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1 PB C ,  , blz..

AMENDEMENTEN 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming 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 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. 
Daarom moet deze richtlijn de 
ontwikkeling van deze diensten binnen de 
interne markt bevorderen.

Motivering

De richtlijn Televisie zonder grenzen wordt aangepast om de wettelijke bepalingen af te 
stemmen op de recente technologische ontwikkelingen op de markt en om de marktpartijen 
één wetstekst met alle van toepassing zijnde regels te bieden. Zo wordt bijgedragen aan het 
ontstaan van één grote informatieruimte, een van de drie pijlers van het i2010-initiatief.

Amendement 2
Overweging 10
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(10) Vanwege de invoering van een 
minimumpakket van geharmoniseerde 
voorschriften in de artikelen 3 quater tot en 
met 3 nonies kunnen de lidstaten op de door 
deze richtlijn geharmoniseerde gebieden niet 
langer afwijken van het land-van-oorsprong-
beginsel met het oog op de bescherming van 
minderjarigen en de bestrijding van het 
aanzetten tot haat op grond van ras, geslacht, 
geloof of nationaliteit en schending van de 
menselijk waardigheid van het individu of de 
bescherming van de consument die door 
artikel 3, lid 4, van Richtlijn 2000/31/EG van 
het Europees Parlement en de Raad wordt 
geboden.

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

Motivering

Deze richtlijn voorziet in een minimale harmonisatie en daarmee in een basis voor het 
doorslaggevende land-van-oorsprongbeginsel. Deze voorstellen dienen in overeenstemming te 
zijn met de definities van Richtlijn 2000/78/EG en moeten daarom ook discriminatie op grond 
van handicap, etnische afstamming, leeftijd en seksuele geaardheid noemen.

Amendement 3
Overweging 13
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(13) De definitie van audiovisuele 
mediadiensten omvat alle audiovisuele 
massamediadiensten, ongeacht of zij 
geprogrammeerd zijn of op aanvraag worden 
geleverd. Het bereik ervan beperkt zich 
evenwel tot diensten zoals gedefinieerd 
door het Verdrag, waardoor het wel op alle 
vormen van economische activiteit 
betrekking heeft, met inbegrip van die van 
openbare dienstverleningsbedrijven, maar
niet op niet-economische activiteiten zoals
zuiver particuliere websites.

(13) De definitie van audiovisuele 
mediadiensten omvat alle audiovisuele 
massamediadiensten die dezelfde aard 
hebben als geprogrammeerde televisie-
uitzendingen, ongeacht het platform 
waarop zij worden geleverd en ongeacht of 
zij geprogrammeerd zijn of op aanvraag 
worden geleverd, voor zover zij ter 
informatie, vermaak of educatie dienen. De 
definitie heeft daarmee op alle vormen van 
economische activiteit betrekking, met 
inbegrip van die van openbare 
dienstverleningsbedrijven. De definitie van 
audiovisuele mediadiensten heeft echter 
geen betrekking op niet-economische 
activiteiten die normaal gesproken niet 
tegen betaling worden verricht (zoals blogs) 
en andere door gebruikers gemaakte 
content, alsmede iedere vorm van 
particuliere correspondentie, zoals e-mails 
en particuliere websites. Evenmin strekt de 
definitie zich uit tot 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., zoals een zoekmachine. De definitie 
heeft evenmin betrekking op diensten die 
niet uitsluitend of niet bijna uitsluitend 
bestaan uit de verzending van signalen via 
elektronische communicatienetwerken 
noch op onlinespellen, zolang het 
hoofddoel van de audiovisuele 
mediadiensten niet wordt bereikt. Tot slot 
heeft deze definitie ook geen betrekking op 
diensten van de informatiemaatschappij 
zoals bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 
98/48/EG.

Motivering
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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 van 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 4
Overweging 14

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

Schrappen

Motivering

Overweging 14 kan worden geschrapt, aangezien de tekst hiervan is opgenomen in 
overweging 13.

Amendement 5
Overweging 16
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(16) De term "audiovisueel" verwijst naar 
bewegende beelden met of zonder geluid, 
waardoor deze wel betrekking heeft op 
stomme films, maar niet op de doorgifte van 
geluid of radio.

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

Motivering

Het begrip "audiovisuele diensten" omvat in andere Europese en internationale juridische 
instrumenten, zoals de WTO-classificatie van diensten onder punt D, naast televisie ook 
radio. Het dient te worden gewaarborgd dat de onderhavige richtlijn deze definities niet 
aantast en dat radio onderdeel van de audiovisuele diensten blijft.

Amendement 6
Overweging 18

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

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

Motivering

In het belang van de rechtszekerheid dient de formulering beter op de beschikbare technieken 
te worden toegesneden.

Amendement 7
Overweging 25
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(25) In haar mededeling aan de Raad en het 
Europees Parlement getiteld Betere 
regelgeving met het oog op economische 
groei en meer banen in de Europese Unie 
heeft de Commissie benadrukt dat een 
zorgvuldige analyse van de passende 
regelgevingsaanpak moet worden gemaakt, 
waarbij in het bijzonder moet worden 
bepaald of voor de betrokken sector en het 
betrokken probleem wetgeving de voorkeur 
moet krijgen of dat alternatieven zoals 
coregulering en zelfregulering overweging 
verdienen. Wat coregulering en 
zelfregulering betreft, voorziet het 
interinstitutioneel akkoord "Beter 
wetgeven"1 in de nodige afspraken omtrent 
definities, criteria en procedures. De 
ervaring heeft uitgewezen dat coregulerings- 
en zelfreguleringsinstrumenten die zijn 
opgezet overeenkomstig de verschillende 
wetgevingstradities van de lidstaten, een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het bereiken 
van een hoog niveau van 
consumentenbescherming.

(25) In haar mededeling aan de Raad en het 
Europees Parlement getiteld Betere 
regelgeving met het oog op economische 
groei en meer banen in de Europese Unie 
heeft de Commissie benadrukt dat een 
zorgvuldige analyse van de passende 
regelgevingsaanpak moet worden gemaakt, 
waarbij in het bijzonder moet worden 
bepaald of voor de betrokken sector en het 
betrokken probleem wetgeving de voorkeur 
moet krijgen of dat alternatieven zoals 
coregulering en zelfregulering overweging 
verdienen. De ervaring heeft uitgewezen dat 
coregulerings- en 
zelfreguleringsinstrumenten die zijn opgezet 
overeenkomstig de verschillende 
wetgevingstradities van de lidstaten, een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het bereiken 
van een hoog niveau van 
consumentenbescherming. Zelfregulering 
kan dus een alternatieve manier zijn om 
bepaalde bepalingen van deze richtlijn toe 
te passen, maar kan niet volledig in de 
plaats treden van de verplichtingen van de 
wetgevingsautoriteiten. Coregulering 
verschaft de noodzakelijke "juridische 
schakel" tussen zelfregulering en de 
nationale wetgever.

