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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.  

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ....................................................................................................... 80 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της 

αγοράς 

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0287), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και τα άρθρα 53, παράγραφος 1 και 62 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8 0193/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ...1, 

– Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών...2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας καθώς και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της 

Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 

και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0000/2016), 

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Τίτλος 1 

                                                 
1 xxxxxx. 
2 xxxxxx. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόταση Πρόταση 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση της οδηγίας 

2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων 

νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των 

μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς 

για την τροποποίηση της οδηγίας 

2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων 

νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των 

μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς 

(οδηγία για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων) 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η τελευταία ουσιώδης 

τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου27, που κωδικοποιήθηκε στη 

συνέχεια από την οδηγία 2010/13/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου28, επήλθε το 2007 με την 

έκδοση της οδηγίας 2007/65/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου29. Έκτοτε, υπήρξαν 

σημαντικές και ταχείες εξελίξεις στην 

αγορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων. Οι τεχνικές εξελίξεις παρέχουν 

δυνατότητες για νέα είδη υπηρεσιών και 

εμπειριών των χρηστών. Οι συνήθειες 

τηλεθέασης, ιδίως των νεότερων γενεών, 

έχουν αλλάξει σημαντικά. Αν και η κύρια 

οθόνη τηλεόρασης εξακολουθεί να 

αποτελεί σημαντική συσκευή για την 

ανταλλαγή οπτικοακουστικών εμπειριών, 

πολλοί τηλεθεατές έχουν μεταστραφεί σε 

(1) Η τελευταία ουσιώδης 

τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου27, που κωδικοποιήθηκε στη 

συνέχεια από την οδηγία 2010/13/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου28, επήλθε το 2007 με την 

έκδοση της οδηγίας 2007/65/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου29. Έκτοτε, υπήρξαν 

σημαντικές και ταχείες εξελίξεις στην 

αγορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων. Οι τεχνικές εξελίξεις παρέχουν 

δυνατότητες για νέα είδη υπηρεσιών και 

εμπειριών των χρηστών. Οι συνήθειες 

τηλεθέασης, ιδίως των νεότερων γενεών, 

έχουν αλλάξει σημαντικά. Αν και η κύρια 

οθόνη τηλεόρασης εξακολουθεί να 

αποτελεί σημαντική συσκευή για την 

ανταλλαγή οπτικοακουστικών εμπειριών, 

πολλοί τηλεθεατές έχουν μεταστραφεί σε 
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άλλες, φορητές συσκευές για την 

παρακολούθηση οπτικοακουστικού 

περιεχομένου. Το παραδοσιακό τηλεοπτικό 

περιεχόμενο εξακολουθεί να 

αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του 

μέσου ημερήσιου χρόνου τηλεθέασης. 

Ωστόσο, νέοι τύποι περιεχομένου, όπως τα 

βίντεο σύντομης διάρκειας ή το 

περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, 

αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία 

ενώ έχουν πλέον καθιερωθεί νέοι 

παράγοντες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών 

βίντεο κατά παραγγελία και οι πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο. 

άλλες, φορητές συσκευές για την 

παρακολούθηση οπτικοακουστικού 

περιεχομένου. Το παραδοσιακό τηλεοπτικό 

περιεχόμενο εξακολουθεί να 

αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του 

μέσου ημερήσιου χρόνου τηλεθέασης. 

Ωστόσο, νέοι τύποι περιεχομένου, όπως τα 

βίντεο σύντομης διάρκειας ή το 

περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, 

αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία 

ενώ έχουν πλέον καθιερωθεί νέοι 

παράγοντες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών 

βίντεο κατά παραγγελία και οι πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο. Αυτή η διαρκώς 

αυξανόμενη σύγκλιση των 

οπτικοακουστικών μέσων απαιτεί ένα 

επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο. 

__________________ __________________ 

27 Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό 

ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών 

δραστηριοτήτων (οδηγία για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 298 της 

17.10.1989, σ. 23). 

27 Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό 

ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών 

δραστηριοτήτων (οδηγία για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 298 της 

17.10.1989, σ. 23). 

28 Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό 

ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ 

L 95 της 15.4.2010, σ. 1). 

28 Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό 

ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ 

L 95 της 15.4.2010, σ. 1). 

29 Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Δεκεμβρίου 2007, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, για 

το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση 

τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332 

της 18.12.2007, σ. 27). 

29 Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Δεκεμβρίου 2007, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, για 

το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση 

τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332 

της 18.12.2007, σ. 27). 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Στις 6 Μαΐου 2015, η Επιτροπή 

ενέκρινε «Στρατηγική για την ψηφιακή 

ενιαία αγορά της Ευρώπης»30 στην οποία 

ανακοίνωσε την επανεξέταση της οδηγίας 

2010/13/ΕΕ. 

(2) Στις 6 Μαΐου 2015, η Επιτροπή 

ενέκρινε «Στρατηγική για την ψηφιακή 

ενιαία αγορά της Ευρώπης»30 στην οποία 

ανακοίνωσε την επανεξέταση της οδηγίας 

2010/13/ΕΕ. Στις 19 Ιανουαρίου 2016, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 

ψήφισμα «σχετικά με την πορεία προς 

μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή 

ενιαία αγορά»30α, όπου διευκρινίζει τι 

περιμένει από την επανεξέταση.  Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 

επανειλημμένα ζητήσει επανεξέταση, στις 

4 Ιουλίου 2013 με το ψήφισμά του 

«σχετικά με την υβριδική τηλεόραση 

(«συνδεδεμένη τηλεόραση - Connected 

TV»)»30β και στις 12 Μαρτίου 2014 με το 

ψήφισμά του «σχετικά με την 

προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση 

στον οπτικοακουστικό κόσμο»30γ και έχει 

καθορίσει τους στόχους αυτής της 

επανεξέτασης. 

__________________ __________________ 

30 COM(2015) 192 τελικό 30 COM(2015) 192 τελικό 

 30α P8_TA(2016)0009 

 30β P7_TA(2013)0329 

 30γ P7_TA(2014)0232 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η οδηγία 2010/13/ΕΕ θα πρέπει να 

εξακολουθήσει να ισχύει μόνο για τις 

υπηρεσίες που έχουν ως κύριο σκοπό την 

παροχή προγραμμάτων ενημερωτικού, 

ψυχαγωγικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

Η απαίτηση ως προς τον κύριο αυτό σκοπό 

θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι 

ικανοποιείται, εάν η υπηρεσία έχει 

οπτικοακουστικό περιεχόμενο και μορφή 

που μπορούν να διαχωριστούν από την 

κύρια δραστηριότητα του παρόχου 

υπηρεσιών, όπως τα αυτοτελή τμήματα 

ηλεκτρονικών εφημερίδων που περιέχουν 

οπτικοακουστικά προγράμματα ή βίντεο 

που παράγονται από χρήστες, όταν τα 

τμήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν 

διαχωρίσιμα από την κύρια δραστηριότητά 

τους. Δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης, εκτός εάν 

παρέχουν κάποια υπηρεσία που εμπίπτει 

στον ορισμό της πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο. Μια υπηρεσία θα πρέπει να 

θεωρείται ότι είναι απλώς αναπόσπαστο 

συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητας 

λόγω των δεσμών μεταξύ της προσφοράς 

οπτικοακουστικής υπηρεσίας και της 

κύριας δραστηριότητας. Οι τηλεοπτικοί 

σταθμοί ή κάθε άλλη οπτικοακουστική 

υπηρεσία υπό τη συντακτική ευθύνη ενός 

παρόχου υπηρεσιών μπορεί να συνιστούν 

από μόνα τους υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, ακόμη και εάν 

παρέχονται στο πλαίσιο πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο, χαρακτηριστικό της 

οποίας είναι η απουσία συντακτικής 

ευθύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, 

εναπόκειται στους παρόχους που φέρουν 

τη συντακτική ευθύνη να τηρούν τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

(3) Η οδηγία 2010/13/ΕΕ θα πρέπει να 

ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που έχουν ως 

κύριο σκοπό την παροχή προγραμμάτων 

ενημερωτικού, ψυχαγωγικού ή 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η απαίτηση ως 

προς τον κύριο αυτό σκοπό θα πρέπει 

επίσης να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται, εάν 

η υπηρεσία έχει οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο και μορφή που μπορούν να 

διαχωριστούν από την κύρια 

δραστηριότητα του παρόχου υπηρεσιών, 

όπως τα αυτοτελή τμήματα ηλεκτρονικών 

εφημερίδων που περιέχουν 

οπτικοακουστικά προγράμματα ή βίντεο 

που παράγονται από χρήστες, όταν τα 

τμήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν 

διαχωρίσιμα από την κύρια δραστηριότητά 

τους. Δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης, εκτός εάν 

παρέχουν κάποια υπηρεσία που εμπίπτει 

στον ορισμό της πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο. Μια υπηρεσία θα πρέπει να 

θεωρείται ότι είναι απλώς αναπόσπαστο 

συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητας 

λόγω των δεσμών μεταξύ της προσφοράς 

οπτικοακουστικής υπηρεσίας και της 

κύριας δραστηριότητας. Οι τηλεοπτικοί 

σταθμοί ή κάθε άλλη οπτικοακουστική 

υπηρεσία υπό τη συντακτική ευθύνη ενός 

παρόχου υπηρεσιών μπορεί να συνιστούν 

από μόνα τους υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, ακόμη και εάν 

παρέχονται στο πλαίσιο πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο, χαρακτηριστικό της 

οποίας είναι η απουσία συντακτικής 

ευθύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, 

εναπόκειται στους παρόχους που φέρουν 

τη συντακτική ευθύνη να τηρούν τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Για να διαπιστωθεί η δικαιοδοσία 

απαιτείται εκτίμηση της πραγματικής 

κατάστασης με βάση τα κριτήρια που 

ορίζονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ. Η 

αξιολόγηση τέτοιων πραγματικών 

καταστάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα. 

Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών 

συνεργασίας που προβλέπονται στα άρθρα 

3 και 4 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, είναι 

σημαντικό να μπορεί η Επιτροπή να 

στηρίζει τα συμπεράσματά της σε 

αξιόπιστα πραγματικά περιστατικά. Η 

ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 

αρχών για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) θα 

πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει την 

εξουσιοδότηση να εκδίδει γνώμες σε 

θέματα δικαιοδοσίας κατόπιν αιτήματος 

της Επιτροπής. 

(5) Για να διαπιστωθεί η δικαιοδοσία 

απαιτείται εκτίμηση της πραγματικής 

κατάστασης με βάση τα κριτήρια που 

ορίζονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ. Η 

αξιολόγηση τέτοιων πραγματικών 

καταστάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα. 

Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών 

συνεργασίας που προβλέπονται στα άρθρα 

3 και 4 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, είναι 

σημαντικό να μπορεί η Επιτροπή να 

στηρίζει τα συμπεράσματά της σε 

αξιόπιστα πραγματικά περιστατικά. Η 

«επιτροπή επαφών » θα πρέπει, ως εκ 

τούτου, να αποφασίζει πάνω σε γνώμες σε 

θέματα δικαιοδοσίας που κατόπιν 

αιτήματος της Επιτροπής εκπονούνται από 

την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 

αρχών για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων (ERGA). 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Στην ανακοίνωσή της προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για 

καλύτερα αποτελέσματα – ένα 

θεματολόγιο της ΕΕ»31, η Επιτροπή τονίζει 

ότι, κατά την εξέταση πολιτικών λύσεων, 

εξετάζει τόσο κανονιστικά όσο και άρτια 

σχεδιασμένα μη κανονιστικά μέσα, με 

βάση τις κοινές πρακτικές και τις αρχές για 

καλύτερη αυτορρύθμιση και συρρύθμιση32. 

(7) Στην ανακοίνωσή της προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για 

καλύτερα αποτελέσματα – ένα 

θεματολόγιο της ΕΕ»31, η Επιτροπή τονίζει 

ότι, κατά την εξέταση πολιτικών λύσεων, 

εξετάζει τόσο κανονιστικά όσο και μη 

κανονιστικά μέσα, με βάση τις κοινές 

πρακτικές και τις αρχές για καλύτερη 

αυτορρύθμιση και συρρύθμιση32. 
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Ορισμένοι κώδικες που δημιουργήθηκαν 

σε τομείς που συντονίζονται από την 

οδηγία έχει αποδειχθεί ότι είναι καλά 

σχεδιασμένοι, σύμφωνα με τις αρχές για 

καλύτερη αυτορρύθμιση και συρρύθμιση. 

Η ύπαρξη ενός νομοθετικού συστήματος 

στήριξης θεωρείται σημαντικός 

παράγοντας επιτυχίας για την προώθηση 

της συμμόρφωσης με τον κώδικα 

αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης. Είναι 

εξίσου σημαντικό οι κώδικες να 

καθορίζουν συγκεκριμένους στόχους που 

μπορούν να παρακολουθούνται και να 

αξιολογούνται κατά τακτά διαστήματα, με 

διαφάνεια και ανεξαρτησία. Οι 

κλιμακούμενες κυρώσεις που διατηρούν 

ένα στοιχείο αναλογικότητας συνήθως 

θεωρούνται ως αποτελεσματική 

προσέγγιση για την επιβολή ενός 

καθεστώτος. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει 

να τηρούνται από τους κώδικες 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης στους 

τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία. 

Ορισμένοι κώδικες που δημιουργήθηκαν 

σε τομείς που συντονίζονται από την 

οδηγία έχει αποδειχθεί ότι είναι καλά 

σχεδιασμένοι, σύμφωνα με τις αρχές για 

καλύτερη αυτορρύθμιση και συρρύθμιση. 

Η ύπαρξη ενός νομοθετικού συστήματος 

στήριξης θεωρείται σημαντικός 

παράγοντας επιτυχίας για την προώθηση 

της συμμόρφωσης με τον κώδικα 

αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης. Είναι 

εξίσου σημαντικό οι κώδικες να 

καθορίζουν συγκεκριμένους στόχους που 

μπορούν να παρακολουθούνται και να 

αξιολογούνται κατά τακτά διαστήματα, με 

διαφάνεια και ανεξαρτησία. Οι 

κλιμακούμενες κυρώσεις που διατηρούν 

ένα στοιχείο αναλογικότητας συνήθως 

θεωρούνται ως αποτελεσματική 

προσέγγιση για την επιβολή ενός 

καθεστώτος. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει 

να τηρούνται από τους κώδικες 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης στους 

τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία. 

__________________ __________________ 

31 COM(2015) 215 τελικό 31 COM(2015) 215 τελικό 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Για να παρέχεται στους τηλεθεατές, 

συμπεριλαμβανομένων των γονέων και 

των ανηλίκων, η δυνατότητα να επιλέγουν 

εμπεριστατωμένα το περιεχόμενο που θα 

παρακολουθήσουν, είναι απαραίτητο οι 

πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων να τους παρέχουν επαρκείς 

πληροφορίες για το περιεχόμενο που 

(9) Για να παρέχεται στους τηλεθεατές, 

συμπεριλαμβανομένων των γονέων και 

των ανηλίκων, η δυνατότητα να επιλέγουν 

εμπεριστατωμένα το περιεχόμενο που θα 

παρακολουθήσουν, είναι απαραίτητο οι 

πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων και οι πάροχοι πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο να τους παρέχουν 
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ενδέχεται να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ανηλίκων. Οι πληροφορίες αυτές θα 

μπορούσαν να παρέχονται, για 

παράδειγμα, μέσω ενός συστήματος με 

περιγραφικούς δείκτες περιεχομένου που 

δηλώνουν τη φύση του περιεχομένου. Οι 

περιγραφικοί δείκτες περιεχομένου μπορεί 

να παρέχονται με γραπτά, γραφικά ή 

ακουστικά μέσα. 

επαρκείς πληροφορίες για το περιεχόμενο 

που ενδέχεται να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ανηλίκων. Οι πληροφορίες αυτές θα 

μπορούσαν να παρέχονται, για 

παράδειγμα, μέσω ενός συστήματος με 

περιγραφικούς δείκτες περιεχομένου που 

δηλώνουν τη φύση του περιεχομένου. Οι 

περιγραφικοί δείκτες περιεχομένου μπορεί 

να παρέχονται με γραπτά, γραφικά ή 

ακουστικά μέσα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για να εξαλειφθούν τα εμπόδια 

στην ελεύθερη κυκλοφορία των 

διασυνοριακών υπηρεσιών στο εσωτερικό 

της Ένωσης, είναι αναγκαίο να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 

μέτρων αυτορρύθμισης και συρρύθμισης 

που στοχεύουν, ιδίως, στην προστασία των 

καταναλωτών ή της δημόσιας υγείας. Όταν 

εφαρμόζονται ορθά και 

παρακολουθούνται, οι κώδικες 

δεοντολογίας σε ενωσιακό επίπεδο θα 

ήταν ενδεχομένως ένα καλό μέσο για την 

εξασφάλιση μιας περισσότερο συνεκτικής 

και αποτελεσματικής προσέγγισης. 

(12) Για να εξαλειφθούν τα εμπόδια 

στην ελεύθερη κυκλοφορία των 

διασυνοριακών υπηρεσιών στο εσωτερικό 

της Ένωσης, είναι αναγκαίο να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 

μέτρων αυτορρύθμισης και συρρύθμισης 

που στοχεύουν, ιδίως, στην προστασία των 

καταναλωτών ή της δημόσιας υγείας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η αγορά τηλεοπτικών υπηρεσιών 

έχει εξελιχθεί και υπάρχει ανάγκη για 

μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις, ιδίως όσον αφορά τους 

ποσοτικούς κανόνες για γραμμικές 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, 

τοποθέτηση προϊόντων και χορηγία. 

Χάρη στην εμφάνιση νέων υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

χωρίς διαφήμιση, έχουν διευρυνθεί οι 

δυνατότητες επιλογής των τηλεθεατών, οι 

οποίοι μπορούν να στραφούν εύκολα σε 

εναλλακτικές προσφορές. 

