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BEKNOPTE MOTIVERING

De richtlijn die wij moeten bespreken en goedkeuren betreft een nieuwe versie van •
Richtlijn 89/552/EEG uit 1999. Deze moest het mogelijk maken televisie-uitzendingen 
vrijelijk naar alle delen van de EEG te verspreiden.
Wat er sindsdien is veranderd, is dat de technologische vooruitgang een enorme •
toename heeft veroorzaakt van het aantal platforms via welke audiovisuele content kan 
worden uitgezonden en ontvangen. Zij hebben echter vooral de specifieke kenmerken 
van het business-model dat op de audiovisuele sector van toepassing is, fundamenteel 
veranderd. De verkopersmarkt van weleer is geleidelijk een consumentenmarkt 
geworden. De consument, die vroeger de passieve ontvanger was van een aanbod dat 
de facto alleen door de distributiemaatschappij werd bepaald, verkeert nu in de positie 
waarin hij helemaal zelf kan beslissen wat hij zal consumeren. En in de toekomst zal hij 
dat steeds meer doen.
Eén factor die door dit nieuwe economische model reeds is ingebracht en waarvan we •
de doorslaggevende rol in de toekomst niet mogen onderschatten, is de radicale omslag 
in de financieringsbronnen voor de audiovisuele sector, zowel wat de productie als wat 
de distributie betreft. De twee traditionele financieringsvormen, te weten de 
uitzendrechten en de reclame-inkomsten, verliezen steeds meer terrein aan een 
betalingssysteem dat wordt bepaald door de aard en kwaliteit van de audiovisuele 
dienst die de gebruikers wensen af te nemen. Het economisch belang van deze sector 
zal daarom waarschijnlijk gestaag en in aanzienlijke mate toenemen en uiteraard zal de 
wereldwijde concurrentie scherper worden.
Gezien bovenstaand scenario wordt het dus nog noodzakelijker om een echte interne •
Europese markt te voltooien die kan concurreren met de groeiende Indiase, Latijns-
Amerikaanse en Chinese markten én met de Amerikaanse markt. Die markt mag 
bovendien niet worden gehinderd door taalbarrières of door de vele en uiteenlopende 
vormen van nationale regelgeving. Ten tweede moeten de nodige regels worden 
vastgelegd om alle technologische ontwikkeling te kunnen bijhouden, te ondersteunen 
en te koesteren. Daarbij moet men zich bedenken dat consumenten in de toekomst 
steeds meer keuze zullen hebben dankzij de technologie als zodanig.
We moeten echter ook inzien dat de bijzondere aard van het product in kwestie, •
namelijk audiovisuele diensten, specifieke problemen met zich meebrengt. Deze hebben 
tot op zekere hoogte te maken met de nog steeds zeer uitgesproken emotionele 
diversiteit binnen nationale samenlevingen en met de behoefte om een waarde, een 
culturele identiteit te respecteren, waarvan de bescherming een essentiële 
basiseigenschap van het ‘Europese model’ is.
Bovendien mogen we niet uit het oog verliezen dat de Unie, in tegenstelling tot wat er •
in 1989 is gebeurd, heeft besloten haar beleidsstrategie te concentreren op een 
geopolitieke en -economische voortrekkersrol die met de wereldeconomie moet mee-
evolueren. Dan hebben we het over de Lissabon-strategie, die vanaf 2000 wordt 
gevolgd. Deze heeft als doel dat de Unie tegen 2010 ‘de meest dynamische en 
concurrerende kenniseconomie ter wereld moet zijn, die in staat is duurzame 
economische groei te bewerkstelligen met meer en betere banen en een grotere sociale 
cohesie, alsook respect voor het milieu.’
Met het oog op het bovenstaande is het vanzelfsprekend dat de toekomst van de 
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economische sector waarop deze richtlijn betrekking heeft, cruciaal zal zijn voor het 
welslagen van deze strategie. Daarom moet een regelgevend kader worden vastgelegd, 
