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Reeds een aantal jaren heeft het Parlement verzocht om een herziening van de richtlijn 
"Televisie zonder grenzen", die is goedgekeurd in 1989 en gewijzigd in 1997, in het bijzonder 
om rekening te kunnen houden met belangrijke technologische ontwikkelingen, met name de 
opkomst, naast traditionele lineaire diensten1, van niet-lineaire diensten2 en de wijzigingen 
in de structuur van de audiovisuele markt. De uitbreiding van de Europese audiovisuele 
industrie en de diversiteit van de nationale regelgeving in de 25 lidstaten (binnenkort 27) 
maken het meer dan ooit noodzakelijk om naleving van het land-van-oorsprong-beginsel te 
controleren, de regel die de hoeksteen vormt van de bestaande richtlijn. Het is van wezenlijk 
belang te waarborgen dat dit beginsel niet wordt omzeild door middel van verplaatsing, 
hetgeen zou neerkomen op niets minder dan een frauduleuze overtreding van Europees recht, 
uitsluitend bedoeld ter ontwijking van strengere regels in het land van uitzending, waarbij de 
bescherming van de menselijke waardigheid, minderjarigen en kwetsbare bevolkingsgroepen 
en de bestrijding van racisme en elke vorm van discriminatie in gevaar kunnen komen.

Het voorstel van de Commissie, met als voornaamste doel het zorgen "voor optimale 
concurrentievoorwaarden voor Europese informatietechnologie en Europese mediabedrijven 
en -diensten", met inachtneming van het belang voor democratie en cultuur, onderscheidt 
lineaire van niet-lineaire diensten. In het geval van lineaire diensten wordt voorgesteld de 
bestaande regels te moderniseren en te vereenvoudigen, terwijl voor niet-lineaire diensten 
wordt voorgesteld slechts een deel van de regels toe te passen die gelden voor lineaire 
diensten (een aantal gemeenschappelijke basisregels), met name voor kwesties betreffende de 
bescherming van minderjarigen en de preventie van racisme of illegale reclame.

Te betreuren valt dat de Commissie, met als motief dat de technologische tenuitvoerlegging 
moeilijk of zelfs onmogelijk zou zijn, niet een basisset van regels voor niet-lineaire diensten 
voorstelt, zelfs niet waar het gaat om bestrijding van discriminatie en bescherming van 
minderjarigen. Teneinde de vrijheden te beschermen dienen de erkende rechten en 
verplichtingen op dit gebied voor lineaire diensten te worden uitgebreid tot niet-lineaire 
diensten, die per dag een belangrijkere rol spelen in het audiovisuele landschap. 
Technologische vooruitgang mag geen excuus zijn voor een gestage erodering van de 
beginselen en waarden waar de EU op is gebaseerd.

In zijn voorstel wil de Commissie de lidstaten aansporen de onafhankelijkheid te garanderen 
van hun nationale regelgevende instanties, die met name verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn en die moeten waarborgen dat de beginselen ervan worden 
nageleefd. Dit is zonder meer een loffelijk streven. Niettemin moet in het voorstel ook de 
verplichting tot de oprichting van een dergelijke instantie worden opgenomen voor de 
lidstaten die nog gedaan hebben, omdat deze instanties een fundamentele rol moeten spelen 
bij de bescherming van vrijheden, minderjarigen, de diversiteit van de media en de menselijke 
waardigheid.

  
1 Geprogrammeerde diensten: traditionele televisie-, internet- en  mobiele telefoniediensten die passief worden 
ontvangen door televisiekijkers.
2 Op aanvraag geleverde televisiediensten die kijkers wensen te bekijken (zoals video-on-demand).
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Het komt niet als een verrassing dat, in overeenstemming met het Interinstitutioneel Akkoord 
"Beter wetgeven", daterend uit 2003, het voorstel co-regulering1 bepleit. De rapporteur is er 
echter niet zeker van of het wenselijk is over te gaan tot co-regulering wanneer het gaat om 
beleidskeuzen of grondrechten zoals de toegang tot informatie, de diversiteit van de media, 
maatregelen tegen het aanzetten tot racisme, de bescherming van de menselijke waardigheid, 
de bescherming van minderjarigen en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen of maatregelen 
ter  bestrijding van discriminatie. Bovendien betreurt de rapporteur het feit dat de verwijzing 
naar het Interinstitutioneel Akkoord de Commissie er niet toe heeft aangezet haar voorstel 
duidelijker leesbaar te maken. Hij zal daarom zijn best doen dit zoveel mogelijk te verbeteren.

VOORSTELLEN

1. Toegang tot informatie

De rapporteur verwelkomt de opname van artikel 3 ter, waarin het recht op het verzorgen van 
korte nieuwsverslagen betreffende evenementen van groot belang voor het publiek wordt 
vastgelegd. Hij vraagt zich echter af of dit alleen geldt voor lineaire diensten, en betreurt het 
feit dat in het geval van niet-lineaire diensten deze praktijk wordt overgelaten aan de 
welwillendheid van de rechthebbenden. Dit is in tegenspraak met de vaststelling dat 
sportverslagen vaak leiden tot de opkomst van nieuwe media. De rapporteur zou ook het recht 
voor korte verslagen voor niet-lineaire diensten opgenomen willen zien, analoog aan dat wat 
wordt voorgesteld voor lineaire diensten. Het gaat hier om de consistentie van het voorstel 
voor een richtlijn over vrije publieke toegang tot informatie, ongeacht de aard van de dienst 
die deze informatie verschaft.

