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27.9.2018 A8-0192/85 

Amendement  85 

Jonathan Bullock 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a bis) "videoplatformdienst": een dienst 

in de zin van de artikelen 56 en 57 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie die aan de volgende 

vereisten voldoet: 

Schrappen 

i) de dienst bestaat uit de opslag van een 

grote hoeveelheid programma's of door 

gebruikers gegenereerde video's, 

waarvoor de aanbieder van het 

videoplatform geen redactionele 

verantwoordelijkheid draagt; 

 

ii) de organisatie van de opgeslagen 

inhoud wordt bepaald door de aanbieder 

van de dienst, waarbij onder meer gebruik 

wordt gemaakt van automatische 

middelen of algoritmen, met name door 

middel van hosting, weergeven, taggen en 

rangschikken; 

 

iii) het hoofddoel van de dienst of een 

daarvan losstaand gedeelte bestaat uit de 

levering van programma's en door 

gebruikers gegenereerde video's aan het 

algemene publiek ter informatie, vermaak 

of educatie; 

 

iv) de dienst wordt ter beschikking gesteld 

via elektronische-communicatienetwerken 

in de zin van artikel 2, onder a), van 

Richtlijn 2002/21/EG. 
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Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/86 

Amendement  86 

Jonathan Bullock 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

15) Artikel 13 wordt vervangen door: Schrappen 

"Artikel 13  

1. De lidstaten zorgen ervoor dat onder 

hun bevoegdheid vallende aanbieders van 

audiovisuele mediadiensten op aanvraag 

een aandeel van ten minste 20 % aan 

Europese producties opnemen in hun 

catalogi en dat deze producties aandacht 

krijgen. 

 

2. De lidstaten kunnen de onder hun 

bevoegdheid vallende aanbieders van 

audiovisuele media-op-aanvraagdiensten 

verplichten een financiële bijdrage te 

leveren aan de totstandbrenging van 

Europese producties, onder meer door 

middel van directe investeringen in 

inhoud en bijdragen aan nationale 

fondsen. De lidstaten kunnen aanbieders 

van audiovisuele media-op-

aanvraagdiensten die zich richten tot 

publiek op hun grondgebied, maar in 

andere lidstaten zijn gevestigd, verplichten 

dergelijke financiële bijdragen te leveren. 

In dat geval wordt de financiële bijdrage 

gebaseerd op de inkomsten die zijn 

gegenereerd in de lidstaten waarop de 

diensten zijn gericht. Indien de lidstaat 

waarin de aanbieder is gevestigd, een 

financiële bijdrage oplegt, houdt deze 

 



 

AM\1164021NL.docx  PE624.106v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

lidstaat rekening met eventuele financiële 

bijdragen die zijn opgelegd door lidstaten 

waarop de diensten van de aanbieder zijn 

gericht. Elke financiële bijdrage dient te 

voldoen aan het recht van de Unie, en in 

het bijzonder de staatssteunregels. 

3. De lidstaten brengen uiterlijk op 

[datum – uiterlijk drie jaar na de 

vaststelling] en vervolgens om de twee 

jaar verslag uit aan de Commissie over de 

tenuitvoerlegging van de leden 1 en 2. 

 

4. De Commissie brengt op basis van de 

door de lidstaten verstrekte informatie en 

een onafhankelijke studie verslag uit aan 

het Europees Parlement en de Raad over 

de toepassing van de leden 1 en 2, 

rekening houdend met de 

marktontwikkelingen, de technologische 

vooruitgang en de nagestreefde culturele 

diversiteit. 

 

5. De lidstaten verlenen ontheffing van de 

vereisten van de leden 1 en 2 aan 

aanbieders met een lage omzet of een 

klein publiek dan wel aan kleine en 

micro-ondernemingen. De lidstaten 

kunnen ook ontheffing van deze vereisten 

verlenen in gevallen waarin deze 

praktisch onhaalbaar of 

ongerechtvaardigd zouden zijn gezien de 

aard of het onderwerp van de 

audiovisuele media-op-

aanvraagdiensten."; 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/87 

Amendement  87 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter -a (nieuw) 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 9 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -a) in lid 1 wordt het volgende punt d 

bis) ingevoegd: 

 "d bis) audiovisuele commerciële 

communicatie die gokken, kansspelen en 

de inzameling van weddenschappen toont 

en/of bevordert is verboden;"; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld tot wijziging van een bepaling van de bestaande wetshandeling die in het 

Commissievoorstel niet ter sprake komt. 
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27.9.2018 A8-0192/88 

Amendement  88 

Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Het aanbieden van audiovisuele mediadiensten 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw) 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 bis) In artikel 10 wordt het volgende 

lid 2 bis ingevoegd: 

 "2 bis. Audiovisuele mediadiensten of 

programma’s mogen niet worden 

gesponsord door ondernemingen waarvan 

de voornaamste activiteit bestaat in 

gokken, kansspelen en de inzameling van 

weddenschappen."; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld tot wijziging van een bepaling van de bestaande wetshandeling die in het 

Commissievoorstel niet ter sprake komt. 

 


