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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie, waarvan als eerste doelstelling wordt genoemd "voor 
optimale concurrentievoorwaarden voor Europese informatietechnologie" te zorgen, kent een 
onderscheid tussen lineaire en niet-lineaire diensten. Voor de eerstbedoelde categorie wordt 
voorgesteld de huidige regelgeving te moderniseren en te vereenvoudigen, en voor de tweede 
categorie slechts een deel van de voor lineaire diensten geldende regels over te nemen (wat 
genoemd wordt de gemeenschappelijke basisset) en wel de regels die betrekking hebben de 
bescherming van minderjarigen, voorkoming van rassenhaat of het verbieden van 
sluikreclame. Jammer is dat de Commissie zich wegens moeilijke of onmogelijke 
technologische tenuitvoerlegging, voor de niet-lineaire diensten beperkt heeft tot een 
minimumset van voorschriften, ook waar het gaat om de bestrijding van discriminatie en of de 
bescherming van minderjarigen. De bescherming van de vrijheden gebiedt dat de rechten en 
verplichtingen die op dit terrein voor de lineaire diensten gelden, zich ook zoveel mogelijk 
uitstrekken tot de niet-lineaire diensten, die een steeds belangrijker plaats in het audiovisuele 
landschap innemen.

Voorts wil de Commissie in dit voorstel de lidstaten aansporen om de onafhankelijkheid te 
waarborgen van de nationale regulerende autoriteiten, die onder meer tot taak hebben erop toe 
te zien dat de richtlijn volgens de daarin vervatte beginselen ten uitvoer wordt gelegd. Dit 
streven valt zeer te prijzen, maar voor de lidstaten die dergelijke autoriteiten nog niet hebben 
ingesteld, zou hieraan meteen de verplichting moeten worden gekoppeld om dat alsnog te 
doen, gezien de essentiële rol die deze autoriteiten vervullen - en wel op het terrein van alle 
audiovisuele mediadiensten -  bij de bescherming van de vrijheden, van minderjarigen, de 
pluriformiteit van de media en de menselijke waardigheid.   

Voorstellen

1. Toegang tot informatie

De rapporteur is zeer tevreden met de invoeging van artikel 3 ter dat de toegang regelt tot 
evenementen van groot belang voor het publiek door middel van korte nieuwsverslagen.

2. Bestrijding van discriminatie en eerbiediging van de menselijke waardigheid 

De rapporteur betreurt dat de opsomming in artikel 3 octies van verschillende vormen van 
discriminatie niet volledig is; zo ontbreekt bijvoorbeeld discriminatie wegens handicap, op 
grond van leeftijd of van seksuele geaardheid die in commerciële communicaties of 
audiovisuele mediadiensten besloten kan liggen.

De rapporteur voelt er ook voor aan artikel 3 sexies de eerbiediging van de menselijke 
waardigheid en de persoonlijke integriteit toe te voegen, om erop toe te zien dat bepaalde 
"reality-tv" programma's waarin kandidaten in vernederende situaties te zien zijn, worden 
verboden.

3. Bescherming van minderjarigen of kwetsbare personen
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De rapporteur wenst artikel 3 quinquies te zien aangevuld met soortgelijke bepalingen als in 
artikel 22 voor lineaire diensten zijn opgenomen, indien dat met passende middelen 
realiseerbaar is.

Ook vindt hij dat de EU de regulerende autoriteiten, de industriëlen en de betrokken NGO's 
moet bewegen tot gezamenlijke research en ontwikkeling van systemen voor de bescherming 
van minderjarigen zoals filters, harmonisatie van de informatiesymbolen e.d. 

4. Bevordering van de culturele verscheidenheid

De rapporteur is zeer ingenomen met de beoogde bijdrage aan de culturele verscheidenheid 
van alle audiovisuele diensten met inbegrip van de non-lineaire diensten, zoals geregeld in 
artikel 3 septies, en hij stelt voor de wijze waarop dit moet worden uitgevoerd nader te 
preciseren.

5. Recht van weerwoord

Het recht van weerwoord zou deel moeten uitmaken van de basis van gemeenschappelijke 
minimumregels voor lineaire en niet-lineaire diensten, want het is immers bekend dat het 
Internet het medium bij uitstek is om aan de meest onjuiste geruchten een zeer snelle 
verspreiding te geven. 

6. Betere toegankelijkheid tot audiovisuele mediadiensten  voor personen met een 
handicap

De rapporteur stelt voor een nieuw artikel 3 dies in te voegen waarbij de lidstaten worden 
verplicht maatregelen te nemen voor een betere toegankelijkheid voor personen met een 
handicap tot audiovisuele mediadiensten, en aan de Commissie elke twee jaar verslag uit te 
brengen over de toepassing van dit artikel.

7. De rol van de nationale regulerende autoriteiten (artikel 23 ter)

De rapporteur zou graag zien dat de richtlijn, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, de verplichting voor de lidstaten bevat tot instelling van een of 
meerdere onafhankelijke, onpartijdige en transparente regulerende autoriteiten.

Hij is van mening dat de bevoegdheden van die regulerende autoriteiten nader moeten worden 
gepreciseerd en dat ervoor moet worden gezorgd dat de niet-lineaire diensten aan het toezicht 
van hetzij bestaande nationale autoriteiten hetzij nieuwe autoriteiten worden onderworpen.

Tot die bevoegdheden zou in ieder geval de bewaking van de pluriformiteit moeten behoren.

