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BEKNOPTE MOTIVERING 

De Commissie heeft op 25 mei 2016 een nieuw wetgevingsvoorstel aangenomen om 

wijzigingen aan te brengen in de richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD). Met het 

nieuwe voorstel wordt voorzien in de behoefte de wetgeving aan te passen aan de technische 

evolutie en ook aan de consumentenbehoeften en wordt de materiële werkingssfeer uitgebreid 

naar videoplatforms voor de bestrijding van haat zaaiende uitlatingen en het aanbieden van 

schadelijke inhoud aan minderjarigen. 
 

De rapporteur is tevreden met de bepalingen in kwestie, maar is van mening dat, hoewel een 

gelijk speelveld moet worden gecreëerd, rekening moet worden gehouden met de verschillen 

tussen omroepen en videoplatforms en dat bij de tenuitvoerlegging van het toekomstige 

wettelijk kader moet worden gegarandeerd dat de vrijheid van meningsuiting en informatie op 

optimale wijze beschermd icing een medialandschap dat snel evolueert. 

 

De LIBE-commissie was niet betrokken bij de goedkeuring van de vorige richtlijn, doordat het 

besluitvormingsproces van start is gegaan vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van 

Lissabon, waardoor het Handvest van de grondrechten niet dezelfde wettelijke status had als de 

Verdragen. Voorts is de LIBE-commissie als enige bevoegd voor elke maatregel in verband 

met justitiële samenwerking in strafzaken, met name de strafrechtelijke respons op racisme, 

vreemdelingenhaat en haat zaaiende uitlatingen. 

 

De rapporteur heeft bij haar werk gefocust op vijf gebieden met als doel de bepalingen in 

verband met de grondrechten aan te scherpen, het hoogste niveau van onpartijdigheid en 

onafhankelijkheid van de media te handhaven en willekeur te voorkomen.  

 

Aanpak van haatzaaiende uitlatingen en aanzetten tot geweld of haat  

Om burgers te beschermen tegen schadelijke inhoud en inhoud waarbij wordt aangezet tot 

geweld of haat die op videoplatforms wordt aangeboden, maar ook om de grondrechten van 

gebruikers te beschermen en te garanderen, is het essentieel met betrekking tot deze kwesties 

gemeenschappelijke en proportionele regels, alsmede Europese richtsnoeren vast te stellen. Met 

deze regels moeten de kenmerken van schadelijke inhoud en aanzetten tot geweld en haat verder 

wordt gedefinieerd, rekening houdend met de intentie en het effect van deze inhoud op 

Europees niveau.  

 

In het Commissievoorstel wordt verwezen naar de gronden waarop aanzetten tot geweld of haat 

is gebaseerd in Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008 betreffende de 

bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel 

van het strafrecht. Dit kaderbesluit omvat evenwel niet alle gronden die vervolgens in het 

Commissievoorstel zijn opgenomen. Als de bepalingen worden aangepast aan de gronden die 

zijn opgenomen in Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, 

de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, wordt een betere 

bescherming gegarandeerd tegen het aanzetten tot haat waarbij er verder naar wordt gestreefd 

de kenmerken van publiekelijk aanzetten tot geweld of haat te specificeren. Het is evenwel niet 

de bedoeling dat deze gronden in hun eentje worden gebruikt om de beschikbaarstelling van 

audiovisuele inhoud te beperken.  

 

Minderjarigen beschermen tegen schadelijke inhoud 
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De rapporteur is van mening dat het, om effectief maatregelen ten uitvoer te leggen om 

minderjarigen te beschermen tegen schadelijke inhoud, bijvoorbeeld pornografische inhoud, 

essentieel is om effectieve preventiemaatregelen te nemen.  

 

De rapporteur is ook van mening dat het uiterst belangrijk is om via de herziening van richtlijn 

in kwestie te garanderen dat de maatregelen die de lidstaten ten uitvoer leggen om 

minderjarigen beschermen tegen inhoud die hun fysieke of mentale ontwikkeling kan 

belemmeren, nodig en proportioneel zijn en dat de verplichtingen van het Handvest van de 

grondrechten er volledig mee worden nagekomen.  

Recente ontwikkelingen op het niveau van de lidstaten hebben aangetoond dat de bescherming 

van minderjarigen op excessieve wijze kan worden gebruikt als grond om de verspreiding te 

beperken van audiovisuele inhoud die bedoeld is voor het bestrijden van discriminatie op grond 

van gender of seksuele voorkeur. Daarom is het essentieel, rekening houdend met artikel 52 

van het Handvest, om ervoor te zorgen dat gelijkheid en non-discriminatie gehandhaafd worden 

en niet ondermijnd worden door excessieve maatregelen om minderjarigen te beschermen tegen 

schadelijke inhoud. 

 

Inachtneming van de rechtsregels bij de aanpak van illegale inhoud 

De rapporteur is van mening dat de lidstaten niet mag worden belet strengere maatregelen met 

betrekking tot illegale inhoud vast te stellen, maar dat het beperken van de onlinedistributie van 

illegale inhoud onder de bevolking voor de doeleinden van deze richtlijn altijd moet stroken 

met het Handvest van de grondrechten en beperkt moet zijn tot hetgeen nodig en proportioneel 

is, met uitvoering op basis van voorafgaande rechterlijke toestemming. 

Inachtneming van de rechtsregels is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat vrijheid van 

meningsuiting en informatie effectief kan worden gegarandeerd en willekeur bij besluiten over 

de beschikbaarheid van inhoud te voorkomen. Daarom beveelt de rapporteur een 

verduidelijking aan van dit element als onderdeel van de bepaling die geldt voor 

videoplatformdiensten, waarvoor hetzelfde principe moet gelden als voor traditionele media, 

wat illegale inhoud betreft. 

 

Waarborgen van de e-handelsrichtlijn  

De Rapporteur beveelt aan te garanderen dat de bepalingen van de e-handelsrichtlijn niet 

worden aangetast door de maatregelen die gelden voor videoplatformdiensten en de 

audiovisuele media-inhoud die daar wordt aangeboden. Overeenkomstig artikel 15, lid 1, van 

Richtlijn 2000/31/EG mogen de lidstaten de aanbieders van diensten geen algemene 

verplichting opleggen om bij het aanbieden van transmissie-, opslag- en hostingdiensten 

toezicht te houden op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om te gaan zoeken naar 

feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. In verband hiermee is het ook 

belangrijk in de herziening een verwijzing op te nemen naar het Hof van Justitie van de 

Europese Unie, dat in zijn arresten C-360/10 en C-70/10 maatregelen voor de actieve 

monitoring van bijna alle gebruikers van de diensten in kwestie heeft verworpen. Het behouden 

van deze waarborgen is ook essentieel voor een consistente toepassing van het wettelijk kader 

in de hele Unie met betrekking tot de verplichtingen en aansprakelijkheid van aanbieders van 

videoplatformdiensten. 

 

Onafhankelijkheid van de reguleringsinstanties zowel op Europees als op nationaal 

niveau 

Bedoeling met de richtlijn moet zijn, overeenkomstig het Handvest van de grondrechten, met 

name artikel 11, om de onafhankelijkheid van de reguleringsinstanties voor de audiovisuele 
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media vast te stellen in de EU-wetgeving, door ervoor te zorgen dat zij wettelijk onderscheiden 

en functioneel onafhankelijk zijn van de industrie en van overheden, dat zij opereren op 

transparante wijze, met aflegging van verantwoording, en dat zij beschikken over voldoende 

bevoegdheden. 

 Het principe van de onafhankelijkheid van de reguleringsinstanties, dat al goed ontwikkeld en 

ten uitvoer gelegd is in andere sectoren van het Europese communautaire acquis, steunt in de 

audiovisuele sector op artikel 30 van Richtlijn 2010/13/EU betreffende audiovisuele 

mediadiensten. 

De Europese groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (European 

Regulatory Group for the Audiovisual, ERGA) is opgericht in maart 2014, met 

Commissiebesluit C(2014) 462 van 3 februari 2014, als orgaan dat advies verleent aan de 

Commissie. Met het Commissievoorstel wordt de rol van de ERGA als onafhankelijk, 

deskundig adviseur van de Commissie en forum voor de uitwisseling van ervaringen en beste 

praktijken tussen de nationale reguleringsinstanties geformaliseerd.  

 

De rapporteur is tevreden met de aanpak van de Commissie en is van mening dat het 

reguleringsorgaan alleen de nodige structurele onafhankelijkheid van de regering kan krijgen, 

als het wordt opgericht als afzonderlijk wettelijk orgaan.  

AMENDEMENTEN 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in aanmerking te 

nemen: 

Amendement   1 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gezien het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, met name de 

artikelen 7, 10, 11, 21, 24, 26, 47 en 52, 

Motivering 

LIBE AM 1 Mlinar met toevoeging van art. 47 (doeltreffende voorziening in rechte). 

 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Teneinde de samenhang te 

waarborgen en het bedrijfsleven en de 

autoriteiten van de lidstaten duidelijkheid 

te verschaffen, dient het begrip "aanzetten 

tot haat" op passende wijze te worden 

afgestemd op de definitie van Kaderbesluit 

2008/913/JBZ van de Raad van 

28 november 2008 betreffende de 

bestrijding van bepaalde vormen en 

uitingen van racisme en vreemdelingenhaat 

door middel van het strafrecht, waarin 

haatzaaiende uitlatingen worden 

gedefinieerd als "het publiekelijk aanzetten 

tot geweld of haat". Daartoe dienen ook de 

gronden waarop het aanzetten tot geweld 

of haat is gebaseerd op elkaar aan te 

sluiten. 

(8) Teneinde de samenhang te 

waarborgen en het bedrijfsleven en de 

autoriteiten van de lidstaten 

rechtszekerheid te verschaffen, dient 

"aanzetten tot haat" te worden afgestemd 

op de definitie van Kaderbesluit 

2008/913/JBZ van de Raad van 

28 november 2008 betreffende de 

bestrijding van bepaalde vormen en 

uitingen van racisme en vreemdelingenhaat 

door middel van het strafrecht, waarin 

haatzaaiende uitlatingen worden 

gedefinieerd als "het publiekelijk aanzetten 

tot geweld of haat", alsook de gronden die 

niet zijn opgenomen in Kaderbesluit 

2008/913/JBZ, zoals sociale afkomst, 

genetische kenmerken, taal, politieke of 

andere denkbeelden, het behoren tot een 

nationale minderheid, vermogen, 

geboorte, handicap, leeftijd, geslacht, 

genderexpressie, genderidentiteit, 

seksuele geaardheid, verblijfsstatus of 

gezondheid. Deze gronden dienen om de 

kenmerken van "het publiekelijk 
aanzetten tot geweld of haat" verder te 

specificeren, maar mogen op zich niet 

worden beschouwd als basis om het 

aanbieden van audiovisuele inhoud te 

beperken. Alle omstandigheden, met 

inbegrip van intentie, moeten in acht 

worden genomen, en de vrijheid van 

meningsuiting, met name artistieke, 

literaire en journalistieke uiting, moet 

worden geëerbiedigd. Bepalingen inzake 

haatzaaiende uitlatingen moeten worden 

toegepast in overeenstemming met de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens betreffende het 

recht op vrije meningsuiting en 

informatie. 

