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Τροπολογία   20 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το 

άρθρο 62, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 

62 και το άρθρο 168 παράγραφοι 1 και 5, 

Or. en 

 

Τροπολογία   21 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το 

άρθρο 62, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και τα 

άρθρα 62 και 168, 

Or. ro 

 

Τροπολογία   22 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και τα 
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άρθρο 62, άρθρα 62 και 168, 

Or. en 

 

Τροπολογία   23 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το 

άρθρο 62, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και τα 

άρθρα 62 και 168, 

Or. en 

 

Τροπολογία   24 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 1) 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ρόλο 

των Εθνικών Κοινοβουλίων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Or. el 

 

Τροπολογία   25 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 2) 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 

εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 

Or. el 

 

Τροπολογία   26 

Νότης Μαριάς 

 

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 

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 

(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 λόγω της αυξανόμενης σύγκλισης 

μεταξύ των τηλεοπτικών υπηρεσιών και 

των υπηρεσιών που διανέμονται μέσω 

διαδικτύου. 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 

άλλες, φορητές συσκευές για την 

παρακολούθηση οπτικοακουστικού 

περιεχομένου. Το παραδοσιακό τηλεοπτικό 

περιεχόμενο εξακολουθεί να 

αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του 
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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. 

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 πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο. 

_________________ _________________ 

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. el 

 

Τροπολογία   27 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση οδηγίας 
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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 

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. 

(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 

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, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο. 

_________________ _________________ 

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 

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 
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οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 298 της 

17.10.1989, σ. 23). 

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. fr 

 

Τροπολογία   28 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
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 

(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 
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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. 

που παράγονται από χρήστες, όταν τα 

τμήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν 

διαχωρίσιμα από την κύρια δραστηριότητά 

τους. Στον βαθμό που τα κοινωνικά 

δίκτυα αποτελούν σημαντικό μέσο για την 

πρόσβαση των καταναλωτών στις 

πληροφορίες και στηρίζονται ολοένα και 

περισσότερο στο οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο που παράγεται ή διατίθεται 

από τους χρήστες τους, είναι αναγκαίο να 

συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής 

της παρούσας οδηγίας εφόσον εμπίπτουν 
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. fr 

 

Τροπολογία   29 

Lynn Boylan 

 

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 

(7) Στην ανακοίνωσή της προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για 

καλύτερα αποτελέσματα – ένα 
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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. 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. 

θεματολόγιο της ΕΕ»31, η Επιτροπή τονίζει 

ότι, κατά την εξέταση πολιτικών λύσεων, 

εξετάζει τόσο κανονιστικά όσο και άρτια 

σχεδιασμένα μη κανονιστικά μέσα. Οι εν 

λόγω αρχές θα πρέπει να τηρούνται από 

τους κώδικες συρρύθμισης στους τομείς 

που συντονίζει η παρούσα οδηγία. 

_________________ _________________ 

31 COM(2015) 215 final 31 COM(2015) 215 final 

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

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

regulation 

 

Or. en 

 

Τροπολογία   30 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 
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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 . 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. 

(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 . 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 οι οποίες 

μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο 

επικουρικό ή συμπληρωματικό μέσο για 

τη νομοθετική δράση. 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 final. 31 COM(2015) 215 final. 

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. el 
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Τροπολογία   31 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Για να διασφαλιστεί η συνοχή και 

να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τις 

επιχειρήσεις και τις αρχές των κρατών 

μελών, η έννοια της «υποκίνησης μίσους» 

θα πρέπει να εναρμονιστεί, στον 

κατάλληλο βαθμό, με τον ορισμό στην 

απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 

2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 

για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών 

και εκδηλώσεων ρατσισμού και 

ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, η 

οποία ορίζει τη ρητορική μίσους ως 

«δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους». 

Τούτο θα πρέπει να συνίσταται κυρίως 

στην εναρμόνιση των λόγων στους οποίους 

βασίζεται η υποκίνηση βίας ή μίσους. 

(8) Για να διασφαλιστεί η συνοχή και 

να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τις 

επιχειρήσεις και τις αρχές των κρατών 

μελών, η έννοια της «υποκίνησης μίσους» 

θα πρέπει να εναρμονιστεί, στον 

κατάλληλο βαθμό, με τον ορισμό στην 

απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 

2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 

για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών 

και εκδηλώσεων ρατσισμού και 

ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, η 

οποία ορίζει τη ρητορική μίσους ως 

«δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους» και 

ως εκ τούτου συνεπάγεται κυρώσεις. 

Τούτο θα πρέπει να συνίσταται κυρίως 

στην εναρμόνιση των λόγων στους οποίους 

βασίζεται η υποκίνηση βίας ή μίσους. 

Or. el 

 

Τροπολογία   32 

Lynn Boylan 

 

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 ευάλωτων ομάδων, όπως οι ανήλικοι, 

η δυνατότητα να επιλέγουν 

εμπεριστατωμένα το περιεχόμενο που θα 

παρακολουθήσουν, είναι απαραίτητο οι 

πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων να τους παρέχουν επαρκείς 
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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. 

πληροφορίες για το περιεχόμενο που 

ενδέχεται να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ευάλωτων ομάδων, όπως οι ανήλικοι. 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   33 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

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 

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. 

(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 

ενδέχεται να βλάψει τη σωματική ή 

πνευματική 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   34 
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Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Το δικαίωμα των ατόμων με 

αναπηρία και των ηλικιωμένων να 

συμμετέχουν και να εντάσσονται στην 

κοινωνική και πολιτιστική ζωή συνδέεται 

με την παροχή προσβάσιμων υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. Ως εκ τούτου, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 

κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για να 

εξασφαλίσουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία τους επιδιώκουν ενεργά 

να καταστήσουν το περιεχόμενο 

προσβάσιμο από άτομα με διαταραχές 

όρασης ή ακοής το συντομότερο δυνατόν. 

Or. en 

 

Τροπολογία   35 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Είναι σημαντικό οι ρυθμιστικές 

πράξεις να περιορίζουν το ενδεχόμενο 

έκθεσης ενός ατόμου που παρουσιάζει 

οποιουδήποτε είδους ευπάθεια 

(κοινωνική, οικονομική, ψυχολογική, 

σχετική με την υγεία, ή άλλη) σε ιδέες ή 

αξίες οι οποίες ενισχύουν την αίσθηση 

ευπάθειάς του. Είναι εξίσου σημαντικό να 

αποφευχθούν ενέργειες που προτρέπουν 

στην κατανάλωση κάποιων προϊόντων ή 

τη χρήση κάποιων υπηρεσιών 

παρουσιάζοντάς τα ως σαφή και άμεση 

θεραπεία κατά της ευπάθειας αυτής. 
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Or. en 

 

Τροπολογία   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Οι ισχύουσες διατάξεις για τη 

βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με 

οπτική ή ακουστική αναπηρία σε 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων θα 

πρέπει να ενισχυθούν για να 

εξασφαλιστούν η πρόοδος και η συνέχιση 

των προσπαθειών των κρατών μελών και 

των παρόχων υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. 

Or. en 

 

Τροπολογία   37 

Renate Sommer 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές 

διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο 

θρεπτικών χαρακτηριστικών του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 

Ευρώπη, που αποσκοπούν στη 

διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη 

διατροφική σύστασή τους κατά τις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που 

απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 

διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων 

δεοντολογίας αυτορρύθμισης και 

συρρύθμισης για την αποτελεσματική 

μείωση της έκθεσης των παιδιών και των 

διαγράφεται 
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ανηλίκων στις οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα 

τρόφιμα και τα ποτά με υψηλή 

περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα και 

λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον άλλον 

τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω εθνικές ή 

διεθνείς διατροφικές οδηγίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία   38 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές 

διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο 

θρεπτικών χαρακτηριστικών του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 

Ευρώπη, που αποσκοπούν στη 

διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη 

διατροφική σύστασή τους κατά τις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που 

απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν 

τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για την 

αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των 

παιδιών και των ανηλίκων στις 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά με 

υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα 

και λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον 

άλλον τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω 

εθνικές ή διεθνείς διατροφικές οδηγίες. 

