten zien erop toe dat onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders van 
audiovisuele mediadiensten ten minste de 
volgende informatie gemakkelijk, direct en 
permanent ter beschikking stellen van de 
ontvangers van de dienst:

De lidstaten zien erop toe dat onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders van 
audiovisuele mediadiensten een makkelijk 
toegankelijk digitaal adres met ten minste 
de volgende informatie gemakkelijk, direct 
en permanent ter beschikking stellen van de 
ontvangers van de dienst:

Or. es

Motivering

Om tijd te besparen is het raadzaam dat gedetailleerde informatie ter beschikking van de 
gebruiker wordt gesteld door middel van een instrument dat de credits niet onnodig verlengt.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 202
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 quater, lid 1, inleidende zin (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten zien erop toe dat onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders van 
audiovisuele mediadiensten ten minste de 
volgende informatie gemakkelijk, direct en 
permanent ter beschikking stellen van de 
ontvangers van de dienst:

De lidstaten zien er met passende middelen
op toe dat onder hun bevoegdheid vallende 
aanbieders van audiovisuele mediadiensten 
ten minste de volgende informatie 
gemakkelijk, direct en permanent ter 
beschikking stellen van de ontvangers van 
de dienst:

Or. en

Motivering

De terminologie moet consequent worden gebruikt en lidstaten moeten coregulering kunnen 
toepassen.
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Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 203
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 quater, lid 1, letter (b) (Richtlijn 89/552/EEG)

(b) het geografische adres waarop de 
aanbieder van de mediadiensten gevestigd 
is;

(b) het geografische en postadres waarop 
de aanbieder van de mediadiensten 
gevestigd is;

Or. en

Amendement ingediend door Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Amendement 204
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 quater, letter (d bis) (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(d bis) de vermelding dat de inhoud niet 
geschikt is voor minderjarigen of goede 
filtersystemen die verhinderen dat 
minderjarigen toegang hebben tot 
informatie die ernstige schade kan
toebrengen aan hun lichamelijke, 
geestelijke en zedelijke ontwikkeling.

Or. it

Motivering

Artikel 3 quater geeft een aantal minimumvoorschriften voor aanbieders van audiovisuele 
media. Deze voorschriften moeten niet alleen gemakkelijke identificatie van de aanbieders 
mogelijk maken, maar moeten ook betrekking hebben op het gebruik dat aanbieders ervan 
maken en op de bescherming van minderjarigen.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 205
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 quinquies (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten treffen passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat onder hun 
bevoegdheid vallende audiovisuele 
mediadiensten niet zodanig toegankelijk 

De lidstaten dragen er met passende 
middelen zorg voor dat onder hun 
bevoegdheid vallende lineaire audiovisuele 
mediadiensten niet zodanig toegankelijk 
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worden gesteld dat zij een belemmering 
vormen voor de lichamelijke, geestelijke of 
zedelijke ontwikkeling van minderjarigen.

worden gesteld dat zij een belemmering 
vormen voor de lichamelijke, geestelijke of 
zedelijke ontwikkeling van minderjarigen.

Or. en

Motivering

Geeft lidstaten meer flexibiliteit om gebruik te maken van zelf- en coregulering.

De richtlijn moet alleen gelden voor lineaire diensten.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Amendement 206
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 quinquies (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten treffen passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat onder hun 
bevoegdheid vallende audiovisuele 
mediadiensten niet zodanig toegankelijk 
worden gesteld dat zij een belemmering 
vormen voor de lichamelijke, geestelijke of 
zedelijke ontwikkeling van minderjarigen.

1. Uitzendingen en audiovisuele 
mediadiensten die ernstige schade kunnen 
toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke 
en zedelijke ontwikkeling van 
minderjarigen, zijn verboden.
2. De lidstaten treffen passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt 
toegepast.

Or. it

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 207
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 quinquies (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten treffen passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat onder hun 
bevoegdheid vallende audiovisuele 
mediadiensten niet zodanig toegankelijk 
worden gesteld dat zij een belemmering 
vormen voor de lichamelijke, geestelijke of 
zedelijke ontwikkeling van minderjarigen.

De lidstaten dragen er met passende 
middelen zorg voor dat onder hun 
bevoegdheid vallende audiovisuele 
mediadiensten niet zodanig toegankelijk 
worden gesteld dat zij een belemmering 
vormen voor de lichamelijke, geestelijke of 
zedelijke ontwikkeling van minderjarigen.

Or. en
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Motivering

De terminologie moet consequent worden gebruikt en lidstaten moeten coregulering kunnen 
toepassen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 208
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 quinquies (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten treffen passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat onder hun 
bevoegdheid vallende audiovisuele 
mediadiensten niet zodanig toegankelijk 
worden gesteld dat zij een belemmering 
vormen voor de lichamelijke, geestelijke of 
zedelijke ontwikkeling van minderjarigen.

De lidstaten treffen passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat onder hun 
bevoegdheid vallende audiovisuele 
mediadiensten en audiovisuele commerciële 
communicatie niet zodanig toegankelijk 
worden gesteld dat zij een belemmering 
vormen voor de lichamelijke, geestelijke of 
zedelijke ontwikkeling van minderjarigen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde formulering van dit artikel is te restrictief. De bescherming van 
minderjarigen is te belangrijk om te laten afhangen van de vorm waarin audiovisuele 
mediadiensten worden gebracht.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 209
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 quinquies, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

Zij zorgen er met name voor dat geen 
toestemming wordt gegeven voor 
commerciële communicatie, sponsoring, 
reclame of productplaatsing voor goederen
die zijn vervaardigd onder omstandigheden 
die strijdig zijn met het internationale 
recht, dat kinderarbeid verbiedt.

Or. fr
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Motivering

Het zou hypocriet zijn de zedelijkheid van minderjarigen te willen beschermen en tegelijk de 
aandacht van jonge consumenten te vestigen op producten die op illegale wijze door kinderen 
zijn gefabriceerd.

Amendement ingediend door Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Amendement 210
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 quinquies, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten zorgen ervoor dat de onder 
hun bevoegdheid vallende audiovisuele 
mediadiensten in geen geval informatie 
uitzenden die kinderpornografie bevat, op 
straffe van bestuurs- en strafrechtelijke 
sancties.

Or. it

Motivering

In het licht van pedofiele misdrijven in diverse lidstaten waarbij kinderen zijn verdwenen of
vermoord, de verspreiding van pornografisch materiaal, websites waarop wordt aangezet tot 
de exploitatie van kinderen, en de toename van geweld jegens vrouwen is het steeds 
dringender noodzakelijk om op duidelijke en besliste wijze op te treden tegen een 
maatschappelijke plaag die vooral een volkomen weerloze en onschuldige leeftijdsgroep treft.

Amendement ingediend door Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Amendement 211
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 quinquies, lid 1 ter (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten zorgen ervoor dat de onder 
hun bevoegdheid vallende audiovisuele 
mediadiensten systemen leveren voor het 
uitfilteren van inhoud die schadelijk is voor 
de lichamelijke, geestelijke en zedelijke 
ontwikkeling van minderjarigen.

Or. it
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Motivering

In het licht van pedofiele misdrijven in diverse lidstaten waarbij kinderen zijn verdwenen of 
vermoord, de verspreiding van pornografisch materiaal, websites waarop wordt aangezet tot 
de exploitatie van kinderen, en de toename van geweld jegens vrouwen is het steeds 
dringender noodzakelijk om op duidelijke en besliste wijze op te treden tegen een 
maatschappelijke plaag die vooral een volkomen weerloze en onschuldige leeftijdsgroep treft.

Amendement ingediend door Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Amendement 212
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 quinquies, lid 1 quater (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten verzoeken de aanbieders van 
audiovisuele mediadiensten om 
voorlichtingscampagnes te stimuleren ter 
preventie van geweld jegens vrouwen en 
minderjaren, waar mogelijk in 
samenwerking met verenigingen en 
openbare of particuliere instanties die op 
dit gebied actief zijn.

Or. it

Motivering

In het licht van pedofiele misdrijven in diverse lidstaten waarbij kinderen zijn verdwenen of 
vermoord, de verspreiding van pornografisch materiaal, websites waarop wordt aangezet tot 
de exploitatie van kinderen, en de toename van geweld jegens vrouwen is het steeds 
dringender noodzakelijk om op duidelijke en besliste wijze op te treden tegen een 
maatschappelijke plaag die vooral een volkomen weerloze en onschuldige leeftijdsgroep treft.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 213
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 sexies (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten dragen er met passende 
middelen zorg voor dat audiovisuele 
mediadiensten en audiovisuele 
commerciële communicatie die door onder 
hun bevoegdheid vallende aanbieders 
worden geleverd, niet aanzetten tot haat op 

1. Uitzendingen, audiovisuele 
mediadiensten en commerciële 
audiovisuele communicatie die in welke 
vorm ook aanzetten tot haat op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
geloofsovertuiging of levensbeschouwing, 
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grond van geslacht, ras of etnische 
afstamming, geloofsovertuiging of 
levensbeschouwing, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid.

handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, 
zijn verboden.
2. De lidstaten treffen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat dit 
verbod wordt toegepast.

Or. it

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 214
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 sexies (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten dragen er met passende 
middelen zorg voor dat audiovisuele 
mediadiensten en audiovisuele commerciële 
communicatie die door onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders worden 
geleverd, niet aanzetten tot haat op grond 
van geslacht, ras of etnische afstamming, 
geloofsovertuiging of levensbeschouwing, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

De lidstaten dragen er met passende 
middelen zorg voor dat audiovisuele 
mediadiensten en audiovisuele commerciële 
communicatie die door onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders worden 
geleverd, niet aanzetten tot haat op grond 
van geslacht, ras of etnische afstamming, 
geloofsovertuiging of levensbeschouwing, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
Zij stimuleren en ondersteunen aanbieders 
van mediadiensten bij hun inspanningen 
om de toegang van mensen met een 
lichamelijke of geestelijke handicap te 
bevorderen.

Or. fr

Motivering

Het volstaat niet om discriminerende inhoud te verbieden, het sociale maar ook economische 
en culturele belang dat de toegang van gehandicapten of ouderen tot de programma's  vormt 
moet ook concreet worden vertaald.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 215
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 septies (Richtlijn 89/552/EEG)

1. De lidstaten zien erop toe dat onder Schrappen
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hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten, voor zover haalbaar en met 
passende middelen, de vervaardiging van 
en toegang tot Europese producties in de 
zin van artikel 6 bevorderen. 
2. De lidstaten zien erop toe dat onder 
hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten geen cinematografische 
werken uitzenden buiten de met de 
rechthebbenden overeengekomen periodes.
3. De lidstaten brengen voor het einde 
van het vierde jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn en vervolgens om de drie jaar 
aan de Commissie verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van de in lid 1 bedoelde 
maatregel. 
4. De Commissie brengt op basis van 
de door de lidstaten verstrekte informatie 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad over de toepassing van lid 1, 
rekening houdende met de 
marktontwikkelingen en de technologische 
vooruitgang.

Or. es

Motivering

Als diensten zich specialiseren ontstaan themakanalen en een grote verscheidenheid van
lineaire en niet-lineaire diensten. In het digitale tijdperk is de vaststelling van quota zinloos 
geworden. Het belang van de gebruiker en niet de wetgever moet bepalen welk type diensten 
aanbieders moeten leveren. 

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 216
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 septies, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. De lidstaten zien erop toe dat onder 
hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten, voor zover haalbaar en met 
passende middelen, de vervaardiging van 
en toegang tot Europese producties in de 
zin van artikel 6 bevorderen. 

Schrappen
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Or. en

Motivering

Zie de motivering bij overweging 13 betreffende verduidelijking van de toepassing van de 
richtlijn op niet-lineaire diensten. Quotavoorschriften voor lineaire diensten worden gedekt
door de artikelen 4 en 5 van de bestaande richtlijn.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 217
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 septies, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. De lidstaten zien erop toe dat onder 
hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten, voor zover haalbaar en met 
passende middelen, de vervaardiging van en 
toegang tot Europese producties in de zin 
van artikel 6 bevorderen. 

1. De lidstaten bevorderen dat onder 
hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten, voor zover haalbaar en met 
passende middelen, de vervaardiging van en 
toegang tot Europese producties in de zin 
van artikel 6 bevorderen. 

Or. en

Motivering

Dankzij de grotere diversiteit die wordt geboden door meer diensten zijn quotaregelingen niet 
meer nodig.  Er zijn doeltreffender manieren om de vervaardiging en uitzending van 
Europese producties te stimuleren.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis
Amendement 218

ARTIKEL 1, PUNT 6
Artikel 3 septies, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. De lidstaten zien erop toe dat onder 
hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten, voor zover haalbaar en met 
passende middelen, de vervaardiging van en 
toegang tot Europese producties in de zin 
van artikel 6 bevorderen. 

1. De lidstaten zien erop toe dat onder 
hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten, met passende middelen, de 
vervaardiging van en toegang tot Europese 
producties in de zin van artikel 6 
bevorderen. 

Or. en

Motivering

In 1989 had dit artikel ten doel om geleidelijk te komen tot de bevordering van Europese 
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producties. Tegenwoordig moeten in de context van de Lissabon-strategie meer eisen op dit 
gebied worden gesteld om de Europese audiovisuele industrie te stimuleren en Europa's rijke 
culturele verscheidenheid in stand te houden. De lidstaten mogen daarom niet in de 
gelegenheid worden gesteld om de bevordering van Europese producties uit te stellen.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 219
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 septies, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. De lidstaten zien erop toe dat onder 
hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten, voor zover haalbaar en met 
passende middelen, de vervaardiging van en 
toegang tot Europese producties in de zin 
van artikel 6 bevorderen. 

1. De lidstaten bevorderen dat onder 
hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten, voor zover haalbaar, de 
vervaardiging van en toegang tot Europese 
producties in de zin van artikel 6 
bevorderen. 