Motivering 

Als de gronden worden toegevoegd die zijn opgenomen in Richtlijn 2012/29/EU tot 

vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van 

slachtoffers van strafbare feiten, wordt een betere bescherming tegen het aanzetten tot haat 
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gegarandeerd. Deze aanpassing dient om de kenmerken van "het publiekelijk aanzetten tot 

geweld of haat" verder te specificeren, maar deze gronden mogen op zich niet worden 

gebruikt om het aanbieden van audiovisuele inhoud te beperken. 

 

Amendement   3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Om een echte digitale 

eengemaakte markt tot stand te brengen 

moeten meer inspanningen worden 

geleverd om de mediageletterdheid van de 

burgers te verbeteren. De Commissie en 

de lidstaten moeten dan ook meer 

inspanningen leveren om een echte 

digitale eengemaakte markt te bevorderen 

bij alle burgers van de Unie, met name 

kinderen en minderjarigen, via 

initiatieven en gecoördineerde acties, 

zodat ze een betere kennis hebben van 

audiovisuele mediadiensten. 

 

Amendement   4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 ter) De lidstaten worden aangemoedigd 

alle maatregelen te nemen die nodig zijn 

om mediaonderwijs te bevorderen, 

aangezien via dit onderwijs de burgers 

kennis en vaardigheden krijgen 

aangereikt die hen in staat stellen hun 

recht op vrije meningsuiting uit te 

oefenen, media-inhoud te analyseren en 

op desinformatie te reageren. Het is in dit 

verband belangrijk de kennis op alle 

onderwijsniveaus te versterken, mensen 

tot actief burgerschap aan te zetten en hen 

bewuster te maken van hun rol als 

mediaconsumenten. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Om de kijkers, waaronder ouders 

en minderjarigen, in staat te stellen 

weloverwogen besluiten te nemen over de 

inhoud die zij willen bekijken, moeten de 

aanbieders van audiovisuele mediadiensten 

voldoende informatie verstrekken over 

inhoud die de lichamelijke, geestelijke en 

morele ontwikkeling van minderjarigen 

kan aantasten. Daarvoor kan bijvoorbeeld 

een systeem van inhoudsbeschrijvingen 

worden toegepast waarmee de aard van de 

inhoud wordt aangegeven. 

Inhoudsbeschrijvingen kunnen op 

schriftelijke, grafische of akoestische wijze 

worden weergegeven. 

(9) Om de kijkers, met name ouders en 

minderjarigen, in staat te stellen 

weloverwogen besluiten te nemen over de 

inhoud die zij willen bekijken, moeten de 

aanbieders van audiovisuele mediadiensten 

voldoende informatie verstrekken over 

inhoud die de lichamelijke of geestelijke 

ontwikkeling van minderjarigen kan 

aantasten. Daarvoor kan bijvoorbeeld een 

systeem van inhoudsbeschrijvingen worden 

toegepast waarmee de aard van de inhoud 

wordt aangegeven. Inhoudsbeschrijvingen 

kunnen op schriftelijke, grafische of 

akoestische wijze worden weergegeven. 

Motivering 

"Moreel" is een ambigue term. De lidstaten begrijpen moraliteit verschillend. 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) De vraag naar lineaire tv-zenders 

in Europa blijft aanzienlijk ten opzichte 

van andere mediadiensten, zoals is 

aangegeven in de studie "Linear and on-

demand audiovisual media services in 

Europe 2015", die in juni 2016 is 

bekendgemaakt door het Europees 

Waarnemingscentrum voor de 

audiovisuele sector, waaruit blijkt dat 

lineaire televisie in Europa het in het 

algemeen goed doet en dat het aantal 

beschikbare televisiekanalen in 2015 

gemiddeld 46 % hoger ligt dan in 2009. 
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Amendement   7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 ter) In de studie "Measurement of 

Fragmented Audiovisual Audiences", die 

in november 2015 is bekendgemaakt door 

het Europees Waarnemingscentrum voor 

de audiovisuele sector, is aangegeven dat 

de vraag van jongeren naar lineaire 

televisiekanalen in Europa licht is 

afgenomen: in 2014 was er een 

gemiddelde daling in de Europese Unie 

van slechts 4 % in de leeftijdsgroep van 12 

tot 34 jaar ten opzichte van 2011. 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Productplaatsing mag niet worden 

toegestaan in nieuws en 

actualiteitenprogramma’s, programma's 

over consumentenzaken, religieuze 

programma's en programma's waarnaar een 

significant aantal kinderen kijken. Met 

name is gebleken dat productplaatsing en 

ingebedde reclame het gedrag van kinderen 

kunnen beïnvloeden, aangezien kinderen 

dikwijls niet in staat zijn om de 

commerciële inhoud te herkennen. Het 

verbod op productplaatsing in programma's 

waarnaar een significant aantal kinderen 

kijken, moet daarom in stand worden 

gehouden. Programma's over 

consumentenzaken zijn programma's 

waarin advies aan de kijkers wordt 

gegeven of die beoordelingen betreffende 

de aankoop van producten en diensten 

omvatten. Als productplaatsing in 

(16) Productplaatsing mag niet worden 

toegestaan in nieuws en 

actualiteitenprogramma’s, programma's 

over consumentenzaken, religieuze 

programma's en ook niet op zenders en in 

audiovisuele programma's voor kinderen. 

Met name is gebleken dat productplaatsing 

en ingebedde reclame het gedrag van 

kinderen kunnen beïnvloeden, aangezien 

kinderen dikwijls niet in staat zijn om de 

commerciële inhoud te herkennen. Het 

verbod op productplaatsing op zenders en 

in audiovisuele programma's voor kinderen 

moet daarom in stand worden gehouden. 

Programma's over consumentenzaken zijn 

programma's waarin advies aan de kijkers 

wordt gegeven of die beoordelingen 

betreffende de aankoop van producten en 

diensten omvatten. Als productplaatsing in 

dergelijke programma's wordt toegestaan, 



 

PE593.952v03-00 10/45 AD\1116083NL.docx 

NL 

dergelijke programma's wordt toegestaan, 

zouden de kijkers, die in dergelijke 

programma's wellicht een echte en eerlijke 

beoordeling van producten of diensten 

verwachten, moeilijker een onderscheid 

kunnen maken tussen reclame en 

redactionele inhoud. 

zouden de kijkers, die in dergelijke 

programma's wellicht een echte en eerlijke 

beoordeling van producten of diensten 

verwachten, moeilijker een onderscheid 

kunnen maken tussen reclame en 

redactionele inhoud. 

 

 

Amendement   9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Aanbieders van audiovisuele 

mediadiensten op aanvraag dienen de 

productie en distributie van Europese 

producties te bevorderen, door ervoor te 

zorgen dat hun catalogi een 

minimumaandeel aan Europese producties 

bevatten en dat daaraan genoeg aandacht 

wordt besteed. 

(21) Aanbieders van audiovisuele 

mediadiensten op aanvraag dienen de 

productie en distributie van Europese 

producties te bevorderen, door ervoor te 

zorgen dat hun catalogi een 

minimumaandeel aan Europese producties 

bevatten en dat daaraan genoeg aandacht 

wordt besteed, zonder afbreuk te doen aan 

het pluralisme van media. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 26 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Er doen zich nieuwe uitdagingen 

voor, met name in verband met 

videoplatforms waarop gebruikers, en met 

name minderjarigen, in toenemende mate 

gebruikmaken van audiovisuele inhoud. In 

deze context geven schadelijke inhoud en 

haatzaaiende uitlatingen die op 

videoplatforms zijn opgeslagen, steeds 

vaker aanleiding tot bezorgdheid. Teneinde 

minderjarigen te beschermen tegen 

schadelijke inhoud en alle burgers tegen 

inhoud waarin wordt aangezet tot geweld 

of haat, moeten evenredige voorschriften 

(26) Er doen zich nieuwe uitdagingen 

voor, met name in verband met 

videoplatforms waarop gebruikers, en met 

name minderjarigen, in toenemende mate 

gebruikmaken van audiovisuele inhoud. 

Illegale, schadelijke, racistische en 

xenofobische inhoud en haatzaaiende 

uitlatingen die op videoplatforms zijn 

opgeslagen, geven steeds vaker aanleiding 

tot bezorgdheid. Daarnaast kan het besluit 

deze inhoud te verwijderen, vaak op basis 

van een subjectieve interpretatie, de 

vrijheid van meningsuiting en informatie 
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betreffende deze kwesties worden 

vastgesteld. 
ondermijnen. In deze context moeten, 

teneinde minderjarigen te beschermen 

tegen schadelijke inhoud en alle burgers 

tegen inhoud waarin wordt aangezet tot 

geweld of haat die op videoplatforms 

wordt aangeboden, maar ook om de 

grondrechten van gebruikers te 

beschermen en te garanderen, 

gemeenschappelijke, evenredige 

voorschriften betreffende deze kwesties 

worden vastgesteld. Met deze regels 

moeten met name de kenmerken van 

schadelijke inhoud en aanzetten tot 

geweld en haat op het niveau van de Unie 

verder wordt gedefinieerd, rekening 

houdend met de intentie en het effect van 

deze inhoud. Maatregelen op basis van 

zelf- en coregulering die door de lidstaten 

of de Commissie ten uitvoer worden 

gelegd of goedgekeurd, moeten volledig 

stroken met de verplichtingen van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, met name artikel 52. De 

nationale reguleringsorganen of -

instanties moeten doeltreffende 

handhavingsbevoegdheden behouden. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 bis) Overeenkomstig Richtlijn 

(EU) 2016/XXX [vervangen door het 

nummer van de richtlijn inzake 

terrorismebestrijding zodra deze is 

bekendgemaakt en artikelnummer 

aanpassen], is het publiekelijk uitlokken 

van het plegen van een terroristisch 

strafbaar feit gedefinieerd als een 

strafbaar feit in verband met terroristische 

activiteiten en strafbaar wanneer dat 

opzettelijk geschiedt. Audiovisuele media-

inhoud die wordt verspreid of anderszins 

beschikbaar gemaakt, op welke manier 
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ook, online of offline, voor het publiek 

met als intentie aan te zetten tot het 

plegen van een terroristisch strafbaar feit, 

moet bijgevolg worden beschouwd als 

illegale inhoud. Overeenkomstig de 

verplichtingen voor de lidstaten met 

betrekking tot de toepassing van Richtlijn 

(EU) 2016/xxx, is samenwerking tussen 

internetaanbieders, EU-agentschappen en 

nationale autoriteiten uiterst belangrijk 

om deze trends te bestrijden en positieve 

tegenverhalen te verspreiden. 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 26 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 ter) Cyberpesten komt steeds 

vaker voor, voornamelijk bij tieners, en 

kan ook plaatsvinden op videoplatforms. 

