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Amendement 1
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. juicht toe dat veruit de meeste 
lidstaten de richtlijn voor audiovisuele 
diensten succesvol hebben toegepast, en 
spoort de overige lidstaten aan deze ook zo 
spoedig mogelijk ten uitvoer te leggen;

Or. es

Amendement 2
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. is ingenomen met de toepassing 
door de lidstaten van de regels voor de 
interne markt, met name wat betreft het 
vrije verkeer van audiovisuele 
mediadiensten en het beginsel van het 
land van vestiging, zoals omschreven in 
artikel 2 van Richtlijn 2010/13/EU;

Or. fr

Amendement 3
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van oordeel dat de regulering van 
de media in de eerste plaats is bedoeld om 
de diversiteit van het aanbod en de 
aanbieders te waarborgen;

Or. de
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Amendement 4
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de lidstaten de gratis
toegang tot audiovisuele mediadiensten 
moeten waarborgen;

2. is van oordeel dat de lidstaten de 
toegang tot audiovisuele mediadiensten 
moeten waarborgen; 

Or. fr

Amendement 5
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann,Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de culturele diversiteit en 
de productie van artistieke werken moeten 
worden beschouwd als een onderdeel van 
het onvervreemdbare recht op vrije 
meningsuiting en informatie;

Schrappen

Or. fr

Amendement 6
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. maakt zich zorgen over de late 
omzetting van de AVMD-richtlijn, die 
gericht is op de waarborging van de 
rechtszekerheid binnen de interne markt 
zonder afbreuk te doen aan de culturele 
diversiteit, consumentenbescherming en 
de garantie van de pluraliteit van de 
media in de nationale wetgeving; moedigt 
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de lidstaten die nog geen nationale 
wetgeving hebben aangenomen aan dit zo 
spoedig mogelijk te doen;

Or. en

Amendement 7
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten reeds bepalingen bevat die 
gericht zijn op de bevordering door de 
lidstaten van Europese producties van
onafhankelijke producenten;

Or. de

Amendement 8
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat omroeporganisaties 20% van 
hun zendtijd of hun programmabudget 
moeten wijden aan Europese producties 
van onafhankelijke producenten, ook wat 
video-op-aanvraagdiensten betreft;

Schrappen

Or. fr

Amendement 9
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat omroeporganisaties 20% van 
hun zendtijd of hun programmabudget 

4. benadrukt dat artikel 17 van de richtlijn 
met betrekking tot de zendtijd voor 
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moeten wijden aan Europese producties 
van onafhankelijke producenten, ook wat 
video-op-aanvraagdiensten betreft;

Europese producties naar tevredenheid ten 
uitvoer is gelegd, en moedigt de lidstaten 
aan om waar mogelijk verder te gaan dan 
het minimumniveau;

Or. en

Amendement 10
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herhaalt dat het aandeel aan reclame en 
telewinkelspots niet meer mag bedragen 
dan 12 minuten per uur; benadrukt dat 
toezicht moet worden gehouden op 
commerciële formaten die in het leven zijn 
geroepen om deze beperking te omzeilen, 
en benadrukt dat kinder- en 
jongerenprogramma's geen reclame mogen 
bevatten; beveelt aan de optimale 
werkmethoden op dit vlak van bepaalde
landen te bestuderen als basis voor 
toekomstige hervormingen van het 
wetgevingskader;

5. herhaalt dat het aandeel aan reclame en 
telewinkelspots niet meer mag bedragen 
dan 12 minuten per uur; benadrukt dat 
toezicht moet worden gehouden op 
commerciële formaten die in het leven zijn 
geroepen om deze beperking te omzeilen, 
en benadrukt dat kinder- en 
jongerenprogramma's geen schadelijke
reclame mogen bevatten, zoals 
omschreven in artikel 9 van Richtlijn 
2010/13/EU; beveelt aan de optimale 
werkmethoden op dit vlak van bepaalde 
landen te bestuderen als basis voor 
toekomstige hervormingen van het 
wetgevingskader; spoort de Commissie 
aan om in 2013 haar interpretatieve 
mededeling betreffende televisiereclame 
bij te werken, rekening houdend met de in 
het kader van het EU-platform voor 
voeding en het EU-forum Alcohol en 
gezondheid opgedane ervaring;

Or. fr

Amendement 11
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herhaalt dat het aandeel aan reclame en 5. herhaalt dat het aandeel aan reclame en 
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telewinkelspots niet meer mag bedragen 
dan 12 minuten per uur; benadrukt dat 
toezicht moet worden gehouden op 
commerciële formaten die in het leven zijn 
geroepen om deze beperking te omzeilen,
en benadrukt dat kinder- en 
jongerenprogramma's geen reclame 
mogen bevatten; beveelt aan de optimale 
werkmethoden op dit vlak van bepaalde 
landen te bestuderen als basis voor 
toekomstige hervormingen van het 
wetgevingskader;

telewinkelspots niet meer mag bedragen 
dan 12 minuten per uur; maakt zich echter 
zorgen dat de 12-minutenbeperking 
regelmatig wordt geschonden; benadrukt 
daarom dat toezicht moet worden 
gehouden op commerciële formaten die in 
het leven zijn geroepen om deze beperking 
te omzeilen; beveelt aan de optimale 
werkmethoden op dit vlak van bepaalde 
landen te bestuderen als basis voor 
toekomstige hervormingen van het 
wetgevingskader;