(13) Η αγορά τηλεοπτικών υπηρεσιών 

έχει εξελιχθεί και υπάρχει ανάγκη για 

μεγαλύτερη ευελιξία, με σκοπό τη 

διασφάλιση πραγματικά ίσων όρων 

ανταγωνισμού στις οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις, χορηγίες και 

τοποθετήσεις προϊόντων. Χάρη στην 

εμφάνιση νέων υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

χωρίς διαφήμιση, έχουν διευρυνθεί οι 

δυνατότητες επιλογής των τηλεθεατών, οι 

οποίοι μπορούν να στραφούν εύκολα σε 

εναλλακτικές προσφορές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 13α) Για να είναι η παρούσα οδηγία 

αποτελεσματική, ιδίως όσον αφορά τη 

συντακτική ευθύνη των παρόχων 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, 

πρέπει να διασφαλίζεται η ακεραιότητα 

των προγραμμάτων και υπηρεσιών. 

Τρίτοι, εκτός από τους αποδέκτες μιας 

υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να τροποποιούν 

προγράμματα και υπηρεσίες χωρίς τη 

συναίνεση του αντίστοιχου παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η χορηγία αποτελεί σημαντικό 

μέσο για τη χρηματοδότηση των 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή 

προγραμμάτων, ενώ συγχρόνως επιτρέπει 

την προώθηση του ονόματος ενός νομικού 

ή φυσικού προσώπου, ενός εμπορικού 

σήματος, μιας εικόνας, δραστηριοτήτων ή 

προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, για να 

αποτελέσει η χορηγία πολύτιμη μορφή 

διαφημιστικής τεχνικής για τους 

διαφημιστές και τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, οι ανακοινώσεις 

χορηγίας μπορούν να περιέχουν 

διαφημιστικές αναφορές για τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες του χορηγού, ακόμη και αν 

δεν ενθαρρύνουν άμεσα την αγορά των 

αγαθών και υπηρεσιών. Οι ανακοινώσεις 

χορηγίας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 

ενημερώνουν με σαφήνεια τους τηλεθεατές 

για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας. Το 

περιεχόμενο των χρηματοδοτούμενων με 

χορηγία προγραμμάτων δεν θα πρέπει να 

επηρεάζεται κατά τρόπο που θίγει τη 

συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

(14) Η χορηγία αποτελεί σημαντικό 

μέσο για τη χρηματοδότηση των 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών ή 

προγραμμάτων, ενώ συγχρόνως επιτρέπει 

την προώθηση του ονόματος ενός νομικού 

ή φυσικού προσώπου, ενός εμπορικού 

σήματος, μιας εικόνας, δραστηριοτήτων ή 

προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, για να 

αποτελέσει η χορηγία πολύτιμη μορφή 

διαφημιστικής τεχνικής για τους 

διαφημιστές και τους παρόχους 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών, οι 

ανακοινώσεις χορηγίας μπορούν να 

περιέχουν διαφημιστικές αναφορές για τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες του χορηγού, 

ακόμη και αν δεν ενθαρρύνουν άμεσα την 

αγορά των αγαθών και υπηρεσιών. Οι 

ανακοινώσεις χορηγίας θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να ενημερώνουν με 

σαφήνεια τους τηλεθεατές για την ύπαρξη 

συμφωνίας χορηγίας. Το 

χρηματοδοτούμενων με χορηγία 

περιεχόμενο δεν θα πρέπει να επηρεάζεται 

κατά τρόπο που θίγει τη συντακτική 

ανεξαρτησία του παρόχου 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η τοποθέτηση προϊόντος δεν θα 

πρέπει να είναι αποδεκτή σε 

ειδησεογραφικά προγράμματα και 

προγράμματα επικαιρότητας, σε 

προγράμματα για θέματα καταναλωτών, σε 

θρησκευτικά προγράμματα και σε 

προγράμματα που παρακολουθούνται σε 

μεγάλο βαθμό από παιδιά. Ειδικότερα, τα 

(16) Η τοποθέτηση προϊόντος δεν θα 

πρέπει να είναι αποδεκτή σε 

ειδησεογραφικά προγράμματα και 

προγράμματα επικαιρότητας, σε 

προγράμματα για θέματα καταναλωτών, σε 

θρησκευτικά και παιδικά προγράμματα 

και σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε 

παιδικό κοινό. Ειδικότερα, τα στοιχεία 
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στοιχεία δείχνουν ότι η τοποθέτηση 

προϊόντος και οι ενσωματωμένες 

διαφημίσεις μπορούν να επηρεάσουν τη 

συμπεριφορά των παιδιών, διότι τα παιδιά 

δεν είναι συνήθως σε θέση να 

αναγνωρίσουν το εμπορικό περιεχόμενο. 

Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να συνεχιστεί η 

απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντων 

σε προγράμματα που παρακολουθούνται 

σε μεγάλο βαθμό από παιδιά. Οι εκπομπές 

για θέματα καταναλωτών είναι 

προγράμματα που παρέχουν συμβουλές 

στους τηλεθεατές ή περιλαμβάνουν 

έρευνες σχετικά με την αγορά προϊόντων 

και υπηρεσιών. Το να επιτραπεί η 

τοποθέτηση προϊόντος σε τέτοια 

προγράμματα θα δυσχέραινε τη διάκριση 

μεταξύ της διαφήμισης και του 

συντακτικού περιεχομένου για τους 

τηλεθεατές οι οποίοι μπορεί να αναμένουν 

από τα εν λόγω προγράμματα γνήσια και 

ειλικρινή αξιολόγηση προϊόντων ή 

υπηρεσιών. 

δείχνουν ότι η τοποθέτηση προϊόντος και 

οι ενσωματωμένες διαφημίσεις μπορούν να 

επηρεάσουν τη συμπεριφορά των παιδιών, 

διότι τα παιδιά δεν είναι συνήθως σε θέση 

να αναγνωρίσουν το εμπορικό 

περιεχόμενο. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να 

συνεχιστεί η απαγόρευση της τοποθέτησης 

προϊόντων σε προγράμματα και 

περιεχόμενο που απευθύνονται σε παιδικό 

κοινό. Οι εκπομπές για θέματα 

καταναλωτών είναι προγράμματα που 

παρέχουν συμβουλές στους τηλεθεατές ή 

περιλαμβάνουν έρευνες σχετικά με την 

αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Το να 

επιτραπεί η τοποθέτηση προϊόντος σε 

τέτοια προγράμματα θα δυσχέραινε τη 

διάκριση μεταξύ της διαφήμισης και του 

συντακτικού περιεχομένου για τους 

τηλεθεατές οι οποίοι μπορεί να αναμένουν 

από τα εν λόγω προγράμματα γνήσια και 

ειλικρινή αξιολόγηση προϊόντων ή 

υπηρεσιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο 

δεν πρέπει να δίνεται υπερβολική 

προβολή σε ένα προϊόν έχει αποδειχτεί ότι 

είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. 

Περιορίζει επίσης την πρόσληψη της 

τοποθέτησης προϊόντος η οποία, εξ 

ορισμού, προϋποθέτει σχετικά έντονη 

προβολή για να μπορεί να δημιουργήσει 

προστιθέμενη αξία. Οι απαιτήσεις για τα 

προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση 

προϊόντος θα πρέπει, συνεπώς, να 

εστιάζονται στη σαφή ενημέρωση των 

τηλεθεατών για την ύπαρξη τοποθέτησης 

προϊόντος και να διασφαλίζουν ότι δεν 

διαγράφεται 
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επηρεάζεται η συντακτική ανεξαρτησία 

του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Παρότι η παρούσα οδηγία δεν 

αυξάνει τον συνολικό χρόνο αποδεκτής 

διαφήμισης μεταξύ των ωρών 7:00και 

23:00, είναι σημαντικό για τους 

τηλεοπτικούς φορείς να διαθέτουν 

μεγαλύτερη ευελιξία και να μπορούν να 

επιλέγουν τον χρόνο προβολής της 

διαφήμισης, ώστε να μεγιστοποιούν τη 

ζήτηση των διαφημιζομένων και τη ροή 

των τηλεθεατών. Το ωριαίο όριο θα πρέπει 

συνεπώς να καταργηθεί και να θεσπιστεί 

ημερήσιο όριο 20% του χρόνου των 

διαφημίσεων μεταξύ των ωρών 07:00 και 

23:00. 

(19) Παρότι η παρούσα οδηγία δεν 

αυξάνει τον συνολικό χρόνο αποδεκτής 

διαφήμισης μεταξύ των ωρών 7:00και 

23:00, είναι σημαντικό για τους 

τηλεοπτικούς φορείς να διαθέτουν 

μεγαλύτερη ευελιξία και να μπορούν να 

επιλέγουν τον χρόνο προβολής της 

διαφήμισης, ώστε να μεγιστοποιούν τη 

ζήτηση των διαφημιζομένων και τη ροή 

των τηλεθεατών. Το ωριαίο όριο θα πρέπει 

συνεπώς να καταργηθεί και να θεσπιστεί 

ημερήσιο όριο 20% του χρόνου των 

διαφημίσεων μεταξύ των ωρών 07:00 και 

23:00. Πρέπει, εντούτοις, να διατηρηθεί 

ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των 

καταναλωτών ως προς το ζήτημα αυτό, 

επειδή μια τέτοια ευελιξία θα μπορούσε 

να εκθέσει τους θεατές σε υπερβολική 

ποσότητα διαφήμισης στις περιόδους 

υψηλής τηλεθέασης. Θα μπορούσε επίσης 

να μειώσει τα διαφημιστικά έσοδα καθώς 

και τη χρηματοδότηση της παραγωγής 

περιεχομένου. Θα πρέπει συνεπώς να 

ισχύουν αυστηρότερα όρια στην περίοδο 

από τις 20:00 έως τις 23:00, με όριο 20% 

του χρόνου των διαφημίσεων μεταξύ των 

συγκεκριμένων αυτών ωρών. 

Or. en 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Πολλοί τηλεοπτικοί φορείς 

ανήκουν σε μεγαλύτερους ομίλους μέσων 

ενημέρωσης και προβάλλουν 

ανακοινώσεις όχι μόνο σε σχέση με τα 

δικά τους προγράμματα και τα 

δευτερεύοντα προϊόντα που είναι άμεσα 

παράγωγα αυτών των προγραμμάτων, 

αλλά και σε σχέση με προγράμματα άλλων 

οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο 

μέσων επικοινωνίας. Ο χρόνος μετάδοσης 

που διατίθεται για ανακοινώσεις του 

τηλεοπτικού φορέα σχετικά με τα 

προγράμματα άλλων οντοτήτων που 

ανήκουν στον ίδιο όμιλο μέσων 

επικοινωνίας δεν θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται στον μέγιστο χρόνο 

ημερησίας μετάδοσης που μπορεί να 

διατίθεται για διαφήμιση και τηλεαγορά. 

(20) Πολλοί τηλεοπτικοί φορείς 

προσφέρουν πολλούς σταθμούς και 

κάποιοι σταθμοί προβάλλουν 

ανακοινώσεις όχι μόνο σε σχέση με 

προγράμματα που εκπέμπουν οι ίδιοι και 

σε σχέση με δευτερεύοντα προϊόντα και 

υπηρεσίες που είναι άμεσα παράγωγα 

αυτών των προγραμμάτων, αλλά και σε 

σχέση με προγράμματα άλλων σταθμών 

που ανήκουν στον ίδιο τηλεοπτικό φορέα. 

Ο χρόνος μετάδοσης που διατίθεται για 

ανακοινώσεις του τηλεοπτικού φορέα 

σχετικά με τα προγράμματα άλλων 

σταθμών που ανήκουν στον ίδιο 

τηλεοπτικό φορέα δεν θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνεται στον μέγιστο χρόνο 

ημερησίας μετάδοσης που μπορεί να 

διατίθεται για διαφήμιση και τηλεαγορά 

ως χρόνος μετάδοσης για ανακοινώσεις 

δημοσίων υπηρεσιών και φιλανθρωπικών 

εκκλήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Οι πάροχοι κατά παραγγελία 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα 

πρέπει να προωθούν την παραγωγή και τη 

διανομή ευρωπαϊκών έργων 

εξασφαλίζοντας ότι οι κατάλογοί τους 

περιέχουν ένα ελάχιστο ποσοστό 

ευρωπαϊκών έργων και ότι παρέχεται σε 

αυτά αρκετή προβολή. 

(21) Οι πάροχοι κατά παραγγελία 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα 

πρέπει να προωθούν την παραγωγή και τη 

διανομή ευρωπαϊκών έργων 

εξασφαλίζοντας ότι οι κατάλογοί τους 

περιέχουν ένα ελάχιστο ποσοστό 

ευρωπαϊκών έργων και ότι παρέχεται σε 

αυτά αρκετή προβολή. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι των 
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δικαιωμάτων που υπάγονται στη 

δικαιοδοσία τους να επισημαίνουν στα 

μεταδεδομένα τους το οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο που τα χαρακτηρίζει ως 

ευρωπαϊκά έργα και να το θέτουν στη 

διάθεση των παρόχων υπηρεσιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Όσον αφορά τις εμπορικές 

ανακοινώσεις σε πλατφόρμες ανταλλαγής 

βίντεο, αυτές έχουν ήδη ρυθμιστεί από την 

οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η 

οποία απαγορεύει τις αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους 

καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των 

παραπλανητικών και επιθετικών 

πρακτικών που χρησιμοποιούνται σε 

υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Όσον αφορά τις εμπορικές ανακοινώσεις 

για τα προϊόντα καπνού και τα συναφή 

προϊόντα σε πλατφόρμες ανταλλαγής 

βίντεο, οι υφιστάμενες απαγορεύσεις που 

προβλέπονται στην οδηγία 2003/33/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, καθώς και οι απαγορεύσεις 

που ισχύουν για τις ανακοινώσεις σχετικά 

με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους 

περιέκτες επαναπλήρωσης, βάσει της 

οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των 

καταναλωτών. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία 

συμπληρώνουν τα μέτρα που ορίζονται 

στις οδηγίες 2005/29/ΕΚ, 2003/33/ΕΚ και 

2014/40/ΕΕ. 

(27) Όσον αφορά τις εμπορικές 

ανακοινώσεις σε πλατφόρμες ανταλλαγής 

βίντεο, αυτές έχουν ήδη ρυθμιστεί από την 

οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η 

οποία απαγορεύει τις αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους 

καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των 

παραπλανητικών και επιθετικών 

πρακτικών που χρησιμοποιούνται σε 

υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Όσον αφορά τις εμπορικές ανακοινώσεις 

για τα προϊόντα καπνού και τα συναφή 

προϊόντα σε πλατφόρμες ανταλλαγής 

βίντεο, οι υφιστάμενες απαγορεύσεις που 

προβλέπονται στην οδηγία 2003/33/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, καθώς και οι απαγορεύσεις 

που ισχύουν για τις ανακοινώσεις σχετικά 

με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους 

περιέκτες επαναπλήρωσης, βάσει της 

οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των 

καταναλωτών. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία 

συμπληρώνουν τα μέτρα που ορίζονται 

στις οδηγίες 2005/29/ΕΚ, 2003/33/ΕΚ και 

2014/40/ΕΕ, ώστε να δημιουργηθούν ίσοι 

ανταγωνισμού για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, τις υπηρεσίες 
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πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο και τα 

βίντεο παραγόμενα από χρήστες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Ένα σημαντικό μέρος του 

αποθηκευμένου περιεχομένου σε 

πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο δεν 

υπόκειται στη συντακτική ευθύνη του 

παρόχου της πλατφόρμας για την 

ανταλλαγή βίντεο. Ωστόσο, οι εν λόγω 

πάροχοι εν γένει καθορίζουν την 

οργάνωση του περιεχομένου, δηλαδή των 

προγραμμάτων ή των βίντεο που παράγουν 

οι χρήστες, μεταξύ άλλων και με 

αυτοματοποιημένα μέσα ή αλγορίθμους. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι εν λόγω 

πάροχοι να υποχρεούνται να λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για την προστασία των 

ανηλίκων από περιεχόμενο που θα 

μπορούσε να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη, καθώς 

και για την προστασία όλων των πολιτών 

από την υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια 

ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα 

αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη 

φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη 

θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή 

την εθνική ή εθνοτική καταγωγή. 