Er moeten programma's worden 

ingevoerd om cyberpesten te voorkomen, 

met name via campagnes om cyberpesten 

te bestrijden en de bevordering van 

online-instructies over hoe het internet 

veilig te gebruiken. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Een belangrijk deel van de op 

videoplatforms opgeslagen inhoud valt niet 

onder de redactionele verantwoordelijkheid 

van de aanbieders van videoplatforms. 

Gewoonlijk bepalen deze aanbieders echter 

de wijze van organisatie van de inhoud, 

namelijk programma's of door gebruikers 

gegenereerde video's, onder meer met 

automatische middelen of algoritmen. 

Dergelijke aanbieders dienen daarom ertoe 

(28) Een belangrijk deel van de op 

videoplatforms opgeslagen inhoud valt niet 

onder de redactionele verantwoordelijkheid 

van de aanbieders van videoplatforms. 

Gewoonlijk bepalen deze aanbieders echter 

de wijze van organisatie van de inhoud, 

namelijk programma's of door gebruikers 

gegenereerde video's, onder meer met 

automatische middelen of algoritmen. 

Dergelijke aanbieders dienen daarom ertoe 
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verplicht te worden passende maatregelen 

te treffen om minderjarigen te beschermen 

tegen inhoud die hun lichamelijke, 

geestelijke en morele ontwikkeling kan 

aantasten, en alle burgers te beschermen 

tegen aanzetten tot geweld of haat jegens 

een groep personen of leden van die groep 

die op basis van geslacht, ras, huidskleur, 

godsdienst, afstamming, dan wel nationale 

of etnische afkomst wordt gedefinieerd. 

verplicht te worden passende maatregelen 

te treffen om minderjarigen te beschermen 

tegen inhoud die hun lichamelijke of 

geestelijke ontwikkeling kan aantasten, en 

alle gebruikers te beschermen tegen 

aanzetten tot geweld of haat jegens een 

groep personen of leden van die groep die 

op basis van ras, huidskleur, etnische of 

sociale afkomst, genetische kenmerken, 

taal, godsdienst of overtuiging, politieke of 

andere denkbeelden, het behoren tot een 

nationale minderheid, vermogen, 

geboorte, handicap, leeftijd, geslacht, 

genderexpressie, genderidentiteit, 

seksuele gerichtheid, verblijfsstatus of 

gezondheid wordt gedefinieerd. Deze 

gronden dienen om de kenmerken van 

"het publiekelijk aanzetten tot geweld of 

haat" verder te specificeren, maar mogen 

op zich niet worden beschouwd als basis 

om het aanbieden van audiovisuele 

inhoud te beperken. 

Motivering 

Dit kaderbesluit omvat niet alle gronden die vervolgens in het Commissievoorstel zijn 

opgenomen. Als de bepalingen worden aangepast aan de gronden die ook zijn opgenomen in 

Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning 

en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, wordt een betere bescherming tegen 

het aanzetten tot haat gegarandeerd. Deze aanpassing dient om de kenmerken van "het 

publiekelijk aanzetten tot geweld of haat" verder te specificeren, maar deze gronden mogen 

op zich niet worden gebruikt om het aanbieden van audiovisuele inhoud te beperken. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Gezien de aard van de 

betrokkenheid van de aanbieders bij de op 

videoplatforms opgeslagen inhoud, dienen 

dergelijke maatregelen betrekking te 

hebben op de wijze waarop de inhoud is 

georganiseerd en niet op de inhoud als 

zodanig. De met betrekking daartoe in deze 

richtlijn vastgestelde vereisten moeten 

(29) Gezien de aard van de 

betrokkenheid van de aanbieders bij de op 

videoplatforms opgeslagen inhoud, dienen 

dergelijke maatregelen betrekking te 

hebben op de wijze waarop de inhoud is 

georganiseerd en niet op de inhoud als 

zodanig. De met betrekking daartoe in deze 

richtlijn vastgestelde vereisten moeten 
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daarom artikel 14 van Richtlijn 

2000/31/EG van het Europees Parlement 

en de Raad34 onverlet laten, waarin een 

vrijstelling van aansprakelijkheid is 

voorzien met betrekking tot illegale 

informatie die door bepaalde aanbieders 

van diensten van de 

informatiemaatschappij is opgeslagen. Bij 

de levering van diensten die onder artikel 

14 van Richtlijn 2000/31/EG vallen, dienen 

deze vereisten ook artikel 15 van die 

richtlijn onverlet te laten, op basis waarvan 

aan dergelijke aanbieders geen algemene 

verplichtingen mogen worden opgelegd om 

toe te zien op de informatie die zij 

doorgeven of opslaan, noch om actief te 

zoeken naar feiten of omstandigheden die 

op onwettige activiteiten duiden, hetgeen 

echter niet geldt voor 

toezichtverplichtingen in speciale gevallen 

en met name geen afbreuk doet aan 

maatregelen van nationale autoriteiten in 

overeenstemming met de nationale 

wetgeving. 

daarom artikel 14 van Richtlijn 

2000/31/EG van het Europees Parlement 

en de Raad34 onverlet laten, waarin een 

vrijstelling van aansprakelijkheid is 

voorzien met betrekking tot illegale 

informatie die door bepaalde aanbieders 

van diensten van de 

informatiemaatschappij is opgeslagen. Bij 

de levering van diensten die onder artikel 

14 van Richtlijn 2000/31/EG vallen, dienen 

deze vereisten ook artikel 15 van die 

richtlijn onverlet te laten, op basis waarvan 

aan dergelijke aanbieders geen algemene 

verplichtingen mogen worden opgelegd om 

toe te zien op de informatie die zij 

doorgeven of opslaan, noch om actief te 

zoeken naar feiten of omstandigheden die 

op onwettige activiteiten duiden, hetgeen 

echter niet geldt voor 

toezichtverplichtingen in speciale gevallen 

en met name geen afbreuk doet aan 

gerechtelijke maatregelen van nationale 

autoriteiten in overeenstemming met de 

nationale wetgeving. 

__________________ __________________ 

34 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2000 

betreffende bepaalde juridische aspecten 

van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de 

elektronische handel, in de interne markt 

(PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1). 

34 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2000 

betreffende bepaalde juridische aspecten 

van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de 

elektronische handel, in de interne markt 

(PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1). 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Het is wenselijk om de aanbieders 

van videoplatforms zo veel mogelijk te 

betrekken bij de op grond van deze richtlijn 

te treffen passende maatregelen. 

Coregulering dient daarom te worden 

aangemoedigd. 

(30) Het is wenselijk om de relevante 

belanghebbenden, met inbegrip van 

maatschappelijke organisaties en de 

aanbieders van videoplatforms, zo veel 

mogelijk te betrekken bij de op grond van 

deze richtlijn te treffen passende 

maatregelen. Transparante coregulering, 
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met aflegging van verantwoording, dient 

daarom te worden aangemoedigd.  

Teneinde in de hele Unie een duidelijke en 

samenhangende aanpak op dit gebied te 

waarborgen, mogen de lidstaten de 

aanbieders van videoplatforms niet 

verplichten maatregelen ter bescherming 

van minderjarigen tegen schadelijke 

inhoud en van alle burgers tegen aanzetten 

tot geweld of haat te treffen die strenger 

zijn dan de in deze richtlijn vastgestelde 

maatregelen. De lidstaten moeten echter 

wel over de mogelijkheid beschikken om 

dergelijke strengere maatregelen te treffen 

indien deze inhoud onwettig is, op 

voorwaarde dat zij voldoen aan de 

artikelen 14 en 15 van Richtlijn 

2000/31/EG, en om maatregelen te treffen 

met betrekking tot inhoud op websites die 

kinderpornografie bevatten of verspreiden, 

zoals vereist en toegestaan overeenkomstig 

artikel 25 van Richtlijn 2011/93/EU van 

het Europees Parlement en de Raad35. 

Aanbieders van videoplatforms moeten 

ook over de mogelijkheid beschikken om 

op vrijwillige basis strengere maatregelen 

te treffen. 

Teneinde in de hele Unie een duidelijke en 

samenhangende aanpak op dit gebied te 

waarborgen, mogen de lidstaten de 

aanbieders van videoplatforms niet 

verplichten maatregelen ter bescherming 

van minderjarigen tegen schadelijke 

inhoud en van alle burgers tegen aanzetten 

tot geweld of haat te treffen die strenger 

zijn dan de in deze richtlijn vastgestelde 

maatregelen. De lidstaten moeten echter 

wel over de mogelijkheid beschikken om 

dergelijke strengere maatregelen te treffen 

indien deze inhoud onwettig is, op 

voorwaarde dat zij voldoen aan de 

artikelen 14 en 15 van Richtlijn 

2000/31/EG, en om maatregelen te treffen 

met betrekking tot inhoud op websites die 

kinderpornografie bevatten of verspreiden, 

zoals vereist en toegestaan overeenkomstig 

artikel 25 van Richtlijn 2011/93/EU van 

het Europees Parlement en de Raad35. 

Aanbieders van videoplatforms moeten 

ook over de mogelijkheid beschikken om 

op vrijwillige basis strengere maatregelen 

te treffen. 

__________________ __________________ 

35 Richtlijn 2011/93/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 december 

2011 ter bestrijding van seksueel misbruik 

en seksuele uitbuiting van kinderen en 

kinderpornografie, en ter vervanging van 

Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad 

(PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1). 

35 Richtlijn 2011/93/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 december 

2011 ter bestrijding van seksueel misbruik 

en seksuele uitbuiting van kinderen en 

kinderpornografie, en ter vervanging van 

Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad 

(PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1). 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 30 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (30 bis) De lidstaten moeten ervoor 

zorgen dat alle maatregelen die voor de 

toepassing van deze richtlijn worden 
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genomen om de onlineverspreiding, of het 

op andere wijze beschikbaar maken, van 

illegale inhoud aan het publiek te 

beperken, stroken met het Handvest van 

de grondrechten, niet verder gaan dan 

hetgeen nodig en proportioneel is en 

worden getroffen met voorafgaande 

toestemming van de rechter. 