(10) Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές 

διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο 

θρεπτικών χαρακτηριστικών του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 

Ευρώπη, που αποσκοπούν στη 

διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη 

διατροφική σύστασή τους κατά τις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που 

απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες, όπως 

τα παιδιά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν τη χρήση 

κωδίκων δεοντολογίας ρύθμισης και 

συρρύθμισης για την αποτελεσματική 

αποτροπή της έκθεσης των ευάλωτων 

ομάδων, όπως τα παιδιά και οι ανήλικοι, 

στις οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις σχετικά με τα τρόφιμα και 

τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε 

αλάτι, σάκχαρα και λιπαρές ουσίες, ή που 

με κάποιον άλλον τρόπο δεν τηρούν τις εν 

λόγω εθνικές ή διεθνείς διατροφικές 

οδηγίες. 

Or. en 
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Τροπολογία   39 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές 

διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο 

θρεπτικών χαρακτηριστικών του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 

Ευρώπη, που αποσκοπούν στη 

διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη 

διατροφική σύστασή τους κατά τις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που 

απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν 

τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για την 

αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των 

παιδιών και των ανηλίκων στις 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά με 

υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα 

και λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον 

άλλον τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω 

εθνικές ή διεθνείς διατροφικές οδηγίες. 

(10) Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές 

διατροφικές οδηγίες που αποσκοπούν στη 

διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη 

διατροφική σύστασή τους κατά τις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που 

απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν 

τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης, όπως η 

πρωτοβουλία «EU Pledge» (Ενωσιακή 

Δέσμευση) και άλλες πρωτοβουλίες που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της 

πλατφόρμας δράσης της Επιτροπής για 

τη διατροφή, τη σωματική 

δραστηριότητα και την υγεία, για την 

αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των 

παιδιών στις οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις σχετικά με τα τρόφιμα και 

τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε 

αλάτι, σάκχαρα και λιπαρές ουσίες, ή που 

με κάποιον άλλον τρόπο δεν τηρούν τις εν 

λόγω εθνικές ή διεθνείς διατροφικές 

οδηγίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία   40 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές 

(10) Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές 
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διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο 

θρεπτικών χαρακτηριστικών του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 

Ευρώπη, που αποσκοπούν στη 

διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη 

διατροφική σύστασή τους κατά τις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που 

απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν 

τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για την 

αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των 

παιδιών και των ανηλίκων στις 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά με 

υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα 

και λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον 

άλλον τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω 

εθνικές ή διεθνείς διατροφικές οδηγίες. 

διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο 

θρεπτικών χαρακτηριστικών του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 

Ευρώπη, που αποσκοπούν στη 

διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη 

διατροφική σύστασή τους κατά τις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που 

απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση 

των παιδιών και των ανηλίκων στις 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά με 

υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα 

και λιπαρές ουσίες, σύμφωνα με το 

πρότυπο θρεπτικών χαρακτηριστικών 

του περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για 

την Ευρώπη. 

Or. en 

 

Τροπολογία   41 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές 

διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο 

θρεπτικών χαρακτηριστικών του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 

Ευρώπη, που αποσκοπούν στη 

διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη 

διατροφική σύστασή τους κατά τις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που 

απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν 

τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για την 

αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των 

παιδιών και των ανηλίκων στις 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

(10) Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές 

διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο 

θρεπτικών χαρακτηριστικών του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 

Ευρώπη, που αποσκοπούν στη 

διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη 

διατροφική σύστασή τους κατά τις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που 

απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν 

τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας για την 

ελαχιστοποίηση της έκθεσης των παιδιών 

και των ανηλίκων στις οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα 

τρόφιμα και τα ποτά με υψηλή 
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σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά με 

υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα 

και λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον 

άλλον τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω 

εθνικές ή διεθνείς διατροφικές οδηγίες. 

περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα και 

λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον άλλον 

τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω εθνικές ή 

διεθνείς διατροφικές οδηγίες. 

Or. ro 

 

Τροπολογία   42 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές 

διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο 

θρεπτικών χαρακτηριστικών του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 

Ευρώπη, που αποσκοπούν στη 

διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη 

διατροφική σύστασή τους κατά τις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που 

απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν 

τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για την 

αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των 

παιδιών και των ανηλίκων στις 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά με 

υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα 

και λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον 

άλλον τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω 

εθνικές ή διεθνείς διατροφικές οδηγίες. 

(10) Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές 

διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο 

θρεπτικών χαρακτηριστικών του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 

Ευρώπη, που αποσκοπούν στη 

διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη 

διατροφική σύστασή τους κατά τις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που 

απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων 

δεοντολογίας αυτορρύθμισης και 

συρρύθμισης για την αποτελεσματική 

μείωση της έκθεσης των παιδιών και των 

ανηλίκων στις οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα 

τρόφιμα και τα ποτά με υψηλή 

περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα και 

λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον άλλον 

τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω εθνικές ή 

διεθνείς διατροφικές οδηγίες. 

Or. it 

 

Τροπολογία   43 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 

διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων 

δεοντολογίας αυτορρύθμισης και 

συρρύθμισης για την αποτελεσματική 

μείωση της έκθεσης των παιδιών και των 

ανηλίκων στις οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα 

τυχερά παιχνίδια. Υπάρχουν σε ενωσιακό 

και εθνικό επίπεδο ορισμένα συστήματα 

συρρύθμισης ή αυτορρύθμισης που 

αποσκοπούν στην υπεύθυνη προώθηση 

τυχερών παιχνιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω 

συστήματα, και ιδίως εκείνα που 

στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για τυχερά παιχνίδια 

συνοδεύονται με μηνύματα για υπεύθυνη 

κατανάλωση. 

Or. it 

 

Τροπολογία   44 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Παρομοίως, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν 

τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για να 

περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση 

παιδιών και ανηλίκων σε 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν 

(11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων 

δεοντολογίας για να εξασφαλίζουν 

υπεύθυνες οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. 

Θα πρέπει να ελαχιστοποιείται η έκθεση 

παιδιών και ανηλίκων σε 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 
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ορισμένα συστήματα συρρύθμισης ή 

αυτορρύθμισης σε ενωσιακό και εθνικό 

επίπεδο που αποσκοπούν στην υπεύθυνη 

εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω 

συστήματα, και ιδίως εκείνα που 

στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά συνοδεύονται με 

μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση. 

για οινοπνευματώδη ποτά. 

Or. en 

 

Τροπολογία   45 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Παρομοίως, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν 

τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για να 

περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση 

παιδιών και ανηλίκων σε 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν 

ορισμένα συστήματα συρρύθμισης ή 

αυτορρύθμισης σε ενωσιακό και εθνικό 

επίπεδο που αποσκοπούν στην υπεύθυνη 

εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω 

συστήματα, και ιδίως εκείνα που 

στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά 

συνοδεύονται με μηνύματα για υπεύθυνη 

κατανάλωση. 

(11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν τη χρήση 

κωδίκων δεοντολογίας ρύθμισης και 

συρρύθμισης για να αποτρέπουν και να 

περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση 

των ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά 

και οι ανήλικοι, σε οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις για 

οινοπνευματώδη ποτά. 
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Or. en 

 

Τροπολογία   46 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Παρομοίως, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν 

τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για να 

περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση 

παιδιών και ανηλίκων σε 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν 

ορισμένα συστήματα συρρύθμισης ή 

αυτορρύθμισης σε ενωσιακό και εθνικό 

επίπεδο που αποσκοπούν στην υπεύθυνη 

εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω 

συστήματα, και ιδίως εκείνα που 

στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά συνοδεύονται με 

μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση. 

(11) Παρομοίως, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν 

τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για να 

περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση 

παιδιών και ανηλίκων σε ακατάλληλες 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν 

ορισμένα συστήματα συρρύθμισης ή 

αυτορρύθμισης σε ενωσιακό και εθνικό 

επίπεδο που αποσκοπούν στην υπεύθυνη 

εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω 

συστήματα, και ιδίως εκείνα που 

στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά συνοδεύονται με 

μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση. 