(28) Ένα μέρος του αποθηκευμένου 

περιεχομένου σε πλατφόρμες ανταλλαγής 

βίντεο δεν υπόκειται στη συντακτική 

ευθύνη του παρόχου της πλατφόρμας για 

την ανταλλαγή βίντεο. Ωστόσο, οι εν λόγω 

πάροχοι εν γένει καθορίζουν την 

οργάνωση του περιεχομένου, δηλαδή των 

προγραμμάτων ή των βίντεο που παράγουν 

οι χρήστες, μεταξύ άλλων και με 

αυτοματοποιημένα μέσα ή αλγορίθμους. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι εν λόγω 

πάροχοι να υποχρεούνται να λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για την προστασία των 

ανηλίκων από περιεχόμενο που θα 

μπορούσε να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη, καθώς 

και για την προστασία όλων των πολιτών 

από την υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια 

ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα 

αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη 

φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη 

θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή 

την εθνική ή εθνοτική καταγωγή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 29 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Δεδομένης της φύσης της 

συμμετοχής των παρόχων στο 

περιεχόμενο που αποθηκεύεται στις 

πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, αυτά τα 

κατάλληλα αυτά θα πρέπει να αφορούν την 

οργάνωση του περιεχομένου και όχι το 

περιεχόμενο καθαυτό. Οι σχετικές 

απαιτήσεις που καθορίζονται στην 

παρούσα οδηγία θα πρέπει, επομένως, να 

εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 

άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου34, το οποίο προβλέπει 

απαλλαγή από ευθύνη για παράνομες 

πληροφορίες που αποθηκεύονται από 

ορισμένους παρόχους υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας. Κατά την 

παροχή υπηρεσιών καλυπτόμενων από το 

άρθρο 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, οι εν 

λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 

εφαρμόζονται επίσης με την επιφύλαξη 

του άρθρου 15 της εν λόγω οδηγίας, το 

οποίο απαλλάσσει αυτούς τους παρόχους 

από τις γενικές υποχρεώσεις ελέγχου των 

εν λόγω πληροφοριών ή δραστήριας 

αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που 

δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες 

δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να 

αφορούν τις υποχρεώσεις ελέγχου σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις και, ιδίως, 

χωρίς να θίγουν τις εντολές των εθνικών 

αρχών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

(29) Δεδομένης της φύσης της σχέσης 

των παρόχων με το περιεχόμενο που 

αποθηκεύεται στις πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο, αυτά τα κατάλληλα 

αυτά θα πρέπει να αφορούν την οργάνωση 

του περιεχομένου και όχι το περιεχόμενο 

καθαυτό. Οι σχετικές απαιτήσεις που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία θα 

πρέπει, επομένως, να εφαρμόζονται με την 

επιφύλαξη του άρθρου 14 της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, το 

οποίο προβλέπει απαλλαγή από ευθύνη για 

παράνομες πληροφορίες που 

αποθηκεύονται από ορισμένους παρόχους 

υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας. Κατά την παροχή υπηρεσιών 

καλυπτόμενων από το άρθρο 14 της 

οδηγίας 2000/31/ΕΚ, οι εν λόγω 

απαιτήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται 

επίσης με την επιφύλαξη του άρθρου 15 

της εν λόγω οδηγίας, το οποίο απαλλάσσει 

αυτούς τους παρόχους από τις γενικές 

υποχρεώσεις ελέγχου των εν λόγω 

πληροφοριών ή δραστήριας αναζήτησης 

γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι 

πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες, 

χωρίς ωστόσο να αφορούν τις υποχρεώσεις 

ελέγχου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

και, ιδίως, χωρίς να θίγουν τις εντολές των 

εθνικών αρχών σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 

__________________ __________________ 

34 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 

178 της 17.07.2000, σ. 1). 

34 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 

178 της 17.07.2000, σ. 1). 

Or. en 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Οι πάροχοι πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο θα πρέπει να 

συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο 

στην εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων 

που λαμβάνονται βάσει της παρούσας 

οδηγίας. Θα πρέπει, συνεπώς, να 

ενθαρρύνεται η συρρύθμιση. Για να 

εξασφαλιστεί σαφής και συνεκτική 

προσέγγιση ως προς αυτό το ζήτημα σε 

όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να μην έχουν το δικαίωμα να απαιτούν 

από τους παρόχους πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο να λαμβάνουν 

αυστηρότερα από τα προβλεπόμενα στην 

παρούσα οδηγία μέτρα για την προστασία 

των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο 

και των πολιτών γενικά από περιεχόμενο 

υποκίνησης βίας ή μίσους. Θα πρέπει, 

ωστόσο, να διατηρηθεί η δυνατότητα των 

κρατών μελών να λαμβάνουν τέτοια 

αυστηρότερα μέτρα όταν το περιεχόμενο 

είναι παράνομο, υπό τον όρο ότι 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις των 

άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ, και να λαμβάνουν μέτρα σε 

σχέση με περιεχόμενο σε δικτυακούς 

τόπους που περιέχουν ή διαδίδουν υλικό 

παιδικής πορνογραφίας, όπως απαιτείται 

από και επιτρέπεται βάσει του άρθρου 25 

της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35. Θα 

πρέπει, επίσης, να διατηρηθεί η 

δυνατότητα για τους παρόχους 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να 

λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα σε 

εθελοντική βάση. 

(30) Οι πάροχοι πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο θα πρέπει να 

συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο 

στην εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων 

που λαμβάνονται βάσει της παρούσας 

οδηγίας. Θα πρέπει, συνεπώς, να 

ενθαρρύνεται η συρρύθμιση. Θα πρέπει να 

διατηρηθεί η δυνατότητα των κρατών 

μελών να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα 

όταν το περιεχόμενο είναι παράνομο, υπό 

τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις 

διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της 

οδηγίας 2000/31/ΕΚ, και να λαμβάνουν 

μέτρα σε σχέση με περιεχόμενο σε 

δικτυακούς τόπους που περιέχουν ή 

διαδίδουν υλικό παιδικής πορνογραφίας, 

όπως απαιτείται από και επιτρέπεται βάσει 

του άρθρου 25 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου35. Θα πρέπει, επίσης, να 

διατηρηθεί η δυνατότητα για τους 

παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο 

να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα σε 

εθελοντική βάση, σε συμφωνία με το 

δίκαιο της Ένωσης και τις 

επικοινωνιακές ελευθερίες. 

__________________ __________________ 

35 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 

καταπολέμηση της σεξουαλικής 

35 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 

καταπολέμηση της σεξουαλικής 
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κακοποίησης και της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, 

σ.1). 

κακοποίησης και της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, 

σ.1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών 

μελών μπορούν να επιτύχουν τον 

απαιτούμενο βαθμό διαρθρωτικής 

ανεξαρτησίας μόνο εάν έχουν συσταθεί 

ως χωριστές νομικές οντότητες. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγγυώνται την ανεξαρτησία των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών από την κυβέρνηση, 

από τους δημόσιους οργανισμούς και από 

τον βιομηχανικό κλάδο, ούτως ώστε να 

εξασφαλίζεται η αμεροληψία των 

αποφάσεών τους. Η εν λόγω απαίτηση 

ανεξαρτησίας δεν θα πρέπει να θίγει τη 

δυνατότητα των κρατών μελών να ιδρύουν 

ρυθμιστικές αρχές που έχουν την εποπτεία 

σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα των 

οπτικοακουστικών μέσων και των 

τηλεπικοινωνιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις 

εκτελεστικές εξουσίες και τους πόρους που 

απαιτούνται για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους, όσον αφορά το 

προσωπικό, την εμπειρογνωσία και τα 

οικονομικά μέσα. Οι δραστηριότητες των 

εθνικών ρυθμιστικών αρχών που 

καθορίζονται δυνάμει της παρούσας 

οδηγίας θα πρέπει να διασφαλίζουν τον 

σεβασμό των στόχων της πολυφωνίας των 

μέσων επικοινωνίας, της πολιτισμικής 

πολυμορφίας, της προστασίας των 

καταναλωτών, της εσωτερικής αγοράς και 

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εγγυώνται την ανεξαρτησία των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών από την κυβέρνηση, 

από τους δημόσιους οργανισμούς και από 

τον βιομηχανικό κλάδο, ούτως ώστε να 

εξασφαλίζεται η αμεροληψία των 

αποφάσεών τους. Η εν λόγω απαίτηση 

ανεξαρτησίας δεν θα πρέπει να θίγει τη 

δυνατότητα των κρατών μελών να ιδρύουν 

ρυθμιστικές αρχές που έχουν την εποπτεία 

σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα των 

οπτικοακουστικών μέσων και των 

τηλεπικοινωνιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις 

εκτελεστικές εξουσίες και τους πόρους που 

απαιτούνται για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους, όσον αφορά το 

προσωπικό, την εμπειρογνωσία και τα 

οικονομικά μέσα. Οι δραστηριότητες των 

εθνικών ρυθμιστικών αρχών που 

καθορίζονται δυνάμει της παρούσας 

οδηγίας θα πρέπει να διασφαλίζουν τον 

σεβασμό των στόχων της πολυφωνίας των 

μέσων επικοινωνίας, της πολιτισμικής 

πολυμορφίας, της προστασίας των 

καταναλωτών, της εσωτερικής αγοράς και 

της προώθησης του θεμιτού 

ανταγωνισμού. 
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της προώθησης του θεμιτού 

ανταγωνισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Για να διασφαλιστεί η συνεκτική 

εφαρμογή του ενωσιακού κανονιστικού 

πλαισίου του οπτικοακουστικού τομέα σε 

όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θέσπισε 

την ERGA με απόφαση της 3ης 

Φεβρουαρίου 201436. Ο ρόλος της ERGA 

είναι να συμβουλεύει και να επικουρεί την 

Επιτροπή στο έργο της για την εξασφάλιση 

της συνεκτικής εφαρμογής της οδηγίας 

2010/13/ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη και για 

τη διευκόλυνση τη συνεργασίας μεταξύ 

των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, καθώς 

και μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών 

αρχών και της Επιτροπής. 

(35) Για να διασφαλιστεί η συνεκτική 

εφαρμογή του ενωσιακού κανονιστικού 

πλαισίου του οπτικοακουστικού τομέα σε 

όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θέσπισε 

την ERGA με απόφαση της 3ης 

Φεβρουαρίου 201436. Ο ρόλος της ERGA 

και της επιτροπής επαφών είναι να 

συμβουλεύουν και να επικουρούν την 

Επιτροπή στο έργο της για την εξασφάλιση 

της συνεκτικής εφαρμογής της οδηγίας 

2010/13/ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη και για 

τη διευκόλυνση τη συνεργασίας μεταξύ 

των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, καθώς 

και μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών 

αρχών και της Επιτροπής. 

__________________ __________________ 

36 Απόφαση C(2014)462 final της 

Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2014, 

σχετικά με τη σύσταση της ομάδας 

ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. 

36 Απόφαση C(2014)462 final της 

Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2014, 

σχετικά με τη σύσταση της ομάδας 

ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Η ERGA συνέβαλε θετικά στην (36) Η ERGA και η επιτροπή επαφών 
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ανάπτυξη συνεκτικών κανονιστικών 

πρακτικών και έχει παράσχει στην 

Επιτροπή νομικές συμβουλές υψηλού 

επιπέδου σχετικά με θέματα εφαρμογής. 

Για τον λόγο αυτό, ο ρόλος της πρέπει να 

αναγνωριστεί επίσημα και να ενισχυθεί 

στην παρούσα οδηγία. Επομένως, η 

ομάδα θα πρέπει να ανασυσταθεί δυνάμει 

της παρούσας οδηγίας. 

συνέβαλαν θετικά στην ανάπτυξη 

συνεκτικών κανονιστικών πρακτικών και 

έχει παράσχει στην Επιτροπή νομικές 

συμβουλές υψηλού επιπέδου σχετικά με 

θέματα εφαρμογής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 

ευχέρεια να συμβουλεύεται την ERGA για 

κάθε ζήτημα που συνδέεται με τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 

επικοινωνίας και τις πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο. Η ERGA θα πρέπει να 

επικουρεί την Επιτροπή, παρέχοντας την 

εμπειρογνωσία και τις συμβουλές της, 

καθώς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών. Ειδικότερα, η 

Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της 

ERGA κατά την εφαρμογή της οδηγίας 

2010/13/ΕΕ με σκοπό να διευκολυνθεί η 

συγκλίνουσα εφαρμογή της σε όλη την 

ψηφιακή ενιαία αγορά. Κατόπιν 

αιτήματος της Επιτροπής, η ERGA θα 

πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη της για 

διάφορα θέματα, ιδίως όσον αφορά τη 

δικαιοδοσία, τους κώδικες δεοντολογίας 

της Ένωσης στον τομέα της προστασίας 

των ανηλίκων και της ρητορικής μίσους, 

καθώς και τις οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για τρόφιμα υψηλής 

περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι/νάτριο 

και σάκχαρα. 

(37) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 

ευχέρεια να συμβουλεύεται την επιτροπή 

επαφών για κάθε ζήτημα που συνδέεται με 

τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 

επικοινωνίας και τις πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο. Η ERGA μπορεί 

επίσης να επικουρεί την Επιτροπή, 

παρέχοντας την εμπειρογνωσία και τις 

συμβουλές της, καθώς και διευκολύνοντας 

την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της 

επιτροπής επαφών κατά την εφαρμογή της 

οδηγίας 2010/13/ΕΕ με σκοπό να 

διευκολυνθεί η συγκλίνουσα εφαρμογή της 

σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά. Η 

επιτροπή επαφών θα πρέπει να 

αποφασίζει πάνω σε γνώμες 

εκπονούμενες από την ERGA, μεταξύ 

άλλων και όσον αφορά τη δικαιοδοσία και 

τους κώδικες δεοντολογίας της Ένωσης 

στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων 

και της ρητορικής μίσους, καθώς και τις 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε 

λιπαρά, αλάτι/νάτριο και σάκχαρα. 

Or. en 
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Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 38 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 

ικανότητα των κρατών μελών να 

επιβάλλουν υποχρεώσεις για να 

διασφαλίσουν τη δυνατότητα εντοπισμού 

περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος και 

την προσβασιμότητα σ’ αυτό βάσει 

καθορισμένων στόχων γενικού 

συμφέροντος, όπως η πολυφωνία των 

μέσων επικοινωνίας, η ελευθερία του 

λόγου και η πολιτισμική πολυμορφία. Οι 

εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να 

επιβάλλονται μόνον όταν είναι 

απαραίτητες για να επιτευχθούν οι στόχοι 

γενικού συμφέροντος που καθορίζονται 

σαφώς από τα κράτη μέλη σε συμφωνία με 

το ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει ειδικότερα να 

εξετάσουν την ανάγκη για ρυθμιστική 

παρέμβαση ως προς τα αποτελέσματα 

που απορρέουν από τις δυνάμεις της 

αγοράς. Όταν αποφασίζουν να επιβάλουν 

κανόνες για τις δυνατότητες εντοπισμού, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν 

μόνον αναλογικές υποχρεώσεις στις 

επιχειρήσεις, για την εξυπηρέτηση 

θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής. 

(38) Η παρούσα οδηγία προτρέπει τα 

κράτη μέλη να επιβάλλουν υποχρεώσεις 

για να διασφαλίσουν την αρμόζουσα 

προβολή του περιεχομένου γενικού 

ενδιαφέροντος και την προσβασιμότητα σ’ 

αυτό βάσει καθορισμένων στόχων γενικού 

συμφέροντος, όπως η πολυφωνία των 

μέσων επικοινωνίας, η ελευθερία του 

λόγου και η πολιτισμική πολυμορφία. Οι 

εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να 

επιβάλλονται μόνον όταν είναι 

απαραίτητες για να επιτευχθούν οι στόχοι 

γενικού συμφέροντος που καθορίζονται 

σαφώς από τα κράτη μέλη σε συμφωνία με 

το ενωσιακό δίκαιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α – σημείο i 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(i) η υπηρεσία συνίσταται στην 

αποθήκευση μεγάλου όγκου 

προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων από 

χρήστες, για τα οποία ο πάροχος 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει 

συντακτική ευθύνη· 

(i) η υπηρεσία συνίσταται στην 

αποθήκευση προγραμμάτων, ή βίντεο 

παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο 

πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο 

δεν φέρει συντακτική ευθύνη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β α) «βίντεο παραγόμενα από χρήστες»: 

σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, 

η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο που 

δημιουργείται και/ή μεταφορτώνεται σε 

πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο από έναν ή 

περισσότερους χρήστες·» 

β α) «βίντεο παραγόμενα από χρήστες»: 

οπτικοακουστικό έργο αποτελούμενο από 

σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο, 

η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο που 

δημιουργείται και/ή μεταφορτώνεται σε 

πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο από έναν ή 

περισσότερους χρήστες·» 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 ε α) Το άρθρο 1 παράγραφος 1 

στοιχείο θ) τροποποιείται ως εξής: 

θ) «τηλεοπτική διαφήμιση» κάθε 

μορφή τηλεοπτικής ανακοίνωσης που 

μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή αναλόγου 

θ) «τηλεοπτική διαφήμιση» κάθε 

μορφή τηλεοπτικής ανακοίνωσης που 

μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή αναλόγου 
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ανταλλάγματος ή για λόγους 

αυτοπροβολής, από μια δημόσια ή 

ιδιωτική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο 

στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή 

βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης 

επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση 

της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι 

πληρωμής· 

ανταλλάγματος, από μια δημόσια ή 

ιδιωτική επιχείρηση ή από φυσικό 

πρόσωπο στα πλαίσια εμπορικής, 

βιομηχανικής ή βιοτεχνικής 

δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, 

με σκοπό την προώθηση της παροχής 

αγαθών ή υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι 

πληρωμής· 

Or. en 

(Η τροπολογία επιδιώκει την τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης –άρθρο 1 

παράγραφος 1 στοιχείο θ– που δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Να σημειωθεί 

πάντως ότι η τροπολογία δεν θίγει κανένα ουσιώδες στοιχείο στην αναθεώρηση της οδηγίας, 

αλλά απλώς εισάγει μια αλλαγή που είναι απαραίτητη για να υπάρχει νομική συνέπεια με τις 

θέσεις των εισηγητριών.) 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 ε β) Το άρθρο 1 παράγραφος 1 

στοιχείο ια) τροποποιείται ως εξής: 

ια) «χορηγία» κάθε συνεισφορά 

δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή 

φυσικών προσώπων, που δεν παρέχουν 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή δεν 

παράγουν οπτικοακουστικά έργα, για τη 

χρηματοδότηση υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων ή 

προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση 

της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, 

της εικόνας, των δραστηριοτήτων ή των 

προϊόντων τους· 

ια) «χορηγία» κάθε συνεισφορά 

δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή 

φυσικών προσώπων, που δεν παρέχουν 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή 

υπηρεσίες πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο ή βίντεο παραγόμενων από 

χρήστες ή δεν παράγουν οπτικοακουστικά 

έργα, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων ή υπηρεσιών 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο ή βίντεο 

παραγόμενων από χρήστες ή 

προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση 

της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, 

της εικόνας, των δραστηριοτήτων ή των 

προϊόντων τους· 

Or. en 



 