Te pleiten zou zijn voor een regeling waarbij de nationale regulerende instanties niet slechts 
de andere nationale autoriteiten of de Commissie op de hoogte brengen wanneer zich een 
ernstige inbreuk op de bepalingen van de richtlijn voordoet, maar in dat geval met elkaar in 
overleg treden.
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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 3

(3) Het belang van audiovisuele 
mediadiensten voor de samenleving, de 
democratie en de cultuur rechtvaardigt de 
toepassing van bijzondere voorschriften voor 
deze diensten.

(3) Het belang van audiovisuele 
mediadiensten voor de samenleving, de 
democratie, het onderwijs en de cultuur 
rechtvaardigt de toepassing van bijzondere 
voorschriften voor deze diensten, opdat de 
fundamentele vrijheden en rechten zoals 
die zijn vervat in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, in het 
Europees Verdrag voor de bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden en in het VN-
Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten behouden blijven en de 
bescherming van minderjarigen, kwetsbare 
personen of  personen met een handicap 
wordt gewaarborgd.

Amendement 2
OVERWEGING 5

(5) Europese bedrijven die audiovisuele 
mediadiensten aanbieden, worden met 
rechtsonzekerheid en een oneerlijk speelveld 
geconfronteerd als gevolg van de wettelijke 
regelingen ten aanzien van de nieuwe 
diensten op aanvraag, zodat het noodzakelijk 
is, zowel om concurrentievervalsing te 
voorkomen als om de rechtszekerheid te 
vergroten, tenminste een basispakket van 
gecoördineerde voorschriften voor alle 

(5) Europese bedrijven die audiovisuele 
mediadiensten aanbieden, worden met 
rechtsonzekerheid en een oneerlijk speelveld 
geconfronteerd als gevolg van de wettelijke 
regelingen ten aanzien van de nieuwe 
diensten op aanvraag, zodat het noodzakelijk 
is, zowel om concurrentievervalsing te 
voorkomen als om de rechtszekerheid te 
vergroten, tenminste een basispakket van 
gecoördineerde voorschriften voor alle 
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audiovisuele mediadiensten vast te stellen. audiovisuele mediadiensten vast te stellen
teneinde met name een toereikend niveau 
van bescherming te waarborgen voor 
minderjarigen en andere kwetsbare 
personen of personen meteen handicap, 
alsmede de eerbiediging van de 
fundamentele vrijheden en rechten.

Amendement 3
OVERWEGING 9

(9) Deze richtlijn is meer in 
overeenstemming met fundamentele rechten 
en beantwoordt volledig aan de door het 
Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie erkende beginselen, met 
name artikel 11. In dit verband belet niets in 
deze richtlijn de lidstaten om hun 
grondwettelijke regels inzake persvrijheid en 
vrijheid van meningsuiting in de media toe 
te passen.

(9) Deze richtlijn is meer in 
overeenstemming met fundamentele rechten 
en beoogt aan te sluiten bij de beginselen 
rechten en vrijheden die in het Handvest 
van de Grondrechten van de Europese Unie 
zijn neergelegd, met name in artikel 11. In 
dit verband worden de lidstaten krachtig 
aangemoedigd om een of meerdere 
onafhankelijke regulerende autoriteiten in 
te stellen zo zij dit nog niet hebben gedaan. 
Deze autoriteiten moeten borg staan voor 
de eerbiediging van grondrechten in de 
context van de levering van audiovisuele 
mediadiensten. Het staat aan de lidstaten 
om te beslissen of het niet wenselijker is om 
één regulerende autoriteit voor alle 
audiovisuele mediadiensten in te stellen 
dan wel meerdere afzonderlijke autoriteiten 
voor elke categorie van  (lineaire en niet-
lineaire) diensten. Overigens belet niets in 
deze richtlijn de lidstaten om hun 
grondwettelijke of bestuursrechtelijke 
regels inzake persvrijheid en vrijheid van 
meningsuiting in de media toe te passen.

Amendement 4
OVERWEGING 10

(10) Vanwege de invoering van een 
minimumpakket van geharmoniseerde 
voorschriften in de artikelen 3 quater tot en 
met 3 nonies kunnen de lidstaten op de 
door deze richtlijn geharmoniseerde 
gebieden niet langer afwijken van het land-

(10) Het bepaalde in de artikelen 3 quater 
tot en met 3 decies van deze richtlijn vormt 
een geheel van geharmoniseerde 
voorschriften die bindend zijn voor de 
lidstaten. Deze kunnen dus onder geen 
enkel voorwendsel afwijken van het land-
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van-oorsprong-beginsel met het oog op de 
bescherming van minderjarigen en de 
bestrijding van het aanzetten tot haat op 
grond van ras, geslacht, geloof of 
nationaliteit en schending van de menselijk 
waardigheid van het individu of de 
bescherming van de consument die door 
artikel 3, lid 4, van Richtlijn 2000/31/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
wordt geboden.

van-oorsprong-beginsel voor wat betreft de 
bescherming van minderjarigen, de 
eerbiediging van de menselijke 
waardigheid, de bestrijding van 
discriminatie en van het aanzetten tot haat 
op grond van ras, geslacht, geloof, sexuele 
geaadheid, ethnische herkomst of 
nationaliteit, de bescherming van 
kwetsbare personen of personen met een 
handicap of de bescherming van de 
consument die door artikel 3, lid 4, van 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad wordt geboden.