Overigens zij erop gewezen dat overweging 27 en artikel 3 ter inconsistent zijn voor wat 
betreft het recht van bemiddelingsagentschappen, zoals persagentschappen, op toegang tot het 
signaal. De rapporteur is van mening dat zij over een dergelijke toegang moeten beschikken.

2. Bestrijding van discriminatie, respect voor de menselijke waardigheid

De rapporteur betreurt het feit dat de lijst van soorten discriminatie in artikel 3 octies, sub c), 
onvolledig is en dat bijvoorbeeld niet is opgenomen discriminatie op grond van handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid, die zich zou kunnen manifesteren in commerciële 
communicatie en in audiovisuele mediadiensten.

De rapporteur is tevens van mening dat het wenselijk zou zijn aan artikel 3 sexies het respect 
voor de menselijke waardigheid en de persoonlijke integriteit toe te voegen, om met name te 

  
1 Zoals gedefinieerd in het Interninstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" van 2003 wordt onder co-regulering 
verstaan "het mechanisme waarbij een communautair wetsbesluit de verwezenlijking van de door de  
wetgevingsautoriteit omschreven doelstellingen overlaat aan de erkende betrokken partijen op dit gebied
(met name economische subjecten, sociale partners, niet-gouvernementele organisaties en verenigingen)." Dit 
mechanisme brengt een duidelijke rolverdeling met zich mee tussen de overheid en de andere partijen in de 
regelgevende processen. Co-regulering is bedoeld om met name toegepast te worden op het gebied van reclame 
en de bescherming van minderjarigen. Volgens het Akkoord is co-regulering, net als zelfregulering, niet langer 
toepasbaar wanneer het grondrechten of belangrijke beleidskeuzen betreft of in situaties waarin de regels in alle 
lidstaten op eenvormige wijze dienen te worden toegepast. Niettemin nam de Europese Raad in mei 2003 het 
standpunt in dat de lidstaten gebruik dienden te maken van co-regulering en zelfregulering ter bestrijding van 
schadelijke en onwettige inhoud op Internet.
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waarborgen dat bepaalde reality tv-programma's, waarin kandidaten in vernederende situaties 
worden getoond, worden verboden.

3. Bescherming van minderjarigen of kwetsbare personen

De rapporteur wenst artikel 3 quinquies zodanig te versterken dat ook bepalingen worden 
opgenomen zoals die voor lineaire diensten in artikel 22, waar dit realiseerbaar is, en wel met 
passende middelen.

Hij is tevens van mening dat de EU de sector, ouders en onderwijzers moet aanmoedigen 
gezamenlijk systemen ter bescherming van minderjarigen te onderzoeken en te ontwikkelen, 
zoals filters, harmonisatie van symbolen, enz.

4. Bevordering van de culturele verscheidenheid

De rapporteur is zeer ingenomen met de doelstelling van het bijdragen aan de culturele 
verscheidenheid van alle audiovisuele diensten, inclusief niet-lineaire diensten, ingevoerd in 
het nieuwe artikel 3 septies, en stelt voor dat de wijze waarop dit dient te geschieden 
verduidelijkt wordt (minimuminvestering in Europese productie in verhouding tot de omzet, 
een minimumpercentage Europese producties in catalogi voor video-on-demand, een 
aantrekkelijke presentatie van Europese producties in elektronische programmagidsen).

5. Recht op weerwoord

De rapporteur is van mening dat het recht op weerwoord deel moet uitmaken van de 
gemeenschappelijke minimumvoorschriften voor lineaire en niet-lineaire diensten, aangezien 
Internet het belangrijkste medium is voor een zeer snelle verspreiding van valse geruchten.

6. Verbeterde toegang tot audiovisuele mediadiensten voor mensen met een 
handicap

De rapporteur stelt de invoering voor van een nieuw artikel 3 dies om de lidstaten te 
verplichten maatregelen te nemen ter verbetering van de toegang tot audiovisuele 
mediadiensten voor mensen met een handicap en om de twee jaar verslag uit te brengen aan 
de Commissie van de toepassing van dit artikel.

7. De rol van de nationale regelgevende instanties (artikel 23 ter)

De rapporteur zou graag zien dat de richtlijn, met eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel, 
een vereiste voor lidstaten zou omvatten om een nationale regelgevende instantie op te 
richten.

Hij acht het noodzakelijk om de taken van dergelijke instanties vast te stellen en met name te 
waarborgen dat niet-lineaire diensten onderworpen worden aan controle, ofwel door de 
bestaande nationale instanties ofwel door nieuw op te richten nationale instanties.

De taken van deze instanties moeten ook het respect voor de verscheidenheid omvatten. De 
regelgevende instanties moeten met name toezien op het respect voor externe verscheidenheid 
(bij de toewijzing van frequenties) en interne verscheidenheid (door te waarborgen dat elke 
zender, met name wanneer het gaat om een publieke zender, neutraal en onpartijdig is).
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In hun rol als hoeders van de regelgeving, moeten de regelgevende instanties meewerken aan 
het opsporen van media die bijna uitsluitend op hun grondgebied wordt uitgezonden, maar die 
elders is gevestigd, met als enige doel het omzeilen van het land-van-oorsprong-beginsel en 
de geldende regelgeving in het land waar de uitzendingen voor bedoeld zijn.

Het zou wenselijk zijn vast te leggen dat nationale regelgevende instanties zich niet moeten 
beperken tot het inlichten van andere nationale autoriteiten of de Commissie, wanneer zich 
een ernstige schending van de bepalingen van de richtlijn voordoet, maar dat er een systeem 
van overleg tussen die instanties moet worden ingevoerd.