PE587.655v02-00 28/83 PR\1104385EL.docx 

EL 

(Η τροπολογία επιδιώκει την τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης –άρθρο 1 

παράγραφος 1 στοιχείο ια– που δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Να 

σημειωθεί πάντως ότι η τροπολογία δεν θίγει κανένα ουσιώδες στοιχείο στην αναθεώρηση της 

οδηγίας, αλλά απλώς εισάγει μια αλλαγή που είναι απαραίτητη για να υπάρχει νομική συνέπεια 

με τις θέσεις των εισηγητριών.) 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε γ (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 ε γ) Το άρθρο 1 παράγραφος 1 

στοιχείο ιγ) τροποποιείται ως εξής: 

ιγ) «τοποθέτηση προϊόντος» κάθε 

μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής 

ανακοίνωσης που συνίσταται στην 

παρουσίαση ή στην αναφορά προϊόντος, 

υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού 

σήματος ώστε να εμφανίζεται εντός 

προγράμματος, έναντι πληρωμής ή 

αναλόγου ανταλλάγματος· 

ιγ) «τοποθέτηση προϊόντος» κάθε 

μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής 

ανακοίνωσης που συνίσταται στην 

παρουσίαση ή στην αναφορά προϊόντος, 

υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού 

σήματος ώστε να εμφανίζεται εντός 

προγράμματος ή βίντεο παραγόμενου από 

χρήστη, έναντι πληρωμής ή αναλόγου 

ανταλλάγματος· 

Or. en 

(Η τροπολογία επιδιώκει την τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης –άρθρο 1 

παράγραφος 1 στοιχείο ιγ– που δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Να σημειωθεί 

πάντως ότι η τροπολογία δεν θίγει κανένα ουσιώδες στοιχείο στην αναθεώρηση της οδηγίας, 

αλλά απλώς εισάγει μια αλλαγή που είναι απαραίτητη για να υπάρχει νομική συνέπεια με τις 

θέσεις των εισηγητριών.) 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Κεφάλαιο II – Τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ»· 

διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Κεφάλαιο II  – Άρθρο -2 (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο -2 

 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 

και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, τα κράτη 

μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και 

οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 

για: 

 α) την προστασία όλων των πολιτών 

από προγράμματα και από βίντεο 

παραγόμενα από χρήστες που 

εμπεριέχουν υποκίνηση βίας ή μίσους 

ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους 

ομάδας προσδιοριζόμενης βάσει φύλου, 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 

γενεαλογικών καταβολών ή εθνικής 

καταγωγής· 

 β) την προστασία των ανηλίκων από 

προγράμματα ή από βίντεο παραγόμενα 

από χρήστες που μπορεί να βλάψουν τη 

φυσική, πνευματική ή ηθική τους 

ανάπτυξη· Το περιεχόμενο αυτό 

καθίσταται διαθέσιμο αποκλειστικά κατά 

τρόπο που οι ανήλικοι να μην μπορούν 

υπό φυσιολογικές συνθήκες να το 

ακούσουν ή να το δουν. Τα μέτρα αυτά 

μπορεί να περιλαμβάνουν την επιλογή της 

ώρας διάθεσης, μέσα εξακρίβωσης της 

ηλικίας ή άλλα τεχνικά μέτρα. 

 2. Η καταλληλότητα των μέτρων 
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κατά την έννοια της παραγράφου 1 

καθορίζεται με βάση τη φύση του 

επίμαχου περιεχομένου, είναι ανάλογη 

προς την πιθανή βλάβη που μπορεί να 

προκαλέσει, τα χαρακτηριστικά της 

κατηγορίας προσώπων που πρέπει να 

προστατεύονται, καθώς και τα 

δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 

που διακυβεύονται, 

συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων 

των παρόχων και των χρηστών που έχουν 

δημιουργήσει και/ή μεταφορτώσει το 

περιεχόμενο, καθώς και με βάση το 

δημόσιο συμφέρον και τις επικοινωνιακές 

ελευθερίες. Οι πάροχοι παρέχουν επαρκή 

πληροφόρηση στους θεατές σχετικά με το 

περιεχόμενο αυτό, κατά προτίμηση μέσω 

ενός συστήματος περιγραφέων που 

δείχνει τη φύση του περιεχομένου. 

 3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής 

των μέτρων των παραγράφων 1 και 2, τα 

κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συρρύθμιση 

που προβλέπεται στο άρθρο -2στ 

παράγραφοι 3 και 4. Τα κράτη μέλη 

θεσπίζουν τους αναγκαίους μηχανισμούς 

αξιολόγησης της καταλληλότητας των 

μέτρων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Τα 

κράτη μέλη αναθέτουν αυτό το καθήκον 

στους φορείς που έχουν οριστεί σύμφωνα 

με το άρθρο 29. Κατά τη λήψη αυτών των 

μέτρων, τα κράτη μέλη τηρούν τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται από το 

εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης, και 

ειδικότερα από τα άρθρα 14 και 15 της 

οδηγίας 2000/31/ΕΚ ή το άρθρο 25 της 

οδηγίας 2011/93/ΕΕ. 

 4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 

είναι διαθέσιμοι μηχανισμοί υποβολής 

καταγγελιών και προσφυγής, για την 

επίλυση διαφορών ανάμεσα στους 

αποδέκτες μιας υπηρεσίας και στους 

παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων ή παρόχους υπηρεσιών 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο σχετικά 

με την εφαρμογή των κατάλληλων 

μέτρων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2.» 
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Αιτιολόγηση 

Για τη δημιουργία πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού, με ίδιο βαθμό προστασίας για όλους 

τους πολίτες και για τους ανηλίκους, τα άρθρα 6, 6α, 12 και 28α που αφορούν την προστασία 

των πολιτών και ειδικά των ανηλίκων, συγχωνεύονται και ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες. Βλ. 

τροπολογίες 65, 66, 74 και 81, που κατά συνέπεια ζητούν τη διαγραφή αυτών των άρθρων. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2β (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Κεφάλαιο II  – Άρθρο -2α  (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο -2a 

 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις που μεταδίδονται από 

παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων ή παρόχους υπηρεσιών 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που 

βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους να 

πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις να αναγνωρίζονται εύκολα 

ως τέτοιες. Οι συγκεκαλυμμένες 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις απαγορεύονται· 

 β) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις δεν χρησιμοποιούν τεχνικές 

που απευθύνονται στο υποσυνείδητο· 

 γ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις: 

 (i) δεν πρέπει να θίγουν τον σεβασμό 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· 

 (ii) δεν πρέπει να ενθαρρύνουν 

τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για 

την υγεία ή την ασφάλεια· 

 iii) δεν πρέπει να ενθαρρύνουν 
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τρόπους συμπεριφοράς καταφανώς 

επιβλαβείς για την προστασία του 

περιβάλλοντος· 

 δ) απαγορεύονται όλες οι μορφές 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων για τσιγάρα και λοιπά 

προϊόντα καπνού· 

 ε) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά δεν 

πρέπει να απευθύνονται ειδικά σε 

ανήλικους και δεν πρέπει να ενθαρρύνουν 

υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών 

αυτών· 

 στ) απαγορεύονται οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για φάρμακα και 

θεραπευτικές αγωγές που,  στο κράτος 

μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου 

υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, διατίθενται 

μόνο με ιατρική συνταγή· 

 ζ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις δεν πρέπει να προκαλούν 

σωματική ή ηθική βλάβη στους 

ανήλικους. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να 

τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή 

ενοικίαση προϊόντος ή υπηρεσίας 

εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την 

ευπιστία τους, δεν πρέπει να τους 

προτρέπουν ευθέως να πείσουν τους 

γονείς τους ή άλλους για την αγορά των 

διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, 

δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται την 

ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων 

προς τους γονείς, τους διδάσκοντες ή 

άλλα πρόσωπα, ή δεν πρέπει να 

παρουσιάζουν αναίτια ανήλικους σε 

επικίνδυνες καταστάσεις. 

 2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις.» 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Για τη δημιουργία πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού, με την ίδια ελάχιστη δέσμη βασικών 

κανόνων για τις  οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, το άρθρο 9 μεταφέρεται στο 

Κεφάλαιο ΙΙ, ώστε να ισχύει για όλες τις υπηρεσίες. Βλ. τροπολογία 69, που κατά συνέπεια ζητεί 

τη διαγραφή του άρθρου 9. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2γ (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Κεφάλαιο II  – Άρθρο 2β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2γ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο -2β 

 1. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων, οι υπηρεσίες πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο, τα προγράμματα ή τα 

παραγόμενα από χρήστες βίντεο που 

λαμβάνουν χορηγία, πληρούν τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 α) το περιεχόμενό τους και, για τις 

τηλεοπτικές εκπομπές, ο 

προγραμματισμός τους, δεν επηρεάζονται 

σε καμία περίπτωση κατά τρόπον ώστε 

να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική 

ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών· 

 β) δεν παρακινούν ευθέως σε αγορά 

ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως 

μέσω ειδικών διαφημιστικών αναφορών 

σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες· 

 γ) οι τηλεθεατές ενημερώνονται 

σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας 

χορηγίας. Τα προγράμματα ή τα 

παραγόμενα από χρήστες βίντεο που 

λαμβάνουν χορηγία επισημαίνονται 

σαφώς με την επωνυμία, το λογότυπο 

ή/και κάθε άλλο σύμβολο του χορηγού, 

όπως π.χ. αναφορά στο ή τα προϊόντα ή 

στην ή τις υπηρεσίες, με διακριτό σήμα 

και κατάλληλο για προγράμματα τρόπο, 

στην αρχή και στο τέλος των 
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προγραμμάτων ή των παραγόμενων από 

χρήστες βίντεο. 

 2. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων, τα παραγόμενα από χρήστες 

βίντεο ή τα προγράμματα δεν λαμβάνουν 

χορηγία από επιχειρήσεις των οποίων 

κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή 

ή πώληση τσιγάρων και λοιπών 

προϊόντων καπνού. 

 3. Η χορηγία υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, υπηρεσιών 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, τα 

παραγόμενα από χρήστες βίντεο  ή τα 

προγράμματα από επιχειρήσεις των 

οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν 

την παρασκευή ή πώληση φαρμάκων και 

θεραπευτικών αγωγών δύναται να 

προωθεί το όνομα ή την εικόνα της 

επιχείρησης, αλλά όχι συγκεκριμένα 

φάρμακα ή θεραπευτικές αγωγές που 

διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο 

κράτος μέλος, στη δικαιοδοσία του 

οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για τη δημιουργία πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού, με την ίδια ελάχιστη δέσμη βασικών 

κανόνων για τη χορηγία, το άρθρο 10 μεταφέρεται στο Κεφάλαιο ΙΙ, ώστε να ισχύει για όλες τις 

υπηρεσίες. Βλ. συνδεδεμένη τροπολογία 72. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2δ (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Κεφάλαιο II  – Άρθρο -2γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2δ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο -2γ 

 1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται 
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μόνο σε προγράμματα που παρήχθησαν 

μετά τις 19 Δεκεμβρίου 2009. 

 2. Η τοποθέτηση προϊόντος 

επιτρέπεται στα παραγόμενα από χρήστες 

βίντεο και σε όλες τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, εκτός από τα 

ειδησεογραφικά προγράμματα και 

προγράμματα επικαιρότητας, τα 

προγράμματα για θέματα καταναλωτών, 

τα θρησκευτικά προγράμματα και τα 

παιδικά προγράμματα ή οποιοδήποτε 

άλλο περιεχόμενο που απευθυνεται σε 

παιδικό κοινό. 

 3. Τα προγράμματα ή τα παραγόμενα 

από χρήστες βίντεο που περιέχουν 

τοποθέτηση προϊόντος πληρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις: 

 α) το περιεχόμενό τους και, για τις 

τηλεοπτικές εκπομπές, ο 

προγραμματισμός τους, δεν επηρεάζονται 

σε καμία περίπτωση κατά τρόπον ώστε 

να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική 

ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων· 

 β) δεν παρακινούν ευθέως σε αγορά 

ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως 

μέσω ειδικών διαφημιστικών αναφορών 

σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες· 

 γ) δεν δίνουν υπερβολική προβολή σε 

αυτά τα προϊόντα· 

 δ) οι τηλεθεατές ενημερώνονται 

σαφώς για την ύπαρξη τοποθέτησης 

προϊόντος. Τα προγράμματα ή τα 

παραγόμενα από χρήστες βίντεο που 

περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος 

επισημαίνονται σαφώς στην αρχή και στο 

τέλος των προγραμμάτων. 

 Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν 

να επιλέξουν να παρεκκλίνουν από τις 

απαιτήσεις του στοιχείου δ) του πρώτου 

εδαφίου, υπό τον όρο ότι το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα δεν είναι παραγωγή ούτε 

παραγγελία του ίδιου του παρόχου 

υπηρεσιών ή επιχείρησης συνδεόμενης με 

τον πάροχο υπηρεσιών. 
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 Σε κάθε περίπτωση, τα προγράμματα ή 

τα παραγόμενα από χρήστες βίντεο δεν 

περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος για: 

 α) προϊόντα καπνού ή τσιγάρα ή 

τοποθέτηση προϊόντος από επιχειρήσεις 

των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 

παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και 

λοιπών προϊόντων καπνού· 

 β) ειδικά φαρμακευτικά προϊόντα ή 

θεραπευτικές αγωγές που, στο κράτος 

μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου 

υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, διατίθενται 

μόνο με ιατρική συνταγή.»· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για τη δημιουργία πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού, με την ίδια ελάχιστη δέσμη βασικών 

κανόνων για την  τοποθέτηση προϊόντος, το άρθρο 11 μεταφέρεται στο Κεφάλαιο ΙΙ, ώστε να 

ισχύει για όλες τις υπηρεσίες. Βλ. τροπολογία 73, που κατά συνέπεια ζητεί τη διαγραφή του 

άρθρου 11. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2ε (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Κεφάλαιο II  – Άρθρο -2δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2ε) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο -2δ 

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υπό τη 

δικαιοδοσία τους πάροχοι υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων και πάροχοι 

υπηρεσιών πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο να μη μεταδίδουν 

κινηματογραφικά έργα εκτός των 

συμφωνημένων με τους κατόχους των 

δικαιωμάτων χρονικών περιόδων.» 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Για τη δημιουργία πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού, με την ίδια ελάχιστη δέσμη βασικών 

κανόνων για την  προστασία των κινηματογραφικών έργων, το άρθρο 8 μεταφέρεται στο 

Κεφάλαιο ΙΙ, ώστε να ισχύει για όλες τις υπηρεσίες. Βλ. τροπολογία 68, που κατά συνέπεια ζητεί 

τη διαγραφή του άρθρου 8. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2στ (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Κεφάλαιο II  – Άρθρο -2ε (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2στ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο -2ε 

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υπό τη 

δικαιοδοσία τους πάροχοι υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων και πάροχοι 

υπηρεσιών πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο να διαθέτουν στους αποδέκτες 

μιας υπηρεσίας εύκολη, άμεση και μόνιμη 

πρόσβαση τουλάχιστον στις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

 α) την επωνυμία του παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή 

παρόχου υπηρεσιών πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο· 

 β) τη γεωγραφική διεύθυνση όπου 

είναι εγκατεστημένος ο πάροχος 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή 

πάροχος υπηρεσιών πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο· 

 γ) τα στοιχεία του παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή 

παρόχου υπηρεσιών πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο, 

συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του 

εταιρικού δικτυακού τόπου του, ώστε να 

είναι δυνατή η ταχεία, άμεση και 

αποτελεσματική επικοινωνία μαζί του· 
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 δ) το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία 

του οποίου υπάγονται οι πάροχοι 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή οι 

πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο και οι αρμόδιοι 

ρυθμιστικοί φορείς ή οργανισμοί 

εποπτείας.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για τη δημιουργία πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού, με την ίδια ελάχιστη δέσμη βασικών 

κανόνων για τα δικαιώματα ενημέρωσης του αποδέκτη μιας υπηρεσίας, το τρέχον άρθρο 5 της 

υφιστάμενης οδηγίας επεκτείνεται ώστε να καλύπτει και τις υπηρεσίες πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο και μεταφέρεται στο Κεφάλαιο ΙΙ. Βλ. τροπολογία 64, που κατά συνέπεια ζητεί τη 

διαγραφή του άρθρου 5. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2η (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Κεφάλαιο II  – Άρθρο -2στ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2η) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο -2στ 

 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, με 

κατάλληλα μέσα και στα πλαίσια της 

νομοθεσίας τους, ώστε οι υπαγόμενοι στη 

δικαιοδοσία τους πάροχοι υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων και πάροχοι 

υπηρεσιών πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο να τηρούν τις διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας. 

 2. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια 

να απαιτούν από τους υπαγόμενους στη 

δικαιοδοσία τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων και παρόχους 

υπηρεσιών πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο να συμμορφώνονται με 

αυστηρότερους ή λεπτομερέστερους 

κανόνες όσον αφορά τα άρθρα -2 έως -2ε, 

τα άρθρα 7, 13, 16, 17, 19 έως 26, 30 και 
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30α, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες 

αυτοί συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο 

και σέβονται τις επικοινωνιακές 

ελευθερίες.» 

 3. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη 

συρρύθμιση και την αυτορρύθμιση με την 

έκδοση κωδίκων δεοντολογίας σε εθνικό 

επίπεδο στους τομείς που συντονίζει η 

παρούσα οδηγία, στον βαθμό που το 

επιτρέπουν τα νομικά τους συστήματα. 

