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13.1.2016 A8-0371/21 

Amendement  21 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. verwelkomt het voorstel van de 

Commissie voor het aanmoedigen van 

overdraagbaarheid en interoperabiliteit, 

teneinde het vrije verkeer van legaal 

verkregen en legaal beschikbaar gestelde 

inhoud of diensten te stimuleren, als een 

eerste stap in de richting van het 

beëindigen van niet-gerechtvaardigde 

geoblockingpraktijken, alsook van 

toegankelijkheid en grensoverschrijdende 

geldigheid van abonnementen; benadrukt 

dat er geen sprake is van tegenstrijdigheid 

tussen het territorialiteitsbeginsel en 

maatregelen gericht op het elimineren van 

obstakels voor de overdraagbaarheid van 

inhoud;  

37. verwelkomt het voorstel van de 

Commissie voor een verordening 

betreffende grensoverschrijdende 

portabiliteit van online-inhoudsdiensten 

ter stimulering van interoperabiliteit en 

een groter verkeer van legaal verkregen en 

legaal beschikbaar gestelde inhoud of 

diensten, als een eerste stap in de richting 

van het beëindigen van niet-

gerechtvaardigde geoblockingpraktijken, 

alsook van toegankelijkheid en 

grensoverschrijdende geldigheid van 

abonnementen; benadrukt dat er geen 

sprake is van tegenstrijdigheid tussen het 

territorialiteitsbeginsel en maatregelen 

gericht op het elimineren van obstakels 

voor de overdraagbaarheid van inhoud;  

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/22 

Amendement  22 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  38 bis. neemt kennis van de overwegingen 

van de Commissie met betrekking tot de 

voorstellen ter verbetering van de 

toegankelijkheid en vindbaarheid van 

inhoud die zijn gepubliceerd in de 

mededeling "Naar een modern, meer 

Europees kader voor auteursrechten"; 

wijst erop dat het van belang is dat nieuwe 

modellen voordelen opleveren voor 

consumenten, teneinde taalkundige en 

culturele diversiteit te waarborgen zonder 

afbreuk te doen aan de stimulansen om in 

de productie van inhoud te investeren; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/23 

Amendement  23 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. dringt er bij de Commissie op aan om 

rekening te houden met veranderende 

kijkpatronen en nieuwe manieren van 

toegang tot audiovisuele inhoud, door 

lineaire en niet-lineaire diensten op één lijn 

te stellen en op Europees niveau 

minimumeisen vast te stellen voor alle 

audiovisuele mediadiensten, met het doel 

ervoor te zorgen dat deze eisen 

consequent worden toegepast, behalve 

wanneer de inhoud een onontbeerlijke 

aanvulling van andere dan audiovisuele 

inhoud of diensten vormt; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten het in artikel 1 

van de AVMS-richtlijn gedefinieerde 

begrip "mediadienst" zodanig te herzien 

dat de lidstaten weliswaar voldoende 

ruimte voor flexibiliteit houden, maar dat 

beter rekening wordt gehouden met de 

potentiële maatschappelijke impact van 

diensten en met specifieke kenmerken van 

die impact, met name de relevantie daarvan 

voor de meningsvorming en de 

meningsverscheidenheid, alsmede voor het 

vraagstuk van redactionele 

verantwoordelijkheid; 

65. dringt er bij de Commissie op aan om 

rekening te houden met veranderende 

kijkpatronen en nieuwe manieren van 

toegang tot audiovisuele inhoud, door 

lineaire en niet-lineaire diensten op één lijn 

te stellen, waarbij wordt gewaarborgd dat 

deze afstemming niet leidt tot een 

afzwakking van de bescherming van 

minderjarigen of consumenten; verzoekt 

de Commissie en de lidstaten het in artikel 

1 van de AVMS-richtlijn gedefinieerde 

begrip "mediadienst" zodanig te herzien 

dat de lidstaten weliswaar voldoende 

ruimte voor flexibiliteit houden, maar dat 

beter rekening wordt gehouden met de 

potentiële maatschappelijke impact van 

diensten en met specifieke kenmerken van 

die impact, met name de relevantie daarvan 

voor de meningsvorming en de 

meningsverscheidenheid, alsmede voor het 

vraagstuk van redactionele 

verantwoordelijkheid; 

Or. en 

 

 