 

Amendement   17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Wanneer overeenkomstig deze 

richtlijn passende maatregelen worden 

getroffen ter bescherming van 

minderjarigen tegen schadelijke inhoud en 

van alle burgers tegen aanzetten tot geweld 

of haat, dient terdege rekening te worden 

gehouden met de toepasselijke 

grondrechten die zijn vastgesteld in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. Met name dient al 

naargelang van het geval rekening te 

worden gehouden met het recht op 

eerbiediging van het privé-leven en het 

familie- en gezinsleven en op de 

bescherming van persoonsgegevens, de 

vrijheid van meningsuiting en op 

informatie, de vrijheid van 

ondernemerschap, het verbod op 

discriminatie en de rechten van het kind 

(31) Wanneer overeenkomstig deze 

richtlijn noodzakelijke maatregelen worden 

getroffen ter bescherming van 

minderjarigen tegen illegale, schadelijke, 

racistische en xenofobische inhoud en van 

alle burgers tegen aanzetten tot geweld of 

haat, dient terdege rekening te worden 

gehouden met de toepasselijke 

grondrechten die zijn vastgesteld in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. Met name dient al 

naargelang van het geval rekening te 

worden gehouden met het recht op 

eerbiediging van het privéleven en het 

familie- en gezinsleven en op de 

bescherming van persoonsgegevens, de 

vrijheid van meningsuiting en op 

informatie, de vrijheid van 

ondernemerschap, het verbod op 

discriminatie en de rechten van het kind  

De lidstaten zijn verplicht ervoor te zorgen 

dat het evenwicht van de stimulansen voor 

aanbieders van audiovisuele 

mediadiensten en aanbieders van 

videoplatforms die onder deze richtlijn 

vallen, van dien aard is dat legale inhoud, 

inclusief inhoud die kan kwetsen, 

schokken of storen, kan worden 

gecommuniceerd. Op dezelfde manier 

mag wettelijk alleen een leeftijdscontrole 

worden vereist, als dit nodig en 

proportioneel is, waarbij de 
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leeftijdscontrole zo ten uitvoer moet 

worden gelegd dat de persoonlijke 

levenssfeer maximaal wordt beschermd. 

 

Amendement   18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 31 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (31 bis) De EU-agenda voor de 

rechten van het kind stelt de Verdragen, 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en het Verdrag van de 

Verenigde Naties inzake de rechten van 

het kind vast als gemeenschappelijke basis 

voor elk EU-optreden dat voor kinderen 

relevant is. Artikelen 5 en 19 van het 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake 

de rechten van het kind zijn bijzonder 

relevant voor de bescherming van 

kinderen in audiovisuele mediadiensten. 

Motivering 

Het belang van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind voor de 

bescherming van minderjarigen in deze sector moet worden benadrukt. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) De aanbieders van videoplatforms 

waarop deze richtlijn betrekking heeft, 

leveren diensten van de 

informatiemaatschappij in de zin van 

artikel 2, onder a), van Richtlijn 

2000/31/EG. Indien deze aanbieders in een 

lidstaat zijn gevestigd, moeten zij derhalve 

de voorschriften betreffende de interne 

markt van artikel 3 van die richtlijn 

naleven. Het is passend ervoor te zorgen 

dat dezelfde voorschriften van toepassing 

(32) De aanbieders van videoplatforms 

waarop deze richtlijn betrekking heeft, 

leveren diensten van de 

informatiemaatschappij in de zin van 

artikel 2, onder a), van Richtlijn 

2000/31/EG en verlenen in het algemeen 

hostingdiensten overeenkomstig artikel 14 

van deze richtlijn. Indien deze aanbieders 

in een lidstaat zijn gevestigd, moeten zij 

derhalve de voorschriften betreffende de 

interne markt van artikel 3 van die richtlijn 



 

PE593.952v03-00 18/45 AD\1116083NL.docx 

NL 

zijn op aanbieders van videoplatforms die 

niet in een lidstaat zijn gevestigd, teneinde 

de doeltreffendheid van de in deze richtlijn 

vastgestelde maatregelen ter bescherming 

van minderjarigen en burgers te 

waarborgen en voor zover mogelijk te 

zorgen voor een gelijk speelveld, wanneer 

dergelijke aanbieders een moederbedrijf of 

dochteronderneming met vestiging in een 

lidstaat hebben of wanneer dergelijke 

aanbieders deel uitmaken van een groep en 

een andere entiteit van die groep in een 

lidstaat is gevestigd. Om die reden dienen 

regelingen te worden getroffen om te 

bepalen in welke lidstaat dergelijke 

aanbieders geacht worden te zijn gevestigd. 

De Commissie dient te worden ingelicht 

over de aanbieders die onder de 

bevoegdheid van elke lidstaat vallen, 

overeenkomstig de voorschriften inzake 

vestiging van deze richtlijn en van 

Richtlijn 2000/31/EG. 

naleven. Het is passend ervoor te zorgen 

dat dezelfde voorschriften van toepassing 

zijn op aanbieders van videoplatforms die 

niet in een lidstaat zijn gevestigd, teneinde 

de doeltreffendheid van de in deze richtlijn 

vastgestelde maatregelen ter bescherming 

van minderjarigen en burgers te 

waarborgen en voor zover mogelijk te 

zorgen voor een gelijk speelveld, wanneer 

dergelijke aanbieders een moederbedrijf of 

dochteronderneming met vestiging in een 

lidstaat hebben of wanneer dergelijke 

aanbieders deel uitmaken van een groep en 

een andere entiteit van die groep in een 

lidstaat is gevestigd. Om die reden dienen 

regelingen te worden getroffen om te 

bepalen in welke lidstaat dergelijke 

aanbieders geacht worden te zijn gevestigd. 

De Commissie dient te worden ingelicht 

over de aanbieders die onder de 

bevoegdheid van elke lidstaat vallen, 

overeenkomstig de voorschriften inzake 

vestiging van deze richtlijn en van 

Richtlijn 2000/31/EG. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 32 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (32 bis) Overeenkomstig artikel 15, 

lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG mogen de 

lidstaten de aanbieders van diensten geen 

algemene verplichting opleggen om bij het 

aanbieden van transmissie-, opslag- en 

hostingdiensten toezicht te houden op de 

informatie die zij doorgeven of opslaan, 

noch om te gaan zoeken naar feiten of 

omstandigheden die op onwettige 

activiteiten duiden. In verband hiermee 

heeft het Hof van Justitie van de 

Europese Unie in de arresten C-360/101bis 

en C-70/101ter de maatregelen voor 

"gerichte bewaking" van vrijwel alle 

gebruikers van de betrokken diensten 

(internetproviders in het ene geval, een 
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sociaal netwerk in het andere geval) 

verworpen en heeft het gepreciseerd dat 

elk bevel dat een hostingdienstverlener 

verplicht tot een algemene surveillance, 

verboden moet zijn. 

 ___________________ 

 1 bis Arrest van het Hof van Justitie van 

16 februari 2012, Belgische Vereniging 

van Auteurs, Componisten en Uitgevers 

CVBA (SABAM) v Netlog NV, C-360/10, 

ECLI:EU:C:2012:85. 

 1 ter Arrest van het Hof van Justitie van 

24 november 2011, Scarlet Extended SA v 

Société belge des auteurs, compositeurs et 

éditeurs SCRL (SABAM), C-70/10, 

ECLI:EU:C:2011:771. 

Motivering 

Om ervoor te zorgen dat de tekst in overeenstemming is met Richtlijn 2000/31/EG en de 

uitspraken van het Hof van Justitie in de zaken C-360/10 en C-70/10. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 32 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (32 ter) Bedoeling met deze 

richtlijn is, overeenkomstig het Handvest 

van de grondrechten van de Europese 

Unie, met name artikel 11, om de 

onafhankelijkheid van de 

reguleringsinstanties voor de audiovisuele 

media vast te stellen in de wetgeving van 

de Unie, door ervoor te zorgen dat zij 

wettelijk onderscheiden en functioneel 

onafhankelijk zijn van de industrie en van 

overheden, doordat zij geen instructies 

van welke instantie ook vragen of 

aanvaarden, dat zij opereren op 

transparante wijze, met aflegging van 

verantwoording, overeenkomstig de wet, 

en dat zij beschikken over voldoende 

bevoegdheden. 
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Amendement   22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) De reguleringsinstanties van de 

lidstaten kunnen alleen tot de vereiste 

mate van structurele onafhankelijkheid 

komen indien zij afzonderlijke juridische 

entiteiten zijn. De lidstaten dienen daarom 

te garanderen dat de nationale 

reguleringsinstanties onafhankelijk zijn 

van de regering, overheidsinstanties en de 

sector, zodat wordt gewaarborgd dat hun 

besluiten onpartijdig zijn. Deze vereiste 

inzake onafhankelijkheid moet onverlet 

laten dat de lidstaten kunnen bepalen dat 

reguleringsinstanties toezicht houden op 

meerdere sectoren, zoals de audiovisuele 

en de telecomsector. De nationale 

reguleringsinstanties moeten beschikken 

over de handhavingsbevoegdheden en 

middelen die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van hun taken wat betreft 

personeel, deskundigheid en financiële 

middelen. Bij de uitvoering van activiteiten 

door op grond van deze richtlijn opgerichte 

nationale reguleringsinstanties dient 

rekening te worden gehouden met de 

doelstellingen betreffende pluralisme van 

de media, culturele diversiteit, 

consumentenbescherming, de interne markt 

en de bevordering van eerlijke 

mededinging. 

(33) De reguleringsinstanties van de 

lidstaten moeten tot de vereiste mate van 

onafhankelijkheid komen door 

afzonderlijke juridische entiteiten te zijn. 

De lidstaten dienen daarom te garanderen 

dat de nationale reguleringsorganen of -

instanties onafhankelijk zijn van de 

regering, overheidsinstanties en de sector, 

zodat wordt gewaarborgd dat hun besluiten 

onpartijdig zijn. Deze vereiste inzake 

onafhankelijkheid moet onverlet laten dat 

de lidstaten kunnen bepalen dat 

reguleringsinstanties toezicht houden op 

meerdere sectoren, zoals de audiovisuele 

en de telecomsector. De nationale 

reguleringsorganen of -instanties moeten 

beschikken over alle 

handhavingsbevoegdheden en middelen die 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 

hun taken wat betreft personeel, 

deskundigheid en financiële middelen. Bij 

de uitvoering van activiteiten door op 

grond van deze richtlijn opgerichte 

nationale reguleringsorganen of -

instanties dient rekening te worden 

gehouden met het transparantiebeginsel 

en de doelstellingen betreffende pluralisme 

van de media, culturele diversiteit, 

consumentenbescherming en non-

discriminatie, de interne markt en de 

bevordering van eerlijke mededinging. 