Amendement 5
OVERWEGING 25

(25) In haar mededeling aan de Raad en 
het Europees Parlement getiteld Betere 
regelgeving met het oog op economische 
groei en meer banen in de Europese Unie1

heeft de Commissie benadrukt dat een 
zorgvuldige analyse van de passende 
regelgevingsaanpak moet worden gemaakt, 
waarbij in het bijzonder moet worden 
bepaald of voor de betrokken sector en het 
betrokken probleem wetgeving de voorkeur 
moet krijgen of dat alternatieven zoals 
coregulering en zelfregulering overweging 
verdienen. Wat coregulering en 
zelfregulering betreft, voorziet het 
interinstitutioneel akkoord "Beter 
wetgeven"2 in de nodige afspraken omtrent 
definities, criteria en procedures. De 
ervaring heeft uitgewezen dat 
coregulerings- en 
zelfreguleringsinstrumenten die zijn 
opgezet overeenkomstig de verschillende 
wetgevingstradities van de lidstaten, een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het 
bereiken van een hoog niveau van 
consumentenbescherming.
__________
1 COM(2005)0097.
2 PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.

(25) In het in 2003  tussen de Commissie, 
de Raad en het Parlement  gesloten 
interinstitutioneel akkoord "Beter 
wetgeven" wordt de toepassing van 
coregulering voorgestaan: de 
communautaire wetgevende autoriteiten 
leggen de essentiële doelstellingen vast, 
waarbij de keuze van de middelen om de 
aldus omschreven doelstellingen te 
realiseren, aan coregulering of 
zelfregulering wordt overgelaten. Onder 
coregulering wordt verstaan het 
mechanisme waarbij een communautair 
wetsbesluit de verwezenlijking van de door 
de wetgevingsautoriteit omschreven 
doelstellingen overlaat aan de erkende 
betrokken partijen op dit gebied, met name 
economische subjecten, sociale partners, 
niet-gouvernementele organisaties en 
verenigingen. Dit mechanisme 
veronderstelt een duidelijke rolafbakening 
tussen de staat enerzijds en de andere 
actoren anderzijds, bij het 
regelgevingsproces. Zelfregulering, d.w.z. 
de opstelling op initiatief van de 
marktdeelnemers zelf, zonder tussenkomst 
van overheidswege, van gedragscodes, 
filterprogramma's, etiketten of andere 
regelingen, kan op zichzelf niet volstaan 
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om de eerbiediging van de in deze richtlijn 
vervatte beginselen, met name die in 
verband met de bescherming van 
fundamentele rechten en vrijheden, te 
waarborgen.

Motivering

Ofschoon het zaak kan zijn om ruime toepassing te geven aan de coregulering zoals in het 
interinstitutioneel akkoord wordt bepleit, verdient zelfregulering geen eerste plaats als het 
gaat om bescherming van de grondrechten en van minderjarigen.

Amendement 6
OVERWEGING 26

(26) Omroeporganisaties kunnen op basis 
van exclusiviteit de rechten verwerven op de 
uitzending van bepaalde evenementen van 
openbaar belang. Het is evenwel essentieel 
het pluralisme te bevorderen door de 
diversiteit van de nieuwsproductie en 
-programmering in de gehele Europese Unie 
te bevorderen en door de beginselen van 
artikel 11 van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie in acht 
te nemen.

(26) Omroeporganisaties kunnen op basis 
van exclusiviteit de rechten verwerven op de 
uitzending van bepaalde evenementen van 
openbaar belang. Het blijft evenwel 
essentieel de vrije toegang tot informatie en 
het pluralisme te bevorderen door de 
diversiteit van de nieuwsproductie en 
-programmering in de gehele Europese Unie 
te bevorderen en door de beginselen van 
artikel 11 van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie in acht 
te nemen.

Amendement 7
OVERWEGING 28

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

(28) Niet-lineaire diensten onderscheiden 
zich van lineaire diensten door de keuze die 
de gebruiker geboden wordt en de invloed 
die deze kan uitoefenen alsmede door de 
gevolgen ervan voor de samenleving. Dit 
rechtvaardigt dat een soepeler wetgeving 
wordt vastgesteld voor niet-lineaire diensten
dan voor lineaire diensten. Niettemin 
behoren de lidstaten ervoor te zorgen dat de 
aanbieders van niet-lineaire diensten zich 
verbinden toe te zien op de eerbiediging van 
de fundamentele rechten en vrijheden, met 
name de bescherming van minderjarigen 
en kwetsbare personen of personen meteen 
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handicap, eerbiediging van de menselijke 
waardigheid en van het 
discriminatieverbod; deze beginselen 
vormen immers de waarden van de Unie en 
zijn vervat in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en in 
het Europees Verdrag voor de bescherming 
van de rechten van de mens, dat de 
lidstaten hebben te eerbiedigen.

Amendement 8
OVERWEGING 30

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

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

Amendement 9
OVERWEGING 31

(31) De verspreiding van schadelijke inhoud 
en gedrag via audiovisuele mediadiensten 
blijft een bron van zorg voor de wetgever, de 
industrie en ouders. Er zullen bovendien 
nieuwe uitdagingen bijkomen, met name in 
verband met nieuwe platforms en nieuwe 
producten. Derhalve is het noodzakelijk 

(31) De verspreiding van schadelijke inhoud 
en gedrag via audiovisuele mediadiensten 
blijft een bron van zorg voor de wetgever, de 
industrie, ouders en non-gouvernementele 
organisaties voor de bescherming van 
kinderen, kwetsbare personen of personen 
met een handicap. Er zullen bovendien 
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voorschriften in te voeren ten aanzien van de 
lichamelijke, geestelijke en zedelijke 
ontwikkeling van minderjarigen en inzake 
de menselijke waardigheid in alle 
audiovisuele mediadiensten en in 
audiovisuele commerciële communicatie.

nieuwe uitdagingen bijkomen, met name in 
verband met nieuwe platforms en nieuwe 
producten. Derhalve is het noodzakelijk 
voorschriften in te voeren ten aanzien van de 
lichamelijke, geestelijke en zedelijke 
ontwikkeling van minderjarigen en 
kwetsbare personen of personen met een 
handicap en inzake de menselijke 
waardigheid in alle audiovisuele 
mediadiensten en in audiovisuele 
commerciële communicatie.