1 PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.

Motivering

De lidstaten moeten coregulering op de door deze richtlijn gecoördineerde gebieden 
stimuleren. Ze zijn echter niet verplicht gebruik te maken van coregulering. Indien ze dit wel 
doen, moeten de betrokken regelingen in brede kring worden aanvaard door de belangrijkste 
stakeholders en in doeltreffende handhaving voorzien. Indien een lidstaat bepaalde taken in 
het kader van de doelstellingen van de richtlijn overdraagt aan zelfreguleringsorganen, dient 
het daarvoor toegepaste mechanisme voldoende helder te zijn om de mogelijkheid open te 
laten dat toch van regelgeving gebruik wordt gemaakt wanneer zelfregulering onvoldoende 
blijkt te zijn om de doelstellingen van de richtlijn te bereiken.

Amendement 8
Overweging 27
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(27) Teneinde het fundamentele recht op 
informatiegaring te waarborgen en de 
belangen van de kijkers in de Europese Unie 
volledig en afdoende te beschermen, dienen 
zij die de exclusieve rechten bezitten op de 
uitzending van het verslag van een 
evenement van openbaar belang, derhalve 
andere omroeporganisaties en namens 
omroeporganisaties optredende 
bemiddelingsagentschappen het recht te 
geven fragmenten van dat verslag te 
gebruiken voor hun algemene 
nieuwsprogrammering op eerlijke, redelijke 
en niet-discriminerende voorwaarden, zij het 
met inachtneming van die exclusieve rechten. 
Deze voorwaarden dienen tijdig voor het 
evenement van openbaar belang te worden 
bekendgemaakt teneinde anderen de 
gelegenheid te geven van dit recht gebruik te 
maken. In het algemeen mogen dergelijke 
fragmenten niet langer zijn dan 90 
seconden.

(27) Teneinde het fundamentele recht op 
informatiegaring te waarborgen en de 
belangen van de kijkers in de Europese Unie 
volledig en afdoende te beschermen, dienen 
zij die de exclusieve rechten bezitten op de 
uitzending van het verslag van een 
evenement van openbaar belang, derhalve 
andere omroeporganisaties en namens een 
omroeporganisatie optredende 
bemiddelingsagentschappen het recht te 
geven fragmenten van dat verslag te 
gebruiken voor hun algemene 
nieuwsprogrammering, doch niet ten 
behoeve van amusementsprogramma's. In 
de regel moeten fragmenten beschikbaar 
zijn op eerlijke, redelijke en niet-
discriminerende voorwaarden, tegen betaling 
van een redelijke vergoeding en met 
inachtneming van die exclusieve rechten en 
voor zover deze niet langer zijn dan 
90 seconden. Deze voorwaarden dienen 
tijdig voor het evenement van openbaar 
belang te worden bekendgemaakt teneinde 
anderen de gelegenheid te geven van dit 
recht gebruik te maken. Het recht op 
toegang tot berichtgeving moet alleen 
gelden waar het noodzakelijk is, dat wil 
zeggen dat wanneer een andere 
omroeporganisatie in dezelfde lidstaat de 
exclusieve rechten op het desbetreffende 
evenement heeft verworven, de toegang via 
die omroeporganisatie moet verlopen.

Motivering

Het recht op het vertonen van fragmenten wordt traditioneel geregeld via bilaterale 
overeenkomsten en dient in de formulering van de richtlijn te worden erkend. Het verlenen 
van vrije toegang tot het signaal van een omroeporganisatie geeft aanleiding tot aanzienlijke 
problemen rond auteursrechten en is in strijd met de eigendomsrechten van de 
omroeporganisaties en/of andere rechthebbenden. De omroeporganisatie is niet 
noodzakelijkerwijs de rechthebbende op de uitzendrechten in andere EU-lidstaten. Omdat de 
diverse lidstaten hebben gekozen voor verschillende benaderingen van het recht op 
informatie, dient de desbetreffende bepaling in deze richtlijn een neutraal karakter te hebben 
en aan de lidstaten over te laten welk juridisch instrument wordt gekozen bij de omzetting van 
de richtlijn in nationaal recht.
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Amendement 9
Overweging 28

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

(28) Niet-lineaire diensten verschillen van 
lineaire diensten in de keuze en de invloed 
van de gebruiker en in de gevolgen ervan 
voor de samenleving. Dit rechtvaardigt dat 
minder strenge wetgeving wordt vastgesteld 
voor lineaire diensten, die uitsluitend aan de 
basisvoorschriften van de artikelen 3 quater 
tot en met 3 nonies hoeven te voldoen. De 
grote keuzevrijheid en invloed van de 
consument wijst erop dat nieuwe diensten, 
zoals video op aanvraag, inhoud in zich 
herhalende lussen of live-streaming van 
evenementen die niet in een lineaire dienst 
zijn ingebed, ongeacht de inhoud als niet-
lineaire diensten moeten worden 
gedefinieerd.

Motivering

De Commissie heeft in haar toelichting bij de voorgestelde richtlijn beklemtoond dat iedere 
"pull"-dienst als niet-lineaire dienst moet worden geclassificeerd. Ook andere innovatieve 
diensten, zoals inhoud in zich herhalende lussen, bieden de consument de mogelijkheid te 
kiezen wanneer en hoe de aangeboden inhoud wordt geconsumeerd. Nieuwe apparatuur en 
toepassingen bieden de consument meer mogelijkheden en meer invloed op het kijkaanbod. 
Ook is een differentiatie op grond van het onderwerp van de dienst niet verenigbaar met een 
definitie op basis van de persoon die het programmaschema vaststelt en de beslissing van de 
gebruiker. Daarom kan een niet-lineaire dienst onder meer bestaan uit sportevenementen, 
concerten, films en andere evenementen op basis van pay-per-view.

Als gevolg hiervan moeten diensten zoals inhoud in zich herhalende lussen en live-streaming 
als niet-lineair worden beschouwd. Dit moet duidelijk tot uitdrukking komen in de tekst van de 
richtlijn, om een goed onderscheid te kunnen maken tussen lineaire en niet-lineaire diensten 
ten opzichte van het toepassingsgebied van de e-commercerichtlijn.