uitgaande van de verplichting (die overigens ook op andere beleidsdoelstellingen van de 
Unie van toepassing is) om de Europese industrie in staat te stellen zich op 
wereldniveau tegenover concurrenten uit andere delen van de wereld staande te 
houden. De herziening van Richtlijn 89/552/EEG moet die koers volgen en moet 
daarom worden verwoord in termen waarmee de belangen van het publiek als geheel, 
de klanten en de sector worden verzoend. De aanpak in dezen moet erop gericht zijn 
deze verschillende belangen tot een synergetisch geheel samen te brengen.
Vanuit dat standpunt vormt de voorgestelde tekst van de Commissie een flinke stap in •
de goede richting die de goedkeuring van het Parlement verdient. Het EP moet zich 
daarentegen afwijzend opstellen tegenover de alternatieven, te weten voortzetting van 
de benadering vanuit het bestaande regelgevende kader (de “Televisie zonder grenzen”-
richtlijn voor alleen “lineaire diensten” en de e-commercerichtlijn voor niet-lineaire 
diensten) of het aanpassen van de specifieke regels die op lineaire diensten van 
toepassing zijn.
De definitie van ‘audiovisuele mediadiensten’ is een doelstelling die ondersteuning •
verdient, hoewel de draagwijdte van ‘niet-lineaire mediadiensten’ preciezer moet 
worden afgebakend om een duidelijker onderscheid tussen diensten en mediadiensten 
mogelijk te maken. Sommigen vrezen (terecht) dat een te grote draagwijdte tot gevolg 
zou kunnen hebben dat Europa minder in staat is nieuwe manieren te proberen om 
nieuwe producten aan te prijzen. De amendementen die wij in dit advies voorstellen, 
moeten worden beschouwd als een middel om het voornoemde doel te bereiken.
Deze amendementen zijn eveneens bedoeld om de Europese industrie structureel te •
versterken, vooral wat de productie van content betreft, zodat deze in staat is niet 
alleen met Amerikaanse rivalen te concurreren, maar ook met opkomende rivalen uit 
India, Latijns-Amerika en Japan.
Er moet een goed doordacht systeem zijn om de gebruiksrechten van audiovisuele 
content te beheren, teneinde een onafhankelijke contentproductie-industrie te 
consolideren. Daarom moet op alle relevante plaatsen met deze algemene context 
rekening worden gehouden en de doelstellingen van de onderhavige richtlijn moeten 
precies hierin passen.
Dezelfde filosofie pleit ook ten gunste van een doortimmerde regeling van 
‘productplaatsing’ en van niet-bestraffende regels om reclame als geheel te reguleren. 
Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat een bredere keus voor de 
consumenten de industrie dwingt opties te vermijden die tegen hun belangen ingaan. 
Verscheidenheid zal de consumenten immers aanmoedigen te kiezen voor producten 
die zij als beter en meer naar hun zin beschouwen. Deze verandering in de behoeften en 
verwachtingen van de gebruikers vermindert de noodzaak tot toezicht door de 
overheid.
Ten slotte moeten wij een lans breken voor zelfregulering, zelfs als aanvulling op •
coregulering. Wij zijn ons ervan bewust dat de mogelijkheid om wetten te maken in 
deze richting in grote mate wordt beperkt door het Interinstitutioneel akkoord Beter 
wetgeven, dat op 31 december 2001 is goedgekeurd. De technologische veranderingen 
volgen elkaar echter zo snel op dat de invloed daarvan op de markt moet worden 
gereguleerd. Zo kan tegemoet worden gekomen aan de behoefte om waarden en 
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doelstellingen van algemeen belang veilig te stellen, terwijl de noodzakelijke flexibiliteit 
en concurrentievermogen voor de Europese industrie wordt gewaarborgd.
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1 Nog niet gepubliceerd in het PB.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 1