Amendement 10
OVERWEGING 32

(32) Er dient een zorgvuldige afweging 
plaats te vinden tussen enerzijds de 
maatregelen ter bescherming van 
minderjarigen en de menselijke waardigheid 
en anderzijds het fundamentele recht op 
vrijheid van meningsuiting, zoals dat in het 
Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie is neergelegd. Het doel van 
deze maatregelen is derhalve minderjarigen 
een adequate bescherming, met name wat 
betreft niet-lineaire diensten, te bieden, niet 
om niet voor minderjarigen geschikte inhoud 
als zodanig te verbieden.

(32) Het fundamentele recht op vrijheid 
van meningsuiting, zoals vervat in het 
Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie en het Europees Verdrag 
voor de bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, vindt 
zijn grenzen in de eerbiediging van de 
menselijke waardigheid en de bescherming 
van minderjarigen. Er dient dus een 
evenwicht gevonden te worden waarin 
onder meer de bescherming van 
minderjarigen is gewaarborgd, zonder dat 
voor volwassenen bestemde inhoud wordt 
verboden.

Amendement 11
OVERWEGING 32 BIS (nieuw)

(32 bis) Minderjarigen en kwetsbare 
personen of personen met een, vooral 
geestelijke, handicap kunnen bijzonder 
worden aangegrepen of psychisch of 
psychologisch worden geschokt of in 
verwarring gebracht door programma's 
waarin - verbaal, fysiek of moreel - geweld
voorkomt of waarin de menselijke 
waardigheid wordt aangetast of tot 
rassenhaat of enige vorm van discriminatie 
wordt aangezet. Waar de bescherming van 
al deze personen tot de doelen van deze 
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richtlijn behoort, worden de lidstaten sterk 
aangemoedigd om de aanbieders van 
audiovisuele mediadiensten van dit gebod 
te doordringen en hen te verplichten om 
vóór uitzending duidelijk op de bijzondere 
aard van zulke programma's te attenderen.

Motivering

De bescherming van minderjarigen, kwetsbare personen en personen met een handicap moet 
een van de aandachtspunten blijven van zowel de Europese als de nationale wetgever. Maar 
ook de aanbieders van audiovisuele mediadiensten behoren hierop attent te zijn en de 
gebruikers van hun diensten te waarschuwen tegen de schadelijke gevolgen van sommige 
scènes of programma's voor een kwetsbaar publiek. Zelfregulering en coregulering vinden 
hier hun toepassingsgebied bij uitstek. 

Amendement 12
OVERWEGING 36

(36) Bij de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van artikel 4 van 
Richtlijn 89/552/EEG, zoals gewijzigd, 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat 
omroeporganisaties een voldoende groot 
aandeel Europese coproducties en andere 
Europese producties van buitenlandse 
oorsprong in hun programmering opnemen.

(36) Bij de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van artikel 4 van 
Richtlijn 89/552/EEG, zoals gewijzigd, 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat 
audiovisuele mediadiensten een voldoende 
groot aandeel Europese coproducties en 
andere Europese producties van buitenlandse 
oorsprong in hun programmering opnemen.

Motivering

Op gebied van bevordering van Europese audiovisuele producties moeten de aanbieders van 
non-lineaire diensten voor gelijkwaardige inhouden ook vergelijkbare plichten dragen als de 
aanbieders van lineaire diensten.

Amendement 13
OVERWEGING 38 BIS (nieuw)

(38 bis) Het recht van weerwoord is een 
uitermate geschikt verweermiddel in de on-
line omgeving, wegens de mogelijkheid van 
onmiddellijke correctie van de weersproken 
informatie. Het weerwoord moet echter 
binnen een redelijke termijn na de 
rechtvaardiging van het verzoek te worden 
gegeven, op een geschikt tijdstip en op een 
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geschikte wijze al naar gelang het 
programma waarop het verzoek betrekking 
heeft. Het weerwoord dient hetzelfde 
gewicht te krijgen als de weersproken 
informatie om dezelfde uitwerking bij 
hetzelfde publiek te kunnen bereiken.

Amendement 14
OVERWEGING 40

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

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

Amendement 15
OVERWEGING 45

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

(45) Sluikreclame is een praktijk die door 
deze richtlijn wordt verboden vanwege de 
negatieve effecten ervan op de consument. 
Het verbod op sluikreclame is niet van 
toepassing op rechtmatige productplaatsing 
binnen de door de richtlijn gestelde grenzen
zodra de gebruiker van de dienst hier zeer 
duidelijk over wordt geïnformeerd.
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Amendement 16
OVERWEGING 47

(47) De regelgevingsinstanties moeten 
onafhankelijk zijn van de nationale overheid, 
evenals van aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten zodat zij hun werk op 
onvooringenomen en transparante wijze 
kunnen doen en kunnen bijdragen tot 
pluralisme. Er is nauwe samenwerking 
tussen de nationale regelgevingsinstanties en 
de Commissie noodzakelijk om te 
garanderen dat deze richtlijn correct wordt 
toegepast,