 

Amendement   23 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 35 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) De Commissie heeft bij besluit van 

de Commissie van 3 februari 201436 de 

ERGA opgericht met als doel de 

samenhangende toepassing van het EU-

regelgevingskader voor de audiovisuele 

sector in alle lidstaten. De rol van de 

ERGA is de Commissie van advies en 

ondersteuning te voorzien bij haar 

werkzaamheden betreffende de 

waarborging van een samenhangende 

tenuitvoerlegging van Richtlijn 

2010/13/EU in alle lidstaten en de 

samenwerking tussen de nationale 

reguleringsinstanties alsmede tussen de 

nationale reguleringsinstanties en de 

Commissie te vergemakkelijken. 

(35) De Commissie heeft bij besluit van 

de Commissie van 3 februari 201436 de 

ERGA opgericht met als doel de 

samenhangende toepassing van het EU-

regelgevingskader voor de audiovisuele 

sector in alle lidstaten. De rol van de 

ERGA is te handelen als een 

onafhankelijke adviesgroep van 

deskundigen en de Commissie van 

ondersteuning te voorzien bij haar 

werkzaamheden betreffende de 

waarborging van een samenhangende 

tenuitvoerlegging van Richtlijn 

2010/13/EU in alle lidstaten en de 

samenwerking tussen de nationale 

reguleringsorganen en -instanties alsmede 

tussen de nationale reguleringsorganen en 

-instanties en de Commissie te 

vergemakkelijken. 

_________________ _________________ 

36 Besluit C(2014) 462 final van de 

Commissie van 3 februari 2014 tot 

oprichting van een Europese groep van 

regelgevende instanties voor audiovisuele 

mediadiensten. 

36 Besluit C(2014) 462 final van de 

Commissie van 3 februari 2014 tot 

oprichting van een Europese groep van 

regelgevende instanties voor audiovisuele 

mediadiensten. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 35 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (35 bis) Met deze richtlijn wordt de 

rol van de ERGA als onafhankelijk, 

deskundig adviseur van de Commissie en 

forum voor de uitwisseling van ervaringen 

en beste praktijken tussen de nationale 

reguleringsorganen of -instanties 

geformaliseerd. De ERGA wordt een 

specifieke adviserende rol toevertrouwd 

met betrekking tot bevoegdheidskwesties 

en het uitbrengen van adviezen inzake 

EU-gedragscodes op basis van 

coregulering. 
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Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) De ERGA heeft een positieve 

bijdrage geleverd aan de samenhangende 

regelgevingspraktijk en heeft de 

Commissie voorzien van advies op hoog 

niveau betreffende kwesties van 

tenuitvoerlegging. De rol van de groep 

dient daarom in deze richtlijn formeel te 

worden erkend en versterkt. De groep dient 

daarom krachtens deze richtlijn opnieuw te 

worden opgericht. 

(36) De ERGA heeft een positieve 

bijdrage geleverd aan de samenhangende 

regelgevingspraktijk en heeft de 

Commissie voorzien van onafhankelijk 

advies op hoog niveau betreffende kwesties 

van tenuitvoerlegging. De rol van de groep 

dient daarom in deze richtlijn formeel te 

worden erkend en versterkt. De groep dient 

daarom krachtens deze richtlijn opnieuw te 

worden opgericht. 

 

Amendement   26 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) De Commissie moet de ERGA 

vrijelijk kunnen raadplegen betreffende 

elke kwestie in verband met audiovisuele 

mediadiensten en videoplatforms. De 

ERGA dient de Commissie te ondersteunen 

door zijn deskundigheid en advies ter 

beschikking te stellen en door de 

uitwisseling van beste praktijken te 

vergemakkelijken. Met name dient de 

Commissie de ERGA te raadplegen 

betreffende de toepassing van Richtlijn 

2010/13/EU teneinde de geharmoniseerde 

tenuitvoerlegging ervan op de hele digitale 

eengemaakte markt te vergemakkelijken. 

Op verzoek van de Commissie dient de 

ERGA adviezen te verstrekken, onder meer 

inzake bevoegdheden en EU-gedragscodes 

op het gebied van de bescherming van 

minderjarigen en haatzaaiende uitlatingen 

alsmede van audiovisuele commerciële 

communicatie betreffende 

(37) De Commissie moet de ERGA 

vrijelijk kunnen raadplegen betreffende 

elke kwestie in verband met audiovisuele 

mediadiensten en videoplatforms. De 

ERGA dient de Commissie te ondersteunen 

door zijn deskundigheid en advies ter 

beschikking te stellen en door de 

uitwisseling van beste praktijken te 

vergemakkelijken. Met name dient de 

Commissie de ERGA te raadplegen 

betreffende de toepassing van Richtlijn 

2010/13/EU teneinde de geharmoniseerde 

tenuitvoerlegging ervan op de hele digitale 

eengemaakte markt te vergemakkelijken. 

Op verzoek van de Commissie dient de 

ERGA adviezen te verstrekken, onder meer 

inzake bevoegdheden en EU-regels en -

gedragscodes op het gebied van de 

bescherming van minderjarigen, racisme, 

xenofobie en haatzaaiende uitlatingen 

alsmede van audiovisuele commerciële 
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voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-

/natrium- en suikergehalte. 

communicatie betreffende 

voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-

/natrium- en suikergehalte. 

 

Amendement   27 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 38 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(38) Deze richtlijn doet geen afbreuk 

aan het vermogen van de lidstaten om 

verplichtingen op te leggen ter 

waarborging van de vindbaarheid en 

toegankelijkheid van inhoud van algemeen 

belang op grond van gedefinieerde 

doelstellingen betreffende het algemeen 

belang, zoals pluralisme van de media, 

vrijheid van meningsuiting en culturele 

diversiteit. Dergelijke verplichtingen 

dienen uitsluitend te worden opgelegd 

voor zover deze noodzakelijk zijn om te 

voldoen aan door de lidstaten 

overeenkomstig het recht van de Unie 

duidelijk gedefinieerde doelstellingen 

betreffende het algemeen belang. Wat dat 

betreft dienen de lidstaten in het bijzonder 

de noodzaak van maatregelen van 

regelgevende aard af te wegen tegen de 

resultaten van de marktwerking. Wanneer 
de lidstaten besluiten om voorschriften 

inzake vindbaarheid op te leggen, dienen 

zij uitsluitend evenredige verplichtingen 

aan ondernemingen op te leggen die het 

belang van gerechtvaardigde 

overwegingen van openbaar beleid 

dienen. 

(38) Deze richtlijn doet geen afbreuk 

aan het vermogen van de lidstaten om 

verplichtingen op te leggen ter 

waarborging van de toegankelijkheid en 

duidelijke aanwezigheid van inhoud van 

algemeen belang op grond van 

gedefinieerde doelstellingen betreffende 

het algemeen belang. Dergelijke 

verplichtingen zijn evenredig en voldoen 

aan doelstellingen betreffende het 

algemeen belang, zoals pluralisme van de 

media, vrijheid van meningsuiting, 

culturele en regionale diversiteit en de 

instandhouding van talen die door de 

lidstaten duidelijk worden gedefinieerd in 

overeenstemming met het Unierecht. 

Motivering 

De term "vindbaarheid" is zeer vaag. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 39 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) Deze richtlijn eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de beginselen in 

acht die met name zijn erkend in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. In het bijzonder streeft de 

richtlijn ernaar het recht op vrije 

meningsuiting, de vrijheid van 

ondernemerschap en het recht op juridische 

toetsing volledig te eerbiedigen, en de 

toepassing van de rechten van het kind te 

bevorderen die die zijn vastgelegd in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. 

(39) De lidstaten zijn verplicht bij de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn de 

grondrechten te eerbiedigen en de 

beginselen in acht te nemen die met name 

zijn erkend in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. In het 

bijzonder moeten de lidstaten ervoor 

zorgen dat geen maatregel die voor de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn wordt 

goedgekeurd, rechtstreeks of 

onrechtstreeks het recht op vrije 

meningsuiting, de vrijheid van 

ondernemerschap, het recht op juridische 

toetsing en de toepassing van de rechten 

van het kind die zijn vastgelegd in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie ondermijnt. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 39 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (39 bis) Wanneer duidelijk is dat 

nationale wetgeving de uitoefening van 

een of meer fundamentele vrijheden die 

door het Verdrag worden gegarandeerd, 

belemmert, mogen de uitzonderingen 

waarin is voorzien in de wetgeving van de 

Unie, alleen gelden, voor zover dat in 

overeenstemming is met de door het Hof 

gehandhaafde grondrechten. Deze 

verplichting de grondrechten te 

eerbiedigen valt duidelijk binnen het 

toepassingsgebied van de wetgeving van 

de Unie en bijgevolg binnen dat van het 

Handvest. Het gebruik van een 

uitzondering waarin in de wetgeving van 

de Unie is voorzien door een lidstaat om 

een belemmering van een fundamentele 

vrijheid te rechtvaardigen die door het 

Verdrag wordt gegarandeerd, moet 

bijgevolg worden beschouwd als het ten 
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uitvoer brengen van het recht van de Unie 

in de zin van artikel 51, lid 1, van het 

Handvest. 

Motivering 

Om ervoor te zorgen dat de tekst in overeenstemming is met de uitspraak van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie van 30 april 2014 in zaak C-390/12 - Pfleger e.a. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) Het recht van toegang tot politieke 

nieuwsprogramma's is van cruciaal belang 

voor de waarborging van het fundamentele 

recht op het vergaren van informatie en om 

ervoor te zorgen dat de belangen van de 

kijkers in de Unie volledig en naar behoren 

worden beschermd. Gezien het steeds 

toenemende belang van audiovisuele 

mediadiensten voor samenlevingen en de 

democratie dienen uitzendingen over 

politiek nieuws in de EU zo veel mogelijk 

grensoverschrijdend ter beschikking te 

worden gesteld, waarbij de voorschriften 

inzake auteursrechten onverlet worden 

gelaten. 

(40) Het recht van toegang tot politieke 

nieuwsprogramma's is van cruciaal belang 

voor de waarborging van het fundamentele 

recht op het vergaren van informatie en om 

ervoor te zorgen dat de belangen van de 

kijkers in de Unie volledig en naar behoren 

worden beschermd. Gezien het steeds 

toenemende belang van audiovisuele 

mediadiensten voor samenlevingen en de 

democratie dienen uitzendingen over 

politiek nieuws in de EU 

grensoverschrijdend ter beschikking te 

worden gesteld, waarbij de voorschriften 

inzake auteursrechten onverlet worden 

gelaten. 