Amendement 10
Overweging 30
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(30) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel gaan de in de 
onderhavige richtlijn beoogde maatregelen 
niet verder dan hetgeen nodig is om de 
doelstelling van de goede werking van de 
interne markt te verwezenlijken. Waar het 
nodig is op communautair niveau op te 
treden en teneinde zeker te stellen dat 
werkelijk een ruimte zonder binnengrenzen 
voor audiovisuele mediadiensten wordt 
gerealiseerd, dient de richtlijn een hoog 
beschermingsniveau te waarborgen wat 
betreft doelstellingen van algemeen belang, in 
het bijzonder de bescherming van 
minderjarigen en de menselijke waardigheid.

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

Motivering

Tegenwoordig vormen de audiovisuele media, en met name televisie, een zeer belangrijk 
kanaal voor het verkrijgen van informatie, educatie, culturele inhoud en vrijetijdsbesteding. 
Daarom is het onontbeerlijk dat bij alle vorderingen op dit gebied voldoende rekening wordt 
gehouden met de behoeften van alle Europese burgers, met name ook gehandicapten, omdat 
zij anders zouden worden uitgesloten van de diversiteit aan voordelen die de moderne 
samenleving, en met name digitale televisie, te bieden heeft.

Amendement 11
Overweging 33

(33) De bepalingen van deze richtlijn 
inzake de bescherming van minderjarigen 
en de openbare orde vereisen geen 
voorafgaande controle van audiovisuele 
mediadiensten in het kader van de 
toepassing van deze maatregelen.

Schrappen

Motivering

Het feit dat voor niet-lineaire audiovisuele mediadiensten geen vergunning vereist is, alsmede 
het verbod op censurering van audiovisuele diensten, betekent dat er in geen geval sprake 
mag zijn van voorafgaande controle. 

Amendement 12
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 dragers, kunnen mogelijk
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. Daarom moeten 
de lidstaten regelmatig inventariseren 
welke gevolgen zij hebben voor het maken 
en verspreiden van Europese producties en 
voor de bevordering van de culturele 
verscheidenheid. Binnen het bestek van de in 
artikel 3 septies, lid 3, bedoelde rapportage 
kunnen de lidstaten tevens rekening houden 
met maatregelen ter bevordering van 
Europese producties en culturele 
verscheidenheid, met name maatregelen als 
minimuminvesteringen in Europese 
producties in verhouding tot de omzet, een 
minimaal aandeel Europese producties 
binnen de catalogus van audiovisuele 
mediadiensten en een aantrekkelijke 
presentatie van Europese producties in 
elektronische programmagidsen.

Motivering

De formulering is onduidelijk en moet worden aangescherpt; er is ook sprake van 
concurrentie van traditionele distributiekanalen, die niet verplicht zijn bij te dragen aan de 
ontwikkeling van Europese producties. Bij de totstandbrenging van gelijke voorwaarden moet 
de gehele situatie worden meegenomen; daarom moeten we voorzichtig zijn met de invoering 
van nieuwe verplichtingen.

Amendement 13
Overweging 35 bis (nieuw)
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(35 bis) Partijen die audiovisuele 
mediadiensten uitsluitend bundelen of 
doorgeven of pakketten van dergelijke 
diensten te koop aanbieden, waarvoor zij 
geen redactionele verantwoordelijkheid 
dragen, moeten niet als aanbieders van 
mediadiensten worden beschouwd. Het 
enkele bundelen, doorgeven of 
doorverkopen van inhoud, waarvoor een 
derde de redactionele verantwoordelijkheid 
heeft, valt dus niet onder deze richtlijn en 
wordt derhalve uitsluitend geregeld door 
Richtlijn 2000/31.

Motivering

Verduidelijkt dient te worden dat – evenals tot dusver – de bundeling, doorgifte of 
doorverkoop van inhoud waarvoor een derde de redactionele verantwoordelijkheid als 
aanbieder van mediadiensten draagt, niet tot het toepassingsgebied van de richtlijn behoren. 
Omdat de aanbieders geen invloed op en daarmee ook geen macht over dergelijke inhoud 
hebben, is deze verduidelijking nodig. 

Amendement 14
Overweging 40
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(40) Commerciële en technologische 
ontwikkelingen geven gebruikers meer 
keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid 
bij de omgang met audiovisuele 
mediadiensten. De regelgeving dient, 
teneinde in de juiste verhouding tot de 
doelstellingen van algemeen belang te blijven 
staan, een zekere mate van flexibiliteit te 
bieden ten aanzien van lineaire audiovisuele 
mediadiensten: het scheidingsbeginsel dient 
beperkt te blijven tot reclame en 
telewinkelen, productplaatsing moet onder 
bepaalde omstandigheden mogelijk zijn en 
enkele beperkingen dienen te worden 
afgeschaft. Wanneer productplaatsing 
evenwel als sluikreclame moet worden 
beschouwd, dient deze te worden verboden. 
Het scheidingsbeginsel mag het gebruik van 
nieuwe reclametechnieken niet onmogelijk 
maken.

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

Motivering

Er bestaat een diversiteit aan nationale regelingen voor productplaatsing en een omvangrijk 
grijs gebied met grote rechtsonzekerheid. Daarom is het nuttig de regels voor 
productplaatsing op Europees niveau te coördineren om op dit gebied gelijke voorwaarden te 
creëren.

Amendement 15
Overweging 41
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(41) Voorts is Richtlijn 2005/29/EG, de 
onder deze richtlijn vallende activiteiten 
daargelaten, van toepassing op oneerlijke 
handelspraktijken, zoals misleidende en 
agressieve praktijken die in audiovisuele 
mediadiensten worden toegepast. Omdat 
Richtlijn 2003/33/EG, die reclame en 
sponsoring voor sigaretten en andere 
tabaksproducten in gedrukte media, diensten 
van de informatiemaatschappij en radio-
uitzendingen verbiedt, 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 onverlet laat, dient verder 
de relatie tussen Richtlijn 2003/33/EG en 
Richtlijn 89/552/EEG, gelet op de bijzondere 
eigenschappen van audiovisuele 
mediadiensten, na de datum van 
inwerkingtreding van de onderhavige richtlijn 
ongewijzigd te blijven. Artikel 88, lid 1, van 
Richtlijn 2001/83/EG, dat publieksreclame 
voor bepaalde geneesmiddelen verbiedt, laat, 
zoals bepaald in lid 5 van dat artikel, artikel 
14 van Richtlijn 89/552/EEG onverlet; de 
relatie tussen Richtlijn 2001/83/EG en 
Richtlijn 89/552/EEG mag door de 
inwerkingtreding van de onderhavige richtlijn 
niet worden gewijzigd.