(47) De regelgevingsinstanties, wier bestaan 
en rol onmisbaar zijn gebleken in een 
steeds ingewikkelder wordend universum 
van audiovisuele mediadiensten moeten
onafhankelijk zijn van de nationale overheid, 
evenals van aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten zodat zij hun werk op 
onvooringenomen en transparante wijze 
kunnen doen en kunnen bijdragen tot 
eerbiediging van de vrijheid van 
meningsuiting en het pluralisme. 
Bovendien moeten deze instanties toezien 
op de bescherming van de menselijke 
waardigheid, van minderjarigen, van 
kwetsbare personen en personen met een 
handicap, de bestrijding van elke vorm van 
discriminatie en meer in het algemeen de 
bevordering van de fundamentele rechten 
en vrijheden. Er is nauwe samenwerking 
tussen de nationale regelgevingsinstanties en 
de Commissie noodzakelijk om te 
garanderen dat deze richtlijn correct wordt 
toegepast.

Amendement 17
OVERWEGING 47 BIS (nieuw)

(47 bis) Het recht van personen met een 
handicap en van bejaarde personen om 
deel te hebben aan het sociale en cultrele 
leven zoals vervat in de artikelen 26 en 27 
van het Handvest van de grondrechten, ligt 
onlosmakelijk besloten in in de bepalingen 
inzake de toegankelijkheid van 
audiovisuele mediadiensten. 
Toegankelijkheid van audiovisuele 
mediadiensten impliceert onder meer 
informatiesymbolen, ondertiteling, audio 
description, nasynchronisering en 
gemakkelijk te lezen menus.
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Motivering

Overeenkomstig de toezegging van de Commissie om in al haar beleidsvelden rekening te 
houden met de handicap, is het zaak uitdrukkelijk te verwijzen naar de artikelen van het 
Handvest van de Grondrechten die betrekking hebben op personen met een handicap en 
bejaarden. De voorgestelde, niet-limitatieve lijst bevat bovendien de belangrijkste 
voorbeelden van maatregelen die een lidstaat kan nemen ter realisering van de in het 
Handvest vastgelegde doel. Daarmee kan de uitvoering van het doel worden begunstigd, met 
behoud van de nodige flexibiliteit die bij die uitvoering behoort.

Amendement 18
Artikel 1, letter e)

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

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

Motivering

Het woord programma heeft veeleer betrekking op televisieinhouden. Omwille van de 
duidelijkheid moet dit begrip worden vervangen door het woord "inhoud".

Amendement 19
Artikel 3 ter, lid 1

1. De lidstaten zien erop toe dat in andere 
lidstaten gevestigde omroeporganisaties met 
het oog op korte nieuwsverslagen niet 
verstoken blijven van toegang, op billijke, 
redelijke en niet-discriminerende basis, tot 
evenementen van groot belang voor het 
publiek die door een onder hun bevoegdheid 
vallende omroeporganisaties worden 
uitgezonden.

1. Op grond van het beginsel van vrije 
toegang tot informatie, zoals onder meer 
vervat in artikel 11 van het handvest van de 
Grondrechten, zien de lidstaten erop toe dat 
in andere lidstaten gevestigde 
omroeporganisaties en hun namens 
omroeporganisaties optredende 
bemiddelingsagentschappen met het oog op 
korte nieuwsverslagen niet verstoken blijven 
van toegang, op billijke, redelijke en niet-
discriminerende basis, tot evenementen van 
groot belang voor het publiek die door een 
onder hun bevoegdheid vallende 
omroeporganisaties worden uitgezonden.
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Motivering

Er doet zich hier een inconsistentie voor tussen overweging 27 en artikel 3 ter betreffende het 
recht van bemiddelingsagentschappen, zoals persbureau's, om van toegang tot het signaal 
gebruik te maken. Om geen verwarring te veroorzaken moet in het artikel worden 
gepreciseerd dat de namens omroeporganisaties optredende bemiddelingsagentschappen 
recht hebben op toegang tot het signaal.

Amendement 20
Artikel 3 quater, letter a bis) (nieuw)

a bis) zijn rechtsvorm,

Amendement 21
Artikel 3 quater, letter a ter) (nieuw)

a ter) zijn  kapitaal

Amendement 22
Artikel 3 quater, letter a quater) (nieuw)

a quater) de naam van zijn wettelijk 
vertegenwoordiger

Amendement 23
Artikel 3 quater, letter a quinquies) (nieuw)

a quinquies) de naam van de 
verantwoordelijke bewerker van de inhoud 
indien deze een ander is dan de wettelijk 
vertegenwoordiger 

Amendement 24
Artikel 3 quater, alinea 1 bis (nieuw)

Met het oog op grotere toegankelijkheid 
van de in lid 1 bedoelde gegevens worden 
de lidstaten aangemoedigd openbare 
nationale openbare registers van 
audiovisuele mediadiensten aan te leggen 
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waarin iedere aanbieder van zulke diensten 
met plaats van vestiging in een lidstaat zich 
moet inschrijven met vermelding van de 
hierboven genoemde verplichte gegevens.

Amendement 25
Artikel 3 quinquies

De lidstaten treffen passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat onder hun 
bevoegdheid vallende audiovisuele 
mediadiensten niet zodanig toegankelijk 
worden gesteld dat zij een belemmering 
vormen voor de lichamelijke, geestelijke of 
zedelijke ontwikkeling van minderjarigen.