1) Richtlijn 89/552/EEG coördineert 
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake de 
uitoefening van televisie-omroepactiviteiten. 
Nieuwe transmissietechnologieën voor 
audiovisuele mediadiensten maken evenwel 
een aanpassing van dit wettelijke kader 
noodzakelijk zodat rekening kan worden 
gehouden met de effecten van structurele 
veranderingen en technologische 
ontwikkelingen op business-modellen, in het 
bijzonder de financiering van commerciële 
omroep, en kan worden gezorgd voor 
optimale concurrentievoorwaarden voor 
Europese informatietechnologie en Europese 
mediabedrijven en -diensten.

1) Richtlijn 89/552/EEG coördineert 
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake de 
uitoefening van televisie-omroepactiviteiten. 
Nieuwe transmissietechnologieën voor 
audiovisuele mediadiensten maken evenwel 
een aanpassing van dit wettelijke kader 
noodzakelijk zodat rekening kan worden 
gehouden met de effecten van structurele 
veranderingen, de verspreiding van 
informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) en technologische ontwikkelingen op 
business-modellen, in het bijzonder de 
financiering van commerciële omroep, en kan 
worden gezorgd voor optimale 
concurrentievoorwaarden voor Europese 
informatietechnologie en Europese 
mediabedrijven en -diensten.

Motivering

De verspreiding van informatie- en communicatietechnologieën heeft een enorme impact op 
de maatschappelijke en economische structuren gehad. De verspreiding daarvan heeft 
bovendien andere technologische ontwikkelingen in de hand gewerkt die de structuur en de 
functie van talrijke business-modellen hebben veranderd.

Amendement 2



PA\599970NL.doc 7/19 PE 368.033v01-00

NL

OVERWEGING 4

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

4) Traditionele audiovisuele mediadiensten 
en de in opkomst zijnde diensten op aanvraag 
bieden een aanzienlijk 
werkgelegenheidspotentieel in de 
Gemeenschap, met name in kleine en 
middelgrote bedrijven, en stimuleren de 
economische groei en de investeringen. 
Daardoor zijn de levensomstandigheden 
verbeterd en hebben Europese 
ondernemingen meer 
concurrentievermogen gekregen.

Motivering

Het scheppen van banen en de beschikbaarheid van belangrijke werkgelegenheidskansen 
vormen zeer belangrijke factoren voor het stimuleren van de industriële sector in Europa. De 
stimulering van groei en productiviteit in alle industriële sectoren is een van de belangrijkste 
doelstellingen van de Europese Gemeenschappen.

Amendement 3
OVERWEGING 5

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

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

Motivering

De reden voor het opstellen van een nieuwe richtlijn is dat het wettelijk kader met het oog op 
de recente technologische ontwikkelingen op de markt moet worden bijgewerkt. Verder 
moeten marktspelers hiermee beschikken over één juridische tekst voor het beschermen van 
uitzendactiviteiten. Aldus wordt bijgedragen aan de oprichting van een gemeenschappelijke 
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informatieruimte, een van de drie pijlers van het i2010-initiatief.

Amendement 4
OVERWEGING 6 BIS (nieuw)

(6 bis) Tijdens de Europese Raad van 
Lissabon in 2000 nam de Europese Unie 
een ambitieuze agenda aan met als doel om 
van Europa tegen het jaar 2010 “de meest 
dynamische en concurrerende 
kenniseconomie ter wereld” te maken. De 
Lissabon-strategie werd in 2005 herzien en 
gepresenteerd als essentieel instrument tot 
het verbeteren van het welzijn, het 
bevorderen van de concurrentie en het 
stimuleren van de productiviteit in de EU. 
Hiertoe is het, ook in het kader van de 
Lissabon-strategie, noodzakelijk de nadruk 
te leggen op een beleid dat zich in sterke 
mate toelegt op de voltooiing van de interne 
markt, op het slechten van barrières voor 
de concurrentie en op de integratie van 
informatie- en 
communicatietechnologieën, zodat een pad 
richting een concurrerende 
kenniseconomie kan worden uitgestippeld.

Motivering

De Lissabon-strategie is het belangrijkste instrument van de EU om het 
concurrentievermogen van de Europese ondernemingen op te schroeven en de welvaart en de 
levensomstandigheden te verbeteren. Ze vormt de basis voor de bevordering van de 
productiviteit van de Europese industrie en de Europese omroepindustrie is daar een 
onderdeel van.

Amendement 5
OVERWEGING 6 TER (nieuw)
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(6 ter) Het ontstaan van een sterke 
Europese industrie was een van de 
belangrijkste doelstellingen op de agenda 
van Lissabon. Hiertoe kunnen 
productiviteit en technologisch leiderschap 
in alle sectoren van de economie worden 
bereikt door middel van sterke 
investeringen en de inzet van alle 
beschikbare informatie- en 
communicatietechnologieën in een 
concurrentiegerichte omgeving die het 
juiste regelgevende evenwicht biedt, 
teneinde het vertrouwen van de consument 
te winnen en convergentie op de interne 
markt te integreren.