Or. el 

 

Τροπολογία   47 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Παρομοίως, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν 

τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας 

(11) Παρομοίως, εάν τα κράτη μέλη 

αποφασίσουν να επιλέξουν το μέτρο της 

συρρύθμισης, αυτό θα πρέπει να 
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αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για να 

περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση 

παιδιών και ανηλίκων σε 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν 

ορισμένα συστήματα συρρύθμισης ή 

αυτορρύθμισης σε ενωσιακό και εθνικό 

επίπεδο που αποσκοπούν στην υπεύθυνη 

εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω 

συστήματα, και ιδίως εκείνα που 

στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά συνοδεύονται με 

μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση. 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά, για να 

μειωθεί η έκθεση παιδιών και ανηλίκων σε 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν 

ορισμένα συστήματα συρρύθμισης ή 

αυτορρύθμισης σε ενωσιακό και εθνικό 

επίπεδο που αποσκοπούν στην υπεύθυνη 

εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω 

συστήματα, και ιδίως εκείνα που 

στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά συνοδεύονται με 

μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση. 

Or. ro 

 

Τροπολογία   48 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Παρομοίως, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν 

τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για να 

περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση 

παιδιών και ανηλίκων σε 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν 

ορισμένα συστήματα συρρύθμισης ή 

αυτορρύθμισης σε ενωσιακό και εθνικό 

επίπεδο που αποσκοπούν στην υπεύθυνη 

εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω 

συστήματα, και ιδίως εκείνα που 

(11) Παρομοίως, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων 

δεοντολογίας αυτορρύθμισης και 

συρρύθμισης για να περιορίζουν 

αποτελεσματικά την έκθεση παιδιών και 

ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. 

Υπάρχουν ορισμένα συστήματα 

συρρύθμισης ή αυτορρύθμισης σε 

ενωσιακό και εθνικό επίπεδο που 

αποσκοπούν στην υπεύθυνη εμπορία 

οινοπνευματωδών ποτών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω 

συστήματα, και ιδίως εκείνα που 
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στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά συνοδεύονται με 

μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση. 

στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά συνοδεύονται με 

μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση. 

Or. it 

 

Τροπολογία   49 

Lynn Boylan 

 

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 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. 

Or. en 

 

Τροπολογία   50 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

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 

(12) Για να εξαλειφθούν τα εμπόδια 

στην ελεύθερη κυκλοφορία των 

διασυνοριακών υπηρεσιών στο εσωτερικό 
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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. 

της Ένωσης, είναι αναγκαίο να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 

μέτρων 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. 

Or. en 

 

Τροπολογία   51 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Τα κράτη μέλη καλούνται να 

αναπτύξουν ένα πλαίσιο για τις περιόδους 

που συνιστούν την «υψηλή περίοδο 

τηλεθέασης», το οποίο θα 

χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή των 

κανόνων της παρούσας οδηγίας και θα 

σχετίζεται με την προστασία των 

ανηλίκων. 

Or. da 

 

Τροπολογία   52 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η αγορά τηλεοπτικών υπηρεσιών 

έχει εξελιχθεί και υπάρχει ανάγκη για 

μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις 

διαγράφεται 
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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. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   53 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
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. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   54 

Christel Schaldemose 

 

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. 

διαγράφεται 

Or. da 

 

Τροπολογία   55 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
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 

(14) Το περιεχόμενο των 

χρηματοδοτούμενων με χορηγία 

προγραμμάτων δεν θα πρέπει να 

επηρεάζεται κατά τρόπο που θίγει τη 

συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 
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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. 

Or. en 

 

Τροπολογία   56 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η απελευθέρωση της 

τοποθέτησης προϊόντων δεν έχει 

αποφέρει την αναμενόμενη αξιοποίηση 

αυτής της μορφής οπτικοακουστικής 

εμπορικής ανακοίνωσης. Ειδικότερα, η 

γενική απαγόρευση της τοποθέτησης 

προϊόντος με ορισμένες εξαιρέσεις δεν 

έχει δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου για 

τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. Η τοποθέτηση 

προϊόντων θα πρέπει, συνεπώς, να 

επιτραπεί σε όλες τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, με την 

επιφύλαξη εξαιρέσεων. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   57 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(15) Η απελευθέρωση της 

τοποθέτησης προϊόντων δεν έχει 

αποφέρει την αναμενόμενη αξιοποίηση 

αυτής της μορφής οπτικοακουστικής 

εμπορικής ανακοίνωσης. Ειδικότερα, η 

γενική απαγόρευση της τοποθέτησης 

προϊόντος με ορισμένες εξαιρέσεις δεν 

έχει δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου για 

τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. Η τοποθέτηση 

προϊόντων θα πρέπει, συνεπώς, να 

επιτραπεί σε όλες τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, με την 

επιφύλαξη εξαιρέσεων. 

(15) Η τοποθέτηση προϊόντων θα 

πρέπει, κατ’ αρχήν, να απαγορεύεται. 

Ωστόσο, είναι αποδεκτές εξαιρέσεις για 

ορισμένα είδη προγραμμάτων επί τη 

βάσει ενός θετικού καταλόγου. Ένα 

κράτος μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση 

να παρεκκλίνει από αυτές τις εξαιρέσεις, 

εν όλω ή εν μέρει, για παράδειγμα 

επιτρέποντας την τοποθέτηση προϊόντων 

μόνο στα προγράμματα που δεν έχουν 

παραχθεί αποκλειστικά στο συγκεκριμένο 

κράτος μέλος. 

Or. da 

 

Τροπολογία   58 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η απελευθέρωση της τοποθέτησης 

προϊόντων δεν έχει αποφέρει την 

αναμενόμενη αξιοποίηση αυτής της 

μορφής οπτικοακουστικής εμπορικής 

ανακοίνωσης. Ειδικότερα, η γενική 

απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντος με 

ορισμένες εξαιρέσεις δεν έχει 

δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου για τους 

παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων. Η τοποθέτηση προϊόντων θα 

πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί σε όλες τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, με 

την επιφύλαξη εξαιρέσεων. 

(15) Η απελευθέρωση της τοποθέτησης 

προϊόντων δεν έχει αποφέρει την 

αναμενόμενη αξιοποίηση αυτής της 

μορφής οπτικοακουστικής εμπορικής 

ανακοίνωσης. Ειδικότερα, η γενική 

απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντος με 

ορισμένες εξαιρέσεις δεν έχει 

δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου για τους 

παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων. Η τοποθέτηση προϊόντων θα 

πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί σε όλες τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, με 

την επιφύλαξη εξαιρέσεων, καθώς μπορεί 

να δημιουργήσει πρόσθετους πόρους για 

τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. 

Or. el 
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Τροπολογία   59 

Lynn Boylan 

 

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 

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. 

(16) Η τοποθέτηση προϊόντος δεν θα 

πρέπει να είναι γενικώς αποδεκτή. Τα 

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. Το να επιτραπεί η 

τοποθέτηση προϊόντος σε 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   60 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση οδηγίας 
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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 

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. 

(16) Η τοποθέτηση προϊόντος δεν θα 

πρέπει να είναι αποδεκτή σε 

ειδησεογραφικά προγράμματα και 

προγράμματα επικαιρότητας, σε 

προγράμματα για θέματα καταναλωτών, σε 

θρησκευτικά προγράμματα, σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα, σε αθλητικά 

προγράμματα ή άλλα είδη προγραμμάτων 
που παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό 

από παιδιά. Ειδικότερα, τα 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. 

Or. nl 

 

Τροπολογία   61 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 
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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 

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. 

(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 για παιδιά. Ειδικότερα, τα 

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 παιδικά και οικογενειακά 

προγράμματα, όπως μουσικά 

προγράμματα ή αθλητικές διοργανώσεις. 

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 

Αιτιολόγηση 

Στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που επηρεάζονται από τους διαφημιστικούς περιορισμούς 

είναι σημαντικό να συγκαταλέγονται τα οικογενειακά προγράμματα που παρακολουθούν τόσο 

ενήλικες όσο και παιδιά, καθώς έχουν μεγάλη συχνότητα τηλεθέασης. 