Οι εν λόγω κώδικες είναι ευρύτερα 

αποδεκτοί από τους ενδιαφερόμενους στα 

οικεία κράτη μέλη. Οι κώδικες 

δεοντολογίας ορίζουν σαφώς και 

επακριβώς τους στόχους τους. Τα κράτη 

μέλη προβλέπουν τακτική, διαφανή και 

ανεξάρτητη παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της επίτευξης των 

επιδιωκόμενων στόχων. Προβλέπουν 

αποτελεσματικά μέτρα επιβολής, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελεσματικών και αναλογικών 

κυρώσεων, κατά περίπτωση. 

 4. Η Επιτροπή και η ERGA 

ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων και τους 

παρόχους υπηρεσιών πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο να ανταλλάσσουν 

βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα 

συστήματα συρρύθμισης που 

εφαρμόζονται ανά την Ένωση. 

 5. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 

κράτη μέλη, διευκολύνει την ανάπτυξη 

ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας 

συμβουλευόμενη τους παρόχους 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και 

τους παρόχους υπηρεσιών πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο, κατά περίπτωση. Τα 

υπογράφοντα μέρη υποβάλουν στην 

Επιτροπή τα ενωσιακά σχέδια κωδίκων 

δεοντολογίας και τις τροποποιήσεις ή 

επεκτάσεις των ισχυόντων ενωσιακών 

κωδίκων δεοντολογίας. Η συσταθείσα 

δυνάμει του άρθρου 29 επιτροπή επαφών 

αποφασίζει επί των σχεδίων, 

τροποποιήσεων η επεκτάσεων αυτών των 

κωδίκων. Η Επιτροπή δημοσιεύει τους 
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κώδικες. 

 6. Εάν ένας ανεξάρτητος εθνικός 

ρυθμιστικός φορέας συμπεράνει ότι 

κάποιος κώδικας δεοντολογίας ή μέρη 

αυτού αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά, 

το κράτος μέλος του ρυθμιστικού φορέα 

έχει την ευχέρεια να ζητήσει από τους 

υπό τη δικαιοδοσία του παρόχους 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και 

τους παρόχους υπηρεσιών πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο να συμμορφωθούν με 

λεπτομερέστερους ή αυστηρότερους 

κανόνες που συνάδουν με το δίκαιο της 

Ένωσης και σέβονται τις επικοινωνιακές 

ελευθερίες. Τα σχετικά νομοθετικά 

κείμενα υποβάλλονται χωρίς 

καθυστέρηση στην Επιτροπή. 

 7. Εκτός εάν ορίζεται άλλως στην 

παρούσα οδηγία, εφαρμόζεται η οδηγία 

2000/31/ΕΚ. Σε περίπτωση σύγκρουσης 

μεταξύ διάταξης της οδηγίας 2000/31/ΕΚ 

και διάταξης της παρούσας οδηγίας, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας 

οδηγίας, εκτός εάν η παρούσα οδηγία 

ορίζει άλλως.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να ισχύουν οι ίδιοι διαδικαστικοί κανόνες στη συρρύθμιση και στην αυτορρύθμιση και για 

να οργανωθεί η σύνταξη των κωδίκων δεοντολογίας, προτείνεται εδώ ένα νέο άρθρο -2στ. 

Σκοπός είναι να συγχωνευθούν όλες οι διατάξεις που αφορούν τη συρρύθμιση και την 

αυτορρύθμιση και τους κώδικες δεοντολογίας οι οποίες υπάρχουν στα άρθρα 4 και 9 της 

τρέχουσας οδηγίας και στα άρθρα 6α και 28α της τροποποιητικής πράξης. Βλ. συνδεδεμένες 

τροπολογίες 61 και 69. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2θ (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Κεφάλαιο II α (νέο)  – Τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2θ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
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κεφάλαιο: 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIα 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην παράγραφο 3, το στοιχείο β) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

β) εάν ένας πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων έχει τα 

κεντρικά γραφεία του σε ένα κράτος 

μέλος αλλά οι συντακτικές αποφάσεις για 

την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων 

λαμβάνονται σε άλλο κράτος μέλος, ο 

πάροχος αυτός θεωρείται ότι είναι 

εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο 

οποίο εργάζεται η πλειονότητα του 

προσωπικού του που ασχολείται με τη 

δραστηριότητα της υπηρεσίας 

οπτικοακουστικών μέσων·»· 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α α) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 4 

τροποποιείται ως εξής: 
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4. Οι πάροχοι υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, στους οποίους 

δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

παραγράφου 3, θεωρούνται ότι υπόκεινται 

στη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, στους οποίους 

δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

παραγράφου 3, θεωρούνται ότι υπόκεινται 

στη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) χρησιμοποιούν ανερχόμενη ζεύξη 

προς δορυφόρο (up-link) που ανήκει σε 

αυτό το κράτος μέλος· 

α) χρησιμοποιούν ανερχόμενη ζεύξη 

προς δορυφόρο (up-link) που ανήκει σε 

αυτό το κράτος μέλος· ή 

β) μολονότι δεν χρησιμοποιούν 

ανερχόμενη ζεύξη προς δορυφόρο (up-

link) που ανήκει σε αυτό το κράτος μέλος, 

χρησιμοποιούν δορυφορικό δυναμικό 

ευρισκόμενο σε αυτό το κράτος μέλος. 

β) χρησιμοποιούν ανερχόμενη ζεύξη 

προς δορυφόρο (up-link) που ανήκει σε 

αυτό το κράτος μέλος· 

Or. en 

(Η τροπολογία επιδιώκει την τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης –άρθρο 1 

παράγραφος 1 στοιχείο ιγ– που δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Να σημειωθεί 

πάντως ότι η τροπολογία δεν θίγει κανένα ουσιώδες στοιχείο στην αναθεώρηση της οδηγίας, 

αλλά απλώς εισάγει μια αλλαγή που είναι απαραίτητη για να υπάρχει νομική συνέπεια με τις 

θέσεις των εισηγητριών.) 

Αιτιολόγηση 

Η θέση της ανερχόμενης ζεύξης μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα. Η διευκρίνιση αυτής της 

διάταξης επιτρέπει στους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς να προσδιορίζουν με ταχύτητα ποια 

δικαιοδοσία εφαρμόζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5β. Εάν, κατά την εφαρμογή των 

άρθρων 3 και 4 της παρούσας οδηγίας, τα 

κράτη μέλη δεν συμφωνούν για το ποιο 

κράτος μέλος έχει δικαιοδοσία, 

παραπέμπουν το θέμα στην Επιτροπή 

αμελλητί. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 

από την ομάδα των ευρωπαϊκών 

ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) να 

5 β. Εάν, κατά την εφαρμογή των 

άρθρων 3 και 4 της παρούσας οδηγίας, τα 

κράτη μέλη δεν συμφωνούν για το ποιο 

κράτος μέλος έχει δικαιοδοσία, 

παραπέμπουν το θέμα στην Επιτροπή 

αμελλητί. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 

από την ομάδα των ευρωπαϊκών 

ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) να 
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διατυπώσει τη γνώμη της επί του θέματος 

εντός 15 εργάσιμων ημερών από την 

υποβολή του αιτήματος της Επιτροπής. 

Εάν η Επιτροπή ζητήσει τη γνώμη της 

ERGA, οι προθεσμίες που ορίζονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 5 και το άρθρο 4 

παράγραφος 5 αναστέλλονται μέχρι να 

εκδοθεί η γνώμη της ERGA.»· 

διατυπώσει προκαταρκτικό σχέδιο 

γνώμης επί του θέματος εντός 15 

εργάσιμων ημερών από την υποβολή του 

αιτήματος της Επιτροπής. Η επιτροπή 

επαφών αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση 

επί του σχεδίου γνώμης. Εάν η Επιτροπή 

ζητήσει γνώμη, οι προθεσμίες που 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 και 

το άρθρο 4 παράγραφος 5 αναστέλλονται 

μέχρι η επιτροπή επαφών να εκδώσει 

γνώμη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) παραβαίνει προφανώς, σοβαρώς 

και βαρέως τα άρθρα 6 ή 12, ή και τα δύο· 

α) παραβαίνει προφανώς, σοβαρώς 

και βαρέως το άρθρο -2 παράγραφος 1· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα άρθρα 6 και 12 συγχωνεύονται ως άρθρο -2. Βλ. τροπολογία 32. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) βλάπτει ή συνιστά σοβαρό κίνδυνο 

που απειλεί να βλάψει τη δημόσια 

ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της 

προάσπισης της εθνικής ασφάλειας και 

άμυνας· ή 

διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) βλάπτει ή συνιστά σοβαρό κίνδυνο 

που απειλεί να βλάψει τη δημόσια υγεία. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) κατά τους 12 μήνες που 

προηγούνται της κοινοποίησης που 

αναφέρεται στο στοιχείο β) της παρούσας 

παραγράφου, ο πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων έχει, κατά τη 

γνώμη του οικείου κράτους μέλους, 

παραβεί τις διατάξεις των στοιχείων α), 

β) ή γ) της παραγράφου 2 τουλάχιστον 

δύο φορές· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διάταξη αυτή πρέπει να διαγραφεί. Ένα κράτος μέλος δεν πρέπει να περιμένει 12 μήνες ούτε 

και δεύτερη παράβαση για να μπορέσει να ενεργήσει. 
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Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

έχει κοινοποιήσει γραπτώς στον πάροχο 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, στο 

κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου 

υπάγεται ο πάροχος και στην Επιτροπή τις 

καταγγελλόμενες παραβάσεις, καθώς και 

τα μέτρα που προτίθεται να λάβει σε 

περίπτωση νέας διάπραξης των 

καταγγελλόμενων παραβάσεων· 

β) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

έχει κοινοποιήσει γραπτώς στον πάροχο 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, στο 

κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου 

υπάγεται ο πάροχος και στην Επιτροπή την 

καταγγελλόμενη παράβαση, καθώς και τα 

μέτρα που προτίθεται να λάβει σε 

περίπτωση νέας διάπραξης της 

καταγγελλόμενης παράβασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) ο πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων έχει 

παραβιάσει τις διατάξεις των στοιχείων 

α), β) ή γ) της παραγράφου 2 τουλάχιστον 

μία φορά μετά την κοινοποίηση που 

προβλέπεται στο στοιχείο β) της 

παρούσας παραγράφου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 
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Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) το κοινοποιούν κράτος μέλος έχει 

σεβαστεί τα δικαιώματα της υπεράσπισης 

του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων και, ιδίως, έχει 

δώσει στον εν λόγω πάροχο τη δυνατότητα 

να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις 

εικαζόμενες παραβάσεις και τα μέτρα που 

προτίθεται να λάβει. Λαμβάνει δεόντως 

υπόψη τις απόψεις αυτές καθώς και τις 

απόψεις του κράτους μέλους δικαιοδοσίας. 

ε) το κοινοποιούν κράτος μέλος έχει 

σεβαστεί τα δικαιώματα της υπεράσπισης 

του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων και, ιδίως, έχει 

δώσει στον εν λόγω πάροχο τη δυνατότητα 

να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με 

την εικαζόμενη παράβαση και τα μέτρα 

που προτίθεται να λάβει. Λαμβάνει 

δεόντως υπόψη τις απόψεις αυτές καθώς 

και τις απόψεις του κράτους μέλους 

δικαιοδοσίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα στοιχεία α) και δ) της παραγράφου 3 

εφαρμόζονται μόνο στις γραμμικές 

υπηρεσίες. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση 

των μέτρων που έχει λάβει το κράτος 

Εντός δυο μηνών από την κοινοποίηση 

των μέτρων που έχει λάβει το κράτος 
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μέλος, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 

και 3 και έπειτα από διαβούλευση με την 

ERGA, η Επιτροπή αποφασίζει για το κατά 

πόσον τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά με 

το ενωσιακό δίκαιο. Η προθεσμία αυτή 

αρχίζει την επομένη της παραλαβής της 

πλήρους κοινοποίησης. Η κοινοποίηση 

θεωρείται πλήρης εάν, εντός τριών μηνών 

από την παραλαβή της ή από την 

παραλαβή οποιασδήποτε πρόσθετης 

πληροφορίας που ζητήθηκε, η Επιτροπή 

δεν ζητήσει επιπλέον πληροφορίες. 

μέλος, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 

και 3 και έπειτα από διαβούλευση με την 

επιτροπή επαφών, η Επιτροπή αποφασίζει 

για το κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα είναι 

συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο. Η 

προθεσμία αυτή αρχίζει την επομένη της 

παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης. Η 

κοινοποίηση θεωρείται πλήρης εάν, εντός 

ενός μηνός από την παραλαβή της ή από 

την παραλαβή οποιασδήποτε πρόσθετης 

πληροφορίας που ζητήθηκε, η Επιτροπή 

δεν ζητήσει επιπλέον πληροφορίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η 

κοινοποίηση είναι ελλιπής, ζητεί όλες τις 

αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. 

Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος 

για την παραλαβή της απάντησης στο εν 

λόγω αίτημα. 

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η 

κοινοποίηση είναι ελλιπής, ζητεί χωρίς 

καθυστέρηση όλες τις αναγκαίες 

συμπληρωματικές πληροφορίες. Η 

Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για 

την παραλαβή της απάντησης στο εν λόγω 

αίτημα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 ισχύουν με 

την επιφύλαξη της εφαρμογής κάθε 

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 ισχύουν με 

την επιφύλαξη της εφαρμογής κάθε 
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διαδικασίας, ένδικου μέσου προστασίας ή 

κύρωσης για τις εν λόγω παραβάσεις στο 

κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου 

υπάγεται ο ενδιαφερόμενος πάροχος 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

διαδικασίας, ένδικου μέσου προστασίας ή 

κύρωσης για την εν λόγω παράβαση στο 

κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου 

υπάγεται ο ενδιαφερόμενος πάροχος 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ανταλλάσσουν τακτικά εμπειρίες και ορθές 

πρακτικές όσον αφορά τη διαδικασία που 

ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 7, στο 

πλαίσιο της επιτροπής που έχει συσταθεί 

βάσει του άρθρου 29 και της ERGA.»· 

8. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ανταλλάσσουν τακτικά εμπειρίες και ορθές 

πρακτικές όσον αφορά τη διαδικασία που 

ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 7, στο 

πλαίσιο της επιτροπής επαφών και της 

ERGA.»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια 

να απαιτούν από τους παρόχους 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που 

υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να 

συμμορφώνονται με αυστηρότερους ή 

λεπτομερέστερους κανόνες όσον αφορά 

τα άρθρα 5, 6, 6α, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 

19 έως 26, 30 και 30α, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί 

συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο.»· 

1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

ένα κράτος μέλος: 
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 α) κάνει χρήση της δυνατότητας που 

του παρέχεται μέσω ου άρθρου -2στ 

παράγραφος 2 για τη θέσπιση 

λεπτομερέστερων ή αυστηρότερων 

κανόνων γενικού δημοσίου συμφέροντος· 

και 

 β) εκτιμά ότι ένας τηλεοπτικός 

οργανισμός ο οποίος εμπίπτει στη 

δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους 

παρέχει τηλεοπτική εκπομπή η οποία 

κατευθύνεται στο σύνολό της ή κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της στην επικράτειά 

του· 

 μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος 

μέλος που έχει δικαιοδοσία προκειμένου 

να εξεύρουν αμοιβαία ικανοποιητική 

λύση σε προβλήματα που ανακύπτουν. 

Αφού λάβει τεκμηριωμένο αίτημα από το 

πρώτο κράτος μέλος, το κράτος μέλος 

που έχει δικαιοδοσία καλεί τον 

τηλεοπτικό οργανισμό να συμμορφωθεί 

προς τους εν λόγω κανόνες γενικού 

δημοσίου συμφέροντος. Το κράτος μέλος 

που έχει δικαιοδοσία ενημερώνει εντός 

δύο μηνών το πρώτο κράτος μέλος 

σχετικά με τα αποτελέσματα που είχε το 

αίτημά του. Οιοδήποτε των κρατών 

μελών μπορεί να ζητήσει από την 

επιτροπή επαφών να εξετάσει την 

υπόθεση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α α) στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 

απαλείφεται· 

2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες  
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ένα κράτος μέλος: 

α) κάνει χρήση της δυνατότητας που 

του παρέχεται μέσω της παραγράφου 1 

για τη θέσπιση λεπτομερέστερων ή 

αυστηρότερων κανόνων γενικού 

δημοσίου συμφέροντος· και 

 

β) εκτιμά ότι ένας τηλεοπτικός 

οργανισμός ο οποίος εμπίπτει στη 

δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους 

παρέχει τηλεοπτική εκπομπή η οποία 

κατευθύνεται στο σύνολό της ή κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της στην επικράτειά 

του, 

 

μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος 

μέλος που έχει δικαιοδοσία προκειμένου 

να εξεύρουν αμοιβαία ικανοποιητική 

λύση σε προβλήματα που ανακύπτουν. 

Αφού λάβει τεκμηριωμένο αίτημα από το 

πρώτο κράτος μέλος, το κράτος μέλος 

που έχει δικαιοδοσία καλεί τον 

τηλεοπτικό οργανισμό να συμμορφωθεί 

προς τους εν λόγω κανόνες γενικού 

δημοσίου συμφέροντος. Το κράτος μέλος 

που έχει δικαιοδοσία ενημερώνει εντός 

δύο μηνών το πρώτο κράτος μέλος 

σχετικά με τα αποτελέσματα που είχε το 

αίτημά του. Οιοδήποτε των κρατών 

μελών μπορεί να ζητήσει από την 

επιτροπή επαφών που συστήνεται βάσει 

του άρθρου 29 να εξετάσει την υπόθεση. 