Motivering

In de informatiemaatschappij kunnen productiviteit en groei van de Europese ondernemingen 
alleen worden bereikt via de inzet van informatie- en communicatietechnologieën en sterke 
investeringen, die leiderschap in alle industriële sectoren, inclusief de omroepen, mogelijk 
maakt.

Amendement 6
OVERWEGING 6 QUATER (nieuw)

(6 quater) Bevordering van het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie, waarvan de audiovisuele sector 
een belangrijk onderdeel vormt, is cruciaal 
voor het behalen van de 
beleidsdoelstellingen van de Lissabon-
strategie. Teneinde het 
concurrentievermogen van de industriële
sector te versterken moeten daarom binnen 
het juiste regelgevende kader voldoende 
financieringsmiddelen worden geboden.

Motivering

In de informatiemaatschappij kunnen productiviteit en groei van de Europese ondernemingen 
alleen worden bereikt via de inzet van informatie- en communicatietechnologieën en sterke 
investeringen, die leiderschap in alle industriële sectoren, inclusief de omroepen, mogelijk 
maakt.
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Amendement 7
OVERWEGING 6 QUINQUIES (nieuw)

(6 quinquies) In het kader van de Lissabon-
strategie is het belangrijk rekening te 
houden met de ontwikkeling van Europese 
contentproductie, door een beleidskader op 
te stellen waarin in het bijzonder eigendom 
en gebruiksrechten centraal staan.

Motivering

Met de algemene doelstelling van het stimuleren van de Europese (audiovisuele) industrie 
moet ook aandacht aan Europese contentproducenten worden besteed. Er moet een kader 
worden opgesteld waarin de rechten worden geregeld, want de machtspositie van de 
distributiemaatschappijen in dit opzicht is een kwalijke zaak.

Amendement 8
OVERWEGING 7

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

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

De uitwerking van de digitale economie en de verwezenlijking van de informatiemaatschappij 
kunnen alleen een feit worden als informatie- en communicatietechnologieën verder in de 
samenleving worden geïntegreerd.

Amendement 9
OVERWEGING 13

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

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

Motivering

Zoals de Commissie zelf heeft opgemerkt, mag de richtlijn geen betrekking hebben op niet-
economische activiteiten. Websites van particulieren en andere privé-content (zoals blogs) 
mogen niet worden gereglementeerd. Hetzelfde moet gelden voor semi-privé-content, zoals 
informatie over plaatselijke clubs of schoolevenementen. Dit sluit ook aan bij de definitie van 
diensten in artikel 50 van het Verdrag. Daarom moet de tekst die content uitdrukkelijk 
uitsluiten van het toepassingsgebied.

Amendement 10
OVERWEGING 14
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14) De definitie van audiovisuele 
mediadiensten bestrijkt massamedia voor 
zover zij ter informatie, vermaak of educatie 
dienen, maar heeft geen betrekking op welke 
vorm van particuliere correspondentie dan 
ook, zoals e-mails die aan een beperkt aantal 
ontvangers worden gezonden. Niet onder de 
definitie vallen ook alle diensten die niet als 
doel hebben de verspreiding van audiovisuele 
inhoud, d.w.z. waarbij audiovisuele inhoud 
een zuiver bijkomstig aspect is en niet het 
hoofddoel. Voorbeelden hiervan zijn 
websites die weliswaar audiovisuele 
elementen bevatten maar enkel en alleen ter 
ondersteuning, zoals grafische animaties, 
kleine advertentiespots of informatie in 
verband met een product of niet-audiovisuele 
dienst.

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

Motivering

Een van de belangrijkste eigenschappen van de in deze richtlijn beschreven diensten, die ook 
in de definitie vermeld zijn, is dat voor het grote publiek wordt uitgezonden.