De lidstaten treffen passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat onder hun 
bevoegdheid vallende audiovisuele 
mediadiensten niet zodanig toegankelijk 
worden gesteld dat zij een belemmering 
vormen voor de waardigheid en 
eerbiediging van het menselijk individu, de 
lichamelijke, geestelijke of zedelijke 
ontwikkeling van minderjarigen en 
kwetsbare personen of personen met een 
handicap.

Amendement 26
Artikel 3 quinquies, alinea 1 bis (nieuw)

De lidsatten zien er met name op toe, dat de 
onder hun bevoegdheid vallende 
aanbieders van audiovisuele mediadiensten 
aan hun gebruikers krachtige 
filtersystemen ter beschikking stellen en 
hen omtrent het bestaan daarvan 
informeren.

Amendement 27
Artikel 3 quinquies, alinea 1 ter (nieuw)

De Commissie en de lidstaten moedigen de 
aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten, de reguleringsautoriteiten 
en alle betrokken partijen aan om 
onderzoek te doen naar de technische en 
juridische haalbaarheid van de 
ontwikkeling van een geharmoniseerde 
informatiesymbolen voor inhouden 
waardoor betere filtering en indeling aan 
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de bron mogelijk worden, ongeacht welk 
platform wordt gebruikt, met het oog op een 
betere bescherming van minderjarigen. 

Amendement 28
Artikel 3 sexies

De lidstaten dragen er met passende 
middelen zorg voor dat audiovisuele 
mediadiensten en audiovisuele commerciële 
communicatie die door onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders worden 
geleverd, niet aanzetten tot haat op grond 
van geslacht, ras of etnische afstamming, 
geloofsovertuiging of levensbeschouwing, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

De lidstaten dragen er met passende 
middelen zorg voor dat audiovisuele 
mediadiensten en audiovisuele commerciële 
communicatie die door onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders worden 
geleverd, niet aanzetten tot haat op grond 
van geslacht, ras of etnische afstamming, 
geloofsovertuiging of levensbeschouwing, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, en 
geen afbreuk doen aan de menselijke 
waardigheid en integriteit van het individu.

Amendement 29
Artikel 3 septies, lid 1

1. De lidstaten zien erop toe dat onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten, voor zover haalbaar en met 
passende middelen, de vervaardiging van en 
toegang tot Europese producties in de zin 
van artikel 6 bevorderen.

1. De lidstaten zien erop toe dat onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders van 
mediadiensten, voor zover haalbaar en met 
passende middelen, de vervaardiging van en 
toegang tot Europese producties in de zin 
van artikel 6 bevorderen. Bij niet-lineaire 
diensten kan dit onder meer op de volgende 
manieren gebeuren: minimum 
investeringen in Europese producties in 
verhouding met de omzet, een minimum 
aandeel van Europese producties in de 
catalogus van video's op aanvraag en 
aantrekkelijke presentatie van Europese 
producties in de elektronische 
programmagidsen.

Motivering

De voorgestelde toevoeging bevat de belangrijkste voorbeelden van door de lidstaten te 
nemen maatregelen voor het bereiken van het in de eerste zin omschreven doel. Hierdoor 
wordt de uitvoering van dit doel bevorderd, met behoud van de nodige flexibiliteit die daarbij 
hoort ("voor zover haalbaar en met passende middelen", niet-limitatieve opsomming van niet-
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verplichte maatregelen). 

Amendement 30
Artikel 3 septies, lid 4

4. De Commissie brengt op basis van de 
door de lidstaten verstrekte informatie 
verslag uit aan het Europees Parlement en de 
Raad over de toepassing van lid 1, rekening 
houdende met de marktontwikkelingen en de 
technologische vooruitgang.

4. De Commissie brengt op basis van de 
door de lidstaten verstrekte informatie en 
een onafhankelijke studie, elke twee jaar  
verslag uit aan het Europees Parlement en de 
Raad over de toepassing van lid 1, rekening 
houdende met de marktontwikkelingen en de 
technologische vooruitgang, en met de ten 
doel gestelde culturele diversiteit.

Amendement 31
Artikel 3 septies, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Uiterlijk bij het verstrijken van vijf 
jaar na inwerkingtreding van deze richtlijn, 
herziet de Raad de uitvoering van dit artikel 
op basis van een verslag van de Commissie 
waarin deze zonodig voorstellen tot 
aanpassing formuleert, rekening houdende 
met commerciële en technologische 
ontwikkelingen en met de ten doel gestelde 
culturele diversiteit, en van een 
onafhankelijke studie naar de uitwerking 
van de krachtens lid 1 genomen 
maatregelen. 

Motivering

Toezicht op doelmatige uitvoering van dit artikel is van primordiaal belang en daarom moet 
een systeem voor herziening van dit artikel worden ingevoegd dat is ontleend aan de regeling 
die thans voor de televisieomroep geldt en is omschreven in de artikelen 4, lid 4, en 25 bis van 
de richtlijn TVZG.