 

Or. en 

(Η τροπολογία επιδιώκει την τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης –άρθρο 4 

παράγραφος 2 στοιχείο ιγ– που δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Να σημειωθεί 

πάντως ότι η τροπολογία δεν θίγει κανένα ουσιώδες στοιχείο στην αναθεώρηση της οδηγίας, 

αλλά απλώς εισάγει μια αλλαγή που είναι απαραίτητη για να υπάρχει νομική συνέπεια με τις 

θέσεις των εισηγητριών.) 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η Επιτροπή έχει αποφασίσει, έπειτα 

από διαβούλευση με την ERGA ότι τα 

μέτρα είναι συμβατά με το ενωσιακό 

δίκαιο, και ιδίως ότι οι εκτιμήσεις του 

κράτους μέλους που λαμβάνει τα εν λόγω 

μέτρα βάσει των παραγράφων 2 και 3 είναι 

ορθώς θεμελιωμένες. 

γ) η Επιτροπή έχει αποφασίσει, έπειτα 

από διαβούλευση με την επιτροπή επαφών 

ότι τα μέτρα είναι συμβατά με το ενωσιακό 

δίκαιο, και ιδίως ότι οι εκτιμήσεις του 

κράτους μέλους που λαμβάνει τα εν λόγω 

μέτρα βάσει των παραγράφων 1 και 3 είναι 

ορθώς θεμελιωμένες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριμήνου 

μετά την κοινοποίηση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 4 στοιχείο α). Η 

προθεσμία αυτή αρχίζει την επομένη της 

παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης. Η 

κοινοποίηση θεωρείται πλήρης εάν, εντός 

3 μηνών από την παραλαβή της ή από την 

παραλαβή οποιασδήποτε πρόσθετης 

πληροφορίας που ζητήθηκε, η Επιτροπή 

δεν ζητήσει επιπλέον πληροφορίες. 

Η Επιτροπή αποφασίζει εντός διμήνου 

μετά την κοινοποίηση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 3 στοιχείο α). Η 

προθεσμία αυτή αρχίζει την επομένη της 

παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης. Η 

κοινοποίηση θεωρείται πλήρης εάν, εντός 

ενός μηνός από την παραλαβή της ή από 

την παραλαβή οποιασδήποτε πρόσθετης 

πληροφορίας που ζητήθηκε, η Επιτροπή 

δεν ζητήσει επιπλέον πληροφορίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η 
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κοινοποίηση είναι ελλιπής, ζητεί όλες τις 

αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. 

Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος 

για την παραλαβή της απάντησης στο εν 

λόγω αίτημα. 

κοινοποίηση είναι ελλιπής, ζητεί χωρίς 

καθυστέρηση όλες τις αναγκαίες 

συμπληρωματικές πληροφορίες. Η 

Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για 

την παραλαβή της απάντησης στο εν λόγω 

αίτημα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 γ α) η παράγραφος 6 απαλείφεται· 

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν, με 

κατάλληλα μέσα και στα πλαίσια της 

νομοθεσίας τους, ώστε οι πάροχοι 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που 

υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να 

τηρούν τις διατάξεις της παρούσας 

οδηγίας. 

 

Or. en 

(Η τροπολογία επιδιώκει την τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης –άρθρο 4 

παράγραφος 6– που δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Να σημειωθεί πάντως 

ότι η τροπολογία δεν θίγει κανένα ουσιώδες στοιχείο στην αναθεώρηση της οδηγίας, αλλά 

απλώς εισάγει μια αλλαγή που είναι απαραίτητη για να υπάρχει νομική συνέπεια με τις θέσεις 

των εισηγητριών.) 

Αιτιολόγηση 

Η διάταξη αυτή μεταφέρθηκε στο άρθρο -2στ παράγραφος 1. Βλ. τροπολογία 38. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

δ) η παράγραφος 7 απαλείφεται· 

7. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη 

συρρύθμιση και την αυτορρύθμιση με την 

έκδοση κωδίκων δεοντολογίας σε εθνικό 

επίπεδο στους τομείς που συντονίζει η 

παρούσα οδηγία, στον βαθμό που το 

επιτρέπουν τα νομικά τους συστήματα. 

Οι εν λόγω κώδικες σχεδιάζονται κατά 

τρόπον ώστε να είναι ευρύτερα αποδεκτοί 

από τους κύριους ενδιαφερόμενους στα 

οικεία κράτη μέλη. Οι κώδικες 

δεοντολογίας ορίζουν σαφώς και 

επακριβώς τους στόχους τους. Τα κράτη 

μέλη προβλέπουν τακτική, διαφανή και 

ανεξάρτητη παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της επίτευξης των 

επιδιωκόμενων στόχων. Προβλέπουν 

αποτελεσματικά μέτρα επιβολής, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελεσματικών και αναλογικών 

κυρώσεων, κατά περίπτωση. 

 

Τα σχέδια κωδίκων δεοντολογίας της 

Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 

παράγραφοι 2 και 4, καθώς και οι 

τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις των 

ισχυόντων κωδίκων δεοντολογίας της 

Ένωσης, υποβάλλονται στην Επιτροπή 

από τα υπογράφοντα μέρη των εν λόγω 

κωδίκων. 

 

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την 

ERGA να διατυπώσει τη γνώμη της 

σχετικά με τα σχέδια, τις τροποποιήσεις ή 

τις επεκτάσεις των εν λόγω κωδίκων. Η 

Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει τους εν 

λόγω κώδικες, κατά περίπτωση.· 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε άρθρο -2στ, παράγραφος 3, τροπολογία 38. 
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Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 8 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 δ α) η παράγραφος 8 απαλείφεται· 

8. Εκτός εάν ορίζεται άλλως στην 

παρούσα οδηγία, εφαρμόζεται η οδηγία 

2000/31/ΕΚ. Σε περίπτωση σύγκρουσης 

μεταξύ διάταξης της οδηγίας 2000/31/ΕΚ 

και διάταξης της παρούσας οδηγίας, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας 

οδηγίας, εκτός εάν η παρούσα οδηγία 

ορίζει άλλως. 

 

Or. en 

(Η τροπολογία επιδιώκει την τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης –άρθρο 4 

παράγραφος 8– που δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Να σημειωθεί πάντως 

ότι η τροπολογία δεν θίγει κανένα ουσιώδες στοιχείο στην αναθεώρηση της οδηγίας, αλλά 

απλώς εισάγει μια αλλαγή που είναι απαραίτητη για να υπάρχει νομική συνέπεια με τις θέσεις 

των εισηγητριών.) 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε άρθρο -2στ, παράγραφος 7, τροπολογία 38. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Κεφάλαιο IIΙ – Τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Ο τίτλος του Κεφαλαίου ΙΙΙ 

αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: 

(6) Το Κεφάλαιο ΙΙΙ και ο τίτλος του 

απαλείφονται· 

«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΕ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 

 

Or. en 
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Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 5 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) στο άρθρο 5, το στοιχείο δ) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

(7) το άρθρο 5 απαλείφεται· 

δ) το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία 

του οποίου υπάγονται οι πάροχοι 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και 

οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ή 

οργανισμοί εποπτείας.· 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο -2ε, τροπολογία 37. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

(8) το άρθρο 6 απαλείφεται· 

«Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα 

ενδεδειγμένα μέσα ώστε οι υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων που 

παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων υπό τη 

δικαιοδοσία τους να μην εμπεριέχουν 

οποιαδήποτε υποκίνηση βίας ή μίσους 

ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους 

ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται 

με το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική 

καταγωγή, τη θρησκεία ή την πίστη, την 

αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο 
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προσανατολισμό.»· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο -2, τροπολογία 32. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 6α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο 6α: 

διαγράφεται 

«Άρθρο 6α  

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων να παρέχουν στους τηλεθεατές 

επαρκείς πληροφορίες για το περιεχόμενο 

που μπορεί να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ανηλίκων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 

μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ένα 

σύστημα περιγραφικών δεικτών οι οποίοι 

προσδιορίζουν τη φύση του περιεχομένου 

μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών 

μέσων. 

 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη 

συρρύθμιση. 

 

3. Η Επιτροπή και η ERGA 

ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων να 

ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 

σχετικά με τα συστήματα συρρύθμισης 

που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την 

Ένωση. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή 

διευκολύνει την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας της Ένωσης.»· 

 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο -2, τροπολογία 32. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) το άρθρο 7 απαλείφεται· (10) το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

 «Άρθρο 7 

 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

υπαγόμενοι στη δικαιοδοσία τους 

πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων να καθιστούν τις υπηρεσίες τους 

διαρκώς και βαθμιαίως πιο προσβάσιμες 

στα άτομα με οπτική ή ακουστική 

αναπηρία, αποσκοπώντας σε μια σχεδόν 

πλήρη προσβασιμότητα μέχρι τα τέλη του 

2027. 

 2. Ως προς την υλοποίηση του 

παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη 

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κωδίκων 

δεοντολογίας με συρρύθμιση ή 

αυτορρύθμιση. Η Επιτροπή και η ERGA 

ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων να 

ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 

σχετικά με τα συστήματα συρρύθμισης 

που εφαρμόζονται ανά την Ένωση. 

 3. Το αργότερο έως την  [ημερομηνία 

– όχι αργότερα από τρία έτη μετά την 

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], 

και εφεξής ανά τριετία, η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 

παρούσας διάταξης.» 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το θέμα της προσβασιμότητας θα καλυφθεί σωστά στην παρούσα 

οδηγία, σε συμφωνία με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 8 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 10α) το άρθρο 8 απαλείφεται· 

«Άρθρο 8  

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων υπό τη δικαιοδοσία τους να μη 

μεταδίδουν κινηματογραφικά έργα εκτός 

των συμφωνημένων με τους κατόχους 

των δικαιωμάτων χρονικών περιόδων.» 

 

Or. en 

(Η τροπολογία επιδιώκει την τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης –άρθρο 8 

παράγραφος 8– που δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Να σημειωθεί πάντως 

ότι η τροπολογία δεν θίγει κανένα ουσιώδες στοιχείο στην αναθεώρηση της οδηγίας, αλλά 

απλώς εισάγει μια αλλαγή που είναι απαραίτητη για να υπάρχει νομική συνέπεια με τις θέσεις 

των εισηγητριών.) 

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο -2δ, τροπολογία 36. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως 

εξής: 

(11) το άρθρο 9 απαλείφεται· 
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α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

 

‘2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

τη συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις οι οποίες συνοδεύουν 

προγράμματα που παρακολουθούνται σε 

μεγάλο βαθμό από παιδιά, ή 

περιλαμβάνονται στα προγράμματα αυτά, 

σχετικά με τρόφιμα και ποτά που 

περιέχουν συστατικά και ουσίες με 

επιπτώσεις στη διατροφή και τη 

φυσιολογία, των οποίων δεν συνιστάται η 

υπερβολική πρόσληψη στη συνολική 

διατροφή , και ιδίως τα λιπαρά, τα trans-

λιπαρά οξέα, το αλάτι ή το νάτριο και τα 

σάκχαρα. 

 

Οι εν λόγω κώδικες θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για την 

αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των 

ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για τρόφιμα και ποτά με 

υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα 

ή λιπαρά, ή που για άλλον λόγο δεν είναι 

σύμφωνα με τις εθνικές ή διεθνείς 

διατροφικές οδηγίες. Οι εν λόγω κώδικες 

θα πρέπει να προβλέπουν ότι οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις δεν πρέπει να δίνουν 

έμφαση στη θετική ποιότητα των 

διατροφικών πτυχών των εν λόγω τροφών 

και ποτών. 

 

Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν 

την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

σχετικά με τα συστήματα αυτορρύθμισης 

και συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε 

ολόκληρη την Ένωση. Κατά περίπτωση, 

η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση 

κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης.»· 

 

β) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες 

παράγραφοι 3 και 4: 

 

‘3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 
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οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. 

Οι κώδικες αυτοί θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για να περιορίζουν 

αποτελεσματικά την έκθεση ανηλίκων σε 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. 

4. Η Επιτροπή και η ERGA 

ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών σχετικά με τα συστήματα 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που 

εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 

Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή 

διευκολύνει την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας της Ένωσης.»· 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο -2, τροπολογία 32. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 8 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 11α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο 9a 

 Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να 

λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την 

αρμόζουσα προβολή των γενικού 

ενδιαφέροντος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων.  

 Τα μέτρα αυτά είναι αναλογικά και 

επιδιώκουν γενικούς στόχους όπως την 

πολυφωνία των μέσων, την ελευθερία του 

λόγου και την πολιτισμική πολυμορφία, 

όπως ευκρινώς προσδιορίζονται από τα 

κράτη μέλη σε συμφωνία με το δίκαιο της 

Ένωσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
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απαιτήσουν από τους παρόχους 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που 

απευθύνονται σε κοινό της επικράτειάς 

τους αλλά είναι εγκατεστημένοι σε άλλο 

κράτος μέλος, να λάβουν τέτοια μέτρα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11β (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 11β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο 9β 

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τρίτοι, 

άλλοι από τους αποδέκτες μιας 

υπηρεσίας, να μην τροποποιούν 

προγράμματα και υπηρεσίες ενός 

παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων χωρίς τη ρητή συναίνεσή του.» 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 10 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) στο άρθρο 10, το στοιχείο β) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

(12) το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«β) δεν ενθαρρύνουν ευθέως την 

αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή 

υπηρεσιών·» 

Τα προγράμματα ειδησεογραφίας και 

επικαιρότητας δεν δέχονται χορηγία. Τα 

κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν την 

απαγόρευση της εμφάνισης λογότυπου 
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χορηγίας κατά τη διάρκεια παιδικών 

προγραμμάτων, ντοκιμαντέρ και 

θρησκευτικών προγραμμάτων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο -2β, τροπολογία 34. Το υπόλοιπο τμήμα ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) το άρθρο 11 αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

(13) το άρθρο 11 απαλείφεται· 

Άρθρο 11  

1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 

εφαρμόζονται μόνον σε προγράμματα που 

δημιουργήθηκαν μετά τις 19 Δεκεμβρίου 

2009. 

 

2. Η τοποθέτηση προϊόντος 

επιτρέπεται σε όλες τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, εκτός από τα 

ειδησεογραφικά προγράμματα και 

προγράμματα επικαιρότητας, τα 

προγράμματα για θέματα καταναλωτών, 

θρησκευτικά προγράμματα και 

προγράμματα που παρακολουθούνται σε 

μεγάλο βαθμό από παιδιά. 

 

3. Τα προγράμματα που περιέχουν 

τοποθέτηση προϊόντος πληρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

α) το περιεχόμενό τους και, για τις 

τηλεοπτικές εκπομπές, ο 

προγραμματισμός τους, δεν επηρεάζονται 

σε καμία περίπτωση κατά τρόπον ώστε 

να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική 

ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων· 
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β) δεν ενθαρρύνουν ευθέως την 

αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή 

υπηρεσιών· 

 

γ) οι τηλεθεατές ενημερώνονται 

σαφώς για την ύπαρξη τοποθέτησης 

προϊόντος. Προγράμματα τα οποία 

περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντος 

επισημαίνονται σαφώς κατά την έναρξη 

και το τέλος του προγράμματος και κατά 

τη συνέχιση του προγράμματος έπειτα 

από διαφημιστικό διάλειμμα, για την 

αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ 

μέρους των τηλεθεατών. 

 

Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν 

να επιλέξουν να παρεκκλίνουν από τις 

απαιτήσεις του στοιχείου γ), υπό τον όρο 

ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν είναι 

παραγωγή ούτε ανάθεση του ίδιου του 

παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων ή επιχείρησης συνδεόμενης με τον 

πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων. 

 

4. Εν πάση περιπτώσει, τα 

προγράμματα δεν περιέχουν τοποθέτηση 

προϊόντος: 

 

α) προϊόντα καπνού ή τσιγάρα ή 

τοποθέτηση προϊόντος από επιχειρήσεις 

των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 

παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και 

λοιπών προϊόντων καπνού· 

 

β) για ειδικά φαρμακευτικά προϊόντα 

ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται 

μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος 

μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου 

υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων.»· 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο -2γ, τροπολογία 35. 
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Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) το άρθρο 12 αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο και μετατοπίζεται 

στο κεφάλαιο III: 

(14) το άρθρο 12 απαλείφεται· 

Άρθρο 12  

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα που 

παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία τους, τα οποία θα 

μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη 

φυσική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη 

των ανηλίκων, διατίθενται μόνο κατά 

τρόπο που διασφαλίζει ότι, κανονικά, οι 

ανήλικοι δεν τα ακούν ούτε τα βλέπουν. 

Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν 

την επιλογή της ώρας μετάδοσης, μέσα 

εξακρίβωσης της ηλικίας ή άλλα τεχνικά 

μέτρα. Είναι αναλογικά προς την 

δυνητική βλάβη που μπορεί να 

προκαλέσει το πρόγραμμα. 

 

Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως η 

αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, 

υπόκειται σε αυστηρότατα μέτρα, όπως η 

κρυπτογράφηση και ο αποφασιστικός 

γονικός έλεγχος.»· 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο -2, τροπολογία 32. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 



 

PR\1104385EL.docx 65/83 PE587.655v02-00 

 EL 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία τους διαθέτουν μερίδιο 

τουλάχιστον 20% των ευρωπαϊκών έργων 

στον κατάλογό τους και εξασφαλίζουν την 

προβολή των έργων αυτών. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία τους διαθέτουν μερίδιο 

τουλάχιστον 30% των ευρωπαϊκών έργων 

στον κατάλογό τους και εξασφαλίζουν την 

προβολή των έργων αυτών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 15α) στο άρθρο 19, η παράγραφος 2 

απαλείφεται· 

2. Τα μεμονωμένα διαφημιστικά 

μηνύματα και τα μηνύματα 

τηλεπώλησης, εξαιρουμένων των 

μεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων, 

παραμένουν εξαίρεση. 