Or. en

Motivering

De markt voor niet-lineaire diensten bevindt zich in een zeer vroeg stadium van ontwikkeling. 
Het gevaar bestaat dat de ontwikkeling van nieuwe diensten wordt gehinderd door de 
instelling van culturele quota of financiële steun, voor zover deze al mogelijk zijn. Verlaging 
van de belemmeringen voor de distributie zou ten goede komen aan de culturele diversiteit.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 220
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 septies, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. De lidstaten zien erop toe dat onder 
hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten, voor zover haalbaar en met 
passende middelen, de vervaardiging van en 
toegang tot Europese producties in de zin 
van artikel 6 bevorderen. 

1. De lidstaten zien erop toe dat onder 
hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
lineaire audiovisuele mediadiensten, voor 
zover haalbaar en met passende middelen, 
de vervaardiging van en toegang tot 
Europese producties in de zin van artikel 6 
bevorderen. 

Or. en



AM\630521NL.doc 27/87 PE 378.524v03-00

NL

Motivering

Bij diensten op aanvraag kunnen de consumenten kiezen uit een veel breder en gevarieerder 
audiovisueel aanbod. Zij bepalen op elk moment zelf welke inhoud zij willen zien. Dit betekent 
dat quota en productie-eisen in een niet-lineaire omgeving overbodig zijn.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 221
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 septies, lid 1, subparagraaf (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

De bevordering van niet-lineaire diensten 
kan met name op de volgende manieren 
gebeuren: een minimumpercentage van de 
omzet moet worden geïnvesteerd in 
Europese producties, minimumpercentage 
Europese producties in catalogi van video 
op aanvraag en aantrekkelijke etalering 
van Europese producties in elektronische
programmagidsen.

Or. fr

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat niet-lineaire diensten bijdragen tot de ondersteuning en 
bevordering van Europese producties door de vaststelling van verplichtingen in de richtlijn. 
Deze diensten worden meestal aangeboden door grote ondernemingen met een veel grotere 
financiële armslag dan omroeporganisaties, zoals telecommunicatiemaatschappijen, 
internetproviders, enz. Als alleen aan omroeporganisaties verplichtingen ten aanzien van de 
culturele diversiteit worden opgelegd, kan dat een groot gevaar worden voor de Europese 
producties.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 222
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 septies, lid 1 (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

1. De lidstaten zien erop toe dat onder 
hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten, voor zover haalbaar en met 
passende middelen, de vervaardiging van en 
toegang tot Europese producties in de zin 
van artikel 6 bevorderen. 

1. De lidstaten zien erop toe dat onder 
hun bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten (ook voor zover haalbaar met 
rechtstreekse bijdragen), met passende 
middelen, de vervaardiging van en toegang 
tot Europese producties in de zin van artikel 
6 bevorderen, met behoud van de 
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mededinging tussen de verschillende 
distributiemarkten voor ten minste 40% van 
de uitgezonden producties; dit quotum moet 
gelden op dagbasis, waarvan ten minste 
20% in de tijd met de grootste kijkdichtheid.
. 

Or. it

Motivering

Voor de opbouw van een Europese industrie die wordt geconfronteerd met de concurrentie 
van de Amerikaanse, Indiase, Latijns-Amerikaanse en Chinese industrie op dit gebied, moet 
ervoor worden gezorgd dat deze industrie snel kan groeien, wat alleen mogelijk is als de 
verspreiding en uitzending van de vervaardigde producties gegarandeerd is.

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

Amendement 223
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 octies, inleidende zin en letters (a), (b) en (c) (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten zien erop toe dat audiovisuele 
commerciële communicatie door onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders aan de 
volgende eisen voldoet:

(a) commerciële audiovisuele 
communicatie moet duidelijk als zodanig 
herkenbaar zijn. Audiovisuele commerciële 
communicatie in de vorm van sluikreclame 
is verboden;
(b) bij audiovisuele commerciële 
communicatie mogen geen subliminale 
technieken worden gebruikt;

(c) audiovisuele commerciële 
communicatie mag niet:

(i) discriminatie inhouden naar ras, 
geslacht of nationaliteit;
(ii) mensen kwetsen in hun 
godsdienstige of politieke overtuigingen;
(iii) aansporen tot gedrag dat schadelijk 
is voor gezondheid of veiligheid;

De lidstaten zien erop toe dat audiovisuele 
commerciële communicatie door onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders aan de in 
het Handvest van de grondrechten 
vastgestelde beginselen en met name aan de 
volgende eisen voldoet:

(a) commerciële audiovisuele 
communicatie mag niet:
(i) de menselijke waardigheid geweld 
aandoen;
(ii) discriminatie inhouden naar geslacht, 
ras, etnische afstamming, 
levensbeschouwing, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid;
(iii) mensen kwetsen in hun godsdienstige 
of politieke overtuigingen;
(iv) aansporen tot gedrag dat schadelijk is 
voor gezondheid of veiligheid;
(v) aansporen tot gedrag dat schadelijk is 
voor het milieu;
(b) bij audiovisuele commerciële 
communicatie mogen geen subliminale 
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(iv) aansporen tot gedrag dat schadelijk 
is voor het milieu;

technieken worden gebruikt;
(c) audiovisuele commerciële 
communicatie moet duidelijk als zodanig 
herkenbaar zijn. Audiovisuele commerciële 
communicatie in de vorm van sluikreclame 
is verboden.

Or. it

(Letters a) en c) van de Commissietekst worden respectievelijk de letters c) en a) in het 
amendement van het Parlement en vervolgens gewijzigd.

Motivering

De bepalingen ter bestrijding van discriminatie worden uitgebreid overeenkomstig artikel 21 
van het Handvest van de grondrechten van de Unie en de tekst van de bestaande richtlijn, die 
vollediger lijkt.

Amendement John Purvis

Amendement 224
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 octies, inleidende zin (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten zien erop toe dat audiovisuele 
commerciële communicatie door onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders aan de 
volgende eisen voldoet:

De lidstaten zien erop toe dat audiovisuele 
commerciële communicatie, die als 
onderdeel van lineaire audiovisuele 
mediaprogramma's wordt uitgezonden door 
onder hun bevoegdheid vallende aanbieders 
aan de volgende eisen voldoet:

Or. en

Motivering

Een restrictieve definitie van lineaire audiovisuele commerciële communicatie vermindert de 
mogelijkheid tot verwarring met de definities van commerciële communicatie in andere 
Europese wetgeving, zoals de e-commerce-richtlijn en de richtlijn over gegevensbescherming 
bij electronische communicatie. 

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 225
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 octies, inleidende zin (Richtlijn 89/552/EEG)
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De lidstaten zien erop toe dat audiovisuele 
commerciële communicatie door onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders aan de 
volgende eisen voldoet:

De lidstaten zien erop toe dat audiovisuele 
commerciële communicatie door onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders in 
overeenstemming is met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Europees Handvest 
voor de grondrechten en met name aan de 
volgende eisen voldoet:

Or. it

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 226
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 octies, inleidende zin (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten zien erop toe dat audiovisuele 
commerciële communicatie door onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders aan de 
volgende eisen voldoet:

De lidstaten zien erop toe dat audiovisuele 
commerciële communicatie, die als 
onderdeel van lineaire audiovisuele 
mediaprogramma's wordt uitgezonden 
door onder hun bevoegdheid vallende 
aanbieders aan de volgende eisen voldoet:

Or. en

Motivering

Een restrictieve definitie van lineaire audiovisuele commerciële communicatie vermindert de 
mogelijkheid tot verwarring met de definities van commerciële communicatie in andere 
Europese wetgeving, zoals de e-commerce-richtlijn en de richtlijn over gegevensbescherming 
bij electronische communicatie.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 227
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 octies, letter (a) (Richtlijn 89/552/EEG)

(a) commerciële audiovisuele 
communicatie moet duidelijk als zodanig 
herkenbaar zijn. Audiovisuele commerciële 
communicatie in de vorm van sluikreclame 
is verboden;

(a) commerciële audiovisuele 
communicatie moet duidelijk als zodanig 
herkenbaar zijn en duidelijk te 
onderscheiden van het overige programma, 
zowel in tijd als in ruimte, en wel door 
visuele en akoestische middelen. 
Audiovisuele commerciële communicatie in 
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de vorm van sluikreclame is verboden;

Or. fr

Motivering

Het beginsel van de strikte scheiding van reclame en redactionele inhoud is van vitaal belang 
voor de bescherming van de kijker/consument, en maakt een duidelijke herkenning nodig van 
reclame via beeld en geluid.

Amendement ingediend door Gianni De Michelis

Amendement 228
ARTIKEL 1, PUNT 6

letter (a) (Richtlijn 89/552/EEG)

(a) commerciële audiovisuele 
communicatie moet duidelijk als zodanig 
herkenbaar zijn. Audiovisuele commerciële
communicatie in de vorm van sluikreclame 
is verboden;

(a) commerciële audiovisuele 
communicatie moet duidelijk als zodanig 
herkenbaar zijn. Sluikreclame, onnodige 
aandacht en productintegratie zijn 
verboden;

Or. en

Motivering

In overeenstemming met amendement op art. 1, nieuw punt (k bis) en (k ter)

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 229
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 octies, letter (c), letter (i) (Richtlijn 89/552/EEG)

(i) discriminatie inhouden naar ras, 
geslacht of nationaliteit;

(i) beledigend zijn door discriminatie 
naar ras, geslacht of nationaliteit;

Or. en

Motivering

Het verbieden van reclame wegens discriminatie is te ruim en moeilijk te reguleren.
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Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 230
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 octies, letter (c), letters (i) en (ii) (Richtlijn 89/552/EEG)

(i) discriminatie inhouden naar ras, 
geslacht of nationaliteit;
(ii) mensen kwetsen in hun 
godsdienstige of politieke overtuigingen;

(i) de menselijke waardigheid aantasten 
(ii) de rechten van het kind schenden

Or. it

Amendement ingediend door Rebecca Harms, Monica Frassoni

Amendement 231
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 octies, letter (c), letter (ii) (Richtlijn 89/552/EEG)

(ii) mensen kwetsen in hun 
godsdienstige of politieke overtuigingen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Er dient een gemeenschappelijk beschermingsnorm te zijn voor alle audiovisuele 
mediadiensten en voor audiovisuele commerciële communicatie. Derhalve stellen wij deze 
wijziging voor om verdere beperkingen te voorkomen ten opzichte van communicatie in 
verband met de persvrijheid. De menselijke waardigheid blijft de belangrijkste 
beschermingsnorm.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 232
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 octies, letter (c), letter (iv) (Richtlijn 89/552/EEG)

(iv) aansporen tot gedrag dat schadelijk is 
voor het milieu;

(iv) aansporen tot gedrag dat zeer 
schadelijk is voor het milieu;

Or. en
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Motivering

De Commissietekst gaat te ver. 

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 233
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 octies, letter (f) (Richtlijn 89/552/EEG)

(f) audiovisuele commerciële 
communicatie mag minderjarigen geen 
geestelijke of lichamelijke schade 
toebrengen. Daarom mag deze 
minderjarigen er niet direct toe aanzetten een 
product of dienst te kopen door misbruik te 
maken van hun onervarenheid of naïviteit, 
hen niet stimuleren hun ouders of anderen te 
overreden de aangeprezen producten of 
diensten aan te kopen, geen misbruik maken 
van het bijzondere vertrouwen dat 
minderjarigen in ouders, leerkrachten of 
andere personen stellen, en redelijkerwijs 
niet minderjarigen in gevaarlijke situaties 
tonen.

(f) audiovisuele commerciële 
communicatie mag minderjarigen geen 
geestelijke of lichamelijke schade 
toebrengen. Daarom mag deze 
minderjarigen er niet direct of indirect toe 
aanzetten een product of dienst te kopen, hen
niet, direct of indirect stimuleren hun ouders 
of anderen te overreden de aangeprezen 
producten of diensten aan te kopen, geen 
misbruik maken van het bijzondere 
vertrouwen dat minderjarigen in ouders, 
leerkrachten of andere personen stellen, en 
redelijkerwijs niet minderjarigen in 
gevaarlijke situaties tonen, tenzij dit een 
opvoedende werking heeft. De lidstaten 
dienen aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten aan te sporen een 
gedragscode te ontwikkelen voor 
kinderprogramma's die reclame of 
sponsoring bevatten of daarvoor worden 
onderbroken, dan wel ongezonde en 
ongewenste voedingsmiddelen en dranken  
met een hoog vet-, suiker- en zoutgehalte of 
alcoholhoudende dranken aanprijzen..

Or. en

Motivering

Aanbieders van mediadiensten dienen zich verantwoordelijk te voelen voor het welzijn van 
kinderen. Dit kan worden bereikt door zelfregulering.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 234
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 octies, letter (f) (Richtlijn 89/552/EEG)

(f) audiovisuele commerciële 
communicatie mag minderjarigen geen 
geestelijke of lichamelijke schade 
toebrengen. Daarom mag deze 
minderjarigen er niet direct toe aanzetten een 
product of dienst te kopen door misbruik te 
maken van hun onervarenheid of naïviteit, 
hen niet stimuleren hun ouders of anderen te 
overreden de aangeprezen producten of 
diensten aan te kopen, geen misbruik maken 
van het bijzondere vertrouwen dat 
minderjarigen in ouders, leerkrachten of 
andere personen stellen, en redelijkerwijs 
niet minderjarigen in gevaarlijke situaties 
tonen.

(f) audiovisuele commerciële 
communicatie mag minderjarigen geen 
geestelijke of lichamelijke schade 
toebrengen. Daarom mag deze 
minderjarigen er niet direct toe aanzetten een 
product of dienst te kopen door misbruik te 
maken van hun onervarenheid of naïviteit, 
hen niet stimuleren hun ouders of anderen te 
overreden de aangeprezen producten of 
diensten aan te kopen, geen misbruik maken 
van het bijzondere vertrouwen dat 
minderjarigen in ouders, leerkrachten of 
andere personen, met name rolmodellen en 
invloedrijke personen stellen, en 
redelijkerwijs niet minderjarigen in 
gevaarlijke of vernederende situaties tonen.