Amendement 11
OVERWEGING 17 BIS (nieuw)

(17 bis) Er moet tegelijkertijd worden 
voldaan aan de criteria in de definitie van 
audiovisuele mediadiensten onder a) van 
artikel 1 van Richtlijn 89/552/EEG, zoals 
hierbij gewijzigd en verder toegelicht in 
overwegingen 13 t/m 17 van deze richtlijn.

Motivering

Het is belangrijk er uitdrukkelijk op te wijzen dat tegelijkertijd aan de door de Commissie in 
overweging 13 t/m 17 voorgestelde criteria moet worden voldaan.

Amendement 12
OVERWEGING 25 BIS (nieuw)
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(25 bis) Zelfregulering biedt 
marktdeelnemers, de sociale partners en 
niet-gouvernementele organisaties of 
verenigingen de mogelijkheid om onderling 
en voor zichzelf op vrijwillige basis 
gemeenschappelijke richtsnoeren op 
Europees niveau aan te nemen. 
Zelfregulering is een alternatieve methode 
om aan bestaande bepalingen te voldoen en 
kan de verplichtingen van de wetgever niet 
volledig vervangen. Coregulering kan 
betekenen dat de verantwoording voor het 
naleven van de bepalingen van deze 
richtlijn aan zelfregulerende instanties 
wordt toevertrouwd, zonder afbreuk te doen 
aan de verplichtingen van de lidstaten.

Motivering

De verklaring van de begrippen ‘coregulering’ en ‘zelfregulering’ in de overwegingen is 
noodzakelijk om het hoogst mogelijke niveau van zelfregulering in de Europese 
Gemeenschappen mogelijk te maken.

Amendement 13
OVERWEGING 35
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(35) Lineaire audiovisuele mediadiensten 
kunnen gedeeltelijk worden vervangen door 
niet-lineaire diensten. Derhalve moeten zij, 
waar dit uitvoerbaar is, de vervaardiging en 
verspreiding van Europese producties op 
doeltreffende wijze promoten om aldus een 
bijdrage te leveren aan de bevordering van de 
culturele verscheidenheid. Het is van belang 
de toepassing van de bepalingen inzake het 
promoten van Europese producties via 
audiovisuele mediadiensten regelmatig te 
evalueren. Binnen het bestek van de in artikel 
3 septies, lid 3, bedoelde rapportage dienen 
de lidstaten tevens rekening te houden met in 
het bijzonder de financiële bijdrage van zulke 
diensten aan de vervaardiging van en de 
verwerving van de rechten op Europese 
producties, met het aandeel Europese 
producties in de catalogus van audiovisuele 
mediadiensten, alsmede met de feitelijke 
consumptie van de door dergelijke diensten 
aangeboden Europese producties door de 
gebruikers.

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

Motivering

In tegenstelling tot traditionele distributiekanalen bieden onlinediensten enorme kansen voor 
Europese en onafhankelijke content.

Daarom is het bevorderen van onlinediensten de meest geschikte manier om een bredere 
verspreiding van Europese audiovisuele werken te stimuleren. Daardoor wordt tegelijkertijd 
hun beschikbaarheid voor nieuwe distributiekanalen verzekerd.

In het kader hiervan is een fundamentele randvoorwaarde voor het respecteren van de 
concurrentie dat men zich onthoudt van discriminatie tussen de verschillende 
distributiemarkten, d.w.z. de onlinedistributiemaatschappijen tegenover de traditionele 
distributiekanalen, zoals betaaltelevisie, dvd of andere fysieke media.

Amendement 14
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OVERWEGING 43

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

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

Motivering

In het kader van de agenda van Lissabon en het doel van het bevorderen van de Europese 
industrie en het stimuleren van groei en productiviteit moet de bevordering van de Europese 
media-industrie en van de Europese mediaproductie van het allergrootste belang zijn binnen 
de audiovisuele context.

Amendement 15
OVERWEGING 47

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

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

Motivering

Samenwerking is van vitaal belang. In dit opzicht moet samenwerking niet alleen tussen de 
nationale regelgevingsinstanties en de Commissie plaatsvinden, maar ook tussen de nationale 
regelgevingsinstanties onderling.