 

Amendement   31 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 42 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (42 bis) De lidstaten moeten alle 

maatregelen nemen die nodig zijn voor 

een correcte, tijdige en doeltreffende 

omzetting en toepassing van deze richtlijn. 

 



 

PE593.952v03-00 26/45 AD\1116083NL.docx 

NL 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 1 – lid 1 – letter a bis 

 

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: 

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 alle volgende 

vereisten voldoet: 

 

Amendement   33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 1 – lid 1 – letter a bis – sub iii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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; 

iii) het hoofddoel van de dienst of een 

daarvan losstaand gedeelte bestaat uit, of 

speelt een belangrijke rol bij, de levering 

van programma's en door gebruikers 

gegenereerde video's aan het algemene 

publiek ter informatie, vermaak of 

educatie; 

 

Amendement   34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 1 – lid 1 – letter b bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b bis) "door gebruikers gegenereerde 

video": een reeks bewegende beelden, al 

dan niet met geluid, die een afzonderlijk, 

door één of meer gebruikers gecreëerd 

en/of naar een videoplatform geüpload 

element vormt; 

b bis) "door gebruikers gegenereerde 

video": een reeks bewegende beelden, al 

dan niet met geluid, die een afzonderlijk, 

door één of meer gebruikers onafhankelijk 

en afzonderlijk van het videoplatform 

gecreëerd en/of naar een videoplatform 
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geüpload element vormt; 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter d 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 4 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De lidstaten stimuleren 

coregulering en zelfregulering door middel 

van op nationaal niveau vastgestelde 

gedragscodes betreffende de door deze 

richtlijn gecoördineerde gebieden, voor 

zover hun rechtsstelsels dat toestaan. Deze 

gedragscodes zijn dusdanig dat zij in brede 

kring worden aanvaard door de 

belangrijkste belanghebbenden in de 

betrokken lidstaten. In de gedragscodes 

zijn duidelijke en ondubbelzinnige 

doelstellingen vastgesteld. De 

gedragscodes voorzien in regelmatige, 

transparante en onafhankelijke toezicht- en 

evaluatiemaatregelen ten aanzien van de 

mate waarin de doelstellingen ervan 

worden bereikt. Zij voorzien in 

doeltreffende handhaving, voor zover 

nodig met inbegrip van passende 

doeltreffende en evenredige sancties. 

7. De Commissie stimuleert en 

faciliteert regulering en zelfregulering 

door middel van gedragscodes betreffende 

de door deze richtlijn gecoördineerde 

gebieden, voor zover de nationale 

rechtsstelsels dat toestaan. Deze 

gedragscodes zijn dusdanig dat zij in brede 

kring worden aanvaard door de 

belangrijkste belanghebbenden in de 

betrokken lidstaten en worden 

goedgekeurd door de nationale 

regulerende instantie of het nationale 

regulerende orgaan. In de gedragscodes 

zijn duidelijke en ondubbelzinnige 

doelstellingen en maatregelen vastgesteld. 

De gedragscodes voorzien in regelmatige, 

transparante en onafhankelijke toezicht- en 

evaluatiemaatregelen ten aanzien van de 

mate waarin de doelstellingen ervan 

worden bereikt. Zij voorzien in 

doeltreffende en transparante handhaving, 

waarbij indien nodig ook doeltreffende en 

evenredige sancties worden toegepast. De 

lidstaten zorgen ervoor dat, indien met 

coregulering niet het gewenste 

beschermingsniveau wordt bereikt, 

nationale reguleringsorganen of -

instanties over adequate 

handhavingsbevoegdheden beschikken, 

zoals het uitvaardigen van bindende 

gedragscodes en het toepassen van 

administratieve sancties. 

 

Amendement   36 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter d bis (nieuw) 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 4 – lid 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) het volgende lid wordt toegevoegd: 

 7 bis.  Deze richtlijn en bijbehorende 

uitvoeringshandelingen doen geen 

afbreuk aan Richtlijn 2000/31/EG, met 

name artikelen 14 en 15. 

 

Amendement   37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen er met passende 

middelen voor dat de audiovisuele 

mediadiensten die door onder hun 

bevoegdheid vallende aanbieders van 

mediadiensten worden aangeboden, niet 

aanzetten tot geweld of haat jegens een 

groep personen, of een lid van die groep, 

die op basis van geslacht, ras of etnische 

afkomst, godsdienst of overtuiging, 

handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid 

wordt gedefinieerd. 

De lidstaten zorgen er met passende 

middelen voor dat de audiovisuele 

mediadiensten die door onder hun 

bevoegdheid vallende aanbieders van 

mediadiensten worden aangeboden, niet 

aanzetten tot geweld of haat (haatzaaiende 

uitlatingen) jegens een persoon of een 

groep personen die op basis van ras, 

huidskleur, etnische of sociale afkomst, 

genetische kenmerken, taal, godsdienst of 

overtuiging, politieke of andere 

denkbeelden, het behoren tot een 

nationale minderheid, vermogen, 

geboorte, handicap, leeftijd, geslacht, 

genderexpressie, genderidentiteit, seksuele 

gerichtheid, verblijfsstatus of gezondheid 

wordt gedefinieerd. 

 

 

Amendement   38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 6 bis – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

aanbieders van audiovisuele mediadiensten 

voldoende informatie aan de kijkers 

verstrekken betreffende inhoud die de 

lichamelijke, geestelijke en morele 

ontwikkeling van minderjarigen kan 

aantasten. Daartoe kunnen de lidstaten een 

systeem van beschrijvingen gebruiken die 

een indicatie geven van de aard van de 

inhoud van een audiovisuele mediadienst. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

aanbieders van audiovisuele mediadiensten 

voldoende informatie aan de kijkers 

verstrekken betreffende inhoud die de 

lichamelijke of geestelijke ontwikkeling 

van minderjarigen kan aantasten. Daartoe 

kunnen de lidstaten een systeem van 

beschrijvingen gebruiken die een indicatie 

geven van de aard van de inhoud van een 

audiovisuele mediadienst, dat ouders op 

een correcte manier waarschuwt, zodat ze 

hun kinderen bepaalde programma's 

kunnen ontzeggen. 

 

Amendement   39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Artikel 7 wordt geschrapt; (10) Artikel 7 wordt vervangen door:  

 De lidstaten zorgen ervoor dat onder hun 

bevoegdheid vallende aanbieders van 

audiovisuele mediadiensten hun diensten 

toegankelijk maken voor personen met 

een visuele of auditieve handicap, onder 

andere door gebruik te maken van 

ondertitels voor doven en slechthorenden, 

vertolking in gebarentaal en 

audiodescriptie voor visuele informatie. 

De lidstaten moeten de aanbieders van 

mediadiensten verplichten jaarlijks 

verslag uit te brengen over de 

toegankelijkheid van hun diensten. 

 

Amendement   40 

Voorstel voor een richtlijn 

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

Richtlijn 2010/13/EU 
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Artikel 9 – lid 1 – letter g bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -a)  in lid 1 wordt de volgende letter 

g bis) ingevoegd: 

 g bis)  audiovisuele commerciële 

communicatie voor gokdiensten is niet 

specifiek gericht op minderjarigen en 

bevat een duidelijke boodschap dat 

gokken door minderjarigen niet is 

toegestaan, met vermelding van de 

minimumleeftijd waaronder gokken niet 

is toegestaan. 

 

Amendement   41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten en de Commissie stimuleren 

de ontwikkeling van gedragscodes op basis 

van zelf- en coregulering betreffende 

ongeschikte audiovisuele commerciële 

communicatie die programma’s waarnaar 

een significant aantal kinderen kijken, 

vergezelt of daarvan deel uitmaakt, inzake 

voedingsmiddelen en dranken die 

voedingsstoffen en andere stoffen met 

nutritionele en fysiologische effecten 

bevatten, waarvan een overmatig gebruik 

in het algehele voedingspatroon niet 

aanbevolen is, met name stoffen zoals 

vetten, transvetzuren, zout of natrium en 

suikers. 

De lidstaten en de Commissie stimuleren 

de ontwikkeling van gedragscodes op basis 

van zelf- en coregulering betreffende 

ongeschikte audiovisuele commerciële 

communicatie die zenders en audiovisuele 

programma’s voor kinderen vergezelt of 

daarvan deel uitmaakt, inzake 

voedingsmiddelen en dranken die 

voedingsstoffen en andere stoffen met 

nutritionele en fysiologische effecten 

bevatten, waarvan een overmatig gebruik 

in het algehele voedingspatroon niet 

aanbevolen is, met name stoffen zoals 

vetten, transvetzuren, zout of natrium en 

suikers. 

 

Amendement   42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 11 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Productplaatsing is toegestaan in 

alle audiovisuele mediadiensten, behalve in 

nieuws- en actualiteitenprogramma’s, 

programma's over consumentenzaken, 

religieuze programma's en programma's 

waarnaar een significant aantal kinderen 

kijken. 

2. Productplaatsing is toegestaan in 

alle audiovisuele mediadiensten, behalve in 

nieuws- en actualiteitenprogramma’s, 

programma's over consumentenzaken, 

religieuze programma's en op zenders en 

in audiovisuele programma's voor 

kinderen. 

 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 12  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten nemen passende maatregelen 

om ervoor te zorgen dat de door onder hun 

bevoegdheid vallende aanbieders van 

audiovisuele mediadiensten verstrekte 

programma's die de lichamelijke, 

geestelijke of zedelijke ontwikkeling van 

minderjarigen ernstig zouden kunnen 

aantasten, uitsluitend zodanig beschikbaar 

worden gesteld dat minderjarigen deze 

normaliter niet te horen of te zien krijgen. 

Tot dergelijke maatregelen kunnen selectie 

van de tijd van uitzending, instrumenten 

voor de leeftijdscontrole of andere 

technische maatregelen behoren. De 

maatregelen zijn evenredig aan de 

mogelijke schade die het programma kan 

berokkenen. 

De lidstaten nemen passende maatregelen 

om ervoor te zorgen dat de door onder hun 

bevoegdheid vallende aanbieders van 

audiovisuele mediadiensten verstrekte 

programma's die de lichamelijke of 

geestelijke ontwikkeling van minderjarigen 

ernstig zouden kunnen aantasten, 

uitsluitend zodanig beschikbaar worden 

gesteld dat minderjarigen deze normaliter 

niet te horen of te zien krijgen. Tot 

dergelijke maatregelen kunnen selectie van 

de tijd van uitzending, instrumenten voor 

de leeftijdscontrole of andere technische 

maatregelen behoren. De maatregelen zijn 

evenredig aan de mogelijke schade die het 

programma kan berokkenen, mogen niet 

leiden tot aanvullende 

gegevensverwerking en mogen geen 

afbreuk doen aan artikel 8 van 

Verordening (EU) 2016/679. 