(41) Deze richtlijn moet consistent zijn met 
het bestaande Gemeenschapsrecht. Het is 
de bedoeling dat de bepalingen van deze 
richtlijn voorrang hebben in geval van 
strijdigheid tussen deze richtlijn en een 
ander communautair instrument dat 
specifieke aspecten van de toegang tot of de 
uitoefening van een audiovisuele 
mediadienst regelt. Deze richtlijn is 
daarmee een aanvulling op het 
communautair acquis. Daarom is Richtlijn 
2005/29/EG, de onder deze richtlijn vallende 
activiteiten daargelaten, van toepassing op 
oneerlijke handelspraktijken, zoals 
misleidende en agressieve praktijken die in 
audiovisuele mediadiensten worden 
toegepast. Omdat Richtlijn 2003/33/EG, die 
reclame en sponsoring voor sigaretten en 
andere tabaksproducten in gedrukte media, 
diensten van de informatiemaatschappij en 
radio-uitzendingen verbiedt, 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 onverlet laat, 
dient verder de relatie tussen Richtlijn 
2003/33/EG en Richtlijn 89/552/EEG, gelet 
op de bijzondere eigenschappen van 
audiovisuele mediadiensten, na de datum van 
inwerkingtreding van de onderhavige richtlijn 
ongewijzigd te blijven. Artikel 88, lid 1, van 
Richtlijn 2001/83/EG, dat publieksreclame 
voor bepaalde geneesmiddelen verbiedt, laat, 
zoals bepaald in lid 5 van dat artikel, artikel 
14 van Richtlijn 89/552/EEG onverlet; de 
relatie tussen Richtlijn 2001/83/EG en 
Richtlijn 89/552/EEG mag door de 
inwerkingtreding van de onderhavige richtlijn 
niet worden gewijzigd. Voorts zal deze 
richtlijn derogeren aan een eventuele 
toekomstige verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
beweringen over de voedingswaarde en 
gezondheidsaspecten van levensmiddelen.
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Motivering

In het belang van de rechtszekerheid dient de relatie tussen deze richtlijn en het bestaande 
wettelijk kader te worden verduidelijkt.

Amendement 16
Overweging 45

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

Schrappen 

Motivering

Zie overweging 16.

Amendement 17
Overweging 46
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(46) Productplaatsing is een gegeven in 
cinematografische werken en in audiovisuele 
producties voor televisie, maar de lidstaten 
hebben uiteenlopende voorschriften voor 
deze praktijk vastgesteld. Teneinde voor een 
eerlijk speelveld te zorgen en dus het 
concurrentievermogen van de Europese 
media-industrie te verbeteren, is het 
noodzakelijk voorschriften voor 
productplaatsing vast te stellen. Onder de 
hier geïntroduceerde definitie van 
productplaatsing valt elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie in 
de vorm van opname van of verwijzing naar 
een product of dienst of een desbetreffend 
handelsmerk in een programma, gewoonlijk
tegen betaling of soortgelijke vergoeding.
Hiervoor dienen dezelfde kwalitatieve 
voorschriften en beperkingen te gelden als 
voor reclame.

(46) Productplaatsing is een gegeven in 
cinematografische werken en in audiovisuele 
producties voor televisie, maar de lidstaten 
hebben uiteenlopende voorschriften voor 
deze praktijk vastgesteld. Teneinde voor een 
eerlijk speelveld te zorgen en dus het 
concurrentievermogen van de Europese 
media-industrie te verbeteren, is het 
noodzakelijk voorschriften voor 
productplaatsing vast te stellen, terwijl 
tegelijkertijd sluikreclame, zoals 
productintegratie, wordt verboden vanwege 
de negatieve effecten ervan op de 
consument. Onder de hier geïntroduceerde 
definitie van productplaatsing valt elke vorm 
van audiovisuele commerciële communicatie 
in de vorm van opname van of verwijzing 
naar een product of dienst of een 
desbetreffend handelsmerk in een programma 
door of op aanwijzing van de aanbieder 
van de mediadienst, al dan niet tegen 
betaling of soortgelijke vergoeding. Hiervoor 
dienen dezelfde kwalitatieve voorschriften en
beperkingen te gelden als voor reclame. 
Productplaatsing omvat echter niet de 
onafhankelijke redactionele beslissing om 
bepaalde producten te gebruiken zonder dat 
deze ongegronde aandacht krijgen, welke 
beslissing integraal onderdeel moet zijn van 
het programma en de productie daarvan 
moet faciliteren, zoals het gebruik van 
prijzen van een bepaald merk in 
audiovisuele mediadiensten voor kinderen, 
dat voor de kijkers een motivatie kan 
vormen aan het programma deel te nemen 
en ervan te genieten. 

Motivering

Bij de verduidelijking van de regels voor productplaatsing moet ook een lijn worden 
getrokken tegen methoden van sluikreclame, zoals productintegratie, teneinde de integriteit 
van de verhaallijn te beschermen. Anderzijds moet de nieuwe regeling voor productplaatsing 
niet onbedoeld bepaalde reeds bestaande en legitieme formats in de programmering verboden 
verklaren. Zo wordt in kinderprogramma's vaak gebruikgemaakt van prijzen (meestal 
merkproducten, zoals een cd) als motivatie voor de kijkers om aan de programmering deel te 
nemen en ervan te genieten. In de huidige definitie zou het gebruik van prijzen van een 
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bepaald merk in kinderprogramma's verboden worden (omdat productplaatsing verboden is), 
hetgeen de kinderprogrammering minder aantrekkelijk zou maken.

Amendement 18
Overweging 48 bis (nieuw)

(48 bis) Het recht van gehandicapten en 
ouderen op participatie aan het sociale en 
culturele leven van de samenleving, op 
grond van artikel 25 en 26 van het 
Handvest van de grondrechten, is 
onlosmakelijk verbonden met de 
verschaffing van toegankelijke 
audiovisuele mediadiensten. De 
toegankelijkheid van audiovisuele 
mediadiensten omvat onder meer 
gebarentaal, ondertiteling, 
audiobeschrijvingen, audio-ondertiteling 
en begrijpelijke menu's op het 
beeldscherm.