Or. en

Motivering

Er dient ook te worden verwezen naar de geweldige invloed van rolmodellen en mensen die 
invloed op minderjarigen kunnen uitoefenen. Er dient vooral gelet te worden op de 
bescherming van de waardigheid van minderjarigen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 235
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 octies, letters (f bis) en (f ter) (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(f bis) audiovisuele commerciële 
communicatie met inbegrip van 
productplaatsing voor voedingsmiddelen en 
dranken, die niet voldoen aan bepaalde 
voedselprofielen, die door de Commissie 
worden vastgesteld, mag niet worden 
uitgezonden tussen 06.00 en 21.00 uur;
(f ter) in de vast te stellen voedingsprofielen 
moet vooral rekening worden gehouden 
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met de hoeveelheden van bepaalde 
nutriënten en andere stoffen in het 
voedingsmiddel, zoals vet, verzadigde 
vetzuren, transvetzuren, suikers en 
natriumzout.  

Or. en

Motivering

The European Union is facing an obesity epidemic, rising fastest amongst children. In 2006, 
almost 22 million children in the EU are estimated to be overweight or obese (out of a total of 
71.5 million children), rising by 1.2 million per year. At present rates, by 2010, over 26 
million children in the EU will be overweight or obese. It is estimated that in the European 
Union, obesity accounts for up to 7% of health care costs, and this amount will further 
increase given the rising obesity trends.

It has been established by many studies that advertising has a direct and serious impact on 
children’s food and drink preferences, purchase behaviour and consumption. It is thus 
essential that restrictions on advertising to children are put in place. A proportionate 
measure would be a flat prohibition of all audiovisual commercial communications of food 
and drinks high in fat, salt and sugar between 6:00 a.m. and 9:00 p.m., since this would cover 
programmes that are actually watched by the majority of children.

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

Amendement 236
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 octies, letter (f bis) (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(f bis) televisiereclame mag geen 
geestelijke of lichamelijke schade 
toebrengen aan minderjarigen en moet dan 
ook met het oog op hun bescherming 
onderstaande criteria in acht nemen:
(a) minderjarigen er niet direct toe 
aanzetten een product of dienst te kopen 
door misbruik te maken van hun 
onervarenheid of naïviteit,
(b) hen niet stimuleren hun ouders of 

anderen te overreden de aangeprezen 
producten of diensten aan te kopen, 
(c) geen misbruik maken van het bijzondere 
vertrouwen dat minderjarigen in ouders, 
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leerkrachten of andere personen, stellen, 
(d) minderjarigen niet zonder reden in 
gevaarlijke situaties tonen.
Audiovisuele mediadiensten voor kinderen 
en documentaires mogen geen 
productplaatsing bevatten.

Or. it

Motivering

Een verwijzing naar minderjarigen moet als prioriteit worden beschouwd en moet dan ook 
eerder in de tekst worden opgenomen. De bestaande tekst van artikel 16, die de bescherming 
van kinderen beter waarborgt, verdient de voorkeur boven de door de Commissie 
voorgestelde tekst.

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

Amendement 237
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 octies, letter (f ter) (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

Reclame voor voedingsmiddelen en 
voedselpatronen die ongezond zijn voor 
kinderen moeten worden verboden op 
tijden waarop kinderen bij voorkeur kijken 
of luisteren. 

Or. it

Motivering

Eetgewoonten van kinderen die gestimuleerd worden door reclame staan vaak op gespannen 
voet met de adviezen van kinderartsen voor jonge, kwetsbare consumenten (bijvoorbeeld in 
verband met het probleem van obesitas bij kinderen) 

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 238
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, letters (a) en (b) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(a) de programmering, voor zover van 
toepassing, en de inhoud van dergelijke 
audiovisuele mediadiensten mogen nimmer 
dusdanig worden beïnvloed dat de 
verantwoordelijkheid en de redactionele 
onafhankelijkheid van de aanbieder van 
mediadiensten erdoor worden aangetast;
(b) zij mogen niet direct aansporen tot
aankoop of huur van producten of 
diensten, in het bijzonder door specifieke 
aanprijzing van die producten of diensten;

Schrappen

Or. en

Motivering

1. It is unclear how the deleted provisions will apply in a world of interactive, composite 
content where material from different sources will be assembled and re-assembled on the 
same screen. They will create legal uncertainty and have large potential for unintended 
consequences.

2. The same provisions represent an additional threat to development of an “alternative” AV 
industry based on content which creators themselves distribute directly to viewers. In this 
field, there is wide scope for new content formats and genres.  Availability of finance for the 
creation of this content may often depend on interference in editorial independence, or 
inclusion of promotional references.

3. The absence of constraints on these practices in the print media sector demonstrates that 
the provisions are redundant.   Consumer interests are not prejudiced since readers enjoy a 
high degree of choice and control with regard to the content they consume. Viewers of non-
linear AV content have similar opportunities for choice and control.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 239
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, inleidende zin (Richtlijn 89/552/EEG)

1. Audiovisuele mediadiensten die 
worden gesponsord of productplaatsing 
bevatten, moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

1. Lineaire audiovisuele mediadiensten 
die worden gesponsord of productplaatsing 
bevatten, moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

Or. en
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Motivering

In het Commissievoorstel wordt voorgesteld programmasponsoring en productplaatsing voor 
het eerst expliciet toe te staan, onder duidelijke voorwaarden. Hoewel dit voor de traditionele 
omroeporganisaties een liberaliseringsmaatregelen betekent, betekent het voor uitzendingen 
op aanvraag het invoeren van beperkingen die tot dusverre niet bestonden. Mogelijkheden 
voor de toekomstige ontwikkeling van bedrijfsmodellen kunnen worden belemmerd. Vooral 
beginnende ondernemingen op gebieden die voort kunnen komen uit door gebruikers 
gegenereerde inhoud, kunnen hiervan schade ondervinden.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 240
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, inleidende zin (Richtlijn 89/552/EEG)

1. Audiovisuele mediadiensten die 
worden gesponsord of productplaatsing 
bevatten, moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

1. Lineaire audiovisuele mediadiensten 
die worden gesponsord of productplaatsing 
bevatten, moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

Or. en

Motivering

Deze beperkingen zijn voor niet-lineaire audiovisuele diensten niet van toepassing.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 241
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, inleidende zin (Richtlijn 89/552/EEG)

1. Audiovisuele mediadiensten die 
worden gesponsord of productplaatsing 
bevatten, moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

1. Televisie-uitzendingen die worden 
gesponsord of productplaatsing bevatten, 
moeten aan de volgende voorwaarden 
voldoen:

Or. en

Motivering

New services must evolve their own forms of advertising that take into account the different 
expectations of users as well as different economic and technical conditions. The restrictions 
developed for the specific area of television do not allow for this need.
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For example, sponsoring on the Internet is one of the standard advertising formats accepted 
by users. Sponsoring also applies to websites containing news and current affaires such as 
economic information. This practice complies with the principle of recognisability. Further 
restrictions are therefore not necessary. 

Product placement and sponsorship are a major potential source of financial backing for 
small and medium-sized entrepreneurial initiatives in the “alternative” media industry which 
target niche audiences. It is misleading to compare product placement in this context with 
linear television which reaches mass audiences and gives consumers little control over their 
viewing.

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

Amendement 242
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, inleidende zin (Richtlijn 89/552/EEG)

1. Audiovisuele mediadiensten die 
worden gesponsord of productplaatsing 
bevatten, moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

1. Audiovisuele mediadiensten die 
worden gesponsord, moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

Or. it

Motivering

In het Commissievoorstel worden sponsoring en productplaatsing beide in artikel 3 nonies 
opgenomen. De scheiding tussen reclame en redactionele inhoud moet echter worden 
gehandhaafd. 

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 243
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, inleidende zin (Richtlijn 89/552/EEG)

1. Audiovisuele mediadiensten die 
worden gesponsord of productplaatsing 
bevatten, moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

1. Audiovisuele mediadiensten die 
worden gesponsord  moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

Or. de
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Motivering

In het Commissievoorstel worden sponsoring en productplaatsing beide in artikel 3 nonies 
geregeld. Dit is ongewenst omdat bij sponsoring de scheiding van reclame en redactionele 
inhoud in stand wordt gehouden. Bij productplaatsing wordt deze principiële scheiding echter 
opgeheven. Artikel 3 nonies bevat in de hier voorgestelde versie daarom alleen de bepalingen 
voor sponsoring. Een nieuw artikel 3 dixies (nieuw) bevat de bepalingen voor 
productplaatsing. 

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 244
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, letter (a bis) (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(a bis) zij mogen geen productplaatsing 
bevatten die onnodige aandacht besteed 
aan  een artikel.  Met "onnodige aandacht" 
wordt de herhaalde presentatie van een 
product, een dienst of het merk ervan 
bedoeld of de wijze waarop de presentatie 
plaatsvindt, in relatie tot de inhoud van het
programma waarin product, dienst of merk 
is geplaatst.    

Or. en

Motivering

Productplaatsing die in de programmering onnodige aandacht krijgt, tast zonder meer de 
redactionele vrijheid van de aanbieder van de mediadienst aan. De beperking van 
productplaatsing door het begrip "onnodige aandacht" helpt sluikreclame en ongewenste 
vormen van productplaatsing te voorkomen.    

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 245
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, letter (b) (Richtlijn 89/552/EEG)

(b) zij mogen niet direct aansporen tot 
aankoop of huur van producten of diensten, 
in het bijzonder door specifieke aanprijzing 
van die producten of diensten; 

(b) zij mogen niet direct aansporen tot 
aankoop of huur van producten of diensten, 
in het bijzonder door specifieke aanprijzing 
van die producten of diensten en tijdens de 
uitzending slechts af en toe en discreet op 
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deze producten of diensten wijzen; 

Or. fr

Motivering

Door een beperkte en discrete productplaatsing blijven kwaliteit en objectiviteit van de 
inhoud van de audiovisuele mediadienst behouden.

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

Amendement 246
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, letter (b) (Richtlijn 89/552/EEG)

(b) zij mogen niet direct aansporen tot 
aankoop of huur van producten of diensten  
in het bijzonder door specifieke aanprijzing 
van die producten of diensten; 

(b) zij mogen niet aansporen tot aankoop 
of huur van specifieke producten of 
diensten; 

Or. it

Motivering

Ook dit amendement is erop gericht de scheiding te handhaven tussen reclame en 
redactionele inhoud.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 247
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, letter (b) (Richtlijn 89/552/EEG)

(b) zij mogen niet direct aansporen tot 
aankoop of huur van producten of diensten, 
in het bijzonder door specifieke aanprijzing 
van die producten of diensten; 

(b) zij mogen niet aansporen tot aankoop 
of huur van producten of diensten, in het 
bijzonder door specifieke aanprijzing van 
die producten of diensten; 

Or. it
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Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 248
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, letter (b bis) (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(b bis)  zij mogen geen productplaatsing 
bevatten die onnodige aandacht besteed 
aan  een artikel.  Met "onnodige aandacht" 
wordt de herhaalde presentatie van een 
product, een dienst of het merk ervan 
bedoeld of de wijze waarop de presentatie 
plaatsvindt, in relatie tot de inhoud van het 
programma waarin product, dienst of merk 
is geplaatst.

Or. en

Motivering

De Commissie brengt het begrip "onnodige aandacht" naar voren in haar toelichting op 
bepaalde aspecten van de bepalingen inzake televisiereclame in de richtlijn "Televisie zonder 
grenzen", om de nationale autoriteiten te helpen onderscheid te maken tussen sluikreclame en 
toegestane verwijzingen naar goederen, diensten, merken en economische actoren. Aangezien 
dit criterium met succes ten uitvoer is gelegd en toegepast in diverse lidstaten, zal de 
invoering ervan in de nieuwe voorschriften de wettelijke zekerheid vergroten. 

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 249
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/EEG)

(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst en/of de aanwezigheid van 
productplaatsing. Gesponsorde programma's 
dienen duidelijk als zodanig te worden 
gekenmerkt door aan het begin, tijdens en/of 
aan het einde van het programma naam, logo 
en/of ander symbool van de sponsor, zoals 
een verwijzing naar diens product(en) of 
dienst(en) of een onderscheidingsteken 
daarvan, op passende wijze te vermelden. 
Programma's die productplaatsing bevatten 
moeten aan het begin van het programma
op passende wijze worden gekenmerkt om 

(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst en/of de aanwezigheid van 
productplaatsing. Gesponsorde programma's 
dienen duidelijk als zodanig te worden 
gekenmerkt door aan het begin, en/of tijdens 
en/of aan het einde van het programma 
naam, logo en/of ander symbool van de 
sponsor, zoals een verwijzing naar diens 
product(en) of dienst(en) of een 
onderscheidingsteken daarvan, op passende 
wijze te vermelden. Programma's die 
productplaatsing bevatten moeten op 
passende wijze worden gekenmerkt om 
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verwarring bij de kijker te voorkomen. verwarring bij de kijker te voorkomen. Deze 
regel is niet van toepassing op de productie 
van derden die geen band hebben met de 
aanbieder van de audiovisuele dienst en 
waarbij de omroeporganisatie geen 
vergoeding ontvangt voor de 
productplaatsing.

Or. en

Motivering

Mits de kijker duidelijk op de hoogte wordt gesteld van de productplaatsing, kunnen details 
aan de lidstaten worden overgelaten. Van de dienstverlener kan alleen worden verwacht dat  
hij aldus handelt bij eigen producties, wanneer hij hiervoor een vergoeding ontvangt. 

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 250
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/EEG)

(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst en/of de aanwezigheid van 
productplaatsing. Gesponsorde 
programma's dienen duidelijk als zodanig te 
worden gekenmerkt door aan het begin, 
tijdens en/of aan het einde van het 
programma naam, logo en/of ander symbool 
van de sponsor, zoals een verwijzing naar 
diens product(en) of dienst(en) of een 
onderscheidingsteken daarvan, op passende 
wijze te vermelden. Programma's die 
productplaatsing bevatten moeten aan het 
begin van het programma op passende wijze 
worden gekenmerkt om verwarring bij de 
kijker te voorkomen.