Voor de meest schadelijke inhoud, zoals 

nodeloos geweld en pornografie, worden 

de strengste maatregelen getroffen, zoals 

versleuteling en doeltreffend ouderlijk 

toezicht. 

Voor de meest schadelijke inhoud, zoals 

nodeloos geweld en pornografie, worden 

de strengste maatregelen getroffen, zoals 

versleuteling en doeltreffend ouderlijk 

toezicht. 

 De lidstaten zorgen ervoor dat de 
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maatregelen die worden genomen om 

minderjarigen te beschermen tegen 

programma's en inhoud die worden 

verstrekt door aanbieders van 

audiovisuele mediadiensten die onder hun 

bevoegdheid vallen, met als gevolg een 

mogelijke aantasting van hun 

lichamelijke of geestelijke ontwikkeling, 

nodig en proportioneel zijn en volledig 

stroken met de verplichtingen in het 

Handvest, met name degene die zijn 

opgenomen in titel III en artikel 52. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd de artikelen 14 en 15 

van Richtlijn 2000/31/EG zorgen de 

lidstaten ervoor dat de aanbieders van 

videoplatforms passende maatregelen 

nemen om: 

1. Onverminderd de artikelen 14 en 15 

van Richtlijn 2000/31/EG zorgen de 

Commissie en de lidstaten ervoor dat de 

aanbieders van videoplatforms passende 

maatregelen nemen om: 

 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU  

Artikel 28 bis – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) minderjarigen te beschermen tegen 

inhoud die hun lichamelijke, geestelijke en 

morele ontwikkeling kan aantasten; 

(a) alle minderjarigen te beschermen 

tegen inhoud die hun lichamelijke of 

geestelijke ontwikkeling kan aantasten; 
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Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) alle burgers te beschermen tegen 

inhoud die aanzet tot geweld of haat jegens 

een groep personen of een lid van die 

groep die op basis van geslacht, ras, 

huidskleur, godsdienst, afstamming, dan 

wel nationale of etnische afkomst wordt 

gedefinieerd. 

(b) alle burgers te beschermen tegen 

inhoud die aanzet tot geweld of haat jegens 

een groep personen of een lid van die 

groep die op basis van ras, huidskleur, 

etnische of sociale afkomst, genetische 

kenmerken, taal, godsdienst of 

overtuiging, politieke of andere 

denkbeelden, het behoren tot een 

nationale minderheid, vermogen, 

geboorte, handicap, leeftijd, geslacht, 

genderexpressie, genderidentiteit, 

seksuele gerichtheid, verblijfsstatus of 

gezondheid wordt gedefinieerd. Deze 

gronden dienen om de kenmerken van 

"het publiekelijk aanzetten tot geweld of 

haat" verder te verduidelijken, maar 

worden op zich niet beschouwd als basis 

om het aanbieden van audiovisuele 

inhoud te beperken. De lidstaten zorgen 

ervoor dat alle omstandigheden, zoals 

intentie, in acht worden genomen en dat 

de vrijheid van meningsuiting, met name 

artistieke, literaire en journalistieke 

uiting, wordt geëerbiedigd. 

 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 2 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het definiëren en in de 

voorwaarden van de aanbieders van de 

videoplatforms opnemen van de concepten 

van het aanzetten tot geweld of haat als 

(a) het specificeren van de kenmerken 

en in de voorwaarden van de aanbieders 

van de videoplatforms opnemen van de 

concepten van het aanzetten tot geweld of 
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bedoeld in lid 1, onder b), en van inhoud 

die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke 

ontwikkeling van minderjarigen kan 

aantasten overeenkomstig respectievelijk 

de artikelen 6 en 12; 

haat als bedoeld in lid 1, onder b), en van 

inhoud die de lichamelijke of geestelijke 

ontwikkeling van minderjarigen kan 

aantasten overeenkomstig respectievelijk 

de artikelen 6 en 12; De lidstaten zorgen 

ervoor dat maatregelen die zijn gebaseerd 

op voorwaarden alleen mogen worden 

ingevoerd als gebruikers, nadat ze van 

dergelijke maatregelen op de hoogte zijn 

gebracht, op grond van de nationale 

procedureregels de mogelijkheid hebben 

om hun rechten te doen gelden voor een 

rechtbank; 

 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 2 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het tot stand brengen en gebruiken 

van mechanismen waarmee gebruikers van 

videoplatforms de in lid 1 bedoelde, op het 

platform van de betrokken aanbieder van 

een videoplatform opgeslagen inhoud bij 

die aanbieder kunnen rapporteren of 

markeren; 

(b) het tot stand brengen en gebruiken 

van transparante en gebruiksvriendelijke 

mechanismen waarmee gebruikers van 

videoplatforms de in lid 1 bedoelde, op het 

platform van de betrokken aanbieder van 

een videoplatform opgeslagen inhoud bij 

die aanbieder kunnen rapporteren of 

markeren; 

 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 2 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het tot stand brengen en gebruiken 

van systemen voor leeftijdscontrole voor 

gebruikers van videoplatforms met 

betrekking tot inhoud die de lichamelijke, 

(c) het tot stand brengen en gebruiken 

van doeltreffende systemen voor 

leeftijdscontrole voor gebruikers van 

videoplatforms met betrekking tot inhoud 
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geestelijke of zedelijke ontwikkeling van 

minderjarigen kan aantasten; 

die de lichamelijke of geestelijke 

ontwikkeling van minderjarigen kan 

aantasten. Deze systemen leiden niet tot 

aanvullende gegevensverwerking en doen 

geen afbreuk doen aan artikel 8 van 

Verordening (EU) 2016/679. 

 

 

Amendement   50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 2 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het tot stand brengen en gebruiken 

van systemen waarmee de gebruikers van 

videoplatforms een beoordeling van de in 

lid 1 bedoelde inhoud kunnen geven; 

(d) het tot stand brengen en gebruiken 

van gebruiksvriendelijke systemen 

waarmee de gebruikers van videoplatforms 

een beoordeling van de in lid 1 bedoelde 

inhoud kunnen geven; 

 

Amendement   51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 2 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) het ter beschikking stellen van 

systemen voor ouderlijk toezicht met 

betrekking tot inhoud die de lichamelijke, 

geestelijke of zedelijke ontwikkeling van 

minderjarigen kan aantasten; 

(e) het ter beschikking stellen van 

systemen voor ouderlijk toezicht die door 

de eindgebruiker worden beheerd met 

betrekking tot inhoud die de lichamelijke 

of geestelijke ontwikkeling van 

minderjarigen kan aantasten; 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

 Artikel 28 bis – lid 2 – alinea 2 – letter f 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) het tot stand brengen en gebruiken 

van systemen waarmee de aanbieders van 

videoplatforms aan de gebruikers van 

videoplatforms kunnen uitleggen welk 

gevolg er is gegeven aan de onder b) 

genoemde rapportage en markeringen. 

(f) het tot stand brengen en gebruiken 

van systemen waarmee de aanbieders van 

videoplatforms aan de gebruikers van 

videoplatforms kunnen uitleggen wat de 

geldigheid is van en welk gevolg er is 

gegeven aan de onder b) genoemde 

rapportage en markeringen. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Voor de uitvoering van de in de 

leden 1 en 2 genoemde maatregelen 

stimuleren de lidstaten coregulering 

overeenkomstig artikel 4, lid 7. 

3. Voor de uitvoering van de in de 

leden 1 en 2 genoemde maatregelen 

stimuleert de Commissie regulering 

overeenkomstig artikel 4, lid 7, door de 

vaststelling van richtsnoeren om ervoor te 

zorgen dat de gedragscodes stroken met 

de bepalingen van deze richtlijn en dat 

hierin volledig de verplichtingen worden 

nagekomen die zijn opgenomen in het 

Handvest van de grondrechten, met name 

artikel 52. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten stellen de nodige 

mechanismen vast om de geschiktheid van 

in de leden 2 en 3 genoemde en door de 

aanbieders van videoplatforms getroffen 

maatregelen te beoordelen. De lidstaten 

belasten de overeenkomstig artikel 30 

4. De lidstaten stellen de nodige 

mechanismen vast om de wettelijkheid, 

transparantie, noodzakelijkheid, 

effectiviteit en proportionaliteit van in de 

leden 2 en 3 genoemde en door de 

aanbieders van videoplatforms getroffen 
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aangewezen autoriteiten met deze taak. maatregelen te beoordelen. De lidstaten 

belasten de overeenkomstig artikel 30 

aangewezen autoriteiten met deze taak.  De 

onafhankelijke nationale 

reguleringsorganen of -instanties stellen 

de nodige richtsnoeren op om ervoor te 

zorgen dat de maatregelen de vrijheid van 

meningsuiting eerbiedigen, zijn genomen 

met voorafgaande toestemming van de 

rechter en een informatieplicht jegens de 

gebruikers omvatten. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten leggen aan de 

aanbieders van videoplatforms geen 

maatregelen op die strenger zijn dan de in 

de leden 1 en 2 genoemde maatregelen. De 

lidstaten worden er niet van weerhouden 

strengere maatregelen ten aanzien van 

illegale inhoud op te leggen. Bij de 

vaststelling van deze maatregelen dient te 

worden gewaarborgd dat deze voldoen aan 

de door het toepasselijke EU-wetgeving 

gestelde voorwaarden, zoals, indien van 

toepassing, de voorwaarden van de 

artikelen 14 en 15 van Richtlijn 

2000/31/EG of artikel 25 van Richtlijn 

2011/93/EU. 

5. De lidstaten leggen aan de 

aanbieders van videoplatforms geen 

maatregelen op die strenger zijn dan de in 

de leden 1 en 2 genoemde maatregelen. De 

lidstaten worden er niet van weerhouden 

strengere maatregelen ten aanzien van 

illegale inhoud op te leggen, boven op 

geschikte maatregelen die al door 

aanbieders van videoplatforms zijn 

getroffen, op voorwaarde dat alle 

maatregelen die voor de toepassing van 

deze richtlijn worden genomen om het 

online verspreiden of anderszins 

beschikbaar maken van illegale inhoud 

aan het publiek te beperken, stroken met 

het Handvest van de grondrechten, 

beperkt zijn tot wat nodig en proportioneel 

is en worden getroffen met voorafgaande 

toestemming van de rechter. Bij de 

vaststelling van deze maatregelen dient te 

worden gewaarborgd dat deze voldoen aan 

de door het toepasselijke EU-wetgeving 

gestelde voorwaarden, zoals, indien van 

toepassing, de voorwaarden van de 

artikelen 14 en 15 van Richtlijn 

2000/31/EG of artikel 25 van Richtlijn 

2011/93/EU.  De lidstaten verplichten de 
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aanbieders van de videoplatforms niet om 

strengere ex-antecontrolemaatregelen te 

nemen. 