Motivering

In overeenstemming met de intentie van de Commissie om handicaps te mainstreamen in al 
het communautaire beleid is het van belang dat expliciet wordt verwezen naar de bepalingen 
van het Handvest in verband met mensen met een handicap en ouderen. Bovendien wordt hier 
een niet-uitputtende lijst voorgesteld van toegankelijkheidsaspecten die nodig zijn om recht te 
doen aan de bepalingen van het Handvest. 

Amendement 19
ARTIKEL 1, LID 2

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

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

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

onder deze definitie vallen niet:
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- diensten van de informatiemaatschappij 
zoals bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 
98/48/EG,

- diensten waarbij de audiovisuele inhoud 
zuiver bijkomstig is en niet het hoofddoel 
van de dienst is,
- elektronische versies van kranten en 
tijdschriften.

Motivering

Dit verduidelijkt het toepassingsgebied van de richtlijn in verband met televisie en televisie-
achtige diensten, zoals oorspronkelijk bedoeld, en onderkent het onderscheid tussen 
"massamedia" en "gepersonaliseerde media", zoals videoblogs of door gebruikers gemaakte 
inhoud. Ook geeft dit meer rechtszekerheid aan aanbieders en consumenten van 
mediadiensten ten aanzien van de regeling die op een bepaalde dienst van toepassing is.

Amendement 20
ARTIKEL 1, LID 2

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

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

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

Deze definitie strekt zich niet uit tot 
natuurlijke personen of rechtspersonen die 
audiovisuele mediadiensten uitsluitend 
bundelen of doorgeven of pakketten van 
dergelijke diensten te koop aanbieden, 
terwijl derden de redactionele 
verantwoordelijkheid ervoor dragen.

Motivering

De enkele bundeling, doorgifte of doorverkoop van inhoud waarvoor een derde de 
redactionele verantwoordelijkheid als aanbieder van mediadiensten draagt, behoort niet tot 
het toepassingsgebied van de richtlijn.

Amendement 21
ARTIKEL 1, LID 2
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Artikel 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/EEG)

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

c) 'televisie-uitzending', een lineaire 
audiovisuele mediadienst die zich kenmerkt 
door een chronologische opeenvolging van 
verschillende programma's, waarbij een 
aanbieder van mediadiensten beslist op welk 
moment een bepaald programma wordt 
uitgezonden op grond van een vooraf 
vastgelegd programmaschema; De 
rechtstreekse doorgifte van een evenement 
vormt op zichzelf geen lineaire audiovisuele 
mediadienst;

Motivering

Lineaire audiovisuele mediadiensten moeten in beginsel identiek zijn aan traditionele 
geprogrammeerde omroepdiensten. Regulering op grond van het strenge regime dat voor 
televisie geldt, is alleen gerechtvaardigd wanneer de aanbieder een programmaschema 
vaststelt dat bestaat uit een aantal programma's in chronologische volgorde. Dit dient in de 
tekst duidelijk tot uitdrukking te komen. Een beperking die alleen geldt voor het tijdstip van 
het verzoek om verschaffing van de dienst is onvoldoende, omdat het geen verschil kan maken 
of een individueel programma wordt aangeboden als live-streaming dan wel - een minuut na 
het eind van het programma – als dienst-op-aanvraag (of zelfs video-op-aanvraag). Dit is een 
zuiver technisch verschil. De nadruk moet liggen op de redactionele beslissing, omdat het 
bovenal de planning van het programmaschema is die een grote rol speelt bij het beïnvloeden 
van gebruikers en bij de uitoefening van externe sturing. Dit leidt ertoe dat de gebruiker van 
het ene programma naar het volgende wordt "doorgegeven", zodat diens communicatiegedrag 
door de aanbieder wordt gestuurd.

Amendement 22
ARTIKEL 1, LID 2

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

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

e) 'niet-lineaire dienst', een audiovisuele 
mediadienst waarbij de gebruiker een 
individueel verzoek doet om doorgifte van 
een bepaalde audiovisuele mediadienst uit 
een geredigeerd en gediversifieerd aanbod 
van door de aanbieder van mediadiensten 
geselecteerde inhoud;

Motivering
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Een zuiver technische toepassing op grond van het tijdstip waarop een programma wordt 
doorgegeven zou in strijd zijn met het beginsel van neutraliteit ten aanzien van de technologie 
waar de richtlijn op doelt. Het tijdstip van de technische doorgifte is voor de gebruiker niet 
relevant, alleen het tijdstip waarop hij het programma consumeert.

Amendement 23
ARTIKEL 1, LID 2

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

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

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

Motivering

De definitie van promotie moet evenals onder letter g) en i) subjectief worden uitgelegd om 
tot de gewenste resultaten te komen. Anders zou iedere vermelding van een product of dienst 
om redactionele redenen onder de definitie van "audiovisuele commerciële communicatie" 
vallen wanneer deze objectief gezien de verkoop zou bevorderen, ook al was dit niet de 
daadwerkelijke intentie. Omgekeerd zouden bepaalde reclame-uitingen niet onder de definitie 
van "audiovisuele commerciële communicatie" vallen wanneer ze geen effect hadden en 
daardoor objectief niet dienden om de verkoop te bevorderen, ook al was dit wel de 
bedoeling.

Amendement 24
ARTIKEL 1, LID 2

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

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

Motivering

De term "omroeporganisatie" is niet meer in overeenstemming met de aanpassing van deze 
richtlijn aan de nieuwe technologische ontwikkelingen en moet daarom worden gewijzigd.

Amendement 25
ARTIKEL 1, LID 2

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

(i) 'sponsoring', elke bijdrage van een 
overheidsbedrijf of particuliere onderneming 
die geen audiovisuele mediadiensten levert of 
audiovisuele producties vervaardigt, aan de 
financiering van audiovisuele mediadiensten 
met het doel zijn naam, handelsmerk, imago,
activiteiten of realisaties meer bekendheid te 
geven;

(i) 'sponsoring', elke bijdrage van een 
overheidsbedrijf, particuliere onderneming of 
natuurlijk persoon die geen audiovisuele 
mediadiensten levert of audiovisuele 
producties vervaardigt, aan de directe of 
indirecte financiering van audiovisuele 
mediadiensten met het doel zijn naam, 
handelsmerk, imago, activiteiten of realisaties 
meer bekendheid te geven;

Motivering

Dit amendement vergroot de rechtszekerheid: sponsoring kan ook worden bijgedragen door 
natuurlijke personen; de financiering kan zowel direct als indirect plaatsvinden.