(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst en/of de aanwezigheid van 
productiesteun. Gesponsorde programma's 
dienen duidelijk als zodanig te worden 
gekenmerkt door aan het begin en/of aan het 
einde van het programma naam, logo en/of 
ander symbool van de sponsor, zoals een 
verwijzing naar diens product(en) of 
dienst(en) of een onderscheidingsteken 
daarvan, op passende wijze te vermelden. 
Programma's die in opdracht van of door de 
omroeporganisatie zijn geproduceerd en die 
productiesteun bevatten moeten aan het 
begin of het eind van het programma op 
passende wijze worden gekenmerkt om 
verwarring bij de kijker te voorkomen. De 
lidstaten stellen de bijzonderheden vast 
waaronder een minimumbeperking.

Or. en
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Motivering

De kijkers moeten duidelijk worden geïnformeerd over het gebruik van productiesteun. 

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

Amendement 251
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/EEG)

(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst en/of de aanwezigheid van
productplaatsing. Gesponsorde 
programma's dienen duidelijk als zodanig te 
worden gekenmerkt door aan het begin, 
tijdens en/of aan het einde van het 
programma naam, logo en/of ander symbool 
van de sponsor, zoals een verwijzing naar 
diens product(en) of dienst(en) of een 
onderscheidingsteken daarvan, op passende 
wijze te vermelden. Programma's die 
productplaatsing bevatten moeten aan het 
begin van het programma op passende 
wijze worden gekenmerkt om verwarring 
bij de kijker te voorkomen.

(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst. Gesponsorde programma's 
dienen duidelijk als zodanig te worden 
gekenmerkt door aan het begin, tijdens en/of 
aan het einde van het programma naam, logo 
en/of ander symbool van de sponsor, zoals 
een verwijzing naar diens product(en) of 
dienst(en) of een onderscheidingsteken 
daarvan, op passende wijze te vermelden. 

Or. it

Amendement ingediend door Edit Herczog

Amendement 252
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/8EEG) 

(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst en/of de aanwezigheid van 
productplaatsing. Gesponsorde programma's 
dienen duidelijk als zodanig te worden 
gekenmerkt door aan het begin, tijdens en/of 
aan het einde van het programma naam, logo 

(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst en/of de aanwezigheid van 
productplaatsing. Gesponsorde programma's 
dienen duidelijk als zodanig te worden 
gekenmerkt door aan het begin en/of tijdens 
en/of aan het einde van het programma 
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en/of ander symbool van de sponsor, zoals 
een verwijzing naar diens product(en) of 
dienst(en) of een onderscheidingsteken 
daarvan, op passende wijze te vermelden. 
Programma's die productplaatsing bevatten 
moeten aan het begin van het programma op 
passende wijze worden gekenmerkt om 
verwarring bij de kijker te voorkomen.

naam, logo en/of ander symbool van de 
sponsor, zoals een verwijzing naar diens 
product(en) of dienst(en) of een 
onderscheidingsteken daarvan, op passende 
wijze te vermelden. Programma's die in 
opdracht van of door de omroeporganisatie 
zijn geproduceerd en die productplaatsing 
bevatten moeten aan het begin van het 
programma op passende wijze worden 
gekenmerkt om verwarring bij de kijker te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

Aangekochte programma's kunnen productplaatsing bevatten zonder dat de zendgemachtigde 
zich hiervan bewust is of deze als zodanig kan herkennen. Het is dan ook van belang dat 
herkenning en specifieke eisen die ten aanzien van productplaatsing aan het product 
gekoppeld zijn, alleen van toepassing zijn voor programma's die geproduceerd zijn door de 
omroeporganisatie zelf of waartoe deze opdracht heeft gegeven. Wanneer precisering op dit 
punt achterwege blijft, kan dit tot ongewild gevolg hebben dat het voor de omroeporganisatie 
moeilijk wordt om speelfilms uit te zenden. 

Amendement ingediend door Gianni De Michelis

Amendement 253
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/8EEG) 

(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst en/of de aanwezigheid van 
productplaatsing. Gesponsorde programma's 
dienen duidelijk als zodanig te worden 
gekenmerkt door aan het begin, tijdens en/of 
aan het einde van het programma naam, logo 
en/of ander symbool van de sponsor, zoals 
een verwijzing naar diens product(en) of 
dienst(en) of een onderscheidingsteken 
daarvan, op passende wijze te vermelden. 
Programma's die productplaatsing bevatten 
moeten aan het begin van het programma 
op passende wijze worden gekenmerkt om 
verwarring bij de kijker te voorkomen.

(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst en/of de aanwezigheid van 
productplaatsing. Gesponsorde programma's 
en programma's die productplaatsing 
bevatten dienen duidelijk als zodanig te 
worden gekenmerkt door aan het begin en/of 
aan het einde van het programma naam, logo 
en/of ander symbool van de 
sponsor/adverteerder, zoals een verwijzing 
naar diens product(en) of dienst(en) of een 
onderscheidingsteken daarvan, op passende 
wijze te vermelden. 
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Or. en

Motivering

Kijkers tijdens de programma's op de hoogte stellen van de aanwezigheid van sponsoring of 
productplaatsing zal afbreuk doen aan hun ontspanning. Wij stellen voor dat sponsoring en 
productplaatsing gelijk worden behandeld.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 254
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/8EEG) 

(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst en/of de aanwezigheid van 
productplaatsing. Gesponsorde 
programma's dienen duidelijk als zodanig te 
worden gekenmerkt door aan het begin 
tijdens en/of aan het einde van het 
programma naam, logo en/of ander symbool 
van de sponsor, zoals een verwijzing naar 
diens product(en) of dienst(en) of een 
onderscheidingsteken daarvan, op passende 
wijze te vermelden. Programma's die 
productplaatsing bevatten moeten aan het 
begin van het programma op passende 
wijze worden gekenmerkt om verwarring 
bij de kijker te voorkomen.

(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst. Gesponsorde programma's 
dienen duidelijk als zodanig te worden 
gekenmerkt door aan het begin en/of aan het 
einde van het programma naam, logo en/of 
ander symbool van de sponsor, zoals een 
verwijzing naar diens product(en) of 
dienst(en) of een onderscheidingsteken 
daarvan, op passende wijze te vermelden. 

Or. de

Motivering

De verwijzing naar sponsoring dient slechts aan het begin en/of aan het einde van het 
programma mogelijk te zijn om reclame-onderbrekingen te beperken.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 255
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/8EEG) 
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(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst en/of de aanwezigheid van 
productplaatsing. Gesponsorde programma's 
dienen duidelijk als zodanig te worden 
gekenmerkt door aan het begin, tijdens en/of 
aan het einde van het programma naam, logo 
en/of ander symbool van de sponsor, zoals 
een verwijzing naar diens product(en) of 
dienst(en) of een onderscheidingsteken 
daarvan, op passende wijze te vermelden. 
Programma's die productplaatsing bevatten 
moeten aan het begin van het programma op 
passende wijze worden gekenmerkt om 
verwarring bij de kijker te voorkomen.

(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst en/of de aanwezigheid van 
productplaatsing. Gesponsorde programma's 
dienen duidelijk als zodanig te worden 
gekenmerkt door aan het begin, tijdens en/of 
aan het einde van het programma naam, logo 
en/of ander symbool van de sponsor, zoals 
een verwijzing naar diens product(en) of 
dienst(en) of een onderscheidingsteken 
daarvan, op passende wijze te vermelden. 
Programma's die productplaatsing bevatten 
moeten aan het begin van het programma op 
passende wijze worden gekenmerkt om 
verwarring bij de kijker te voorkomen. De 
presentator van het programma mag geen 
reclame maken. Aangezien dergelijke 
programma's reclameboodschappen zijn, 
mogen beroepsjournalisten onder geen 
beding betrokken zijn bij de samenstelling 
of uitzending ervan; zij hebben tegenover 
de gebruikers de plicht tot 
onafhankelijkheid en transparantie. 

Or. it

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 256
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 1 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

1. Audiovisuele mediadiensten die 
worden gesponsord of productplaatsing 
bevatten, moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

(a) de programmering, voor zover van 
toepassing, en de inhoud van dergelijke 
audiovisuele mediadiensten mogen nimmer 
dusdanig worden beïnvloed dat de 
verantwoordelijkheid en de redactionele 
onafhankelijkheid van de aanbieder van 
mediadiensten erdoor worden aangetast;
(b) zij mogen niet direct aansporen tot 

1. Lineaire audiovisuele mediadiensten 
die worden gesponsord of productplaatsing 
bevatten, moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

(a) de programmering, voor zover van 
toepassing, en de inhoud van dergelijke 
audiovisuele mediadiensten mogen nimmer 
dusdanig worden beïnvloed dat de 
verantwoordelijkheid en de redactionele 
onafhankelijkheid van de aanbieder van 
mediadiensten erdoor worden aangetast;
(b) zij mogen niet direct aansporen tot 
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aankoop of huur van producten of diensten, 
in het bijzonder door specifieke aanprijzing 
van die producten of diensten; 
(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst en/of de aanwezigheid van 
productplaatsing. Gesponsorde programma's 
dienen duidelijk als zodanig te worden 
gekenmerkt door aan het begin, tijdens en/of 
aan het einde van het programma naam, logo 
en/of ander symbool van de sponsor, zoals 
een verwijzing naar diens product(en) of 
dienst(en) of een onderscheidingsteken 
daarvan, op passende wijze te vermelden. 
Programma's die productplaatsing bevatten 
moeten aan het begin van het programma
op passende wijze worden gekenmerkt om 
verwarring bij de kijker te voorkomen.

aankoop of huur van producten of diensten, 
in het bijzonder door specifieke aanprijzing 
van die producten of diensten; 
(c) de kijkers moeten aan het begin en/of 
aan het einde duidelijk worden gewezen op 
het bestaan van een sponsoring-
overeenkomst en/of de aanwezigheid van 
productplaatsing. Gesponsorde lineaire 
programma's dienen duidelijk als zodanig te 
worden gekenmerkt door aan het begin, 
tijdens en/of aan het einde van het lineaire
programma naam, logo en/of ander symbool 
van de sponsor, zoals een verwijzing naar 
diens product(en) of dienst(en) of een 
onderscheidingsteken daarvan, op passende 
wijze te vermelden. Lineaire programma's 
die productplaatsing bevatten moeten op 
passende wijze worden gekenmerkt om 
verwarring bij de kijker te voorkomen.

Or. en

Motivering

"Lineair" wordt toegevoegd omwille van de helderheid, in overeenstemming met diverse 
andere amendementen. Zie motivering voor artikel 1, sub-titel 2, par. k.

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

Amendement 257
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 2 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Audiovisuele mediadiensten mogen 
niet worden gesponsord door 
ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit 
bestaat in de productie of verkoop van 
sigaretten en andere tabaksproducten. 
Bovendien mogen audiovisuele 
mediadiensten geen productplaatsing 
bevatten voor tabaksproducten of sigaretten 
of van ondernemingen waarvan de 
hoofdactiviteit in de productie of verkoop 
van sigaretten en andere tabaksproducten 

2. Audiovisuele mediadiensten mogen 
niet worden gesponsord door 
ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit 
bestaat in de productie of verkoop van 
sigaretten en andere tabaksproducten. 



AM\630521NL.doc 49/87 PE 378.524v03-00

NL

bestaat.

Or. it

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 258
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 2 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Audiovisuele mediadiensten mogen 
niet worden gesponsord door 
ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit 
bestaat in de productie of verkoop van 
sigaretten en andere tabaksproducten. 
Bovendien mogen audiovisuele 
mediadiensten geen productplaatsing 
bevatten voor tabaksproducten of sigaretten 
of van ondernemingen waarvan de 
hoofdactiviteit in de productie of verkoop 
van sigaretten en andere tabaksproducten 
bestaat.

2. Audiovisuele mediadiensten mogen 
niet worden gesponsord door 
ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit 
bestaat in de productie of verkoop van 
sigaretten en andere tabaksproducten. 

Or. de

Motivering

Zie amendement op artikel 3 nonies, lid 1

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 259
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 2 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Audiovisuele mediadiensten mogen 
niet worden gesponsord door 
ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit 
bestaat in de productie of verkoop van 
sigaretten en andere tabaksproducten. 
Bovendien mogen lineaire mediadiensten 
geen productplaatsing bevatten voor 
tabaksproducten of sigaretten of van 
ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit 
in de productie of verkoop van sigaretten en 

2. Audiovisuele mediadiensten mogen 
niet worden gesponsord door 
ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit 
bestaat in de productie of verkoop van 
sigaretten en andere tabaksproducten. 
Bovendien mogen audiovisuele 
mediadiensten geen productplaatsing 
bevatten voor tabaksproducten of sigaretten 
of van ondernemingen waarvan de 
hoofdactiviteit in de productie of verkoop 
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andere tabaksproducten bestaat. van sigaretten en andere tabaksproducten 
bestaat.

Or. fr

Motivering

Wat betreft de plaatsing van tabaksproducten moet voor de lineaire diensten hetzelfde gelden 
als voor niet-lineaire diensten.

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

Amendement 260
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 3 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

3. Bij sponsoring van audiovisuele 
mediadiensten door ondernemingen waarvan 
de activiteiten de productie of verkoop van 
geneesmiddelen en medische behandelingen 
omvatten, mag de naam of het imago van de 
onderneming worden aangeprezen, maar 
mogen geen specifieke geneesmiddelen of 
medische behandelingen worden 
aangeprezen die in de lidstaten onder welker 
bevoegdheid de aanbieder van deze 
mediadiensten valt, alleen op 
doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn.