 

Τροπολογία   62 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Πρόταση οδηγίας 
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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 

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. 

(16) Η τοποθέτηση προϊόντος θα πρέπει 

να απαγορεύεται 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 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. 

Or. it 

 

Τροπολογία   63 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(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 

επηρεάζεται η συντακτική ανεξαρτησία 

του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. 

(17) Οι απαιτήσεις για τα προγράμματα 

που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος θα 

πρέπει να εστιάζονται στη σαφή 

ενημέρωση των τηλεθεατών για την 

ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος και να 

διασφαλίζουν ότι δεν επηρεάζεται η 

συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

Or. da 

 

Τροπολογία   64 

Νότης Μαριάς 

 

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 

επηρεάζεται η συντακτική ανεξαρτησία 

του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. 

(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. 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 επηρεάζεται η 

συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 
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Or. el 

 

Τροπολογία   65 

Lynn Boylan 

 

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 

επηρεάζεται η συντακτική ανεξαρτησία 

του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. 

(17) Η τοποθέτηση προϊόντων θα 

πρέπει να εξακολουθήσει γενικότερα να 

απαγορεύεται. Εφόσον προβλέπεται 

οποιαδήποτε απόκλιση από τον νόμο, οι 

απαιτήσεις για τα προγράμματα που 

περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος θα πρέπει 

να εστιάζονται στη σαφή ενημέρωση των 

τηλεθεατών για την ύπαρξη τοποθέτησης 

προϊόντος και να διασφαλίζουν ότι δεν 

επηρεάζεται η συντακτική ανεξαρτησία 

του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. 

Or. en 

 

Τροπολογία   66 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Δεδομένου ότι η αύξηση του 

αριθμού νέων υπηρεσιών παρέχει στους 

τηλεθεατές περισσότερες επιλογές, οι 

τηλεοπτικοί φορείς έχουν μεγαλύτερη 

ευελιξία όσον αφορά την παρεμβολή 

διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεαγοράς, 

όταν αυτό δεν θίγει την ακεραιότητα του 

(18) Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ο 

ειδικός χαρακτήρας του ευρωπαϊκού 

τηλεοπτικού τοπίου, θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να ισχύουν οι 

περιορισμοί στις διακοπές 

κινηματογραφικών έργων και τηλεοπτικών 

ταινιών, καθώς και ορισμένων κατηγοριών 
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προγράμματος. Ωστόσο, για να 

διασφαλιστεί ο ειδικός χαρακτήρας του 

ευρωπαϊκού τηλεοπτικού τοπίου, θα πρέπει 

να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι 

περιορισμοί στις διακοπές 

κινηματογραφικών έργων και τηλεοπτικών 

ταινιών, καθώς και ορισμένων κατηγοριών 

προγραμμάτων για τα οποία εξακολουθεί 

να απαιτείται ειδική προστασία. 

προγραμμάτων για τα οποία εξακολουθεί 

να απαιτείται ειδική προστασία. 

Or. da 

 

Τροπολογία   67 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Δεδομένου ότι η αύξηση του 

αριθμού νέων υπηρεσιών παρέχει στους 

τηλεθεατές περισσότερες επιλογές, οι 

τηλεοπτικοί φορείς έχουν μεγαλύτερη 

ευελιξία όσον αφορά την παρεμβολή 

διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεαγοράς, 

όταν αυτό δεν θίγει την ακεραιότητα του 

προγράμματος. Ωστόσο, για να 

διασφαλιστεί ο ειδικός χαρακτήρας του 

ευρωπαϊκού τηλεοπτικού τοπίου, θα πρέπει 

να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι 

περιορισμοί στις διακοπές 

κινηματογραφικών έργων και τηλεοπτικών 

ταινιών, καθώς και ορισμένων κατηγοριών 

προγραμμάτων για τα οποία εξακολουθεί 

να απαιτείται ειδική προστασία. 

(18) Παρότι η αύξηση του αριθμού 

νέων υπηρεσιών παρέχει στους τηλεθεατές 

περισσότερες επιλογές, εξακολουθεί να 

είναι απαραίτητη η προστασία του 

συνόλου των προγραμμάτων και των 

καταναλωτών από την υπερβολικά συχνή 
παρεμβολή διαφημίσεων και μηνυμάτων 

τηλεαγοράς. Συνεπώς, για να διασφαλιστεί 

ο ειδικός χαρακτήρας του ευρωπαϊκού 

τηλεοπτικού τοπίου, θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να ισχύουν οι 

περιορισμοί στις διακοπές 

κινηματογραφικών έργων και τηλεοπτικών 

ταινιών, καθώς και ορισμένων κατηγοριών 

προγραμμάτων για τα οποία εξακολουθεί 

να απαιτείται ειδική προστασία. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   68 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 
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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. 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία   69 

Lynn Boylan 

 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία   70 

Christel Schaldemose 

 

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) Η παρούσα οδηγία δεν αυξάνει τον 

συνολικό χρόνο αποδεκτής διαφήμισης. Το 

ωριαίο όριο θα πρέπει να διατηρηθεί στο 

20% του χρόνου των διαφημίσεων ανά 

ωρολογιακή ώρα. 

Or. da 

 

Τροπολογία   71 

Marc Joulaud 

 

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 

διαγράφεται 
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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. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   72 

Christel Schaldemose 

 

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. 

διαγράφεται 

Or. da 

 

Τροπολογία   73 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, 

ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο, στις οποίες οι χρήστες, 

και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, καταναλώνουν 

όλο και περισσότερο οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το 

επιβλαβές περιεχόμενο και η ρητορική 

μίσους που αποθηκεύονται σε πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο προκαλούν ολοένα και 

μεγαλύτερη ανησυχία. Για τους σκοπούς 

της προστασίας των ανηλίκων από 

επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των 

πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει 

στοιχεία υποκίνησης βίας ή μίσους, είναι 

αναγκαίο να θεσπιστούν αναλογικοί 

κανόνες για τα θέματα αυτά. 

(26) Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, 

ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο, στις οποίες οι χρήστες, 

και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, καταναλώνουν 

όλο και περισσότερο οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το 

επιβλαβές περιεχόμενο και η ρητορική 

μίσους που αποθηκεύονται σε πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο προκαλούν ολοένα και 

μεγαλύτερη ανησυχία. Για τους σκοπούς 

της προστασίας των ανηλίκων από 

επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των 

πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει 

στοιχεία υποκίνησης βίας ή μίσους, είναι 

αναγκαίο να θεσπιστούν αναλογικοί 

κανόνες για τα θέματα αυτά, ιδίως σε 

σχέση με την πορνογραφία και την 

αδικαιολόγητη βία. 

Or. en 

 

Τροπολογία   74 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, 

ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο, στις οποίες οι χρήστες, 

και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, καταναλώνουν 

όλο και περισσότερο οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το 

επιβλαβές περιεχόμενο και η ρητορική 

μίσους που αποθηκεύονται σε πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο προκαλούν ολοένα και 

μεγαλύτερη ανησυχία. Για τους σκοπούς 

της προστασίας των ανηλίκων από 

επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των 

πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει 

στοιχεία υποκίνησης βίας ή μίσους, είναι 

αναγκαίο να θεσπιστούν αναλογικοί 

(26) Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, 

ιδίως σε σχέση με τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, όπως οι 

πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, στις 

οποίες οι χρήστες, και ιδιαίτερα οι 

ευάλωτες ομάδες, όπως οι ανήλικοι, 

καταναλώνουν όλο και περισσότερο 

οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο 

αυτό, το επιβλαβές περιεχόμενο και η 

ρητορική μίσους που αποθηκεύονται σε 

πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο προκαλούν 

ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Για τους 

σκοπούς της προστασίας των ανηλίκων 

από επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των 

πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει 
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κανόνες για τα θέματα αυτά. στοιχεία υποκίνησης βίας ή μίσους, είναι 

αναγκαίο να θεσπιστούν αναλογικοί 

κανόνες για τα θέματα αυτά. 