Amendement 16
ARTIKEL 1, LID 2
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Artikel 1, onder (c) (Richtlijn 89/552/EEG)

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

(c) ‘lineaire dienst’ of ‘televisie-uitzending’, 
de initiële uitzending door elk willekeurig 
middel, al dan niet in gecodeerde vorm, en 
in chronologische volgorde van 
verschillende programma’s. Deze 
programma’s worden aan het toestel van de 
gebruiker doorgegeven op het moment 
waartoe de aanbieder van mediadiensten, 
in overeenstemming met een 
programmaschema, heeft besloten, en 
tegelijkertijd ook naar een onbekend aantal 
potentiële televisiekijkers. Deze definitie 
omvat ook de doorgifte van programma’s 
van de ene onderneming naar de andere 
met het oog op de doorgifte daarvan naar 
het publiek. Diensten die op verzoek van 
een individuele ontvanger van diensten 
informatie of andere boodschappen of 
beelden verstrekken, vallen niet onder deze 
definitie;

Motivering

In dit lid is de definitie van lineaire diensten, d.w.z. televisie-uitzendingen, opgenomen. 
Binnen het algemene concept van audiovisuele mediadiensten is het belangrijk te definiëren 
wat lineair (televisie-uitzendingen) en niet-lineair betekenen. De kenmerken worden in detail 
aangegeven, waarbij de nadruk op de basiskenmerken van lineaire diensten wordt gelegd.

Amendement 17
ARTIKEL 1, LID 2

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

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

(e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst, die wordt verleend via een 
elektronisch communicatienetwerk in de 
betekenis van artikel 2, onder a) van 
Richtlijn 2002/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, met inbegrip van 
kabel, satelliet of aardse televisie, IP-
televisie of mobiele netwerken, met de 
volgende aanvullende kenmerken:
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– de gebruiker verzoekt individueel om een 
specifieke dienst (met inbegrip van een 
abonnementsdienst) op basis van een 
aanbod van door de aanbieder van 
mediadiensten geselecteerde content;

– de dienst omvat content die geschikt is 
om via een lineaire dienst te worden 
getoond, bijvoorbeeld avondvullende films, 
sportevenementen en programma’s die 
reeds een tv-format hebben, zoals sitcom’s, 
documentaires, kinderprogramma’s en 
oorspronkelijk drama;
– het format, de presentatie en de 
toegangsmiddelen tot de dienst kunnen 
ertoe leiden dat de gebruiker verwacht dat 
dezelfde regelgevende bescherming van 
toepassing is als voor lineaire diensten;

Motivering

In deze definitie van niet-lineaire diensten wordt een poging gedaan om zoveel mogelijk 
kenmerken op te nemen. De eerste alinea onderstreept het feit dat het voor het aanbieden van 
een niet-lineaire dienst belangrijk is dat de gebruiker zelf verzoekt om de verlening van een 
dienst op basis van de door de aanbieder van mediadiensten aan de gebruiker aangeboden 
content. De tweede alinea maakt het ontvangen van alleen ‘tv-achtige’ content mogelijk, 
waardoor andere types videocontent buiten het bereik van de richtlijn vallen. Daardoor wordt 
de doelstelling van de Commissie, namelijk het creëren van een gelijk speelveld voor niet-
lineaire diensten en bestaande uitzenddiensten, behaald, zodat (bijvoorbeeld) video op 
aanvraag niet aantrekkelijk als distributieplatform wordt gemaakt alleen omdat het bestaande 
beperkingen op vormen van reclame in tv-formats omzeilt.

Amendement 18
ARTIKEL 1, LID 2

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

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

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

De definitie van promotie moet, net als onder (g) en (i), subjectief worden geïnterpreteerd om 
de gewenste resultaten te bereiken. Anders kan elke vermelding van een product of dienst om 
redactionele redenen onder de definitie van ‘audiovisuele commerciële communicatie’ vallen 
als men objectief meent dat sprake is van verkooppromotie zonder dat dit eigenlijk de 
bedoeling is. Anderzijds kan echte reclame worden aangeduid als ‘audiovisuele commerciële 
communicatie’ als deze geen impact had en daarom niet objectief als verkooppromotie zou 
worden gezien, hoewel dat wel degelijk de bedoeling was. 