3. Bij sponsoring van audiovisuele 
mediadiensten door ondernemingen waarvan 
de activiteiten de productie of verkoop van 
geneesmiddelen en medische behandelingen 
omvatten, mag de naam of het imago van de 
onderneming worden aangeprezen, maar 
mogen geen specifieke geneesmiddelen of 
medische behandelingen worden 
aangeprezen die in de lidstaten onder welker 
bevoegdheid de aanbieder van deze 
mediadiensten valt, alleen op 
doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn. De 
bijzondere eigenschappen van het 
geneesmiddel moeten duidelijk te begrijpen 
zijn.

Or. it

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

Amendement 261
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 4 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

4. Nieuws en actualiteiten mogen niet 
worden gesponsord en mogen geen 
productplaatsing bevatten. Audiovisuele 

4. Nieuws en actualiteiten mogen niet 
worden gesponsord.
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mediadiensten voor kinderen en 
documentaires mogen geen 
productplaatsing bevatten."

Or. it

Motivering

La proposta della Commissione intende legittimare il posizionamento dei prodotti all'interno 
dei programmi come forma di comunicazione commerciale diversa dalla pubblicità. Appare 
in tal modo pregiudicato un pilastro fondamentale della disciplina delle trasmissioni 
televisive, consistente nella netta separazione tra comunicazione commerciale ed il resto 
della programmazione, a fine di tutela sia dell'integrità dei programmi e dell'autonomia 
editoriale delle emittenti, sia degli interessi dei telespettatori, per i quali non é certo 
sufficiente un avviso all'inizio o alla fine del programma per essere debitamente informati sul 
condizionamento dei produttori di beni e servizi nel confezionamento del programma.   Le 
esperienze in vari paesi hanno messo in evidenza i gravi rischi per i consumatori e per la 
libertà di espressione di autori e produttori causati dal product placement. 

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 262
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 4 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

4. Nieuws en actualiteiten mogen niet 
worden gesponsord en mogen geen
productplaatsing bevatten. Audiovisuele 
mediadiensten voor kinderen en 
documentaires mogen geen 
productplaatsing bevatten."

4. Nieuws en actualiteiten mogen niet 
worden gesponsord en mogen geen 
productplaatsing bevatten. Audiovisuele 
mediadiensten voor kinderen mogen geen 
productplaatsing bevatten."

Or. en

Motivering

Er is geen reden waarom documentaires een inkomstenbron uit productplaatsing zouden 
moeten verliezen, mits de kijkers duidelijk van de productplaatsing op de hoogte worden 
gesteld.  

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 263
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies, lid 4 (Richtlijn 89/552/8EEG) 
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4. Nieuws en actualiteiten mogen niet 
worden gesponsord en mogen geen 
productplaatsing bevatten. Audiovisuele 
mediadiensten voor kinderen en 
documentaires mogen geen productplaatsing 
bevatten."

4. Nieuws en actualiteiten mogen niet 
worden gesponsord en mogen geen 
productplaatsing bevatten. Audiovisuele 
mediadiensten voor kinderen, zoals 
gedefinieerd door de nationale 
regelgevende autoriteiten, en documentaires 
mogen geen productplaatsing bevatten."

Or. en

Motivering

Aangezien het onderhavige artikel van toepassing is op niet-lineaire diensten is het moeilijk 
een tijdgrens voor kinderen vast te stellen waarbinnen productplaatsing is verboden. De 
nationale autoriteiten moeten vaststellen welke audiovisuele mediadiensten voor kinderen 
bestemd zijn en geen productplaatsing mogen bevatten.  

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 264
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/8EEG) 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om er geleidelijk voor te 
zorgen dat audiovisuele mediadiensten die 
onder hun bevoegdheid vallen, volledig 
toegankelijk worden voor slechtzienden, 
gehoorgestoorden en ouderen.
2. Om de twee jaar overleggen de lidstaten 
nationale verslagen over de 
tenuitvoerlegging van dit artikel. In deze 
verslagen zijn specifieke statistieken 
opgenomen over de vooruitgang die 
geboekt wordt op het terrein van de 
toegankelijkheid zoals bedoeld in lid 1, de 
redenen voor het uitblijven van 
vooruitgang en de maatregelen die 
genomen zijn of overwogen worden om de 
bedoelde vooruitgang te realiseren." 

Or. en

Motivering

Accessibility of audiovisual media services is an important part of the proper functioning of 
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the internal market. According to the Institute of Hearing Research, over 81 million 
Europeans live with a hearing loss; moreover, there are more than 30 million blind and 
partially sighted Europeans. Research has shown that an overwhelming number of people 
with disabilities and/or elderly people watch TV. This represents a market which must be 
catered to. An obligation to provide accessible audiovisual media services would undoubtedly 
stimulate healthy competition among service providers and improve the functioning of the 
internal market.

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

Amendement 265
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/8EEG) 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat 
audiovisuele mediadiensten die onder hun 
bevoegdheid vallen, geleidelijk volledig 
toegankelijk worden voor gehandicapten.

Or. it

Motivering

De toegankelijkheid van audiovisuele mediadiensten voor alle consumenten, met inbegrip van 
gehandicapten en/of ouderen, is een belangrijk element van het recht op informatie.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 266
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 3 nonies bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/8EEG) 

1. Productintegratie en themaplaatsing zijn 
in principe verboden. Productplaatsing is 
alleen toegestaan in fictionele programma's 
en in sportprogramma's.
Programma's die productplaatsing 
bevatten, moeten aan onderstaande 
voorwaarden voldoen:
(a) de inhoud en bij televisie-uitzendingen 
de programmering mogen in geen geval 
zodanig beïnvloed worden dat de 
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redactionele verantwoordelijkheid van de 
aanbieder van de mediadienst wordt
aangetast;
(b) zij mogen niet direct aansporen tot 
aankoop of huur van producten of 
diensten, in het bijzonder door specifieke 
aanprijzing van die producten of diensten 
of door onnodige aandacht daarvoor;
(c) de kijkers moeten er duidelijk op 
worden attent gemaakt dat een programma 
productplaatsing bevat. Programma's die 
productplaatsing bevatten moeten aan het 
begin en het einde van het programma en 
om de 20 minuten tijdens het programma 
op passende wijze worden gekenmerkt om 
verwarring bij de kijker te voorkomen.
2. Programma's mogen geen 
productplaatsing bevatten voor 
tabaksproducten of sigaretten of van 
ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit 
in de productie of verkoop van sigaretten 
en andere tabaksproducten bestaat.
3. Nieuwsberichten, 
actualiteitenprogramma's, 
kinderprogramma's, documentaires en 
programma's met een religieuze inhoud 
mogen geen productplaatsing bevatten."       

Or. de

Motivering

De voorwaarden voor productplaatsing moeten in de richtlijn worden aangescherpt.
Aangezien het gevaar bestaat dat via productplaatsing de scheiding van redactionele inhoud 
en reclame wordt opgeheven, dient productplaatsing slechts te worden toegestaan voor 
specifieke formaten en met dienovereenkomstige extra informatie voor de kijker.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 267
ARTIKEL 1, PUNT 6 BIS (nieuw)
Artikel 4 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

(6 bis)  Artikel 4 schrappen
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Or. es

Motivering

Quota's vormen een inbreuk op de vrijheid van de omroeporganisatie om over haar eigen 
programmering te beslissen. Het digitale tijdperk vergroot het pluralisme en de 
keuzemogelijkheid van de gebruiker; de invoering van quota's is dan ook ouderwets. De 
gebruiker, niet de wetgever, bepaalt welk soort diensten wordt aangeboden. 

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 268
ARTIKEL 1, PUNT 6 BIS (nieuw)

Artikel 4, lid 1 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

Artikel 4, lid 1 luidt aldus :
"1. De lidstaten zorgen er met adequate 
middelen voor dat de omroeporganisaties, 
in overeenstemming met artikel 6, het 
grootste deel van hun zendtijd reserveren 
voor Europese producties, waarbij geen 
rekening gehouden wordt met de tijd die 
besteed wordt aan nieuws, 
sportevenementen, spelletjes, reclame, 
teletekstdiensten en telewinkelen. Dit 
volume, dat betrekking heeft op de 
verplichtingen van de omroeporganisatie 
tegenover de kijkers op het terrein van 
informatieverstrekking, educatie, cultuur 
en ontspanning, moet geleidelijk tot stand 
komen, op basis van passende criteria"  

Or. en

Motivering

In 1989 was het doel van dit artikel de bepaling inzake de bevordering van Europese 
producties soepel en geleidelijk in te voeren. Thans is het in de context van de Lissabon-
strategie nodig zwaardere eisen te stellen op dit punt, om de audiovisuele industrie in Europa 
een impuls te geven en de rijke culturele diversiteit van Europa te behouden. Derhalve mag 
de lidstaten geen argumenten in handen worden gegeven om de nodige inspanningen ter 
bevordering van Europese producties, achterwege te laten.
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Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 269
ARTIKEL 1, PUNT 6 BIS (nieuw)

Artikelen 4 en 5 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

(6 bis) Artikelen 4 en 5 schrappen

Or. en

Motivering

Quotabepalingen zijn onnodig nu een grotere diversiteit wordt geboden door meer diensten. 
Er zijn doeltreffender manieren om de totstandkoming en uitzending van Europese producties 
te bevorderen. 

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 270
ARTIKEL 1, PUNT 6 TER (nieuw)
Artikel 5 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

(6 ter) Artikel 5 schrappen

Or. es

Motivering

Quota's vormen een inbreuk op de vrijheid van de omroeporganisatie om over hun eigen 
programmering te beslissen. Het digitale tijdperk vergroot het pluralisme en de 
keuzemogelijkheid van de gebruiker; de invoering van quota's is dan ook ouderwets. De 
gebruiker, niet de wetgever, bepaalt welk soort diensten wordt aangeboden.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 271
ARTIKEL 1, PUNT 6 TER (nieuw)
Artikel 5 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

(6 ter) Artikel 5 luidt aldus :
De lidstaten zorgen er met adequate 
middelen voor dat omroeporganisaties 
tenminste 10% van hun zendtijd, waarbij 
geen rekening gehouden wordt met de tijd 
die besteed wordt aan nieuws, 
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sportevenementen, spelletjes, reclame, 
teletekstdiensten en telewinkelen, of, naar 
keuze van de lidstaat, tenmiste 10% van 
hun programmabudget,  besteden aan  
Europese producties, die gerealiseerd 
worden door onafhankelijk van de 
omroeporganisaties opererende 
producenten.   
Dit volume, dat betrekking heeft op de 
verplichtingen van de omroeporganisatie 
tegenover de kijkers op het terrein van 
informatieverstrekking, educatie, cultuur 
en ontspanning, moet geleidelijk tot stand 
komen, op basis van passende criteria en 
door het reserveren van een passend 
volume voor recente producties, dat wil 
zeggen producties die binnen vijf jaar na 
totstandkoming worden uitgezonden." 

Or. en

Motivering 

In 1989 was het doel van dit artikel de bepaling inzake de bevordering van Europese 
producties soepel en geleidelijk in te voeren. Thans is het in de context van de Lissabon-
strategie nodig zwaardere eisen te stellen op dit punt, om de audiovisuele industrie in Europa 
een impuls te geven en de rijke culturele diversiteit van Europa te behouden. Derhalve mag 
de lidstaten geen argumenten in handen worden gegeven om de nodige inspanningen ter 
bevordering van Europese producties, achterwege te laten.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 272
ARTIKEL 1, PUNT 9

Artikel 10, lid 1 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

1. Televisiereclame en 
telewinkelprogramma's dienen duidelijk 
herkenbaar te zijn en met visuele of 
akoestische middelen van andere onderdelen 
van de programmadienst te worden 
gescheiden.

1. Televisiereclame en 
telewinkelprogramma's dienen duidelijk 
herkenbaar te zijn en met visuele of 
akoestische middelen te kunnen worden 
onderscheiden van andere onderdelen van 
de programmadienst. Televisiereclame en 
telewinkelen mogen de redactionele 
onafhankelijkheid van de aanbieder van de 
audiovisuele mediadienst niet aantasten en 
de kijker niet misleiden. 
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Or. en

Motivering

Het beginsel van de transparantie en de herkenning zorgt ervoor dat de commerciële 
communicatie als zodanig herkenbaar is en laat ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe 
reclametechnieken.   

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 273
ARTIKEL 1, PUNT 9

Artikel 10, lid 1 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

1. Televisiereclame en 
telewinkelprogramma's dienen duidelijk 
herkenbaar te zijn en met visuele of 
akoestische middelen van andere 
onderdelen van de programmadienst te 
worden gescheiden.

1. Televisiereclame en 
telewinkelprogramma's dienen duidelijk 
herkenbaar te zijn. 

Or. de

Motivering

Het aan het scheidingsbeginsel ten grondslag liggende doel, de kijker over de aanwezigheid 
van reclameboodschappen te informeren wordt door herkenbaarheid en transparantie net zo 
doeltreffend gewaarborgd. Herkenbaarheid en transparantie maken zonder aangescherpte 
wetgeving nieuwe vormen van reclame en productplaatsing mogelijk. Afzonderlijke 
reclamespots tasten het programmaverloop niet aan en dienen daarom te worden toegelaten. 
Bovendien geven kijkers de voorkeur aan kortere reclamespots.  

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 274
ARTIKEL 1, PUNT 9

Artikel 10, lid 2 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Afzonderlijke reclame- en 
telewinkelspots dienen, behalve in 
sportprogramma's, een uitzondering te 
blijven.

Schrappen

Or. en



AM\630521NL.doc 59/87 PE 378.524v03-00

NL

Motivering

Beperkingen op reclame moeten worden opgeheven om de Europese aanbieders van 
mediadiensten de mogelijkheid te bieden beter te kunnen concurrreren en inkomsten te 
verwerven voor financiering van en investering in Europese audiovisuele inhoud.

De consument is in staat zelf te beslissen over hoeveelheid en aard van reclame.  

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 275
ARTIKEL 1, PUNT 9

Artikel 10, lid 2 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Afzonderlijke reclame- en 
telewinkelspots dienen, behalve in 
sportprogramma's, een uitzondering te 
blijven.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het vrijgeven van reclamemogelijkheden  voor onbeperkt te ontvangen televisie-uitzendingen 
is noodzakelijk. 