Or. en 

 

Τροπολογία   75 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, 

ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο, στις οποίες οι χρήστες, 

και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, καταναλώνουν 

όλο και περισσότερο οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το 

επιβλαβές περιεχόμενο και η ρητορική 

μίσους που αποθηκεύονται σε πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο προκαλούν ολοένα και 

μεγαλύτερη ανησυχία. Για τους σκοπούς 

της προστασίας των ανηλίκων από 

επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των 

πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει 

στοιχεία υποκίνησης βίας ή μίσους, είναι 

αναγκαίο να θεσπιστούν αναλογικοί 

κανόνες για τα θέματα αυτά. 

(26) Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, 

ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία οι 

χρήστες, και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, 

καταναλώνουν όλο και περισσότερο 

οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο 

αυτό, το επιβλαβές περιεχόμενο και η 

ρητορική μίσους που αποθηκεύονται σε 

πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο προκαλούν 

ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Για τους 

σκοπούς της προστασίας των ανηλίκων 

από επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των 

πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει 

στοιχεία υποκίνησης βίας, μίσους ή 

τρομοκρατίας, είναι αναγκαίο να 

θεσπιστούν αναλογικοί κανόνες για τα 

θέματα αυτά. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   76 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, (26) Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, 
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ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο, στις οποίες οι χρήστες, 

και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, καταναλώνουν 

όλο και περισσότερο οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το 

επιβλαβές περιεχόμενο και η ρητορική 

μίσους που αποθηκεύονται σε πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο προκαλούν ολοένα και 

μεγαλύτερη ανησυχία. Για τους σκοπούς 

της προστασίας των ανηλίκων από 

επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των 

πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει 

στοιχεία υποκίνησης βίας ή μίσους, είναι 

αναγκαίο να θεσπιστούν αναλογικοί 

κανόνες για τα θέματα αυτά. 

ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία οι 

χρήστες, και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, 

καταναλώνουν όλο και περισσότερο 

οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο 

αυτό, το επιβλαβές περιεχόμενο και η 

ρητορική μίσους που διατίθενται σε 

πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο προκαλούν 

ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Για τους 

σκοπούς της προστασίας των ανηλίκων 

από επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των 

πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει 

στοιχεία υποκίνησης βίας, μίσους ή 

τρομοκρατίας, είναι αναγκαίο να 

θεσπιστούν αναλογικοί κανόνες για τα 

θέματα αυτά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί η υποκίνηση τρομοκρατίας, καθώς διαφέρει από τον 

ορισμό που παρέχεται από την Επιτροπή σχετικά με το τι συνιστά «υποκίνηση βίας ή μίσους». 

Επιπλέον, η εντατική χρήση οπτικοακουστικού περιεχομένου, πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο 

και μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως προπαγανδιστικών εργαλείων από τρομοκρατικές ομάδες 

καθιστά επιτακτική την υποχρεωτική καταπολέμηση του περιεχόμενου αυτού. 

 

Τροπολογία   77 

Νότης Μαριάς 

 

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 

(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 
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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. 

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 και θα πρέπει να τηρούνται 

σε όλα τα οπτικοακουστικά μέσα. 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. 

Or. el 

 

Τροπολογία   78 

Lynn Boylan 

 

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 

(27) Όσον αφορά τις εμπορικές 

ανακοινώσεις σε παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, όπως οι 
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 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία   79 

Marc Joulaud 

 

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 

(28) Ένα σημαντικό μέρος του 

αποθηκευμένου περιεχομένου σε 

πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο ή μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 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 
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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. 

υποκίνηση τρομοκρατίας ή 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. fr 

 

Τροπολογία   80 

Lynn Boylan 

 

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 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 

ευάλωτων ομάδων, όπως οι ανήλικοι, 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 
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Τροπολογία   81 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

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 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, οι εν λόγω πάροχοι 

υποχρεούνται να λαμβάνουν 

αποτελεσματικά 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. it 

 

Τροπολογία   82 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Δεδομένης της φύσης της διαγράφεται 
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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. 

_________________  

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 

 

Τροπολογία   83 

Lynn Boylan 
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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 υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, όπως 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 υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, όπως οι 

πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο 

να λαμβάνουν αυστηρότερα από τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία μέτρα 

για την προστασία των ευάλωτων ομάδων, 

όπως οι ανήλικοι, 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 υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων, όπως οι πάροχοι πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο, να λαμβάνουν 

αυστηρότερα μέτρα σε εθελοντική βάση. 

_________________ _________________ 
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35 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 

καταπολέμηση της σεξουαλικής 

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). 

35 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 

καταπολέμηση της σεξουαλικής 

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   84 

Νότης Μαριάς 

 

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 

(30) Οι πάροχοι πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο θα πρέπει να 

συμμετέχουν ενεργά 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 



 

PE595.453v03-00 50/121 AM\1112182EL.docx 

EL 

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. 

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. 

_________________ _________________ 

35 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 

καταπολέμηση της σεξουαλικής 

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). 

35 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 

καταπολέμηση της σεξουαλικής 

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. el 

 

Τροπολογία   85 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Κατά τη λήψη των κατάλληλων 

μέτρων για την προστασία των ανηλίκων 

από επιβλαβές περιεχόμενο, καθώς και 

όλων των πολιτών από περιεχόμενο 

υποκίνησης βίας ή μίσους σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 

σταθμίζονται με προσοχή τα ισχύοντα 

θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ορίζονται 

στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφορά 

ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση, το 

δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα 

(31) Κατά τη λήψη των κατάλληλων 

μέτρων για την προστασία των ευάλωτων 

ομάδων, όπως οι ανήλικοι, από επιβλαβές 

περιεχόμενο, καθώς και όλων των πολιτών 

από περιεχόμενο υποκίνησης βίας ή μίσους 

σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, θα 

πρέπει να σταθμίζονται με προσοχή τα 

ισχύοντα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως 

ορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτό αφορά ειδικότερα, ανάλογα με την 

περίπτωση, το δικαίωμα σεβασμού της 

ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το 
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προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και 

πληροφόρησης, την επιχειρηματική 

ελευθερία, την απαγόρευση των 

διακρίσεων και τα δικαιώματα του 

παιδιού. 

δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία 

έκφρασης και πληροφόρησης, την 

επιχειρηματική ελευθερία, την απαγόρευση 

των διακρίσεων και τα δικαιώματα του 

ατόμου που ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, 

όπως αυτή των παιδιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία   86 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Κατά τη λήψη των κατάλληλων 

μέτρων για την προστασία των ανηλίκων 

από επιβλαβές περιεχόμενο, καθώς και 

όλων των πολιτών από περιεχόμενο 

υποκίνησης βίας ή μίσους σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 

σταθμίζονται με προσοχή τα ισχύοντα 

θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ορίζονται 

στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφορά 

ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση, το 

δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και 

πληροφόρησης, την επιχειρηματική 

ελευθερία, την απαγόρευση των 

διακρίσεων και τα δικαιώματα του παιδιού. 

(31) Κατά τη λήψη των κατάλληλων 

μέτρων για την προστασία των ανηλίκων 

από επιβλαβές περιεχόμενο, καθώς και 

όλων των πολιτών από περιεχόμενο 

υποκίνησης βίας ή μίσους σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 

σταθμίζονται με προσοχή τα ισχύοντα 

θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ορίζονται 

στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να λαμβάνονται 

υπόψιν από κάθε υπηρεσία 

οπτικοακουστικού μέσου. Αυτό αφορά 

ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση, το 

δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και 

πληροφόρησης, την επιχειρηματική 

ελευθερία, την απαγόρευση των 

διακρίσεων και τα δικαιώματα του παιδιού. 

Or. el 

 

Τροπολογία   87 

Annie Schreijer-Pierik 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Κατά τη λήψη των κατάλληλων 

μέτρων για την προστασία των ανηλίκων 

από επιβλαβές περιεχόμενο, καθώς και 

όλων των πολιτών από περιεχόμενο 

υποκίνησης βίας ή μίσους σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 

σταθμίζονται με προσοχή τα ισχύοντα 

θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ορίζονται 

στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφορά 

ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση, το 

δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και 

πληροφόρησης, την επιχειρηματική 

ελευθερία, την απαγόρευση των 

διακρίσεων και τα δικαιώματα του παιδιού. 