 

Or. en 

(Η τροπολογία επιδιώκει την τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης –άρθρο 19 

παράγραφος 2– που δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Να σημειωθεί πάντως 

ότι η τροπολογία δεν θίγει κανένα ουσιώδες στοιχείο στην αναθεώρηση της οδηγίας, αλλά 

απλώς εισάγει μια αλλαγή που είναι απαραίτητη για να υπάρχει νομική συνέπεια με τις θέσεις 

των εισηγητριών.) 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η ημερήσια αναλογία τηλεοπτικών 

διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων 

τηλεπώλησης κατά το διάστημα από 7:00 

έως 23:00 δεν υπερβαίνει το 20%. 

1. Η ημερήσια αναλογία τηλεοπτικών 

διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων 

τηλεπώλησης κατά το διάστημα από 7:00 

έως 23:00 δεν υπερβαίνει το 20%. Η 

αναλογία τηλεοπτικών διαφημιστικών 

μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης 

κατά το διάστημα από 20:00 έως 23:00 

δεν υπερβαίνει το 20%. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διασφαλιστεί η δέουσα προστασία των καταναλωτών, δεδομένου ότι με ένα τέτοιο 

όριο 20% στην ημερήσια αναλογία υπάρχει πιθανότητα να εκτίθενται σε περισσότερες 

διαφημίσεις, ειδικά στις περιόδους υψηλής τηλεθέασης.  Η επιβολή ορίων στις διαφημίσεις 

κατά τις υψηλές περιόδους τηλεθέασης όχι μόνο θα προστατεύσει τους καταναλωτές, αλλά και 

θα εμποδίσει τη μεγάλη μείωση των εσόδων από διαφημίσεις, που θα οδηγούσε σε ανεπαρκή 

χρηματοδότηση για την παραγωγή περιεχομένου. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) σε ανακοινώσεις τηλεοπτικού 

φορέα για τα δικά του προγράμματα και 

δευτερεύοντα προϊόντα και άμεσα 

παράγωγα προϊόντα των εν λόγω 

προγραμμάτων ή για προγράμματα άλλων 

οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο 

μέσων επικοινωνίας· 

α) σε ανακοινώσεις τηλεοπτικού 

φορέα για τα δικά του προγράμματα και 

δευτερεύοντα προϊόντα και άμεσα 

παράγωγα προϊόντα και υπηρεσίες , 

προϊόντα και υπηρεσίες των εν λόγω 

προγραμμάτων ή για προγράμματα άλλων 

οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο 

τηλεοπτικό οργανισμό· 

Or. en 
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Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) στις ανακοινώσεις δημοσίων 

υπηρεσιών και φιλανθρωπικές εκκλήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 26 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 17α) το άρθρο 26 τροποποιείται ως 

εξής: 

«Άρθρο 26 «Άρθρο 26 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, τα κράτη 

μέλη δύνανται, λαμβάνοντας δεόντως 

υπόψη το ενωσιακό δίκαιο, να καθορίζουν 

όρους διαφορετικούς από εκείνους του 

άρθρου 20 παράγραφος 2 και του άρθρου 

23 όσον αφορά τηλεοπτικές εκπομπές που 

απευθύνονται αποκλειστικά στην εθνική 

επικράτεια και οι οποίες δεν είναι δυνατόν 

να λαμβάνονται, άμεσα ή έμμεσα, από το 

κοινό σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη 

μέλη. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου -2στ 

παράγραφοι 1, 2 και 5, τα κράτη μέλη 

δύνανται, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 

ενωσιακό δίκαιο, να καθορίζουν όρους 

διαφορετικούς από εκείνους του άρθρου 20 

παράγραφος 2 και του άρθρου 23 όσον 

αφορά τηλεοπτικές εκπομπές που 

απευθύνονται αποκλειστικά στην εθνική 

επικράτεια και οι οποίες δεν είναι δυνατόν 

να λαμβάνονται, άμεσα ή έμμεσα, από το 

κοινό σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη 

μέλη. 

Or. en 

(Η τροπολογία επιδιώκει την τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης –άρθρο 26– που 

δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Να σημειωθεί πάντως ότι η τροπολογία δεν 

θίγει κανένα ουσιώδες στοιχείο στην αναθεώρηση της οδηγίας, αλλά απλώς εισάγει μια αλλαγή 

που είναι απαραίτητη για να υπάρχει νομική συνέπεια με τις θέσεις των εισηγητριών.) 
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Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28α  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 28α διαγράφεται 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 

και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, τα κράτη 

μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να 

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για: 

 

α) την προστασία των ανηλίκων από 

περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη 

φυσική, πνευματική ή ηθική τους 

ανάπτυξη· 

 

β) την προστασία όλων των πολιτών 

από περιεχόμενο που εμπεριέχει 

υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια ομάδας 

προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της 

οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη 

φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη 

θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή 

την εθνική ή εθνοτική καταγωγή. 

 

2. Η καταλληλότητα των μέτρων 

κατά την έννοια της παραγράφου 1 

καθορίζεται με βάση τη φύση του 

επίμαχου περιεχομένου, τη βλάβη που 

μπορεί να προκαλέσει, τα 

χαρακτηριστικά της κατηγορίας 

προσώπων που πρέπει να 

προστατεύονται, καθώς και τα 

δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 

που διακυβεύονται, 

συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων 

των παρόχων πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο και των χρηστών που έχουν 

δημιουργήσει και/ή μεταφορτώσει το 

περιεχόμενο, καθώς και το δημόσιο 

συμφέρον. 

 

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, κατά 

περίπτωση: 

 

α) τον καθορισμό και την εφαρμογή,  
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στους όρους και τις προϋποθέσεις των 

παρόχων πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, 

των εννοιών της υποκίνησης βίας ή 

μίσους, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο β), και του 

περιεχομένου που μπορεί να βλάψει τη 

σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη 

των ανηλίκων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 

και 12 αντίστοιχα· 

β) τη θέσπιση και χρησιμοποίηση 

μηχανισμών που επιτρέπουν στους 

χρήστες πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο 

να αναφέρουν ή να επισημαίνουν στον 

εκάστοτε πάροχο της πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο το αναφερόμενο στην 

παράγραφο 1 περιεχόμενο που είναι 

αποθηκευμένο στην πλατφόρμα του· 

 

γ) τη θέσπιση και χρησιμοποίηση 

συστημάτων επαλήθευσης της ηλικίας 

των χρηστών της πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο σε σχέση με το 

περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη 

σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη 

των ανηλίκων· 

 

δ) τη θέσπιση και χρησιμοποίηση 

συστημάτων που επιτρέπουν στους 

χρήστες της πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο να αξιολογούν το περιεχόμενο που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1· 

 

ε) την παροχή συστημάτων γονικού 

ελέγχου σε σχέση με περιεχόμενο που 

μπορεί να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ανηλίκων· 

 

στ) στ) τη θέσπιση και εφαρμογή 

συστημάτων μέσω των οποίων οι 

πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο 

εξηγούν στους χρήστες της πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο τη συνέχεια που 

δόθηκε στην αναφερόμενη στο στοιχείο 

β) αναφορά ή επισήμανσή τους. 

 

3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής 

των μέτρων των παραγράφων 1 και 2, τα 

κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συρρύθμιση 

που προβλέπεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 7. 
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4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους 

αναγκαίους μηχανισμούς αξιολόγησης 

της καταλληλότητας των μέτρων που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, 

τα οποία λαμβάνονται από τους παρόχους 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Τα 

κράτη μέλη αναθέτουν αυτό το καθήκον 

στις αρχές που έχουν διοριστεί σύμφωνα 

με το άρθρο 30. 

 

5. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν 

στους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο μέτρα τα οποία είναι αυστηρότερα 

από τα μέτρα των παραγράφων 1 και 2. 

Δεν απαγορεύεται στα κράτη μέλη να 

επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα όσον 

αφορά το παράνομο περιεχόμενο. Κατά 

τη λήψη αυτών των μέτρων, τα κράτη 

μέλη τηρούν τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται από το εφαρμοστέο δίκαιο 

της Ένωσης, όπως, ανάλογα με την 

περίπτωση, εκείνων που καθορίζονται 

στα άρθρα 14 και 15 της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ ή του άρθρου 25 της οδηγίας 

2011/93/ΕΕ. 

 

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 

διαθεσιμότητα μηχανισμών υποβολής 

καταγγελιών και προσφυγής για την 

επίλυση διαφορών μεταξύ των χρηστών 

και παρόχων πλατφορμών ανταλλαγής 

βίντεο σχετικά με την εφαρμογή των 

κατάλληλων μέτρων που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 2. 

 

7. Η Επιτροπή και η ERGA 

ενθαρρύνουν τους παρόχους πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο να ανταλλάσσουν 

βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα 

συστήματα συρρύθμισης που 

εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διευκολύνει 

την εκπόνηση ενωσιακών κωδίκων 

δεοντολογίας. 

 

8. Οι πάροχοι πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο ή, κατά περίπτωση, οι 

οργανώσεις που τους εκπροσωπούν για τα 

θέματα αυτά, υποβάλλουν στην Επιτροπή 

σχέδιο κωδίκων δεοντολογίας της 

Ένωσης, καθώς και τροποποιήσεις των 
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υφιστάμενων ενωσιακών κωδίκων 

δεοντολογίας. Η Επιτροπή μπορεί να 

ζητήσει από την ERGA να διατυπώσει τη 

γνώμη της σχετικά με τα σχέδια, τις 

τροποποιήσεις ή τις επεκτάσεις του 

πεδίου εφαρμογής των εν λόγω κωδίκων 

δεοντολογίας. Η Επιτροπή μπορεί να 

δώσει την κατάλληλη δημοσιότητα στους 

εν λόγω κώδικες δεοντολογίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλ. άρθρο -2, τροπολογία 32. 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 29 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 19α) το άρθρο 29 τροποποιείται ως 

εξής: 

«Άρθρο 29 «Άρθρο 29 

1. Στα πλαίσια της Επιτροπής, 

συνιστάται επιτροπή επαφών η οποία 

απαρτίζεται από εκπροσώπους των 

αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Η 

επιτροπή επαφών προεδρεύεται από 

εκπρόσωπο της Επιτροπής και συνέρχεται 

είτε με πρωτοβουλία του είτε κατόπιν 

αιτήσεως της αντιπροσωπείας ενός 

κράτους μέλους. 

1. Στα πλαίσια της Επιτροπής, 

συνιστάται επιτροπή επαφών η οποία 

απαρτίζεται από εκπροσώπους των 

αρμόδιων φορέων ή αρχών των κρατών 

μελών και τέσσερις βουλευτές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

διοριζόμενους για τρία έτη. Η επιτροπή 

επαφών προεδρεύεται από εκπρόσωπο της 

Επιτροπής και συνέρχεται είτε με 

πρωτοβουλία του είτε κατόπιν αιτήσεως 

της αντιπροσωπείας ενός κράτους μέλους. 

2. Τα καθήκοντα της επιτροπής 

επαφών είναι τα ακόλουθα: 

2. Πέρα από τις αρμοδιότητές της 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο -2στ 

παράγραφος 5, στο άρθρο 2 παράγραφος 

5 εδάφιο β), στο άρθρο 3 παράγραφος 4, 

στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 

4 παράγραφος 3, τα καθήκοντα της 

επιτροπής επαφών είναι τα ακόλουθα: 
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α) να διευκολύνει την αποτελεσματική 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με 

τακτικές διαβουλεύσεις για όλα τα 

πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν 

κατά την εφαρμογή της, και ιδίως κατά την 

εφαρμογή του άρθρου 2, καθώς και για 

όλα τα ζητήματα για τα οποία κρίνεται 

χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων· 

α) να διευκολύνει την αποτελεσματική 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με 

τακτικές διαβουλεύσεις για όλα τα 

πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν 

κατά την εφαρμογή της, και ιδίως κατά την 

εφαρμογή του άρθρου 2, καθώς και για 

όλα τα ζητήματα για τα οποία κρίνεται 

χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων· 

β) να εκδίδει γνωμοδοτήσεις εξ ιδίας 

πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως της 

Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή εκ 

μέρους των κρατών μελών της παρούσας 

οδηγίας· 

β) να εκδίδει γνωμοδοτήσεις εξ ιδίας 

πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως της 

Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή εκ 

μέρους των κρατών μελών της παρούσας 

οδηγίας· 

γ) να αποτελεί τον χώρο ανταλλαγής 

απόψεων για τα θέματα που θα πρέπει να 

καλύπτονται από τις εκθέσεις που 

υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 

άρθρο 16 παράγραφος 3 και σχετικά με τη 

μεθοδολογία τους· 

γ) να αποτελεί τον χώρο ανταλλαγής 

απόψεων για τα θέματα που θα πρέπει να 

καλύπτονται από τις εκθέσεις που 

υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 

άρθρο 16 παράγραφος 3 και σχετικά με τη 

μεθοδολογία τους· 

δ) να συζητά τα αποτελέσματα των 

τακτικών διαβουλεύσεων της Επιτροπής με 

τους εκπροσώπους των τηλεοπτικών 

οργανισμών, τους παραγωγούς, τους 

καταναλωτές, τους κατασκευαστές, τους 

παρέχοντες υπηρεσίες και τα συνδικάτα 

και τους καλλιτεχνικούς δημιουργούς· 

δ) να συζητά τα αποτελέσματα των 

τακτικών διαβουλεύσεων της Επιτροπής με 

τους εκπροσώπους των τηλεοπτικών 

οργανισμών, τους παραγωγούς, τους 

καταναλωτές, τους κατασκευαστές, τους 

παρέχοντες υπηρεσίες και τα συνδικάτα 

και τους καλλιτεχνικούς δημιουργούς· 

ε) να διευκολύνει την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και 

της Επιτροπής όσον αφορά την κατάσταση 

και την εξέλιξη των ρυθμιστικών 

δραστηριοτήτων των υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, λαμβάνοντας 

υπόψη την πολιτική της Ένωσης στον 

οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και τις 

σχετικές εξελίξεις στον τεχνικό τομέα· 

ε) να διευκολύνει την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και 

της Επιτροπής όσον αφορά την κατάσταση 

και την εξέλιξη των ρυθμιστικών 

δραστηριοτήτων των υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, λαμβάνοντας 

υπόψη την πολιτική της Ένωσης στον 

οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και τις 

σχετικές εξελίξεις στον τεχνικό τομέα· 

στ)  να εξετάζει όλες τις εξελίξεις του 

τομέα για τις οποίες κρίνεται χρήσιμη η 

ανταλλαγή απόψεων.» 

στ) στ) να εξετάζει όλες τις εξελίξεις 

του τομέα για τις οποίες κρίνεται χρήσιμη 

η ανταλλαγή απόψεων και να εκδίδει 

γνωμοδοτήσεις προς την Επιτροπή.» 

Or. en 

(Η τροπολογία επιδιώκει την τροποποίηση διάταξης της υφιστάμενης πράξης –άρθρο 29– που 

δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Να σημειωθεί πάντως ότι η τροπολογία δεν 

θίγει κανένα ουσιώδες στοιχείο στην αναθεώρηση της οδηγίας, αλλά απλώς εισάγει μια αλλαγή 

που είναι απαραίτητη για να υπάρχει νομική συνέπεια με τις θέσεις των εισηγητριών.) 
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Τροπολογία  83 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Κεφάλαιο XI – Τίτλος  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) ο τίτλος του κεφαλαίου XI 

αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: 

διαγράφεται 

«ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ»· 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να κρατηθεί η αρχική διατύπωση του τίτλου του κεφαλαίου ΧΙ της τρέχουσας 

οδηγίας, που είναι «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ». Σε όλο το κείμενο, ο όρος «ρυθμιστική αρχή» πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο 

«ρυθμιστικός φορέας». 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή 

περισσότερες ανεξάρτητες εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές. Τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές είναι 

νομικά διακριτές και λειτουργικά 

ανεξάρτητες από κάθε άλλο δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα. Αυτό ισχύει με την 

επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών 

μελών να θεσπίζουν ρυθμιστικές αρχές που 

έχουν την εποπτεία διαφόρων τομέων. 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή 

περισσότερους ανεξάρτητους εθνικούς 

ρυθμιστικούς φορείς στο βαθμό που 

απαιτείται για την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω φορείς είναι 

νομικά διακριτοί και λειτουργικά 

ανεξάρτητοι από κάθε άλλο δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα. Αυτό ισχύει με την 

επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών 

μελών να θεσπίζουν ρυθμιστικές αρχές που 

έχουν την εποπτεία διαφόρων τομέων. 

Or. en 
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Τροπολογία  85 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές ασκούν τις 

εξουσίες τους με αμεροληψία και 

διαφάνεια και σύμφωνα με τους στόχους 

της παρούσας οδηγίας, ιδίως της 

πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της 

πολιτισμικής ποικιλομορφίας, της 

προστασίας των καταναλωτών, της 

εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του 

θεμιτού ανταγωνισμού. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς ασκούν τις 

εξουσίες τους με αμεροληψία και 

διαφάνεια και σύμφωνα με τους στόχους 

της παρούσας οδηγίας, ιδίως της 

πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της 

πολιτισμικής ποικιλομορφίας, της 

προστασίας των καταναλωτών, της 

εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του 

θεμιτού ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη 

μεριμνούν ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές να μην ασκούν καμία εκ των 

προτέρων επιρροή στις συντακτικές 

αποφάσεις, στις συντακτικές επιλογές ή 

στη διάταξη/εμφάνιση. Τα καθήκοντά 

τους πρέπει να περιορίζονται στην 

παρακολούθηση των διατάξεων της 

παρούσας οδηγίας, της εθνικής 

νομοθεσίας και της εκπλήρωσης των εκ 

του νόμου υποχρεώσεων.  Τα κράτη μέλη 

μπορούν να τους αναθέτουν την 

αρμοδιότητα να παρακολουθούν την 

τήρηση των κωδίκων δεοντολογίας, στο 

μέτρο που αυτό δεν έχει ανατεθεί ακόμα 

σε κανένα άλλο φορέα. Οι εθνικοί 

ρυθμιστικοί φορείς μπορούν να οριστούν 

ως συμπληρωματική υπηρεσία 

παραλαβής καταγγελιών  από τους 

αποδέκτες των υπηρεσιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 
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Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο διευθυντής μιας εθνικής 

ρυθμιστικής αρχής ή τα μέλη του 

συλλογικού οργάνου που ασκούν αυτά τα 

καθήκοντα στο πλαίσιο εθνικής 

ρυθμιστικής αρχής μπορεί να απολυθούν 

μόνον εφόσον πάψουν να πληρούν τους 

απαιτούμενους όρους για την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, όπως αυτά 

ορίζονται εκ των προτέρων στην εθνική 

νομοθεσία. Μια απόφαση απόλυσης με τη 

σχετική αιτιολογία δημοσιοποιείται. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 

έχουν χωριστούς ετήσιους 

προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί 

δημοσιοποιούνται. Τα κράτη μέλη 

μεριμνούν ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς 

και ανθρώπινους πόρους που τους 

επιτρέπουν να εκτελούν τα καθήκοντα 
που τους έχουν ανατεθεί, καθώς και να 

συμμετέχουν και να συμβάλλουν ενεργά 

στην ERGA. 