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 276
ARTIKEL 1, PUNT 9

Artikel 10, lid 2 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots 
dienen, behalve in sportprogramma's, een 
uitzondering te blijven.

2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots 
dienen, behalve in uitzendingen van 
sportevenementen, een uitzondering te 
blijven.

Or. {EN}en

Motivering

De term "sportprogramma's" is te algemeen, aangezien deze niet alleen betrekking heeft op 
de uitzending van sportwedstrijden, maar ook op allerlei soorten programma's waarin sport 
wordt gepresenteerd of becommentarieerd. De term kan zodoende verkeerd worden gebruikt. 
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Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Amendement 277
ARTIKEL 1, PUNT 9

Artikel 10, lid 2 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots 
dienen, behalve in sportprogramma's, een 
uitzondering te blijven.

2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots 
dienen een uitzondering te blijven.

Or. it

Motivering

De huidige tekst van de richtlijn (artikel 10, lid 2) voldoet beter aan de verwachtingen van de 
gebruiker.

Amendement ingediend door Rebecca Harms, Monica Frassoni

Amendement 278
ARTIKEL 1, PUNT 9

Artikel 10, lid 2 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots 
dienen, behalve in sportprogramma's, een 
uitzondering te blijven.

2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots 
dienen een uitzondering te blijven.

Or. en

Motivering

Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots moeten nog steeds een uitzondering blijven, anders 
zou de integriteit van de Europese audiovisuele producties worden aangetast.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 279
ARTIKEL 1, PUNT 9

Artikel 10, lid 2 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Afzonderlijke reclame- en 
telewinkelspots dienen, behalve in 
sportprogramma's, een uitzondering te 
blijven.

2. Audiovisuele commerciële communicatie 
moet als zodanig herkenbaar zijn. Zij mag 
de redactionele onafhankelijkheid van de 
audiovisuele mediadiensten niet 
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beïnvloeden en de toeschouwer niet 
misleiden. 

Or. de

Motivering

Zie amendement op artikel 10, lid 1.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 280
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 1 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

1. De lidstaten zien erop toe dat 
wanneer programma's voor reclame of 
telewinkelen worden onderbroken, hierdoor 
geen afbreuk wordt gedaan aan de 
integriteit van die programma's of de rechten 
van rechthebbenden. 

1. Niet toegestaan zijn onderbrekingen 
van programma's voor reclame of 
telewinkelen die afbreuk doen aan de 
integriteit van die programma's of de rechten 
van rechthebbenden. 

Or. it

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

Amendement 281
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 1 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

1. De lidstaten zien erop toe dat 
wanneer programma's voor reclame of 
telewinkelen worden onderbroken, hierdoor 
geen afbreuk wordt gedaan aan de 
integriteit van die programma's of de rechten 
van rechthebbenden. 

1. Niet toegestaan zijn onderbrekingen 
van programma's voor reclame of 
telewinkelen die afbreuk doen aan de 
integriteit van die programma's of de rechten 
van de consument. 

Or. it
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Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 282
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/8EEG) 

1bis) Wanneer andere dan in lid 2 bedoelde 
uitzendingen door reclame of 
telewinkelspots worden onderbroken, moet 
een tijdvak van tenminste 20 minuten 
verlopen tussen iedere opeenvolgende 
onderbreking binnen de uitzendingen.

Or. it

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

Amendement 283
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/8EEG) 

Bij uit zelfstandige onderdelen 
samengestelde uitzendingen of bij 
sportuitzendingen en op soortgelijke wijze 
gestructureerde evenementen en 
opvoeringen met pauzes mogen alleen 
tussen de zelfstandige onderdelen en tijdens 
de pauzes reclame en telewinkelspots 
worden ingevoegd.

Or. it

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

Amendement 284
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 1 ter (nieuw) (Richtlijn 89/552/8EEG) 

1ter) Wanneer andere dan in lid 2 bedoelde 
uitzendingen door reclame of 
telewinkelspots worden onderbroken, moet 
een tijdvak van tenminste 20 minuten 
verlopen tussen iedere opeenvolgende 
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onderbreking binnen de uitzendingen.

Or. it

Motivering

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4 dell'attuale testo 
dell'art. 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della programmazione.

La proposta della commissione modifica l'art. 11, eliminando alcune delle regole che nel 
testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. Non si 
ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della proposta della 
Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2- cioè l'aumento del numero di 
canali a disposizione dell'utente - non ha nulla a che vedere con il numero e la frequenza 
delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la trasmissione di una partita di calcio 
diffusa in esclusiva da un canale generalista sarà comunque seguita dagli utenti appassionati 
di sport, anche se infarcita di spot pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla 
preferendo canali diversi dove la partita non é trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di 
trasmissione.

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

Amendement 285
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 2 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Uitzendingen van televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, lichte 
amusementprogramma's en 
documentaires), cinematografische werken, 
kinderprogramma's en nieuwsprogramma's 
mogen één keer per tijdvak van 35 minuten 
worden onderbroken voor reclame en/of 
telewinkelen.
Uitzendingen van religieuze diensten 
mogen niet worden onderbroken voor 
reclame of telewinkelen."

Schrappen

Or. en

Motivering

Beperkingen op reclame moeten worden opgeheven om de Europese aanbieders van 
mediadiensten in staat te stellen beter te concurreren en inkomsten te genereren voor 
financiering van en investering in Europese audiovisuele content.

De consument kan zelf het beste beslissen over hoeveelheid en aard van reclame. Reclame 
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tijdens religieuze diensten hoeft niet in EU-verband te worden geregeld.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 286
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 2, alinea 1 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Uitzendingen van televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, lichte 
amusementprogramma's en 
documentaires), cinematografische werken, 
kinderprogramma's en nieuwsprogramma's 
mogen één keer per tijdvak van 35 minuten 
worden onderbroken voor reclame en/of 
telewinkelen.

Schrappen

Or. es

Motivering

Beperking van de mogelijkheden tot invoeging van reclame in specifieke content in dit artikel 
gaat ten koste van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 287
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 2, alinea 1 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Uitzendingen van televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, lichte 
amusementprogramma's en 
documentaires), cinematografische werken, 
kinderprogramma's en nieuwsprogramma's 
mogen één keer per tijdvak van 35 minuten 
worden onderbroken voor reclame en/of 
telewinkelen.

Schrappen

Or. en

Motivering

This rule does not meet the Commission's Better Regulation principles and goes against the 
stated intentions of the review of this Directive to modernise the rules, remove unnecessary 
regulation and to help broadcasters to continue investing in original programming.
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The proposal is more restrictive than the current Directive as it applies to news and 
children's programmes.  These genres are currently allowed one break during programmes 
that are more than 30 minutes long.  The proposed rule would remove breaks in news and 
children's programmes and threaten the commercial viability of these programmes leaving 
broadcasters to either schedule shorter programmes or move away from them entirely, 
thereby threatening not only European production but also plurality.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 288
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 2, alinea 1 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Uitzendingen van televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, lichte 
amusementprogramma's en 
documentaires), cinematografische werken, 
kinderprogramma's en nieuwsprogramma's 
mogen één keer per tijdvak van 35 minuten 
worden onderbroken voor reclame en/of 
telewinkelen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Via schrapping wordt lid 2, alinea 1 vervangen door het oude lid 3 waarin de periode voor 
het onderbreken van de in dit artikel genoemde uitzendingen is vastgesteld op 45 minuten.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 289
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 2 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Uitzendingen van televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, lichte 
amusementprogramma's en 
documentaires), cinematografische werken, 
kinderprogramma's en nieuwsprogramma's 
mogen één keer per tijdvak van 35 minuten 
worden onderbroken voor reclame en/of 
telewinkelen. Uitzendingen van religieuze 
diensten mogen niet worden onderbroken 

2. Uitzendingen van religieuze diensten 
mogen niet worden onderbroken voor 
reclame of telewinkelen.



PE 378.524v03-00 66/87 AM\630521NL.doc

NL

voor reclame of telewinkelen.

Or. de

Motivering

Ondernemingen die dure bioscoopfilms verwerven of televisiefilms produceren moeten in 
staat worden gesteld deze programma's te herfinancieren. Daarbij moet ervan worden 
uitgegaan dat reclame in dergelijke premium-content op verantwoorde wijze wordt ingevoegd 
en niet door buitensporig veel reclameonderbrekingen voor de gebruiker onaantrekkelijk 
wordt gemaakt.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 290
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 2 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Uitzendingen van televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, lichte 
amusementprogramma's en 
documentaires), cinematografische werken, 
kinderprogramma's en nieuwsprogramma's 
mogen één keer per tijdvak van 35 minuten 
worden onderbroken voor reclame en/of 
telewinkelen. Uitzendingen van religieuze 
diensten mogen niet worden onderbroken 
voor reclame of telewinkelen.

2. Uitzendingen van religieuze diensten 
mogen niet worden onderbroken voor 
reclame of telewinkelen.

Or. de

Motivering

Het bieden van reclamemogelijkheden met een beperking voor kinderprogramma's en 
religieuze programma's is noodzakelijk. 

Amendement ingediend door Rebecca Harms, Monica Frassoni

Amendement 291
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 2, alinea 1 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Uitzendingen van televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, lichte 
amusementprogramma's en documentaires), 

2. Uitzendingen van audiovisuele producties 
zoals bioscoopfilms en televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, lichte 
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cinematografische werken, 
kinderprogramma's en nieuwsprogramma's
mogen één keer per tijdvak van 35 minuten 
worden onderbroken voor reclame en/of 
telewinkelen.

amusementprogramma's en documentaires) 
mogen één keer per volledig tijdvak van 45
minuten worden onderbroken, mits de 
geprogrammeerde duur ervan meer dan 45 
minuten bedraagt. Indien de 
geprogrammeerde duur ervan ten minste 
20 minuten meer bedraagt dan twee of 
meer volledige tijdvakken van 45 minuten, 
mag er nog een keer worden onderbroken.

Or. en

Motivering

Om de integriteit van Europese producties te beschermen, moet te veel reclame tijdens de 
uitzending van audiovisuele producties worden voorkomen.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Monica Frassoni

Amendement 292
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 2, alinea 1 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Uitzendingen van televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, lichte 
amusementprogramma's en documentaires), 
cinematografische werken, 
kinderprogramma's en nieuwsprogramma's 
mogen één keer per tijdvak van 35 minuten 
worden onderbroken voor reclame en/of 
telewinkelen.

Uitzendingen van televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, lichte 
amusementprogramma's en documentaires), 
cinematografische werken, 
kinderprogramma's en nieuwsprogramma's 
mogen één keer per volledig tijdvak van 45
minuten worden onderbroken voor reclame 
en/of telewinkelen. Indien de 
geprogrammeerde duur ervan tenminste 20 
minuten meer bedraagt dan twee of meer 
volledige tijdvakken van 45 minuten, mag 
er nog een keer worden onderbroken.

Or. it

Motivering

De concepten van de huidige richtlijn (artikel 11, lid 3) worden overgenomen om de 
integriteit en de begrijpelijkheid van de producties te handhaven.
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Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 293
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 2, alinea 1 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Uitzendingen van televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, lichte
amusementprogramma's en documentaires), 
cinematografische werken, 
kinderprogramma's en nieuwsprogramma's 
mogen één keer per tijdvak van 35 minuten 
worden onderbroken voor reclame en/of 
telewinkelen.

2. Uitzendingen van audiovisuele producties 
zoals bioscoopfilms en televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, 
amusementprogramma's en documentaires),  
kinderprogramma's en nieuwsprogramma's 
mogen één keer per volledig tijdvak van 45
minuten worden onderbroken. Indien de 
geprogrammeerde duur ervan tenminste 20 
minuten meer bedraagt dan twee of meer 
volledige tijdvakken van 45 minuten, mag 
er nog een keer worden onderbroken.

Or. it

Motivering

De tekst van de bestaande richtlijn (artikel 11, lid 3) zorgt voor meer respect voor auteurs, de 
integriteit van de producties en de begrijpelijkheid ervan.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 294
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 2, alinea 1 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Uitzendingen van televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, lichte 
amusementprogramma's en documentaires), 
cinematografische werken, 
kinderprogramma's en nieuwsprogramma's 
mogen één keer per tijdvak van 35 minuten 
worden onderbroken voor reclame en/of 
telewinkelen.

2. Uitzendingen van cinematografische 
werken (met uitsluiting van feuilletons, 
miniseries, lichte amusementprogramma's, 
televisiefilms en documentaires), 
cinematografische werken, 
kinderprogramma's en nieuwsprogramma's 
mogen één keer per tijdvak van 30 minuten 
worden onderbroken voor reclame en/of 
telewinkelen.

Or. en

Motivering

De regels voor het opnemen van reclame hebben aanzienlijke gevolgen voor het vermogen 
van de omroeporganisaties om in nieuwe Europese content te investeren. Om investeringen in 
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oorspronkelijke Europese content aan te moedigen en omroeporganisaties in staat te stellen 
de Europese kijkers deze content zonder kosten aan te bieden, dienen beperkingen ter zake 
niet van toepassing te zijn op voor tv geproduceerde films.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 295
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 2, alinea 1 (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2. Uitzendingen van televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, lichte 
amusementprogramma's en documentaires), 
cinematografische werken, 
kinderprogramma's en nieuwsprogramma's 
mogen één keer per tijdvak van 35 minuten 
worden onderbroken voor reclame en/of 
telewinkelen.

2. Uitzendingen van televisiefilms (met 
uitsluiting van feuilletons, miniseries, lichte 
amusementprogramma's en documentaires), 
cinematografische werken, 
kinderprogramma's, nieuwsprogramma's en 
actualiteitenprogramma's mogen één keer 
per tijdvak van 35 minuten worden 
onderbroken voor reclame en/of 
telewinkelen.

Or. en

Motivering

Ook actualiteitenprogramma's dienen hieronder te vallen, omdat deze deel uitmaken van de 
informatieprogramma's voor de kijkers. 