Amendement 32
Artikel 3 octies, letter c), punt i)

i) discriminatie inhouden naar ras, geslacht 
of nationaliteit;

i) discriminatie inhouden naar ras, ethnische 
herkomst, geslacht, sexuele geaardheid 
leeftijd, handicap, godsdienst, 
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levensovertuiging of nationaliteit;

Amendement 33
Artikel 3 octies, letter c), punt i bis) (nieuw)

i bis) afbreuk doen aan de menselijke 
waardigheid 

Amendement 34
Artikel 3 octies, letter c), punt iii)

iii) aansporen tot gedrag dat schadelijk is 
voor gezondheid of veiligheid;

iii) aansporen tot delinquent of crimineel 
gedrag ;

Amendement 35
Artikel 3 octies, letter c), punt iv)

iv) aansporen tot gedrag dat schadelijk is 
voor het milieu;

iv) aansporen tot gedrag dat schadelijk is 
voor de gezondheid of het milieu;

Amendement 36
Artikel 3 octies, letter f)

f) audiovisuele commerciële communicatie 
mag minderjarigen geen geestelijke of 
lichamelijke schade toebrengen. Daarom 
mag deze minderjarigen er niet direct toe 
aanzetten een product of dienst te kopen 
door misbruik te maken van hun 
onervarenheid of naïviteit, hen niet 
stimuleren hun ouders of anderen te 
overreden de aangeprezen producten of 
diensten aan te kopen, geen misbruik maken 
van het bijzondere vertrouwen dat 
minderjarigen in ouders, leerkrachten of 
andere personen stellen, en redelijkerwijs 
niet minderjarigen in gevaarlijke situaties 
tonen.

f) audiovisuele commerciële communicatie 
mag minderjarigen geen geestelijke of 
lichamelijke schade toebrengen of gericht 
zijn op misbruik van de ontvankelijkheid
van minderjarigen en kwetsbare personen 
of personen met een handicap. Daarom 
mag deze minderjarigen er niet direct toe 
aanzetten een product of dienst te kopen 
door misbruik te maken van hun 
onervarenheid of naïviteit, hen niet 
stimuleren hun ouders of anderen te 
overreden de aangeprezen producten of 
diensten aan te kopen, geen misbruik maken 
van het bijzondere vertrouwen dat 
minderjarigen in ouders, leerkrachten of 
andere personen stellen, en redelijkerwijs 
niet minderjarigen in gevaarlijke situaties 
tonen, tenzij dit voor instructieve of 
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educatieve doeleinden gerechtvaardigd is. 

Amendement 37
Artikel 3 nonies, lid 2

2. Audiovisuele mediadiensten mogen niet 
worden gesponsord door ondernemingen 
waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de 
productie of verkoop van sigaretten en 
andere tabaksproducten. Bovendien mogen 
audiovisuele mediadiensten geen 
productplaatsing bevatten voor 
tabaksproducten of sigaretten of van 
ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit 
in de productie of verkoop van sigaretten en 
andere tabaksproducten bestaat.

2. Audiovisuele mediadiensten mogen niet 
worden gesponsord door ondernemingen 
waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de 
productie of verkoop van sigaretten en 
andere tabaksproducten. Bovendien mogen 
zij geen productplaatsing bevatten voor 
tabaksproducten of sigaretten of van 
ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit 
in de productie of verkoop van sigaretten en 
andere tabaksproducten bestaat.

Amendement 38
Artikel 3 nonies, lid 4

4. Nieuws en actualiteiten mogen niet 
worden gesponsord en mogen geen 
productplaatsing bevatten. Audiovisuele 
mediadiensten voor kinderen en 
documentaires mogen geen productplaatsing 
bevatten."

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

Amendement 39
Artikel 3 decies (nieuw)

1. De lidstaten dragen er met passende, 
algemene dan wel specifieke maatregelen 
zorg voor dat onder hun bevoegdheid 
vallende audiovisuele mediadiensten 
geleidelijk volledig toegankelijk worden 
voor personen met een handicap.
2. Uiterlijk bij het verstrijken van vijf jaar 
na inwerkingtreding van deze richtlijn, en 
vervolgens elke twee jaar, leggen de 
lidstaten de Commissie een nationaal 
verslag voor over de toepassing van dit 
artikel. Dit verslag bevat onder meer 
statistieken over de geboekte vooruitgang 
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naar de ten doel gestelde toegankelijkheid 
als bedoeld in lid 1, de redenen van
eventuele mislukking en de getroffen of 
voorgenomen correctiemaatregelen. 

Motivering

Er moet een nieuw artikel worden ingevoegd waarbij de lidstaten worden verplicht alle 
geschikte maatregelen te nemen om te zorgen dat audiovisuele mediadiensten toegankelijk 
zijn voor personen met een handicap en regelmatig verslag uit te brengen over de 
vooruitgang naar de ten doel gestelde volledige toegankelijkheid.

Amendement 40
Artikel 3 undecies (nieuw)

1. Onverminderd andere in de lidstaten 
geldende burgerrechtelijke, 
administratiefrechtelijke of strafrechtelijke 
bepalingen, genieten, ongeacht hun 
nationaliteit, alle natuurlijke en 
rechtspersonen wier wettige belangen, met 
name aanzien en reputatie, zijn aangetast 
door een onjuiste bewering tijdens een 
televisie-uitzending, het recht op 
weerwoord of vergelijkbare middelen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht 
op weerwoord of vergelijkbare middelen 
niet wordt belemmerd door het 
voorschrijven van onredelijke regels of 
voorwaarden. Het weerwoord moet binnen 
een redelijke tijd na het motiveren van het 
verzoek worden uitgezonden, op een tijd en 
een wijze die passend zijn voor de 
uitzending waarop het verzoek betrekking 
heeft.
2. Het recht op weerwoord of vergelijkbare 
middelen kan worden uitgeoefend 
tegenover alle aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten die onder de rechtsmacht 
van een lidstaat vallen. 
3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om dit recht of deze 
maatregelen te verwezenlijken en de 
procedure vast te stellen voor de 
uitoefening van dit recht. Met name zien zij 
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erop toe dat de termijn voor de uitoefening 
van het recht op weerwoord of 
vergelijkbare maatregelen voldoende ruim 
is en dat een en ander zodanig is 
georganiseerd dat natuurlijke of 
rechtspersonen die in andere lidstaten 
woonachtig of gevestigd zijn, dit recht of 
deze maatregelen op passende wijze 
kunnen uitoefenen. 
4. Het verzoek om recht op weerwoord of 
vergelijkbare maatregelen kan worden 
geweigerd indien een dergelijk verzoek 
volgens de in lid 1 vastgestelde 
voorwaarden niet is gerechtvaardigd, een 
strafbare handeling behelst, de 
omroeporganisatie door uitzending 
civielrechtelijk aansprakelijk zou kunnen 
worden gesteld of indien het verzoek 
indruist tegen de goede zeden. 
5. Er dient te worden voorzien in 
procedures waarbij geschillen betreffende 
de uitoefening van het recht op weerwoord 
of vergelijkbare maatregelen aan het 
oordeel van de rechter kunnen worden 
voorgelegd.
6. Het recht van weerwoord laat andere 
rechtsmiddelen onverlet die openstaan voor 
personen wier recht op waardigheid, eer, 
goede naam of persoonlijke levenssfeer 
door de media is veronachtzaamd. 