Amendement 26
ARTIKEL 1, LID 2

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

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

De wettelijke definitie van productplaatsing 
strekt zich echter niet uit tot de 
onafhankelijke redactionele beslissing om 
bepaalde producten te gebruiken zonder dat 
deze ongegronde aandacht krijgen, welke 
beslissing integraal onderdeel moet zijn van 
het programma en de productie daarvan 
moet faciliteren, zoals prijzen, incidentele 
voorwerpen en rekwisieten.

Motivering

De aanbieder van audiovisuele mediadiensten heeft behoefte aan rechtszekerheid. De nieuwe 
regeling voor productplaatsing moet niet onbedoeld bepaalde reeds bestaande en legitieme 
formats in de programmering verboden verklaren. 
Zo wordt in kinderprogramma's vaak gebruikgemaakt van prijzen (meestal merkproducten, 
zoals een cd) als motivatie voor de kijkers om aan de programmering deel te nemen en ervan 
te genieten. In de huidige definitie zou het gebruik van prijzen van een bepaald merk in 
kinderprogramma's verboden worden (omdat productplaatsing verboden is), hetgeen de 
kinderprogrammering minder aantrekkelijk zou maken.

Amendement 27
ARTIKEL 1, LID 2

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

(k bis) 'productintegratie', het verwerken 
van een product, dienst of het merk 
daarvan, dan wel van verwijzingen 
daarnaar, in de verhaallijn van het 
programma, zodanig dat het product lijkt te 
worden goedgekeurd door het programma 
of de personages, zulks door of op 
aanwijzing van de aanbieder van de 
mediadienst, tegen betaling of soortgelijke 
vergoeding;

Motivering
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Wij moeten inhoud en reclame gescheiden houden. De integratie van reclame in programma's 
is in de Verenigde Staten inmiddels een realiteit en er is sprake van toenemende bezorgdheid 
dat de kwaliteit van de programmering hierdoor wordt geschaad. Wij moeten de Amerikaanse 
fouten niet herhalen. Voor Europa dienen we nee te zeggen tegen de integratie van reclame 
en inhoud, en in ieder geval de integriteit van onze eigen verhalen bewaren.

Amendement 28
ARTIKEL 1, LID 2

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

(k ter) 'nieuws' of 
'nieuwsprogramma's', het dagelijkse 
nieuws, nieuwsuitzendingen, 
politieke en actuele programma's, 
magazines en actualiteiten, ook op 
het gebied van wetenschap, cultuur, 
maatschappelijke kwesties ('zacht nieuws').

Motivering

Noodzakelijke verduidelijking in het belang van de rechtszekerheid.

Amendement 29
ARTIKEL 1, LID 2

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

(k quater) 'audiovisuele mediadiensten 
voor kinderen', elke mediadienst in de zin 
van artikel 1, onder (a) die zich op 
kinderen richt.

Motivering

Noodzakelijke verduidelijking in het belang van de rechtszekerheid.

Amendement 30
ARTIKEL 1, LID 5

Artikel 3, lid 3 (Richtlijn 89/552/EEG)
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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 zelfregulering 
en/of 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.

Motivering

Talrijke voorbeelden in de sfeer van mobiele communicatie en internet tonen aan dat een 
doeltreffende uitvoering van de bepalingen van de richtlijn ook via zelfregulering kan worden 
gerealiseerd. In die zin stelt overweging 25 van het voorstel dat zelfregulering en 
coregulering een sleutelrol vervullen voor het waarborgen van de consumentenbescherming 
en dat beide dienen te worden overwogen, met name in het kader van "een betere 
regelgeving."

Amendement 31
ARTIKEL 1, LID 6

Artikel 3 ter (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. Onverminderd eventuele contractuele 
regelingen tussen de betrokken 
omroeporganisaties kunnen de lidstaten 
erop toezien dat in andere lidstaten 
gevestigde omroeporganisaties met een 
rechtsgeldige vergunning met het oog op 
korte nieuwsverslagen niet verstoken blijven 
van toegang, op billijke, redelijke en niet-
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. 

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.

Motivering

Het recht op het vertonen van fragmenten wordt traditioneel geregeld via bilaterale 
overeenkomsten en dient in de formulering van de richtlijn te worden erkend. Het verlenen 
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van vrije toegang tot het signaal van een omroeporganisatie geeft aanleiding tot 
aanzienlijke problemen rond auteursrechten en is in strijd met de eigendomsrechten 
van de omroeporganisaties en/of andere rechthebbenden. De omroeporganisatie is 
niet noodzakelijkerwijs de rechthebbende op de uitzendrechten in andere EU-lidstaten. 

Omdat de diverse lidstaten hebben gekozen voor verschillende benaderingen van het recht op 
informatie, dient de desbetreffende bepaling in deze richtlijn een neutraal karakter te hebben 
en aan de lidstaten over te laten welk juridisch instrument wordt gekozen bij de omzetting van 
de richtlijn in nationaal recht.

Amendement 32
ARTIKEL 1, LID 6

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 33
ARTIKEL 1, LID 6

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 34
ARTIKEL 1, LID 6

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

(d) voor zover van toepassing, de bevoegde 
regelgevende instantie.

(d) voor zover van toepassing, de bevoegde 
toezichthoudende instantie.

Motivering

Noodzakelijke verduidelijking in het belang van de rechtszekerheid.

Amendement 35
ARTIKEL 1, LID 6

Artikel 3 septies, lid 1 (Richtlijn 89/552/EEG)
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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 en met 
passende middelen en onder eerbiediging 
van de mededinging tussen de diverse 
distributiemarkten, de vervaardiging van en 
toegang tot Europese producties in de zin 
van artikel 6 bevorderen.

Motivering

Er is ook sprake van concurrentie van traditionele distributiekanalen, die niet verplicht zijn 
bij te dragen aan de ontwikkeling van Europese producties. Bij de totstandbrenging van 
gelijke voorwaarden moet de gehele situatie worden meegenomen; daarom moeten we 
voorzichtig zijn met de invoering van nieuwe verplichtingen.

Amendement 36
ARTIKEL 1, LID 6

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

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.

3. De lidstaten brengen voor het einde van 
het vierde jaar na de vaststelling van deze 
richtlijn en vervolgens om de twee jaar aan 
de Commissie verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van de in lid 1 bedoelde 
maatregel.

Motivering

De termijn van twee jaar past beter in het totale tijdschema. Drie jaar is behoorlijk lang 
gezien het snelle ontwikkelingstempo van nieuwe diensten.

Amendement 37
ARTIKEL 1, LID 6

Artikel 3 septies, lid 4 (Richtlijn 89/552/EEG)
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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.