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 296
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, leden 2 bis en 2 ter (nieuw) (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2bis)  De uitzending van andere dan in het 
vorige lid bedoelde uitzendingen kan 
maximaal drie keer binnen een gegeven 
tijdvak van een uur worden onderbroken 
door reclame- en/of telewinkelspots.
2ter) In afwijking van het vorige lid 
kunnen de reclame- en telewinkelspots 
tijdens de uitzending van sportevenementen 
alleen tijdens de onderbrekingen worden 
ingevoegd. Wanneer het sportevenement 
geen onderbrekingen omvat, worden de 
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reclame- en telewinkelspots ingevoegd 
overeenkomstig de in het vorige lid 
vermelde voorwaarden. 

Or. fr

Motivering

Il semble légitime de permettre aux radiodiffuseurs de bénéficier d’une plus grande flexibilité 
pour l’insertion des messages publicitaires au sein de leurs programmes (séries, feuilletons, 
émissions de divertissement et documentaires).

En outre, la proposition vise à préserver le critère des « interruptions naturelles du 
programme » lors de la retransmission de manifestations sportives, ce qui permet de prévenir 
toute interruption impromptue ou prématurée. 

A défaut d'interruption, dans le cadre de la retransmission d'une manifestation sportive, la 
présente proposition permet aux radiodiffuseurs de bénéficier d'une plus grande liberté pour 
l'insertion des messages publicitaires.

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 297
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 2 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/8EEG)

2bis)  De uitzending van andere dan in het 
vorige lid bedoelde uitzendingen kan 
maximaal drie keer binnen een gegeven 
tijdvak van een uur worden onderbroken 
door reclame- en/of telewinkelspots.
In afwijking van de vorige alinea kunnen 
de reclame- en telewinkelspots tijdens de 
uitzending van sportevenementen 
uitsluitend tijdens deze onderbrekingen 
worden ingevoegd. 

Or. fr

Motivering

Bij reclameonderbrekingen moet rekening worden gehouden met het welbevinden van de 
kijker.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 298
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 11, lid 2 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/8EEG) 

2bis) De nationale regelgevingsinstanties 
stellen de tijdzones voor 
kinderprogramma's vast ten einde de 
reclamevoorschriften beter te definiëren.

Or. en

Motivering

Aangezien een voor de hele EU geldende uniforme definitie van "kinderen" en 
"kinderprogramma's" ontbreekt, moeten de nationale regelgevingsinstanties duidelijk de 
tijdzones aangeven waarin de reclamevoorschriften van toepassing zijn. 

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 299
ARTIKEL 1, PUNT 11 BIS (nieuw)

Artikel 15, letter (a) (Richtlijn 89/552/8EEG) 

11bis) artikel 15, letter a) wordt vervangen 
door:
a) zij mag niet specifiek tot minderjarigen 
gericht zijn of indirect toegang tot hen
hebben en mag in het bijzonder geen 
minderjarigen tonen die dit soort dranken 
gebruiken; zij mag niet tussen 6 uur 's 
morgens en 9 uur 's avonds worden 
uitgezonden; 

Or. en

Motivering

Minderjarigen zijn met name gevoelig voor televisiereclame en om voor de hand liggende 
redenen zijn alcoholhoudende dranken niet geschikt voor hen. Een alomvattende regeling van 
op minderjarigen gerichte alcoholreclame dient derhalve ook indirecte vormen van 
benadering te omvatten. Een absoluut verbod op alle op minderjarigen gerichte reclame voor 
alcoholhoudende dranken is een proportionele beschermingsmaatregel die aan de hand van 
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objectieve criteria kan worden getoetst. 

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 300
ARTIKEL 1, PUNT 13, INLEIDENDE ZIN

(13) Artikel 18 wordt vervangen door: (13) Artikel 18 wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Beperkingen op reclame moeten worden opgeheven om Europese aanbieders van 
mediadiensten in staat te stellen beter te concurreren en inkomsten te genereren voor 
financiering van en investering in Europese audiovisuele content. De consument kan zelf het 
beste beslissen over hoeveelheid en aard van reclame.

Amendement ingediend door John Purvis

Amendement 301
ARTIKEL 1, PUNT 13

Artikel 18, leden 1 en 2 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. Het aandeel korte vormen van 
reclame, zoals reclame- en telewinkelspots, 
mag per klokuur niet meer dan 20% 
bedragen.
2. Lid 1 is niet van toepassing op 
boodschappen van de omroeporganisatie in 
verband met haar eigen programma's en 
rechtstreeks daarvan afgeleide 
ondersteunende producten, en op 
boodschappen inzake sponsoring en 
productplaatsing.

Schrappen

Or. en

Motivering

Beperking van reclame moet worden opgeheven om Europese aanbieders van mediadiensten 
in staat te stellen beter te concurreren en inkomsten te genereren voor financiering van en 
investering in Europese audiovisuele content. De consument kan zelf het beste beslissen over 
hoeveelheid en aard van reclame.
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Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 302
ARTIKEL 1, PUNT 13

Artikel 18 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. Het aandeel korte vormen van 
reclame, zoals reclame- en telewinkelspots, 
mag per klokuur niet meer dan 20% 
bedragen.
2. Lid 1 is niet van toepassing op 
boodschappen van de omroeporganisatie in 
verband met haar eigen programma's en 
rechtstreeks daarvan afgeleide 
ondersteunende producten, en op 
boodschappen inzake sponsoring en 
productplaatsing.

Schrappen

Or. es

Motivering

Strikte normen met betrekking tot de duur van de reclame zijn niet gerechtvaardigd in het 
huidige audiovisuele landschap met een groot aantal verschillende kanalen en diensten die de 
gebruiker via zijn afstandsbediening kan kiezen. Bovendien hebben de aanbieders van 
audiovisuele mediadiensten meer flexibiliteit nodig om in kwaliteitsprogramma's te kunnen 
investeren.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 303
ARTIKEL 1, PUNT 13

Artikel 18 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. Het aandeel korte vormen van 
reclame, zoals reclame- en telewinkelspots, 
mag per klokuur niet meer dan 20% 
bedragen.
2. Lid 1 is niet van toepassing op 
boodschappen van de omroeporganisatie in 
verband met haar eigen programma's en 
rechtstreeks daarvan afgeleide 
ondersteunende producten, en op
boodschappen inzake sponsoring en 

Schrappen
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productplaatsing.

Or. de

Motivering

De restrictieve bepalingen moeten worden versoepeld om de omroeporganisatie meer 
speelruimte te geven.

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

Amendement 304
ARTIKEL 1, PUNT 13

Artikel 18, leden 1 en 2 en lid 2 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

1. Het aandeel korte vormen van 
reclame, zoals reclame- en telewinkelspots, 
mag per klokuur niet meer dan 20% 
bedragen.
2. Lid 1 is niet van toepassing op 
boodschappen van de omroeporganisatie in 
verband met haar eigen programma's en 
rechtstreeks daarvan afgeleide 
ondersteunende producten, en op 
boodschappen inzake sponsoring en 
productplaatsing.

1. De zendtijd voor reclame mag niet meer 
dan 15% van de dagelijkse zendtijd 
uitmaken. Dit percentage kan eventueel tot 
20% worden opgetrokken indien het 
vormen van reclame omvat zoals de 
rechtstreekse aanbieding aan het publiek 
met het oog op verkoop, aankoop en 
verhuur van producten met het oog op het 
verrichten van diensten, mits alle 
reclamespots niet meer dan 15% van de 
programma's uitmaken.
2. De zendtijd voor reclamespots per 
klokuur mag niet meer dan 20% bedragen.

2 bis. Onverminderd lid 1 mogen 
reclamevormen zoals de rechtstreekse 
aanbieding aan het publiek met het oog op 
verkoop, aankoop of verhuur van 
producten of met het oog op het verrichten 
van diensten niet meer dan één uur per dag 
in beslag nemen.

Or. it

Motivering

De tekst van de huidige richtlijn omvat alle vormen van reclame en biedt 
gegevensbescherming met het oog op de redactionele integriteit van de programma's.
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Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 305
ARTIKEL 1, PUNT 13

Artikel 18, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. Het aandeel korte vormen van 
reclame, zoals reclame- en telewinkelspots, 
mag per klokuur niet meer dan 20% 
bedragen.

1. Het aandeel korte vormen van 
reclame, zoals reclame- en telewinkelspots, 
mag per klokuur in geen geval meer dan 
20% gemiddeld per dag bedragen.

Or. en

Motivering

De beperkingen op de hoeveelheid reclamezendtijd moeten worden versoepeld om een 
flexibelere programmering van de omroeporganisaties mogelijk te maken, bijv. bij 
lifeuitzendingen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 306
ARTIKEL 1, PUNT 15

Artikel 19 (Richtlijn 89/552/EEG)

De bepalingen van deze richtlijn zijn mutatis 
mutandis van toepassing op televisie-
uitzendingen die uitsluitend zijn gewijd aan 
reclame en telewinkelen, alsmede op 
televisie-uitzendingen die uitsluitend zijn 
gewijd aan zelfpromotie. Hoofdstuk 3, 
alsmede artikel 11 
(onderbrekingsvoorwaarden) en artikel 18 
(duur van de onderbreking voor reclame en 
telewinkelen) zijn niet op deze uitzendingen 
van toepassing.

De bepalingen van deze richtlijn zijn mutatis 
mutandis van toepassing op televisie-
uitzendingen die uitsluitend zijn gewijd aan 
reclame en telewinkelen, alsmede op 
televisie-uitzendingen die uitsluitend zijn 
gewijd aan zelfpromotie, die gemakkelijk 
als zodanig herkenbaar moeten zijn door 
optische en/of akoestische middelen. 
Hoofdstuk 3, alsmede artikel 11 
(onderbrekingsvoorwaarden) en artikel 18 
(duur van de onderbreking voor reclame en 
telewinkelen) zijn niet op deze uitzendingen 
van toepassing.

Or. en

Motivering

Uitsluitend aan reclame, telewinkelen en zelfpromotie gewijde televisieuitzendingen moeten 
expliciet als zodanig worden gekenmerkt, zodat de consument zich bewust is van de reclame-
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inhoud van de aangeboden diensten.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 307
ARTIKEL 1, PUNT 17

Artikel 20 (Richtlijn 89/552/EEG)

Onverminderd artikel 3 mogen de lidstaten 
met inachtneming van het 
Gemeenschapsrecht afwijken van de 
voorwaarden van artikel 11, lid 2, en artikel 
18 voor uitzendingen die uitsluitend voor het 
nationale grondgebied zijn bestemd en die 
niet direct of indirect door het publiek in een 
of meer andere lidstaten kunnen worden 
ontvangen, evenals ten aanzien van 
uitzendingen die qua kijkdichtheid van 
geringe betekenis zijn.

Onverminderd artikel 3 mogen de lidstaten 
met inachtneming van het 
Gemeenschapsrecht afwijken van de 
voorwaarden van artikel 11, lid 2, en artikel 
18 voor uitzendingen die uitsluitend voor het 
nationale grondgebied zijn bestemd en die 
niet direct of indirect door het publiek in een 
of meer andere lidstaten kunnen worden 
ontvangen.

Or. es

Motivering

Het vage begrip "kijkdichtheid van geringe betekenis" werkt willekeur bij de toepassing van 
dit artikel in de hand. Het artikel kan zelfs worden gebruikt ter beperking van het 
mededingingsrecht.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 308
ARTIKEL 1, PUNT 17

Artikel 20 (Richtlijn 89/552/EEG)

Onverminderd artikel 3 mogen de lidstaten 
met inachtneming van het 
Gemeenschapsrecht afwijken van de 
voorwaarden van artikel 11, lid 2, en artikel 
18 voor uitzendingen die uitsluitend voor 
het nationale grondgebied zijn bestemd en 
die niet direct of indirect door het publiek 
in een of meer andere lidstaten kunnen 
worden ontvangen, evenals ten aanzien van 
uitzendingen die qua kijkdichtheid van 

Schrappen
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geringe betekenis zijn.

Or. en

Motivering

Dit artikel moet om twee redenen worden geschrapt: a) op strikt nationale uitzendingen 
moeten dezelfde kwaliteitsnormen worden toegepast als op Europese uitzendingen, b) er zijn 
lidstaten (bijvoorbeeld Griekenland) waar de uitzendingen uitsluitend bestemd zijn voor het 
nationale grondgebied en niet door het publiek in andere lidstaten kunnen worden ontvangen; 
door dit artikel kunnen deze landen derhalve onterecht worden uitgesloten van de 
kwantitatieve EU-regels voor reclame. 

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Amendement 309
ARTIKEL 1, PUNT 17 BIS (nieuw)

Artikel 20 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(17 bis) Het volgende artikel 20 bis wordt 
ingelast:

"Artikel 20 bis"
1. Ter waarborging van de beginselen van 
pluriformiteit, mededinging en vrijheid van 
ondernemen wat betreft reclame-
inkomsten, moet de activiteit van het 
opstellen van kijkcijfers aan de volgende 
criteria voldoen:
a) de instanties die onderzoek doen naar 
kijkcijfers, kwaliteit, populariteit en 
waarderingscijfers van verschillende media 
dienen onafhankelijk te zijn van alle 
onderzochte entiteiten;
b) de representativiteit van de 
beheersorganen (technisch-
wetenschappelijke comités en/of comités 
van toezicht): deze dienen mede te bestaan 
uit vertegenwoordigers van alle betrokken 
en onderzochte entiteiten (exploitanten, 
marktdeelnemers en consumenten) en niet 
beperkt te zijn tot uitzendplatforms;
c) transparantie van de technische comités 
aan welke reële bevoegdheden moeten 
worden toegekend wat betreft het 
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onderzoek, zonder enige tussenkomst -
hetzij technisch, hetzij qua beheer - van de 
raad van bestuur. 

Or. it

Motivering

Gezien het belang van het opstellen van kijkcijfers met het oog op reclame-inkomsten dient in 
de gehele Unie sprake te zijn van uniformiteit in overeenstemming met de beginselen van 
vrijheid van meningsuiting, onafhankelijkheid, transparantie en representativiteit. 