(31) Κατά τη λήψη των κατάλληλων 

μέτρων για την προστασία των ανηλίκων 

από επιβλαβές περιεχόμενο, καθώς και 

όλων των πολιτών από περιεχόμενο 

υποκίνησης βίας ή μίσους σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 

σταθμίζονται με προσοχή τα ισχύοντα 

θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ορίζονται 

στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφορά 

ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση, το 

δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, το δικαίωμα στην ιδιωτική 

περιουσία, την ελευθερία έκφρασης και 

πληροφόρησης, την επιχειρηματική 

ελευθερία, την απαγόρευση των 

διακρίσεων και τα δικαιώματα του παιδιού. 

Or. nl 

Τροπολογία   88 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Κατά τη λήψη των κατάλληλων 

μέτρων για την προστασία των ανηλίκων 

από επιβλαβές περιεχόμενο, καθώς και 

όλων των πολιτών από περιεχόμενο 

υποκίνησης βίας ή μίσους σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 

σταθμίζονται με προσοχή τα ισχύοντα 

θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ορίζονται 

στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφορά 

ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση, το 

δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα 

(31) Κατά τη λήψη των κατάλληλων 

μέτρων για την προστασία των ανηλίκων 

από επιβλαβές περιεχόμενο, καθώς και 

όλων των πολιτών από περιεχόμενο 

υποκίνησης τρομοκρατίας, βίας ή μίσους 

σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, θα 

πρέπει να σταθμίζονται με προσοχή τα 

ισχύοντα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως 

ορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτό αφορά ειδικότερα, ανάλογα με την 

περίπτωση, το δικαίωμα σεβασμού της 

ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το 
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προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και 

πληροφόρησης, την επιχειρηματική 

ελευθερία, την απαγόρευση των 

διακρίσεων και τα δικαιώματα του παιδιού. 

δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία 

έκφρασης και πληροφόρησης, την 

επιχειρηματική ελευθερία, την απαγόρευση 

των διακρίσεων και τα δικαιώματα του 

παιδιού. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   89 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Οι καλυπτόμενοι από την παρούσα 

οδηγία πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας 

της πληροφορίας, κατά την έννοια του 

άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ. Οι εν λόγω πάροχοι 

υπόκεινται, συνεπώς, στους κανόνες για 

την εσωτερική αγορά που ορίζονται στο 

άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας, εάν είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος. Είναι 

σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται 

οι ίδιοι κανόνες στους παρόχους 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που δεν 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, με 

σκοπό να διαφυλαχθεί η 

αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων 

στην παρούσα οδηγία μέτρων προστασίας 

των ανηλίκων και των πολιτών και να 

εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 

κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όταν 

οι εν λόγω πάροχοι έχουν είτε μητρική 

εταιρεία είτε θυγατρική εγκατεστημένη σε 

άλλο κράτος μέλος, ή όταν οι εν λόγω 

πάροχοι ανήκουν σε όμιλο του οποίου μία 

άλλη οντότητα είναι εγκατεστημένη σε 

κράτος μέλος. Προς τον σκοπό αυτό, θα 

πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις για τον 

προσδιορισμό του κράτους μέλους στο 

οποίο θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν την 

(32) Οι πάροχοι υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, όπως οι 

καλυπτόμενοι από την παρούσα οδηγία 

πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο 

παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της 

πληροφορίας, κατά την έννοια του άρθρου 

2 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Οι 

εν λόγω πάροχοι υπόκεινται, συνεπώς, 

στους κανόνες για την εσωτερική αγορά 

που ορίζονται στο άρθρο 3 της εν λόγω 

οδηγίας, εάν είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος. Είναι σκόπιμο να 

διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι ίδιοι 

κανόνες στους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, όπως οι 

πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, 

που δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος, με σκοπό να διαφυλαχθεί η 

αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων 

στην παρούσα οδηγία μέτρων προστασίας 

των ευάλωτων ομάδων, όπως οι ανήλικοι, 

και των πολιτών και να εξασφαλιστούν 

ίσοι όροι ανταγωνισμού κατά τον 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όταν οι εν λόγω 

πάροχοι έχουν είτε μητρική εταιρεία είτε 

θυγατρική εγκατεστημένη σε άλλο κράτος 

μέλος, ή όταν οι εν λόγω πάροχοι ανήκουν 

σε όμιλο του οποίου μία άλλη οντότητα 

είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος. 
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έδρα τους οι εν λόγω πάροχοι. Η Επιτροπή 

θα πρέπει να ενημερώνεται για τους 

παρόχους που υπάγονται στη δικαιοδοσία 

κάθε κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των 

κανόνων σχετικά με την ελευθερία 

εγκατάστασης οι οποίοι θεσπίζονται στην 

παρούσα οδηγία και στην οδηγία 

2000/31/ΕΚ. 

Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

θεσπιστούν ρυθμίσεις για τον 

προσδιορισμό του κράτους μέλους στο 

οποίο θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν την 

έδρα τους οι εν λόγω πάροχοι. Η Επιτροπή 

θα πρέπει να ενημερώνεται για τους 

παρόχους που υπάγονται στη δικαιοδοσία 

κάθε κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των 

κανόνων σχετικά με την ελευθερία 

εγκατάστασης οι οποίοι θεσπίζονται στην 

παρούσα οδηγία και στην οδηγία 

2000/31/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία   90 

Νότης Μαριάς 

 

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 

(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 ανεξαρτησία τους και 

επομένως 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 
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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. 

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. 

Or. el 

Τροπολογία   91 

Lynn Boylan 

 

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 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 ευάλωτων 

ομάδων, όπως οι ανήλικοι, και της 

ρητορικής μίσους, καθώς και τις 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε 

λιπαρά, αλάτι/νάτριο και σάκχαρα. 
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Or. en 

 

Τροπολογία   92 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/EΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α– σημείο i 

 
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 ή επιτρέπει τη διάθεση 

μεγάλου όγκου προγραμμάτων ή βίντεο 

παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο 

πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο 

δεν φέρει συντακτική ευθύνη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   93 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

στοιχείο: 

 «α β) “ευάλωτες ομάδες”: άτομα που 

ενδέχεται να μην μπορούν να αξιολογούν 

με κριτικό πνεύμα το περιεχόμενο 

οπτικοακουστικών μέσων ούτε να 

προστατεύουν τον εαυτό τους από 

επιβλαβές περιεχόμενο, διότι κωλύονται 

λόγω λειτουργικών περιορισμών όπως η 

αναπηρία, η ηλικία, η ασθένεια.» 

Or. en 
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Τροπολογία   94 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) «πρόγραμμα»: σειρά κινούμενων 

εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά 

μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο 

προγραμματισμού ή καταλόγου 

καταρτιζόμενου από τον πάροχο 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, το 

οποίο περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου 

μήκους, βίντεο μικρής διάρκειας, αθλητικά 

γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, 

παιδικά προγράμματα και 

δραματοποιημένα έργα·»· 

β) «πρόγραμμα»: σειρά κινούμενων 

εικόνων με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά 

μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο 

προγραμματισμού ή καταλόγου 

καταρτιζόμενου από τον πάροχο 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, το 

οποίο περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου 

μήκους, βίντεο μικρής διάρκειας, αθλητικά 

γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, 

παιδικά προγράμματα, ψυχαγωγικές 

εκπομπές και εκπομπές τύπου «ριάλιτι 

σόου» καθώς και δραματοποιημένα 

έργα·»· 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Καθώς πρόκειται για προγράμματα μετάδοσης που υπόκεινται σε περιορισμούς ή διαφημιστικές 

προσαρμογές, είναι απαραίτητο να διευρυνθεί ο ορισμός του «προγράμματος» ώστε να 

περιλαμβάνει τα οικογενειακά προγράμματα τα οποία, όπως οι ψυχαγωγικές εκπομπές και τα 

ριάλιτι σόου, παρακολουθούνται τόσο από ενήλικες όσο και από παιδιά. 