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 

έχουν χωριστούς ετήσιους 

προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί 

δημοσιοποιούνται. Τα κράτη μέλη 

μεριμνούν ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς 

και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση 

των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. 

Or. en 
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Τροπολογία  88 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ύπαρξη 

αποτελεσματικών μηχανισμών σε εθνικό 

επίπεδο, βάσει των οποίων κάθε χρήστης ή 

φορέας παροχής υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων ή πάροχος 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που 

θίγεται από απόφαση εθνικής ρυθμιστικής 

αρχής έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της 

απόφασης ενώπιον οργάνου προσφυγής. 

Το όργανο προσφυγής είναι ανεξάρτητο 

από τα μέρη που εμπλέκονται στην 

προσφυγή. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ύπαρξη 

αποτελεσματικών μηχανισμών σε εθνικό 

επίπεδο, βάσει των οποίων κάθε 

αποδέκτης υπηρεσίας ή φορέας παροχής 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή 

πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο 

που θίγεται από απόφαση εθνικής 

ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα 

προσφυγής κατά της απόφασης ενώπιον 

οργάνου προσφυγής. Το όργανο 

προσφυγής είναι ανεξάρτητο από τα μέρη 

που εμπλέκονται στην προσφυγή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30α – παράγραφος 3 εισαγωγική φράση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ERGA είναι επιφορτισμένη με τα 

ακόλουθα καθήκοντα: 

 (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 

Or. en 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30α – παράγραφος 3 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να παρέχει συμβουλές και να 

επικουρεί την Επιτροπή στο έργο της 

ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτική 

εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη του 

κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30α – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να παρέχει συμβουλές και να 

επικουρεί την Επιτροπή για κάθε ζήτημα 

που σχετίζεται με τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων που εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα της Επιτροπής. Για 

την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή 

σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, η 

ομάδα μπορεί, ενδεχομένως, να 

συμβουλεύεται τους φορείς της αγοράς, 

τους καταναλωτές και τους τελικούς 

χρήστες με σκοπό να συγκεντρώνει τις 

αναγκαίες πληροφορίες· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30α – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να συνεργάζεται και να παρέχει στα 

μέλη της τις αναγκαίες πληροφορίες για 

την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως 

όσον αφορά τα άρθρα 3 και 4· 

δ) να συνεργάζεται και να παρέχει στα 

μέλη της και στην επιτροπή επαφών τις 

αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά 

τα άρθρα 3 και 4· 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30α – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να διατυπώνει γνώμες, όταν της το 

ζητεί η Επιτροπή, για τα θέματα που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 

στοιχείο β), στο άρθρο 6α παράγραφος 3 

και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4, 

καθώς και για κάθε ζήτημα που 

συνδέεται με τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, ιδίως με την 

προστασία των ανηλίκων και την 

υποκίνηση μίσους.»· 

ε) να καταρτίζει σχέδια για γνώμες, 

όταν της το ζητεί η Επιτροπή, για τα 

θέματα που αναφέρονται στο άρθρο -2στ 

παράγραφος 5 και στο άρθρο 2 

παράγραφος 5 στοιχείο β).» 

Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 23 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αργότερο έως την [ημερομηνία – όχι 

αργότερα από τέσσερα έτη μετά την 

έγκριση], και εφεξής ανά τριετία, η 

Το αργότερο έως την [ημερομηνία – όχι 

αργότερα από τέσσερα έτη μετά την 

έγκριση], και εφεξής ανά τριετία, η 
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Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας. 

Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας., και, εφόσον 

απαιτείται, διατυπώνει περαιτέρω 

προτάσεις για την προσαρμογή της στις 

εξελίξεις στο πεδίο των υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, ιδίως υπό το 

φως των πρόσφατων τεχνολογικών 

εξελίξεων, της ανταγωνιστικότητας του 

τομέα και των επιπέδων του 

γραμματισμού στα οπτικοακουστικά 

μέσα σε όλα τα κράτη μέλη. Η έκθεση 

αξιολογεί επίσης το θέμα των 

διαφημίσεων που συνοδεύουν τα 

εμπεριέχονται στα παιδικά προγράμματα 

ή στο περιεχόμενο που απευθύνεται σε 

παιδικό κοινό. 

Or. en 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Στις 25 Μαΐου 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για την τροποποίηση της 

λεγόμενης οδηγίας AVMS (για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων).   

 

Κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ειδικότερα η 

Επιτροπή CULT η οποία είναι η καθ’ ύλην αρμόδια, ζήτησε επανειλημμένα μια τέτοια 

αναθεώρηση υπό το πρίσμα των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και των εξελίξεων της 

αγοράς, της εμφάνισης νέων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και των αλλαγών στη συμπεριφορά 

των καταναλωτών, που έχουν κάνει ασαφή τα όρια μεταξύ των παραδοσιακών και των «κατά 

παραγγελία» υπηρεσιών.  

 

Στα ψηφίσματά του της 1ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την πορεία προς μια Πράξη για την 

ψηφιακή ενιαία αγορά, της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την προετοιμασία για την πλήρη 

σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο, της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με συνδεδεμένη 

τηλεόραση — Connected TV, και της 22ας Μαΐου 2013 σχετικά με την εφαρμογή της 

οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο παρείχε σαφείς προκαταρκτικές υποδείξεις για την επανεξέταση αυτή και 

παράλληλα καλούσε την Επιτροπή να επικαιροποιήσει την οδηγία.  

 

Ως εκ τούτου, οι εισηγήτριες χαιρετίζουν την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προτείνει την 

παρούσα επανεξέταση σε αυτή την κρίσιμη για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες συγκυρία.  

 

Τα κύρια σημεία που οι εισηγήτριες επιθυμούν να εξετάσουν είναι: 

 

I. Σύγκλιση των μέσων: εναρμόνιση των διατάξεων που ισχύουν για γραμμικές και μη 

γραμμικές υπηρεσίες, άρθρο -2 έως άρθρο -2στ  

 

 Η αναθεώρηση της οδηγίας έχει ως στόχο την προσαρμογή των ισχυόντων κανόνων στην 

αυξανόμενη σύγκλιση των αγορών οπτικοακουστικών μέσων και των τεχνολογιών στην 

Ευρώπη. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας επεκτείνεται ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις 

παραδοσιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και τις κατά παραγγελία υπηρεσίες, αλλά επίσης 

τις υπηρεσίες πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο καθώς και τα βίντεο που παράγονται από τους 

χρήστες.   

 

Για  να εναρμονιστούν οι διατάξεις για τις υπηρεσίες αυτές και να δημιουργηθούν συνθήκες 

ισότιμου ανταγωνισμού, το Κεφάλαιο Ι έχει αναδιαρθρωθεί, ώστε να θεσπιστούν κοινοί 

κανόνες για υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, τις υπηρεσίες πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο και τα βίντεο που παράγονται από τους χρήστες. Οι διατάξεις του παρόντος 

Κεφαλαίου Ι θα ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας με τον ίδιο τρόπο. Επτά νέα άρθρα (τροπολογίες 32 έως 38) έχουν εισαχθεί που 

συγχωνεύουν διάφορα άρθρα της ισχύουσας οδηγίας και της πρότασης και που αφορούν: 

 

- υποκίνηση βίας ή μίσους, των διακρίσεων (άρθρο -2), 

- προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο (άρθρο -2α), 

- οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, χορηγία (άρθρο -2β) και τοποθέτηση 

προϊόντων (άρθρο -2γ), 

- προστασία των κινηματογραφικών έργων (άρθρο -2δ), 
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- δικαιώματα πληροφόρησης για τους αποδέκτες μιας υπηρεσίας (άρθρο -2ε), 

- συρρύθμιση και αυτορρύθμιση και κώδικες δεοντολογίας (άρθρο -2στ).  

 

Οι αλλαγές αυτές στη δομή της οδηγίας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί 

υψηλότερος βαθμός εναρμόνισης μεταξύ γραμμικών και μη γραμμικών υπηρεσιών. Με αυτόν 

τον τρόπο, η οδηγία λαμβάνει υπόψη τη σημερινή πραγματικότητα της σύγκλισης των μέσων 

ενημέρωσης, ενώ για τον καθορισμό δίκαιων κανόνων για τον ανταγωνισμό στις αγορές των 

μέσων ενημέρωσης. Με δραστικές αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και 

κατανάλωσης περιεχομένου, και για να εξασφαλιστεί, αφενός, υψηλό επίπεδο προστασίας 

των καταναλωτών και αφετέρου πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, οι ίδιοι ελάχιστοι 

όροι πρέπει να καθοριστούν για όλες τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων καθώς και βίντεο που παράγεται από τους χρήστες ή βίντεο που 

παράγεται από τους χρήστες.  

 

II. Προστασία ανηλίκων 

 

Οι εισηγήτριες επιθυμούν να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους 

ανηλίκους, προκρίνοντας μια διαβάθμιση των επιπέδων προστασίας ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της πιθανής βλάβης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο -2, παράγραφος 1, στοιχείο 

β), και παράγραφος 2 (τροπολογία 32). 

 

Οι εισηγήτριες επιθυμούν να τονίσουν ότι υπάρχουν τεχνικές μέθοδοι για τον εντοπισμό των 

βίντεο με επιβλαβές περιεχόμενο και για τον αποκλεισμό τους. Όμως, οι μέθοδοι αυτές δεν 

πρέπει να περιορίζουν τις επικοινωνιακές ελευθερίες. Θα πρέπει, επομένως, να ισχύει η αρχή 

της notice-and-take-down (κοινοποίηση και απόσυρση), όπως ορίζεται στο άρθρο 14 και στο 

άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»).  

 

 

III. Κώδικες δεοντολογίες με συρρύθμιση και αυτορρύθμιση  

 

Οι εισηγήτριες δεν δέχονται την πρόταση της Επιτροπής για πλήρη εναρμόνιση με τη μορφή 

συρρύθμισης και της αυτορρύθμισης για υπηρεσίες πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Εφόσον 

σκοπός της οδηγίας είναι απλώς ο συντονισμός των εθνικών πολιτικών, δημιουργείται ένα 

ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης, που επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερους 

κανόνες.  

 

Για λόγους συνοχής, η θέσπιση κωδίκων δεοντολογίας με συρρύθμιση και αυτορρύθμιση 

οργανώνεται στο άρθρο -2στ (τροπολογία 38). Εάν ένα κράτος μέλος αποδείξει ότι κάποιος 

κώδικας δεοντολογίας δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, διατηρεί την ευχέρεια να θεσπίσει 

νόμους για το υπό εξέταση θέμα.  

 

IV. Ποσοτικοί κανόνες για τις διαφημίσεις, τις εμπορικές ανακοινώσεις και την 

τοποθέτηση προϊόντων 

 

Απαιτείται ένας μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας στους ποσοτικούς κανόνες για τη διαφήμιση. 

 

Ως προς τη διάταξη για τα χρονικά όρια στις περιόδους τηλεθέασης, αν και απαιτείται 

μεγαλύτερη ευελιξία, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των 

καταναλωτών. Το προτεινόμενο ημερήσιο όριο του 20 % θα μπορούσε να εκθέσει τους 
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τηλεθεατές σε υπερβολική ποσότητα διαφημίσεων κατά τη διάρκεια των περιόδων υψηλής 

τηλεθέασης. Οι εισηγήτριες προτείνουν συνεπώς στο άρθρο 23, εδάφιο 1 (τροπολογία 77) να 

εφαρμόζονται αυστηρότερα όρια μεταξύ 20.00 και 23.00 με όριο 20 % κατά την εν λόγω 

περίοδο.  

 

Επιπλέον, η διάταξη περί υπερβολικής προβολής κατά την τοποθέτηση προϊόντων θα πρέπει 

να διατηρηθεί στο νέο άρθρο -2γ της οδηγίας (τροπ. 35). 

 

Θα πρέπει ακόμη να υπάρχουν περιορισμοί στις εμπορικές ανακοινώσεις που αφορούν 

αλκοολούχα ποτά, καπνό και φάρμακα. 

 

Θα πρέπει να εγκριθούν με κώδικες δεοντολογίας περιορισμοί για τις εμπορικές 

ανακοινώσεις που αφορούν τη διατροφή, ώστε να επιτευχθεί ένα υψηλότερο επίπεδο 

προστασίας.  

 

V. Προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων  

 

Οι εισηγήτριες χαιρετίζουν την πρόταση της Επιτροπής να προωθηθούν περισσότερο τα 

ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα. Οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων πρέπει να προωθούν την παραγωγή και διανομή ευρωπαϊκών 

έργων, μεριμνώντας ώστε οι κατάλογοί τους να περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά έργα σε ποσοστό 

τουλάχιστον 30% και να τους δίδεται η κατάλληλη προβολή (τροπ. 75). 

 

Οι εισηγήτριες προτείνουν επίσης στην αιτιολογική σκέψη 21 (τροπολογία 16) να μεριμνούν 

τα κράτη μέλη ώστε οι δικαιούχοι που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να επισημαίνουν στα 

μεταδεδομένα τους το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που χαρακτηρίζει το έργο τους ως 

ευρωπαϊκό  και να τα θέτουν στη διάθεση των παρόχων υπηρεσιών, για να μπορούν αυτοί 

εύκολα να προσδιορίζουν κατά πόσο ένα έργο είναι ευρωπαϊκό.  

 

VI. Ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων (ERGA)  

 

Οι εισηγήτριες επικροτούν τη συμβολή της ERGA ως ενημερωτικό και συμβουλευτικό 

όργανο. Θεωρούν, ωστόσο, ότι για να διασφαλισθούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών, 

δεν θα πρέπει να έχει εξουσία λήψης αποφάσεων. Αντίθετα, θα πρέπει να δοθούν 

περισσότερες αρμοδιότητες στην επιτροπή επαφών που προβλέπεται στο άρθρο 29 της 

τρέχουσας οδηγίας (τροπολογία 82).  

 

Η επιτροπή επαφών θα πρέπει να είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων, 

περιλαμβανομένων των γνωμοδοτήσεων που συντάσσονται από την ERGA. Από αυτήν την 

άποψη, το άρθρο -2στ, το άρθρο 2 παράγραφος 5β, το άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 4 

παράγραφος 1 και το άρθρο 4 παράγραφος 3 (τροπολογίες 38, 42, 51, 54, 55, 56, και 57) 

τροποποιούνται αναλόγως. 

 

VII. Προσβασιμότητα  

 

Οι εισηγήτριες προτείνουν να παραμείνουν στο κείμενο της οδηγίας οι διατάξεις για την 

προσβασιμότητα. Το άρθρο 7 της τρέχουσας οδηγίας τροποποιείται: οι πάροχοι υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων υποχρεούνται να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για την 
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προσβασιμότητα των υπηρεσιών σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία. Η 

προσβασιμότητα αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027. Η προτεινόμενη 

διατύπωση (τροπ. 67) λαμβάνει υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρίες, ενώ παράλληλα αφήνει επαρκή περιθώρια ελιγμών ως προς τον 

τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού.   

 

VIII. Άλλα θέματα 

 

– προγράμματα με σημαντικό παιδικό κοινό  

 

Οι εισηγήτριες εκτιμούν πως η έννοια αυτή, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην 

πρότασή της, δεν έχει σαφήνεια και δεν είναι νομικά σωστή, δεδομένου ότι τα προγράμματα 

που αρχικά δεν απευθύνονται σε παιδιά, όπως οι αθλητικές εκδηλώσεις ή οι τηλεοπτικοί 

διαγωνισμοί τραγουδιού, μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν την κατηγορία.  

 

Οι εισηγήτριες προτείνουν να διατηρηθεί η τρέχουσα ορολογία του «παιδικού κοινού» και 

«των παιδικών προγραμμάτων» στην αιτιολογική σκέψη 16 (τροπ. 12), καθώς και στο άρθρο 

-2γ, στο άρθρο 10 και στο άρθρο 33 παράγραφος 2 (τροπ. 35, 72 και 94). 

 

– κατάλληλη προβολή των οπτικοακουστικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος (άρθρο 9α) 

 

Για να διασφαλίσουν την πολυφωνία και την πολυμορφία στα μέσα ενημέρωσης, τα κράτη 

μέλη θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέτρα για την κατάλληλη προβολή των υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων γενικού ενδιαφέροντος (τροπ. 70).  

 

– Προστασία της ακεραιότητας του σήματος των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 

(αιτιολογική σκέψη 13α) 

 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του σήματος των παρόχων 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσω.  Τρίτοι, εκτός από τους αποδέκτες μιας υπηρεσίας, δεν 

θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν τα προγράμματα και τις υπηρεσίες χωρίς 

τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (τροπ. 10). 

 