Motivering

Het recht van weerwoord moet gelden voor alle audiovisuele mediadiensten en niet alleen 
voor de lineaire diensten.

Amendement 41
Artikel 23

1. Onverminderd andere in de lidstaten 
geldende burgerrechtelijke, 
administratiefrechtelijke of strafrechtelijke 
bepalingen, genieten, ongeacht hun 
nationaliteit, alle natuurlijke en 
rechtspersonen wier wettige belangen, met 

Schrappen
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name aanzien en reputatie, zijn aangetast 
door een onjuiste bewering tijdens een 
televisie-uitzending, het recht op 
weerwoord of vergelijkbare middelen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht 
op weerwoord of vergelijkbare middelen 
niet wordt belemmerd door het 
voorschrijven van onredelijke regels of 
voorwaarden. Het weerwoord moet binnen 
een redelijke tijd na het motiveren van het 
verzoek worden uitgezonden, op een tijd en 
een wijze die passend zijn voor de 
uitzending waarop het verzoek betrekking 
heeft.
2. Het recht op weerwoord of vergelijkbare 
maatregelen gelden ten opzichte van alle 
televisie-omroeporganisaties die onder de 
rechtsmacht van een Lid-Staat vallen. 

3. De Lid-Staten nemen de nodige 
maatregelen om dit recht of deze 
maatregelen te verwezenlijken en de 
procedure vast te stellen voor de 
uitoefening van dit recht. Met name zien zij 
erop toe dat de termijn voor de uitoefening
van het recht op weerwoord of 
vergelijkbare maatregelen voldoende ruim 
is en dat een en ander zodanig is 
georganiseerd dat natuurlijke of 
rechtspersonen die in andere Lid-Staten 
woonachtig of gevestigd zijn, dit recht of 
deze maatregelen op passende wijze
kunnen uitoefenen. 

4.  Het verzoek om recht op weerwoord of 
vergelijkbare maatregelen kan worden 
geweigerd indien een dergelijk verzoek 
volgens de in lid 1 vastgestelde 
voorwaarden niet is gerechtvaardigd, een 
strafbare handeling behelst, de 
omroeporganisatie door uitzending 
civielrechtelijk aansprakelijk zou kunnen 
worden gesteld of indien het verzoek 
indruist tegen de goede zeden. 
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5. Er dient te worden voorzien in 
procedures waarbij geschillen betreffende 
de uitoefening van het recht op weerwoord 
of vergelijkbare maatregelen aan het 
oordeel van de rechter kunnen worden 
voorgelegd. 

Motivering

Het recht van weerwoord moet gelden voor alle audiovisuele mediadiensten en niet alleen 
voor de lineaire diensten.

Amendement 42
Artikel 23 ter, lid 1

1. De lidstaten garanderen de 
onafhankelijkheid van de nationale 
regelgevende instanties en zien erop toe dat 
die hun bevoegdheden op 
onvooringenomen en transparante wijze 
uitoefenen.

1. De lidstaten dragen zorg voor de 
instelling van regulerende autoriteiten wier 
onafhankelijkheid van elke politieke, 
economische of financiële invloedssfeer, de 
onpartijdigheid en de transparentie in hun 
werkwijze en beslissingsproces zij 
waarborgen.

Amendement 43
Artikel 23 ter, lid 1 bis (nieuw)

2. Aan deze regulerende autoriteiten 
kunnen de lidstaten de taak toevertrouwen  
toe te zien op naleving van de bepalingen 
van deze  de richtlijn door de aanbieders 
van audiovisuele mediadiensten, met name 
waar het gaat om vrijheid van 
meningsuiting, pluriformiteit van de media, 
de menselijke waardigheid, het 
discriminatieverbod en de bescherming van 
minderjarigen, kwetsbare personen of 
personen met een handicap. 

Amendement 44
Artikel 23 ter, lid 2
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2. De nationale regelgevende instanties 
verschaffen elkaar en de Commissie de 
informatie die nodig is voor de toepassing 
van de bepalingen van deze richtlijn."

2. De nationale regelgevende instanties 
verschaffen elkaar en de Commissie de 
informatie die nodig is voor de toepassing 
van de bepalingen van deze richtlijn en in 
geval van ernstige inbreuk op de 
bepalingen van de richtlijn treden zij met 
elkaar in overleg voor de keuze van de te 
nemen maatregelen.