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, de 
technologische vooruitgang en de 
doelstelling van culturele verscheidenheid.

Motivering

Zoals de Commissie ook benadrukt in haar toelichting (en in overweging 3) zijn audiovisuele 
mediadiensten niet alleen van groot belang voor de economische en technologische 
ontwikkeling, maar hebben ze ook een grote invloed op de democratie en de culturele 
verscheidenheid.

Amendement 38
ARTIKEL 1, LID 6

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

(d) audiovisuele commerciële communicatie 
en telewinkelen, in welke vorm dan ook, 
voor sigaretten en tabaksproducten is 
verboden;

(d) audiovisuele commerciële communicatie, 
in welke vorm dan ook, voor sigaretten en 
tabaksproducten is verboden;

Motivering

Overbodig.

Amendement 39
ARTIKEL 1, LID 6

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.).

Amendement 40
ARTIKEL 1, LID 6

Artikel 3 octies, letter (f) (Richtlijn 89/552/EEG)
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(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 
door misbruik te maken van hun 
onervarenheid of naïviteit, 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 gerechtvaardigd is in het licht van 
leer- of trainingsdoelen.

Motivering

Het woord "redelijkerwijs" is onnauwkeurig en geeft geen echte rechtszekerheid.

Amendement 41
ARTIKEL 1, LID 6

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

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

1. Productintegratie wordt geheel verboden. 
Productplaatsing wordt verboden in 
programma's anders dan fictie, met fictie 
vergelijkbare programma's en 
sportprogramma's. Nieuws en actualiteiten, 
religieuze programma's en documentaires 
mogen niet worden gesponsord.

Wel toegestane audiovisuele mediadiensten 
die worden gesponsord of productplaatsing 
bevatten, moeten bovendien aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

Motivering

Wij moeten inhoud en reclame gescheiden houden. De integratie van reclame in programma's 
is in de Verenigde Staten inmiddels een realiteit en er is sprake van toenemende bezorgdheid 
dat de kwaliteit van de programmering hierdoor wordt geschaad. Wij moeten de Amerikaanse 
fouten niet herhalen. Voor Europa dienen we nee te zeggen tegen de integratie van reclame 
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en inhoud, en in ieder geval de integriteit van onze eigen verhalen bewaren.

Amendement 42
ARTIKEL 1, LID 6

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

(b bis) ze mogen geen productplaatsing 
bevatten die aan bepaalde producten 
ongegronde aandacht geeft. Of sprake is 
van "ongegronde aandacht" wordt bepaald 
aan de hand van een terugkerende 
aanwezigheid van het betrokken merk, 
product of dienst of een bepaalde wijze van 
presenteren, waarbij rekening gehouden 
wordt met de verdere inhoud van het 
programma waarbinnen dit gebeurt;

Motivering

In haar "interpretatieve mededeling over bepaalde aspecten van de bepalingen van de 
richtlijn Televisie zonder grenzen betreffende televisiereclame" (2004/C 102/02) stelt de 
Commissie het criterium van de "ongegronde aandacht" voor om de nationale autoriteiten het 
onderscheid te helpen maken tussen sluikreclame en geoorloofde vermeldingen van goederen, 
diensten, merken en economische actoren. Het vereiste van de ongegronde aandacht is in vele 
lidstaten reeds toegepast om de belangen van de kijkers te beschermen. Opname van het 
criterium van de ongegronde aandacht in de bindende tekst van de richtlijn vergroot de 
rechtszekerheid, vormt een leidraad voor de manier waarop producten op een zo 
onopdringerig mogelijke wijze kunnen worden gepresenteerd, en zorgt er ook voor dat 
ongewenste vormen van productplaatsing, zoals productintegratie, in Europese producties
niet kunnen worden toegepast.

Amendement 43
ARTIKEL 1, LID 6

Artikel 3 nonies, lid 1, letter (c) (Richtlijn 89/552/EEG)
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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 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 door of in opdracht van de 
omroeporganisatie zelf zijn geproduceerd 
en productplaatsing bevatten moeten aan het 
begin van en/of tijdens het programma op 
passende wijze worden gekenmerkt om 
verwarring bij de kijker te voorkomen.

Motivering

De verantwoordelijkheid dient te worden verduidelijkt.

Amendement 44
ARTIKEL 1, LID 6

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

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. 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 in 
programma's die door of in opdracht van 
de aanbieder van de mediadienst zelf zijn 
geproduceerd.

Motivering

De verantwoordelijkheid dient te worden verduidelijkt.
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Amendement 45
ARTIKEL 1, LID 6

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

4. Nieuws en actualiteiten, religieuze 
programma's en documentaires
mogen niet worden gesponsord en mogen 
geen productplaatsing bevatten. 
Audiovisuele mediadiensten voor kinderen 
en documentaires mogen geen 
productplaatsing bevatten.

Schrappen

Motivering

Zie overweging 41.

Amendement 46
ARTIKEL 1, LID 6

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

Artikel 3 nonies bis

Toegankelijkheid 
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om er geleidelijk voor te 
zorgen dat de audiovisuele mediadiensten 
op hun grondgebied volledig toegankelijk 
worden voor mensen met een handicap. 

2. De lidstaten doen elke twee jaar een 
nationaal verslag inzake de 
tenuitvoerlegging van dit artikel aan de 
Commissie toekomen.

Dit verslag bevat in het bijzonder een 
statistisch overzicht van de geboekte 
vooruitgang naar volledige 
toegankelijkheid in de zin van het eerste 
lid, de oorzaken van een eventueel 
uitblijven van die voortgang en de 
genomen of beoogde maatregelen om deze 
te realiseren.
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Motivering

De toegankelijkheid van audiovisuele mediadiensten is een belangrijk onderdeel van de goede 
werking van de interne markt, in overeenstemming met overweging 30. Mensen met een 
handicap en/of ouderen, voor wie het punt van de toegankelijkheid ook van cruciaal belang 
is, vertegenwoordigen een aanzienlijk gedeelte van de consumenten van audiovisuele 
diensten. Volgens het Instituut voor Gehooronderzoek leven meer dan 81 miljoen Europeanen 
met gehoorverlies; daarnaast zijn er meer dan 30 miljoen blinde en visueel gehandicapte 
Europeanen. Uit het onderzoek is ook gebleken dat de overgrote meerderheid van de 
gehandicapten en/of ouderen televisiekijkt. Dit is een markt waarmee rekening moet worden 
gehouden. Een verplichting om toegankelijke audiovisuele mediadiensten te bieden zou 
zonder enige twijfel bevorderlijk zijn voor een gezonde concurrentie tussen de dienstverleners 
en voor de werking van de interne markt.