Or. en

Amendement 12
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herhaalt dat het aandeel aan reclame en 
telewinkelspots niet meer mag bedragen 
dan 12 minuten per uur; benadrukt dat 
toezicht moet worden gehouden op 
commerciële formaten die in het leven zijn 
geroepen om deze beperking te omzeilen, 
en benadrukt dat kinder- en 
jongerenprogramma's geen reclame mogen 
bevatten; beveelt aan de optimale 
werkmethoden op dit vlak van bepaalde 
landen te bestuderen als basis voor 
toekomstige hervormingen van het 
wetgevingskader;

5. herhaalt dat het aandeel aan reclame en 
telewinkelspots niet meer mag bedragen 
dan 12 minuten per uur; benadrukt dat 
toezicht moet worden gehouden op 
commerciële formaten die in strikte zin 
geen reclame zijn en de consument 
kunnen verwarren, en die in het leven zijn 
geroepen om deze beperking te omzeilen;
benadrukt dat kinder- en 
jongerenprogramma's geen reclame mogen 
bevatten; beveelt aan de optimale 
werkmethoden op dit vlak van bepaalde 
landen te bestuderen als basis voor 
toekomstige hervormingen van het 
wetgevingskader;

Or. es

Amendement 13
Marielle Gallo, Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5



PE500.650v01-00 8/11 AM\920381NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

5. herhaalt dat het aandeel aan reclame en 
telewinkelspots niet meer mag bedragen 
dan 12 minuten per uur; benadrukt dat 
toezicht moet worden gehouden op 
commerciële formaten die in het leven zijn 
geroepen om deze beperking te omzeilen, 
en benadrukt dat kinder- en 
jongerenprogramma's geen reclame mogen 
bevatten; beveelt aan de optimale 
werkmethoden op dit vlak van bepaalde 
landen te bestuderen als basis voor 
toekomstige hervormingen van het 
wetgevingskader;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 14
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat het steeds kleinere 
onderscheid tussen lineaire en niet-
lineaire diensten van invloed is op de 
technische ontwikkeling, en pleit daarom 
voor maatregelen om de huidige 
wetgeving bij te werken;

Or. es

Amendement 15
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat de toegang tot kanalen 
en de keur van audiovisuele diensten 
aanzienlijk is toegenomen; onderstreept 
dat verdere inspanningen moeten worden 
geleverd om de mediacompetentie onder 



AM\920381NL.doc 9/11 PE500.650v01-00

NL

burgers en consumenten te verbeteren als 
we een werkelijk eengemaakte digitale 
markt in Europa willen bereiken;

Or. en

Amendement 16
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat de vage term 
"platform" juridische waarborgen vereist 
om ervoor te zorgen dat aanbieders van 
platforms, inhoud en andere diensten ook 
worden gerekend tot de media die onder 
deze richtlijn vallen;

6. is van oordeel dat de vage term 
"platform" wellicht juridische waarborgen 
vereist om ervoor te zorgen dat aanbieders 
van platforms en andere diensten ook 
worden gerekend tot de media die onder 
deze richtlijn vallen;

Or. de

Amendement 17
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat de vage term 
"platform" juridische waarborgen vereist 
om ervoor te zorgen dat aanbieders van 
platforms, inhoud en andere diensten ook 
worden gerekend tot de media die onder 
deze richtlijn vallen;

6. wijst nogmaals op de in overweging 24 
van Richtlijn 2010/13/EU omschreven 
benadering, waarbij het begrip 
"programma" dynamisch moet worden 
geïnterpreteerd, om rekening te houden 
met de ontwikkelingen op het gebied van 
televisieomroep ten einde ongelijkheid op 
het gebied van vrij verkeer en 
mededinging te voorkomen en tegemoet te 
komen aan de verwachtingen van het 
beoogde publiek met betrekking tot 
regulerende bescherming;

Or. fr
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Amendement 18
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. ondersteunt de in Richtlijn 
2010/13/EU omschreven benadering, 
waarbij wordt gepleit voor de invoering 
van co- en/of 
zelfreguleringsmechanismen zoals 
omschreven in artikel 4, lid 7;

Or. fr

Amendement 19
Marielle Gallo,Jürgen Creutzmann,Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. acht het wenselijk dat bij audiovisuele 
mediadiensten en daaraan gerelateerde 
apparaten rekening wordt gehouden met 
het recht op gebruikersvriendelijkheid en 
consumptiegemak; pleit voor een exactere 
definitie van het concept "televisiedienst" 
en voor de volledige en algemene 
toegankelijkheid hiervan;

7. acht het wenselijk dat bij audiovisuele 
mediadiensten en daaraan gerelateerde 
apparaten rekening wordt gehouden met 
gebruikersvriendelijkheid en 
consumptiegemak; pleit voor een exactere 
definitie van de concepten "televisiedienst" 
en "programma" met het oog op de 
volledige en algemene toegankelijkheid 
hiervan en eerlijke spelregels voor de 
aanbieders van programma's binnen de 
interne markt;

Or. fr

Amendement 20
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is groot voorstander van een 
technologisch neutrale aanpak met het 
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oog op de veranderende kijkpatronen en 
leveringswijzen om consumenten meer 
keus te kunnen bieden; dringt in dit 
opzicht aan op een volledige 
effectbeoordeling van de huidige stand 
van zaken van de markt en het 
regelgevingskader;

Or. en

Amendement 21
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. merkt op dat nieuwe technologische 
ontwikkelingen, zoals de samenkomst van 
verschillende soorten inhoud(diensten) op 
internettelevisie, de concurrentie kan 
verstoren tussen lineaire en niet-lineaire 
diensten, waarvoor zeer verschillende 
voorschriften gelden; verzoekt de 
Commissie daarom te overwegen of de 
Richtlijnen 2010/13/EU en 2000/31/EG in 
dit verband moeten worden herzien.

Or. de