 

Τροπολογία   95 

Margrete Auken 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη 

συρρύθμιση και την αυτορρύθμιση με την 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν νομοθεσία και 

μπορούν να ενθαρρύνουν τη συρρύθμιση 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία   96 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν νομοθεσία και 

ενθαρρύνουν τη συρρύθμιση 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. 
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Προβλέπουν αποτελεσματικά μέτρα 

επιβολής, συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελεσματικών και αναλογικών 

κυρώσεων, κατά περίπτωση. 

Προβλέπουν αποτελεσματικά μέτρα 

επιβολής, συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελεσματικών και αναλογικών 

κυρώσεων, κατά περίπτωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία   97 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη 

συρρύθμιση 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. 

Or. da 

 

Τροπολογία   98 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ 
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Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – δεύτερο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

Τα σχέδια κωδίκων δεοντολογίας της 

Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 6α 

παράγραφος 3, καθώς και οι τροποποιήσεις 

ή οι επεκτάσεις των ισχυόντων κωδίκων 

δεοντολογίας της Ένωσης, υποβάλλονται 

στην Επιτροπή από τα υπογράφοντα μέρη 

των εν λόγω κωδίκων. 

Or. da 

 

Τροπολογία   99 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2010/13/EΕ 

Άρθρο 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

προσανατολισμό. 

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 τρομοκρατίας, 

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 προσανατολισμό. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   100 
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Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

εναντίον 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 

προσανατολισμό. 

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, μίσους ή 

τρομοκρατίας εναντίον 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 προσανατολισμό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ίδια αιτιολόγηση με αυτή της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 26. 

 

Τροπολογία   101 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Στο άρθρο 6 προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 «Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 

τηλεοπτικούς οργανισμούς που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία τους να μεταδίδουν 

γεγονότα μείζονος σημασίας για την 

κοινωνία κατά τρόπο προσβάσιμο στα 
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άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία.» 

Or. en 

 

Τροπολογία   102 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων και οι πάροχοι πλατφορμών 

ανταλλαγής βίντεο όντως να παρέχουν 

στους τηλεθεατές σαφείς πληροφορίες, 

πριν από το πρόγραμμα και κατά τη 

διάρκειά του, καθώς και πριν και μετά 

από κάθε διακοπή, για το περιεχόμενο που 

μπορεί να βλάψει ή να ταράξει τους 

ανηλίκους και ιδίως να λειτουργήσει 

ανασταλτικά για τη σωματική, πνευματική 

ή ηθική ανάπτυξή τους. 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. 

Or. en 

 

Τροπολογία   103 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

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 

ευάλωτων ομάδων, όπως οι ανήλικοι. 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. 

Or. en 

 

Τροπολογία   104 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

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 χρησιμοποιούν ένα σύστημα 

περιγραφικών δεικτών οι οποίοι 

προσδιορίζουν τη φύση του περιεχομένου 

μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους συνοχής με το άρθρο 12. 
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Τροπολογία   105 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 6 α – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

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 

προωθεί την έγκριση κωδίκων 

δεοντολογίας της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   106 

Lynn Boylan 

 

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 

πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων να διασφαλίζουν σταδιακά την 

προσβασιμότητα των υπηρεσιών τους 

στα άτομα με αναπηρία. Μετά την 

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα 

κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 

παρέχουν πρόσβαση σε υπότιτλους για 

κωφούς και βαρήκοους, ακουστική 
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περιγραφή, προφορική ανάγνωση 

υποτίτλων ή ακουστικούς υπότιτλους και 

διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα. 

 2. Οι προσβάσιμες υπηρεσίες παρέχονται 

για διαφορετικούς τύπους 

προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων 

των προγραμμάτων για παιδιά, και σε 

διαφορετικές ώρες κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, χωρίς να συγκεντρώνεται το 

προσβάσιμο περιεχόμενο στις λιγότερο 

συνήθεις χρονοθυρίδες για το ευρύ κοινό. 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 

παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων να πραγματοποιούν διαβούλευση 

με οργανώσεις χρηστών, 

συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων που 

εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία, 

σχετικά με την ιεράρχηση των 

προγραμμάτων που θα καταστούν 

προσβάσιμα. 

 3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων καθιστούν διαθέσιμους τους 

ιστότοπούς τους, τις διαδικτυακές 

εφαρμογές και τις υπηρεσίες που 

βασίζονται στην κινητή τηλεφωνία, 

συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών 

κινητών τηλεφώνων που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή της 

προσβάσιμης υπηρεσίας, κατά τρόπο 

συνεκτικό και κατάλληλο ώστε να 

καθίσταται δυνατή η αντίληψη, η 

λειτουργία και η κατανόηση των 

χρηστών, και κατά τρόπο σταθερό που 

διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με 

διάφορα προγράμματα σύνδεσης χρήστη 

και βοηθητικές τεχνολογίες που 

διατίθενται σε ενωσιακό και διεθνές 

επίπεδο. 

 4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων παρέχουν προσβάσιμες 

πληροφορίες για τις υπηρεσίες τους και, 

συγκεκριμένα, απαριθμούν και εξηγούν 

τους τρόπους χρήσης των 

χαρακτηριστικών προσβασιμότητας των 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
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συμπληρωματικότητας με βοηθητικές 

τεχνολογίες και λοιπές υπηρεσίες 

πρόσβασης που παρέχονται από τρίτο. 

 5. Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης, 

συμπεριλαμβανομένων δημόσιων 

κοινοποιήσεων και ανακοινώσεων σε 

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, που 

καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό μέσω 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 

παρέχονται κατά τρόπο προσβάσιμο για 

άτομα με αναπηρία, 

συμπεριλαμβανομένων των υποτίτλων για 

κωφούς και βαρήκοους, της διερμηνείας 

στη νοηματική γλώσσα, των ηχητικών 

μηνυμάτων και της ακουστικής 

περιγραφής οποιωνδήποτε οπτικών 

πληροφοριών.» 

Or. en 

 

Τροπολογία   107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

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. 

 2. Ως προς την υλοποίηση του παρόντος 

άρθρου, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 

εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για την 

αυτορρύθμιση ή τη συρρύθμιση. Η 
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Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν τους 

παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων να ανταλλάσσουν βέλτιστες 

πρακτικές σχετικά με τα συστήματα 

αυτορρύθμισης που εφαρμόζονται ανά 

την Ένωση. 

 3. Το αργότερο… [τρία έτη μετά την 

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], 

και εφεξής ανά πενταετία, η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διάταξη αυτή δεν θα πρέπει μόνο να διατηρηθεί αλλά και να ενισχυθεί. 

 

Τροπολογία   108 

Christel Schaldemose 

 

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: 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να 

εξασφαλίσουν ότι υπηρεσίες που 

παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία τους καθίστανται 

σταδιακά προσβάσιμες από άτομα με 

οπτική ή ακουστική αναπηρία σύμφωνα 

με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 

(UNCRPD). 
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Or. da 

 

Τροπολογία   109 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α α) στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται 

το ακόλουθο στοιχείο: 

 «ε α) οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις σχετικά με τρόφιμα και 

ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, 

σάκχαρα και λιπαρές ουσίες δεν 

συνοδεύουν προγράμματα που 

απευθύνονται σε παιδικό κοινό, υπό 

μορφή μεταδόσεων στο πλαίσιο 

διαφημιστικού διαλείμματος αμέσως 

πριν, αμέσως μετά ή κατά τη διάρκεια 

των εν λόγω προγραμμάτων, ούτε 

περιλαμβάνονται στα εν λόγω 

προγράμματα, και απαγορεύονται κατά 

τη διάρκεια των ωρών υψηλής 

τηλεθέασης από παιδικό κοινό·» 

Or. en 

 

Τροπολογία   110 

Margrete Auken 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 
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 «2. Τα κράτη μέλη υιοθετούν νομοθεσία 

για την αποτελεσματική ελαχιστοποίηση 

της έκθεσης των παιδιών και των 

ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις 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 

κορεσμένα λιπαρά, τα trans-λιπαρά οξέα, 

το αλάτι ή το νάτριο και τα σάκχαρα. Η 

νομοθεσία αυτή καλύπτει τηλεοπτικές 

μεταδόσεις, κατά παραγγελία υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο και πλατφόρμες μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και αποσκοπεί, 

μεταξύ άλλων, στην απαγόρευση αυτών 

των ανακοινώσεων κατά τη διάρκεια των 

συνήθων ωρών τηλεθέασης από παιδιά 

και ανηλίκους. 