Amendement 19
ARTIKEL 1, LID 2

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

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

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

Motivering

In de praktijk kopen aanbieders van mediadiensten regelmatig kant-en-klare content van 
derden. Vervolgens hebben zij vaak niet de kans om te bepalen of een dergelijk programma 
plaatsingscontent omvat. Zij hebben er ook geen enkele invloed op. 

Amendement 20
ARTIKEL 1, LID 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, voor zover haalbaar met 
passende middelen en met respect voor de 
concurrentie tussen verschillende 
distributiemarkten, de vervaardiging van en 
toegang tot Europese producties in de zin 
van artikel 6 bevorderen.
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Motivering

In tegenstelling tot traditionele distributiekanalen bieden onlinediensten enorme kansen voor 
Europese en onafhankelijke content.

Daarom is het bevorderen van onlinediensten de meest geschikte manier om een bredere 
verspreiding van Europese audiovisuele werken te stimuleren. Daardoor wordt tegelijkertijd 
hun beschikbaarheid voor nieuwe distributiekanalen verzekerd.

In het kader hiervan is een fundamentele randvoorwaarde voor het respecteren van de 
concurrentie dat men zich onthoudt van discriminatie tussen de verschillende 
distributiemarkten, d.w.z. de onlinedistributiemaatschappijen tegenover de traditionele 
distributiekanalen, zoals betaaltelevisie, dvd of andere fysieke media.

Amendement 21
ARTIKEL 1, LID 6

Artikel 3 nonies, lid 1 (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 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 
aankoop of huur van producten of diensten, 
in het bijzonder door specifieke aanprijzing 
van die producten of diensten; 

(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; 
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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.

(c bis) 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. 

(c ter) Programma's die productplaatsing 
bevatten moeten aan het begin van het 
programma op passende wijze worden 
gekenmerkt om verwarring bij de kijker te 
voorkomen.

Motivering

De tekst is aldus uit elkaar getrokken vanwege de inhoudelijke verschillen.

Amendement 22
ARTIKEL 1, LID 7, ONDER D BIS) (nieuw)

Artikel 6 (Richtlijn 89/552/EEG)
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(d bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:

“Bij de definitie van het begrip 
onafhankelijk producent moeten de 
lidstaten terdege rekening houden met de 
volgende drie criteria: eigendom van het 
productiebedrijf, het aantal programma’s 
dat aan dezelfde omroep wordt geleverd en 
eigendom van secundaire rechten.”

Motivering

De verwijzing naar onafhankelijkheid is van belang en zeer nauw verwant met het begrip 
rechten. Het feit dat de markt geconcentreerd is en bij de aankoop van rechten door enkele 
spelers wordt gedomineerd, betekent dat onafhankelijke productiebedrijven niet in staat zijn 
nieuwe vormen van contentdistributie ten volle te exploiteren en rechten te behouden en dat 
onafhankelijke productiebedrijven niet in staat zijn kapitaal en groei aan te trekken, 
waardoor zij zwaar gefinancierd blijven met een concentratieniveau dat innovatie belemmert.

Amendement 23
ARTIKEL 1, LID 10

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

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 en nieuwsprogramma's 
mogen één keer per tijdvak van 30 minuten 
worden onderbroken voor reclame en/of 
telewinkelen.

Motivering

De uitbreiding van de 30-minutenregel die momenteel op nieuws- en kinderprogramma’s van 
toepassing is, naar 35 minuten zou zeer negatieve gevolgen hebben voor de reclame-
inkomsten van de omroepen en dus voor hun mogelijkheden om audiovisuele contentproductie 
te financieren. Daar de meeste nieuws- en kinderprogramma’s niet langer zijn dan 30 
minuten, kan dit reclame tijdens deze programma’s effectief elimineren. Er lijkt geen 
verklaring of rechtvaardiging te zijn voor de maatregel in het voorstel van de Commissie of 
de beoordeling van de regelgevende impact ervan.

Amendement 24
ARTIKEL 1, LID 17



PE 368.033v01-00 22/19 PA\599970NL.doc

NL

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.”

Motivering

De laatste zin verwijst naar een belangrijke impact als het om de kijkcijfers gaat. Dit begrip 
moet verder worden verklaard en geanalyseerd om te bepalen wat binnen het 
mededingingsrecht als een markt wordt beschouwd.
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