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37. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

πξόηαζε ηεο Επηηξνπήο λα εληζρπζεί ε 

θνξεηόηεηα θαη ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλωζνύλ ε ειεύζεξε 

θπθινθνξία πεξηερνκέλνπ ή ππεξεζηώλ 

πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαη δηαηίζεληαη 

λόκηκα, σο έλα πξώην βήκα πξνθεηκέλνπ 

λα ηεζεί ηέινο ζηνλ αδηθαηνιόγεην 

γεσγξαθηθό απνθιεηζκό, θαζώο θαη ε 

πξνζβαζηκόηεηα θαη ε δηαζπλνξηαθή 

ιεηηνπξγία ησλ ζπλδξνκώλ· ηνλίδεη όηη δελ 

ππάξρεη αληίθαζε κεηαμύ ηεο αξρήο ηεο 

εδαθηθόηεηαο θαη ησλ κέηξσλ γηα ηελ 

άξζε ησλ θξαγκώλ ζηε θνξεηόηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ·  

37. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

πξόηαζε θαλνληζκνύ ηεο Επηηξνπήο γηα 

ηε δηαζπλνξηαθή θνξεηόηεηα ππεξεζηώλ 

δηαδηθηπαθνύ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία έρεη 

ωο ζηόρν λα εληζρπζνύλ ε 

δηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε ειεύζεξε 

θπθινθνξία πεξηερνκέλνπ ή ππεξεζηώλ 

πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαη δηαηίζεληαη 

λόκηκα, σο έλα πξώην βήκα πξνθεηκέλνπ 

λα ηεζεί ηέινο ζηνλ αδηθαηνιόγεην 

γεσγξαθηθό απνθιεηζκό, θαζώο θαη ε 

πξνζβαζηκόηεηα θαη ε δηαζπλνξηαθή 

ιεηηνπξγία ησλ ζπλδξνκώλ· ηνλίδεη όηη δελ 

ππάξρεη αληίθαζε κεηαμύ ηεο αξρήο ηεο 

εδαθηθόηεηαο θαη ησλ κέηξσλ γηα ηελ 

άξζε ησλ θξαγκώλ ζηε θνξεηόηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ·  
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  38α. ζεκεηώλεη όηη ε Επηηξνπή, ζην 

πιαίζην ηεο αλαθνίλωζήο ηεο γηα έλα 

ζύγρξνλν θαη πην επξωπαϊθό πιαίζην γηα 

ηα δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

εμεηάδεη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίωζε ηεο 

πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηεο δπλαηόηεηαο 

εληνπηζκνύ πεξηερνκέλνπ· ζεκεηώλεη όηη 

είλαη ζεκαληηθό ηα λέα κνληέια λα 

παξέρνπλ νθέιε ζηνπο θαηαλαιωηέο, κε 

ζθνπό λα εμαζθαιίδεηαη ε γιωζζηθή θαη 

πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία ρωξίο λα 

ππνλνκεύνληαη ηα θίλεηξα γηα επελδύζεηο 

ζηελ παξαγωγή πεξηερνκέλνπ· 
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65. πξνηξέπεη ηελ Επηηξνπή λα ιάβεη 

ππόςε ηεο ηηο αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο 

παξαθνινύζεζεο νπηηθναθνπζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηνπο λένπο ηξόπνπο 

πξόζβαζεο ζε απηό, επζπγξακκίδνληαο ηηο 

γξακκηθέο κε ηηο κε γξακκηθέο ππεξεζίεο 

θαη θαζηεξώλνληαο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

ζε επξωπαϊθό επίπεδν γηα όιεο ηηο 

ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθώλ κέζωλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλεθηηθή 

ηνπο εθαξκνγή, εθηόο από ηηο 

πεξηπηώζεηο όπνπ ην πεξηερόκελν απηό 

είλαη απαξαίηεην ζπκπιήξωκα κε 

νπηηθναθνπζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ή 

ππεξεζίαο· θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα 

θξάηε κέιε λα αλαπηύμνπλ πεξαηηέξσ ηελ 

έλλνηα ηεο ππεξεζίαο κέζσλ, ε νπνία 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο ΥΟΑΜ, 

κε ηέηνην ηξόπν ώζηε αθελόο λα παξέρεηαη 

επαξθήο επειημία ζηα θξάηε κέιε θαη 

αθεηέξνπ λα ιακβάλνληαη πεξηζζόηεξν 

ππόςε νη πηζαλέο θνηλσληθνπνιηηηθέο 

επηπηώζεηο ησλ ππεξεζηώλ θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηπηώζεσλ απηώλ, 

ηδίσο όζνλ αθνξά ηε δηακόξθσζε 

απόςεσλ θαη ηελ πνιπθσλία, θαζώο θαη ην 

δήηεκα ηεο ζπληαθηηθήο επζύλεο· 

65. πξνηξέπεη ηελ Επηηξνπή λα ιάβεη 

ππόςε ηεο ηηο αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο 

παξαθνινύζεζεο νπηηθναθνπζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηνπο λένπο ηξόπνπο 

πξόζβαζεο ζε απηό, επζπγξακκίδνληαο ηηο 

γξακκηθέο κε ηηο κε γξακκηθέο ππεξεζίεο 

θαη εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια όηη ε 

επζπγξάκκηζε απηή δελ ζα νδεγεί ζηελ 

ππνβάζκηζε ηεο πξνζηαζίαο ηωλ 

αλειίθωλ ή ηωλ θαηαλαιωηώλ· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

αλαπηύμνπλ πεξαηηέξσ ηελ έλλνηα ηεο 

ππεξεζίαο κέζσλ, ε νπνία νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο ΥΟΑΜ, κε ηέηνην 

ηξόπν ώζηε αθελόο λα παξέρεηαη επαξθήο 

επειημία ζηα θξάηε κέιε θαη αθεηέξνπ λα 

ιακβάλνληαη πεξηζζόηεξν ππόςε νη 

πηζαλέο θνηλσληθνπνιηηηθέο επηπηώζεηο 

ησλ ππεξεζηώλ θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηπηώζεσλ απηώλ, 

ηδίσο όζνλ αθνξά ηε δηακόξθσζε 

απόςεσλ θαη ηελ πνιπθσλία, θαζώο θαη ην 

δήηεκα ηεο ζπληαθηηθήο επζύλεο· 
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