 

Amendement   56 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 28 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De lidstaten waarborgen dat 

klachten- en beroepsregelingen 

beschikbaar zijn voor de beslechting van 

geschillen tussen gebruikers en aanbieders 

van videoplatforms wat betreft de 

toepassing van de in de leden 1 en 2 

genoemde passende maatregelen. 

6. De lidstaten waarborgen dat 

doeltreffende klachten- en 

beroepsregelingen, met inbegrip van 

procedures die in een kennisgeving van 

verweer (counter-notice) voorzien, 
beschikbaar zijn voor de beslechting van 

geschillen tussen gebruikers en aanbieders 

van videoplatforms wat betreft de 

toepassing van de in de leden 1 en 2 

genoemde passende maatregelen. 

 

Amendement   57 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 

Richtlijn 2010/13/EU 

Hoofdstuk XI – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

REGULERINGSINSTANTIES VAN DE 

LIDSTATEN; 
REGULERINGSORGANEN EN -

INSTANTIES VAN DE LIDSTATEN 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 30 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat wijst een of meerder 1. Elke lidstaat wijst op transparante 
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onafhankelijke nationale 

reguleringsinstanties aan. De lidstaten 

zorgen ervoor dat deze juridisch 

gescheiden en functioneel onafhankelijk 

zijn van alle andere openbare of 

particuliere organen. Dit laat onverlet dat 

de lidstaten reguleringsinstanties kunnen 

oprichten die toezicht houden op meerdere 

sectoren. 

wijze een of meer onafhankelijke nationale 

reguleringsorganen en -instanties aan. De 

lidstaten zorgen ervoor dat deze juridisch 

gescheiden en functioneel onafhankelijk 

zijn van alle regeringen en alle andere 

openbare of particuliere organen. Dit laat 

onverlet dat de lidstaten 

reguleringsinstanties kunnen oprichten die 

toezicht houden op meerdere sectoren. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 30 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat het 

proces voor de benoeming van het hoofd 

van een nationaal reguleringsorgaan of -

instantie of de leden van het collegiale 

orgaan dat deze functie binnen een 

nationaal reguleringsorgaan of -instantie 

uitvoert, transparant is en dat hiermee de 

vereiste mate van onafhankelijkheid voor 

de vervulling van de functies hiervan 

gegarandeerd wordt. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale 

reguleringsinstanties hun bevoegdheden 

op onpartijdige en transparante wijze 

uitoefenen, in overeenstemming met de 

doelstellingen van deze richtlijn, met name 

wat betreft pluralisme van de media, 

culturele diversiteit, 

consumentenbescherming, de interne markt 

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale 

reguleringsorganen of -instanties hun 

bevoegdheden op onpartijdige en 

transparante wijze uitoefenen, in 

overeenstemming met de doelstellingen 

van deze richtlijn, met name wat betreft 

pluralisme van de media, non-

discriminatie, culturele diversiteit, 
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en de bevordering van eerlijke 

concurrentie. 

consumentenbescherming, de interne markt 

en de bevordering van eerlijke 

concurrentie. 

 

Amendement   61 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 30 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

nationale reguleringsinstanties over 

adequate handhavingsbevoegdheden 

beschikken om hun functies op 

doeltreffende wijze uit te voeren. 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

nationale reguleringsorganen of -

instanties over adequate 

handhavingsbevoegdheden en middelen 

beschikken om hun functies op 

doeltreffende wijze uit te voeren. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 30 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Ontslag van het hoofd van een 

nationale reguleringsinstantie of de leden 

van het collegiale orgaan dat deze functie 

binnen een nationale reguleringsinstantie 

uitvoert, is uitsluitend mogelijk indien zij 

niet meer voldoen aan de voorwaarden 

voor de uitoefening van hun taken die 

vooraf in de nationale wetgeving zijn 

vastgesteld. Een besluit tot ontslag wordt 

openbaar gemaakt en er wordt een 

motivering beschikbaar gesteld. 

5. Ontslag van het hoofd van een 

nationaal reguleringsorgaan of -instantie 
of de leden van het collegiale orgaan dat 

deze functie binnen een nationaal 

reguleringsorgaan of -instantie uitvoert, is 

uitsluitend mogelijk indien zij niet meer 

voldoen aan de voorwaarden voor de 

uitoefening van hun taken die vooraf in de 

nationale wetgeving zijn vastgesteld en op 

basis van een voorafgaande gemotiveerde 

kennisgeving. Een besluit tot ontslag wordt 

openbaar gemaakt en er wordt een 

motivering beschikbaar gesteld. 
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Amendement  63 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 30 bis – lid 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Europese groep van 

regelgevende instanties voor audiovisuele 

mediadiensten (ERGA) wordt ingesteld. 

1. De Europese groep van 

regelgevende instanties voor audiovisuele 

mediadiensten (ERGA) wordt ingesteld als 

onafhankelijke adviesgroep van 

deskundigen van de Commissie en forum 

voor de uitwisseling van ervaringen en 

beste praktijken tussen de nationale 

reguleringsorganen of -instanties. 

 

Amendement   64 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 30 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De groep wordt samengesteld uit de 

onafhankelijke nationale 

reguleringsinstanties op het gebied van 

audiovisuele mediadiensten. Zij worden 

vertegenwoordigd door de personen die 

aan het hoofd ervan staan of door 

aangewezen vertegenwoordigers op hoog 

niveau van de nationale 

reguleringsinstantie die in de eerste plaats 

verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 

audiovisuele mediadiensten, of, in gevallen 

waarin er geen nationale 

reguleringsinstantie is, door andere 

vertegenwoordigers die volgens hun 

procedures zijn gekozen. Een 

vertegenwoordiger van de Commissie 

neemt deel aan de bijeenkomsten van de 

groep. 

2. De groep wordt samengesteld uit de 

onafhankelijke nationale 

reguleringsorganen of -instanties op het 

gebied van audiovisuele mediadiensten, 

zoals regionale onafhankelijke 

reguleringsorganen en instanties met een 

volledige bevoegdheid op het gebied van 

audiovisuele mediadiensten. Zij worden 

vertegenwoordigd door de personen die 

aan het hoofd ervan staan of door 

aangewezen vertegenwoordigers op hoog 

niveau van het nationale 

reguleringsorgaan of -instantie die in de 

eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het 

toezicht op audiovisuele mediadiensten, of, 

in gevallen waarin er geen nationale 

reguleringsinstantie is, door andere 

vertegenwoordigers die volgens hun 

procedures zijn gekozen. Een 

vertegenwoordiger van de Commissie 

neemt deel aan de bijeenkomsten van de 
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groep. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 30 bis – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de Commissie voorzien van advies 

en ondersteuning bij haar werkzaamheden 

ter waarborging van een samenhangende 

tenuitvoerlegging van het 

regelgevingskader voor audiovisuele 

mediadiensten in alle lidstaten; 

(a) de Commissie voorzien van advies 

en ondersteuning bij haar werkzaamheden 

ter waarborging van een coherente, 

samenhangende en transparante 

tenuitvoerlegging van het 

regelgevingskader voor audiovisuele 

mediadiensten in alle lidstaten; 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 30 bis – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de Commissie voorzien van advies 

en ondersteuning betreffende alle zaken die 

verband houden met audiovisuele 

mediadiensten waarvoor de Commissie 

bevoegd is. Als het gerechtvaardigd is, kan 

de groep, teneinde advies over bepaalde 

zaken aan de Commissie te geven, 

marktdeelnemers, consumenten en 

eindgebruikers raadplegen om de nodige 

informatie te verzamelen; 

(b) de Commissie voorzien van advies 

en ondersteuning betreffende alle zaken die 

verband houden met audiovisuele 

mediadiensten waarvoor de Commissie 

bevoegd is. Als het gerechtvaardigd is, kan 

de groep, teneinde advies over bepaalde 

zaken aan de Commissie te geven, 

marktdeelnemers, consumenten, 

maatschappelijke organisaties op dit 

terrein en eindgebruikers raadplegen om 

de nodige informatie te verzamelen; 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 30 bis – lid 3 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) voorzien in de uitwisseling van 

ervaringen en goede praktijken betreffende 

de toepassing van het regelgevingskader 

voor audiovisuele mediadiensten; 

(c) voorzien in richtsnoeren en de 

uitwisseling van ervaringen en goede 

praktijken betreffende de toepassing van 

het regelgevingskader voor audiovisuele 

mediadiensten; 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 30 bis – lid 3 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) met de leden ervan samenwerken 

en deze voorzien van de informatie die 

noodzakelijk is voor de toepassing van de 

richtlijn, en met name van de artikelen 3 en 

4 van de richtlijn; 

(d) met de leden ervan samenwerken 

en deze voorzien van de informatie die 

noodzakelijk is voor de toepassing van de 

richtlijn, en met name van de artikelen 3, 4 

en 28 bis van de richtlijn; 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 30 bis – lid 3 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) indien de Commissie daarom 

verzoekt, adviezen verstrekken over het 

bepaalde in artikel 2, lid 5 ter, artikel 6 bis, 

lid 3, artikel 9, lid 2, artikel 9, lid 4, en 

over alle zaken die verband houden met 

audiovisuele mediadiensten, met name wat 

betreft de bescherming van minderjarigen 

en het aanzetten tot haat."; 

(e) indien de Commissie daarom 

verzoekt, adviezen verstrekken over het 

bepaalde in artikel 2, lid 5 ter, artikel 6 bis, 

lid 3, artikel 9, lid 2, artikel 9, lid 4, en 

artikel 28, alsmede over alle zaken die 

verband houden met audiovisuele 

mediadiensten, met name wat betreft de 

bescherming van minderjarigen en het 

aanzetten tot haat."; 
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Amendement  70 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 23 

Richtlijn 2010/13/EU 

Artikel 33 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk op [datum – uiterlijk vier jaar na 

vaststelling] en daarna om de drie jaar 

dient de Commissie bij het Europees 

Parlement, de Raad en het Europees 

Economisch en Sociaal Comité een verslag 

in over de toepassing van deze richtlijn. 

Uiterlijk op [datum – uiterlijk vier jaar na 

vaststelling] en daarna om de drie jaar 

dient de Commissie bij het Europees 

Parlement, de Raad en het Europees 

Economisch en Sociaal Comité een verslag 

in over de toepassing van deze richtlijn, 

inclusief de impact van de 

uitvoeringsmaatregelen op de in het 

Handvest van de grondrechten 

vastgestelde grondrechten, met name de 

in artikel 11 opgenomen vrijheid van 

meningsuiting en informatie. 
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