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 310
ARTIKEL 1, PUNT 17 BIS (nieuw)

Artikel 20 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(17 bis) Het volgende artikel 20 bis wordt 
ingelast:

"Artikel 20 bis"
1. Ter waarborging van de beginselen van 
pluriformiteit, mededinging en vrijheid van 
ondernemen wat betreft reclame-
inkomsten, moet de activiteit van het 
opstellen van kijkcijfers aan de volgende 
criteria voldoen:
a) de instanties die onderzoek doen naar 
kijkcijfers, kwaliteit, populariteit en 
waarderingscijfers van verschillende media 
dienen onafhankelijk te zijn van alle 
onderzochte entiteiten;
b) de representativiteit van de 
beheersorganen (technisch-
wetenschappelijke comités en/of  comités 
van toezicht): deze dienen mede te bestaan 
uit vertegenwoordigers van alle betrokken 
en onderzochte entiteiten (exploitanten, 
marktdeelnemers en consumenten) en niet 
beperkt te zijn tot uitzendplatforms;
c) transparantie van de technische comités 
aan welke reële bevoegdheden moeten 
worden toegekend wat betreft het 
onderzoek, zonder enige tussenkomst -
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hetzij technisch, hetzij qua beheer - van de 
raad van bestuur. 

Or. it

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 311
ARTIKEL 1, PUNT 17 BIS (nieuw)
Artikel 22 (Richtlijn 89/552/EEG)

(17 bis) Artikel 22 wordt vervangen door:
1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
audiovisuele mediadiensten van de onder 
hun bevoegdheid vallende aanbieders geen 
programma's bevatten die de lichamelijke, 
geestelijke of zedelijke ontwikkeling van 
minderjarigen ernstig zouden kunnen 
aantasten, met name programma's met 
pornografische scènes of met nodeloos 
geweld. 
2. De in lid 1 bedoelde maatregelen gelden 
ook voor programma's waarop het 
voorgaande niet van toepassing is, doch die 
toch schade kunnen toebrengen aan de 
lichamelijke, mentale of zedelijke 
ontwikkeling van de minderjarigen, tenzij 
door de keuze van het tijdstip van de 
audiovisuele mediadienst of door 
technische maatregelen gewaarborgd wordt 
dat minderjarigen in het zendgebied 
dergelijke audiovisuele mediadiensten 
normaliter niet kunnen zien of beluisteren.

Or. en

Motivering

Dit artikel dient ook te gelden voor niet-lineaire diensten. Het lijdt geen twijfel dat met name 
pornografie en geweld meestel voorkomen in dit soort diensten die voor minderjarigen 
tegenwoordig heel gemakkelijk toegankelijk zijn. TV-uitzendingen zijn al min of meer 
gereguleerd wat betreft de bescherming van minderjarigen. Bij deze nieuwe soort diensten 
moet ook actie worden ondernomen.
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Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 312
ARTIKEL 1, PUNT 17 BIS (nieuw)

Artikel 22, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

(17 ter) Artikel 22, lid 1 wordt vervangen 
door:
"1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in de 
televisie-uitzendingen van de onder hun 
bevoegdheid vallende 
televisieomroeporganisaties geen 
programma's voorkomen die de 
lichamelijke, geestelijke of zedelijke 
ontwikkeling van minderjarigen ernstig 
zouden kunnen aantasten, met name 
programma's met pornografische scènes of 
met nodeloos geweld. De 
verantwoordelijkheid voor dit soort als 
schadelijk beschouwde programma's wordt 
geacht te berusten bij de 
televisieomroeporganisatie en de aanbieder 
van de mediadiensten."

Or. it

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 313
ARTIKEL 1, PUNT 18 BIS (nieuw)

Artikel 22 ter (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(18 bis) Het volgende artikel 22 quater 
wordt ingelast:

"Artikel 22 quater
De lidstaten zorgen voor de 
tenuitvoerlegging van de maatregelen als 
bedoeld in artikel 22 door vast te stellen 
welke organen voor deze taak 
verantwoordelijk zijn (nationale 
regelgevingsinstanties of andere organen) 
en zij stellen passende sancties vast."
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Or. it

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

Amendement 314
ARTIKEL 1, PUNT 19

Artikel 23 bis, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

In lid 1 wordt de zinsnede 
"vertegenwoordigers van bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten" vervangen 
door "vertegenwoordigers van de bevoegde 
nationale regelgevingsinstanties als 
bedoeld in artikel 23 ter."

Or. it

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 315
ARTIKEL 1, PUNT 20

Artikel 23 ter, lid -1bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

-1bis. De doeltreffende bescherming van de 
fundamentele rechten en vrijheden berust 
rechtstreeks bij de rechters en de 
rechtbanken. 
Hieruit volgt dat audiovisuele 
ondernemingen niet kunnen worden 
gesloten noch kunnen hun uitzendingen  
worden opgeschort of beperkt zonder 
tussenkomst van de rechter of de 
rechtbank.

Or. es

Motivering

La salvaguarda de los principios fundamentales ha de estar exclusivamente reservada a 
jueces y tribunales y, por lo tanto, conviene excluir a los órganos reguladores nacionales de 
dicha función. La Directiva debe actuar como garantía frente a los eventuales intentos por 
parte de las autoridades reguladoras nacionales de ir más allá de lo expresamente permitido 
y en contra de los derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales y en la 
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Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos. Las instituciones 
profesionales de más prestigio en el mundo de la Prensa, al tener conciencia de alguna 
conducta no deseable en este sentido, han solicitado explícitamente que la capacidad 
sancionadora de las autoridades reguladoras no pueda afectar al normal desarrollo del 
derecho fundamental de la libertad de expresión. Sólo los tribunales de justicia pueden 
decidir si un medio de comunicación debe ser castigado con el cierre de sus emisiones por 
haber conculcado derechos fundamentales.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 316
ARTIKEL 1, PUNT 20

Artikel 23 ter, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. De lidstaten garanderen de 
onafhankelijkheid van de nationale 
regelgevende instanties en zien erop toe dat 
die hun bevoegdheden op onvooringenomen 
en transparante wijze uitoefenen.

1. De lidstaten nemen maatregelen om 
nationale regelgevingsinstanties te creëren, 
zien toe op hun onafhankelijkheid en 
waarborgen dat die hun bevoegdheden op 
onvooringenomen en transparante wijze 
uitoefenen.

Or. it

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

Amendement 317
ARTIKEL 1, PUNT 20

Artikel 23 ter, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. De lidstaten garanderen de 
onafhankelijkheid van de nationale 
regelgevende instanties en zien erop toe dat 
die hun bevoegdheden op onvooringenomen 
en transparante wijze uitoefenen.

1. De lidstaten nemen maatregelen om 
nationale regelgevingsinstanties te creëren, 
zien toe op hun onafhankelijkheid en 
waarborgen dat die hun bevoegdheden op 
onvooringenomen en transparante wijze 
uitoefenen.

Or. it

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 318
ARTIKEL 1, PUNT 20
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Artikel 23 ter, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)

1. De lidstaten garanderen de 
onafhankelijkheid van de nationale 
regelgevende instanties en zien erop toe dat 
die hun bevoegdheden op onvooringenomen 
en transparante wijze uitoefenen.

1. Indien de lidstaten nationale 
regelgevingsinstanties in het leven hebben 
geroepen, garanderen zij de 
onafhankelijkheid ervan en zien erop toe dat 
die hun bevoegdheden op onvooringenomen 
en transparante wijze uitoefenen.

Or. de

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 319
ARTIKEL 1, PUNT 20

Artikel 23 ter, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de taak 
betreffende de controle op de naleving van 
de bepalingen van deze richtlijn wordt 
uitgevoerd, met name bepalingen inzake 
vrijheid van meningsuiting, pluriformiteit 
van de media, menselijke waardigheid, het 
beginsel van non-discriminatie en de 
bescherming van kwetsbare personen. De 
lidstaten beslissen aan wie deze taak wordt 
toegewezen.

Or. it

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

Amendement 320
ARTIKEL 1, PUNT 20

Artikel 23 ter, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

De lidstaten wijzen aan de nationale 
regelgevingsinstanties de taak toe 
betreffende de controle op de naleving van 
de bepalingen van deze richtlijn, met name 
wat betreft vrijheid van meningsuiting, 
pluriformiteit van de media, menselijke 
waardigheid, het beginsel van non-
discriminatie en de bescherming van 
kwetsbare personen.
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Or. it

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 321
ARTIKEL 1, PUNT 20

Artikel 23 ter, lid 2 (Richtlijn 89/552/EEG)

2. De nationale regelgevende 
instanties verschaffen elkaar en de 
Commissie de informatie die nodig is voor 
de toepassing van de bepalingen van deze 
richtlijn."

2. De informatie die nodig is voor de 
toepassing van de bepalingen van deze 
richtlijn wordt beschikbaar gesteld op het 
niveau van de lidstaat en de Commissie."

Or. it

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

Amendement 322
ARTIKEL 1, PUNT 20 BIS (nieuw)

Artikel 23 ter bis (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(20 bis) Het volgende artikel 23 ter bis 
wordt ingelast:

"Artikel 23 ter bis
1. De lidstaten stellen maatregelen vast die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
pluriformiteit van de 
informatieverstrekking van het radio- en 
televisieomroepsysteem. De lidstaten 
verbieden met name het creëren en 
handhaven van machtsposities op de tv-
markt en aanverwante markten.
2. De lidstaten streven ernaar de 
eerbiediging van de neutraliteit van de door 
de overheidsinstanties verstrekte informatie 
te waarborgen en stellen de nodige 
maatregelen vast om te voorkomen dat 
mogelijk misbruik van 
overheidsstandpunten de via de media 
doorgegeven informatie beïnvloedt.
3. De lidstaten verbieden 
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overheidsdienaren, hun echtgenoten en 
familieleden in de eerste of tweede graad 
evenals door hen gecontroleerde bedrijven, 
controlerende posities in te nemen of te 
handhaven in ondernemingen die actief 
zijn op de radio- en tv-markt en 
aanverwante markten."

Or. it

Motivering

Coerentemente con posizioni già espresse dal PE (vedi risoluzione approvata il 6 settembre 
2005 sulla " televisione senza frontiere" e la risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di 
violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione 
(articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI) )allo scopo di 
richiedere agli Stati membri il rispetto di principi di carattere generale in tema di tutela del 
pluralismo e divieto di cumulo tra cariche di governo e controllo di imprese radiotelevisive.
E' infatti di palmare evidenza che le disparità esistenti tra le legislazioni nazionali in tema, 
rendono più difficile l'esercizio della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi 
nel territorio comunitario.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 323
ARTIKEL 1, PUNT 20 BIS (nieuw)

Artikel 23 ter bis (nieuw), lid 1 (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

(20 bis) Het volgende artikel 23 ter bis 
wordt ingelast:

"Artikel 23 ter bis
1. De lidstaten stellen maatregelen vast die 
nodig zijn om te zorgen voor de 
pluriformiteit van de 
informatieverstrekking van het radio- en 
televisieomroepsysteem. De lidstaten 
verbieden met name het creëren en 
handhaven van machtsposities op de tv-
markt en aanverwante markten."

Or. it
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Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 324
ARTIKEL 1, PUNT 20 BIS (nieuw)

Artikel 23 ter bis (nieuw), lid 2 (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

"2. De lidstaten streven ernaar de 
eerbiediging van de neutraliteit van de door 
de overheidsinstanties verstrekte informatie 
te waarborgen en stellen de nodige 
maatregelen vast om te voorkomen dat 
mogelijk misbruik van 
overheidsstandpunten de via de media 
doorgegeven informatie beïnvloedt."

Or. it

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 325
ARTIKEL 1, PUNT 20 BIS (nieuw)

Artikel 23 ter bis (nieuw), lid 3 (nieuw) (Richtlijn 89/552/EEG)

"3. De uitoefening van het recht op 
informatie moet altijd worden afgewogen 
tegen de bescherming van de privacy van 
de betrokkenen en mag nooit afbreuk doen 
aan de eerbiediging van de menselijke 
waardigheid, met name in het geval van 
minderjarigen. In het laatste geval moet 
altijd worden gerefereerd aan 
internationale verdragen ter zake, aan 
ethische codes en andere vormen van 
zelfregulering die exploitanten uit de 
informatiesector in de afzonderlijke 
Europese staten hebben opgesteld.

Or. it

Motivering

Met name tegen de achtergrond van de zeer invasieve en technologisch geavanceerde 
informatiemedia moet worden benadrukt dat het recht om te worden geïnformeerd geen 
voorrang moet krijgen boven de eerbiediging van de waardigheid van de mens en het 
onschendbare recht op privacy.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 326
ARTIKEL 2

Bijlage "richtlijnen en verordeningen", artikel 3. letter a), no.4 (verordening(EG) 2006/2004)

"4. Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 
oktober 1989 betreffende de coördinatie van 
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake de 
uitoefening van televisie-omroepactiviteiten: 
de artikelen 3 octies en 3 nonies  en de 
artikelen 10 tot en met 20  (PB [...] van [...], 
blz. [...]). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij 
Richtlijn .../.../EG van het Europees 
Parlement en de Raad  (PB [...] van [...]), 
blz. [...].".

"4. Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 
oktober 1989 betreffende de coördinatie van 
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake de 
uitoefening van televisie-omroepactiviteiten: 
de artikelen 3 quater en 3 octies en 3 nonies  
en de artikelen 10 tot en met 20  (PB [...] van 
[...], blz. [...]). Richtlijn laatstelijk gewijzigd 
bij Richtlijn .../.../EG van het Europees 
Parlement en de Raad  (PB [...] van [...]), 
blz. [...].".

Or. en

Motivering

De mogelijkheid voor de consument om aanbieders van audiovisuele mediadiensten op een 
gemakkelijke, directe en permanent toegankelijke wijze te identificeren houdt duidelijk 
verband met de bescherming van de belangen van de consument en dient derhalve expliciet te 
worden vermeld in de bijlage "richtlijnen en verordeningen".