Amendement 47
ARTIKEL 1, LID 9

Artikel 10 (Richtlijn 89/552/EEG)

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 te kunnen worden 
onderscheiden van redactionele inhoud. 
Zonder af te doen aan het gebruik van 
nieuwe reclametechnieken dienen 
televisiereclame en telewinkelprogramma's
duidelijk herkenbaar te zijn en met visuele, 
akoestische en/of ruimtelijke middelen van 
andere onderdelen van de programmadienst 
te worden gescheiden.

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

Motivering

Handhaving van de regel dat afzonderlijke spots de uitzondering moeten blijven (behalve 
voor sport) zou de mogelijkheden van omroeporganisaties om samen met de kijkers flexibele 
nieuwe pauze-indelingen te verkennen, kunstmatig inperken. Uit recente onderzoeken blijkt 
dat de kijkers juist de voorkeur geven aan afzonderlijke reclamespots boven reclameblokken, 
omdat deze minder opdringerig zijn dan lange onderbrekingen.

Amendement 48
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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.

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

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

Motivering

De invoering van een 35-minutenregel zou onherroepelijk leiden tot een verlies van omzet 
voor diegenen die in deze minder winstgevende genres investeren. Daar de meeste nieuws- en 
kinderprogramma’s niet langer zijn dan 30 minuten, kan dit reclame tijdens deze 
programma’s effectief elimineren. Het effect hiervan zou zijn een vermindering van de inzet 
en investeringen ten behoeve van nieuws- en kinderprogramma's, met name oorspronkelijke 
Europese producties. Daarom is handhaving van de huidige 30-minutenregel van het grootste 
belang voor de financiële levensvatbaarheid van deze genres. 

Amendement 49
ARTIKEL 1, LID 13

Artikel 18, lid 2 (Richtlijn 89/552/EEG)

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.

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
boodschappen van de omroeporganisatie in 
verband met haar eigen programma's of de 
programma's van een andere aanbieder 
van mediadiensten die tot hetzelfde concern 
behoort, en rechtstreeks daarvan afgeleide 
ondersteunende producten, en op 
boodschappen inzake sponsoring en 
productplaatsing.

Motivering

Er is geen reden om deze programma's uit te sluiten.
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Amendement 50
ARTIKEL 1, LID 14

Artikel 18 bis (Richtlijn 89/552/EEG)

Artikel 18 bis wordt geschrapt. Programmagedeelten met audiovisuele 
commerciële communicatie moeten door 
middel van visuele en akoestische middelen 
duidelijk als telewinkelprogramma's 
worden aangeduid; de totale duur ervan 
mag niet meer dan zes uur per dag 
bedragen. 

Motivering

Het geheel en al afschaffen van de dagelijkse limiet voor telewinkelprogramma's, zoals het 
voorstel van de Commissie bewerkstelligt met de schrapping van artikel 18 bis, gaat gepaard 
met aanzienlijke risico's zonder dat het enige bijdrage levert aan de doelstellingen van de 
richtlijn. Maar belangrijker is dat een dergelijke volledige vrijgave en de daaruit resulterende 
overvloedige beschikbaarheid van mediatijd voor telewinkelprogramma's ook dubieuze 
partijen en vrijbuiters de gelegenheid zouden geven met de openstelling hun voordeel te doen, 
hetgeen nadelig zou zijn voor de positieve resultaten die door deze sector reeds zijn bereikt 
via rigoureuze zelfreguleringsprogramma's en de continue bevordering van de strengste 
normen. Als totaal genomen zou een dergelijke maatregel ondermijnend werken op de 
inspanningen van de Europese telewinkelsector in Europa om ten behoeve van de 
consumenten de hoogste normen in acht te nemen.

Amendement 51
ARTIKEL 1, LID 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 televisie-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
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De formulering is onduidelijk en kan voor problemen zorgen: wat betekent de term uitzending 
precies? Hoe kan het effect van uitzendingen op de kijkcijfers worden gemeten? Hoe kan 
bepaald worden of een uitzending uitsluitend bedoeld is voor het nationale grondgebied?

In het belang van de rechtszekerheid dient de term uitzending te worden vervangen door 
"televisie-uitzending" en dient de verwijzing naar "uitzendingen die …van geringe betekenis 
zijn" te worden geschrapt.

Amendement 52
ARTIKEL 1, LID 22

Artikel 26 (Richtlijn 89/552/EEG)

Uiterlijk op [...] en vervolgens om de twee 
jaar brengt de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité verslag uit 
over de toepassing van de gewijzigde 
richtlijn en doet zij, indien nodig, nieuwe 
voorstellen om de richtlijn aan te passen 
aan de ontwikkelingen op het gebied van 
audiovisuele mediadiensten, met name gelet 
op de recente technologische vooruitgang 
en het concurrentievermogen in de sector.

Uiterlijk op [het eind van het vijfde jaar na 
de vaststelling van deze richtlijn] en 
vervolgens om de twee jaar brengt de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité verslag uit over de 
toepassing van de gewijzigde richtlijn, met 
name ten aanzien van de tenuitvoerlegging 
van de in artikel 3 sexies, lid 1, en artikel 3 
nonies bis (nieuw) genoemde maatregelen, 
en doet zij, indien nodig, nieuwe voorstellen 
om de richtlijn aan te passen aan de 
ontwikkelingen op het gebied van 
audiovisuele mediadiensten, met name gelet 
op de recente technologische vooruitgang en 
het concurrentievermogen in de sector en de
bevordering van de culturele 
verscheidenheid.

Amendement 53
ARTIKEL 3

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk […] aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van 
die bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk binnen [twee jaar] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.
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Motivering

In de tekst van het Commissievoorstel wordt geen uiterste termijn genoemd voor de omzetting 
van deze richtlijn. Een spoedige tenuitvoerlegging is wenselijk om te zorgen voor een volledig 
functionerende interne markt voor audiovisuele mediadiensten en een eerlijke marktwerking 
voor alle aanbieders van mediadiensten. Na twee jaar tenuitvoerlegging van de richtlijn 
dienen de lidstaten aan de Commissie verslag uit te brengen over de door hen genomen 
uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde bepalingen ervan. Omgekeerd dient de Commissie 
over de toepassing van de richtlijn verslag uit te brengen aan de Raad en het Parlement na 
drie jaar tenuitvoerlegging (of vijf jaar na de vaststelling) ervan.