 Χρησιμοποιείται το πρότυπο θρεπτικών 

χαρακτηριστικών του περιφερειακού 

γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη 

προκειμένου να διαφοροποιούνται τα 

τρόφιμα και τα ποτά βάσει της 

διατροφικής τους σύνθεσης.» 

Or. en 

 

Τροπολογία   111 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

α) η παράγραφος 2 απαλείφεται. 

Or. en 
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Τροπολογία   112 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

διαγράφεται 

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 
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σχετικά με τα συστήματα αυτορρύθμισης 

και συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε 

ολόκληρη την Ένωση. Κατά περίπτωση, 

η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση 

κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   113 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   114 

Renate Sommer 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 
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Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και τη 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία   115 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

Τα κράτη μέλη εγκρίνουν μέτρα για την 

ελαχιστοποίηση της έκθεσης των εφήβων 

σε εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με 

τρόφιμα και μη οινοπνευματώδη 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. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη το πρότυπο θρεπτικών 

χαρακτηριστικών του περιφερειακού 
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υπερβολική πρόσληψη στη συνολική 

διατροφή, και ιδίως τα λιπαρά, τα trans-

λιπαρά οξέα, το αλάτι ή το νάτριο και τα 

σάκχαρα. 

γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη 

προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο που 

ορίζεται στο πρώτο εδάφιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία   116 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – σημείο 2 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

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 παιδικά 

προγράμματα και περιεχόμενο που 

απευθύνεται σε παιδικό κοινό, ή 

περιλαμβάνονται σε 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. 

Or. en 

 

Τροπολογία   117 

Frédérique Ries 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

εξασφαλίζουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και τη 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

οι οποίες συνοδεύουν παιδικά και 

οικογενειακά προγράμματα, 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 

κορεσμένα λιπαρά, τα trans-λιπαρά οξέα, 

το αλάτι ή το νάτριο και τα σάκχαρα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που επηρεάζονται από τους διαφημιστικούς περιορισμούς 

είναι σημαντικό να συγκαταλέγονται τα οικογενειακά προγράμματα που παρακολουθούν τόσο 

ενήλικες όσο και παιδιά, καθώς έχουν μεγάλη συχνότητα τηλεθέασης. 

 

Τροπολογία   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

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 για 

παιδιά, ή περιλαμβάνονται στα 

προγράμματα αυτά, σχετικά με τρόφιμα 

και ποτά που περιέχουν συστατικά και 
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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. 

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. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία σκοπό έχει να καταστήσει σαφέστερη τη διάταξη. 

 

Τροπολογία   119 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/EΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

διασφαλίζουν 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. 

Or. it 

 

Τροπολογία   120 
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Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2. Οι εμπορικές ανακοινώσεις για 

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 λιπαρά, 

κορεσμένα λιπαρά, trans-λιπαρά οξέα, 

αλάτι ή νάτριο και σάκχαρα, 

απαγορεύονται κατά τη διάρκεια ωρών 

υψηλής τηλεθέασης από παιδιά, οι οποίες 

θα ορίζονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα 

είναι τουλάχιστον μέχρι τις 21:00. 

 Για τον προσδιορισμό αυτών των 

τροφίμων, εφαρμόζεται το πρότυπο 

θρεπτικών χαρακτηριστικών του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 

Ευρώπη. 

Or. en 

 

Τροπολογία   121 

Renate Sommer 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

2010/13/EΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

διαγράφεται 
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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. 

Or. en 

 

Τροπολογία   122 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 
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Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

Οι εν λόγω κώδικες 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 

προβλέπουν ότι οι οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις δεν πρέπει να 

δίνουν έμφαση στη θετική ποιότητα των 

διατροφικών πτυχών των εν λόγω τροφών 

και ποτών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία δεν καθιστά υποχρεωτική την ύπαρξη τέτοιου είδους κωδίκων αλλά αν εφαρμόζονται 

πρέπει να καθίσταται σαφές ότι πρέπει να τηρούνται. 

 

Τροπολογία   124 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/EΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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.· 

Η Επιτροπή και η ERGA διασφαλίζουν 

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.· 

Or. it 
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Τροπολογία   125 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

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 προωθεί την έγκριση κωδίκων 

δεοντολογίας της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   126 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά 

με τα συστήματα συρρύθμισης που 

εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διευκολύνει 

την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας της 

Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   127 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 

ζητήσουν από τις οπτικοακουστικές 

υπηρεσίες να μην μεταδίδουν 

πληροφορίες των οποίων η αποκάλυψη 

είναι πιθανό να προκαλέσει οικονομική 

ζημία και των οποίων η διάδοση θα 

μπορούσε να επιφέρει πανικό, 

παραπληροφόρηση ή χειραγώγηση των 

καταναλωτών, έως ότου ανακοινωθούν 

επίσημα τα αποτελέσματα των ερευνών, 

του ελέγχου ή των επίσημων ελέγχων από 

τις αρμόδιες αρχές, καθώς υπάρχει 

πιθανότητα οι εν λόγω πληροφορίες να 

αποδειχθούν ψευδείς, γεγονός που θα 

μπορούσε να έχει οικονομικά αρνητικό 

αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. 

 Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου 

επιβάλλεται δημόσια ανάκληση, η οποία 

ανακοινώνεται επίσημα από τις αρμόδιες 

αρχές ή την οποία αναλαμβάνει 

εθελοντικά ένας οικονομικός φορέας, και 

οι περιπτώσεις δημόσιας προειδοποίησης 

των καταναλωτών σχετικά με πιθανούς 

κινδύνους. 

Or. ro 

 

Τροπολογία   128 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Christel Schaldemose, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφοι 2 α και 2 β (νέες) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 α α) Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες 

παράγραφοι: 

 «2α. Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα 

σε λιπαρές ουσίες, σάκχαρα ή αλάτι 

προσδιορίζονται με βάση το πρότυπο 

θρεπτικών χαρακτηριστικών του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 

Ευρώπη. 

 2β. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 

στοιχεία ε) και εα), τα κράτη μέλη 

καθορίζουν τις ώρες υψηλής τηλεθέασης 

από παιδικό κοινό στην επικράτειά τους 

σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα σε 

κάθε κράτος μέλος.» 

Or. en 

 

Τροπολογία   129 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο ε) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ε) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά 

απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε 

ανήλικους και να ενθαρρύνουν υπέρμετρη 

κατανάλωση των ποτών αυτών·» 

«ε) η έκθεση παιδιών και ανηλίκων σε 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για αλκοολούχα ποτά ελαχιστοποιείται και 

οι ανακοινώσεις αυτές δεν ενθαρρύνουν 

υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών 

και δεν συνοδεύουν προγράμματα που 

απευθύνονται σε παιδικό κοινό, υπό 

μορφή μεταδόσεων στο πλαίσιο 

διαφημιστικού διαλείμματος αμέσως 

πριν, αμέσως μετά ή κατά τη διάρκεια 

των εν λόγω προγραμμάτων, ούτε 

περιλαμβάνονται στα εν λόγω 

προγράμματα, και απαγορεύονται κατά 

τη διάρκεια των ωρών υψηλής 

τηλεθέασης από παιδικό κοινό·» 
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Or. en 

 

Τροπολογία   130 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Emilian Pavel, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο ε) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ε) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά 

απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε 

ανήλικους και να ενθαρρύνουν υπέρμετρη 

κατανάλωση των ποτών αυτών·» 

«ε) οι οπτικοαουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά 

απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε 

ανήλικους, απαγορεύεται να ενθαρρύνουν 

υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών 

και δεν συνοδεύουν προγράμματα που 

απευθύνονται σε παιδικό κοινό, υπό 

μορφή μεταδόσεων στο πλαίσιο 

διαφημιστικού διαλείμματος αμέσως 

πριν, αμέσως μετά ή κατά τη διάρκεια 

των εν λόγω προγραμμάτων, ούτε 

περιλαμβάνονται στα εν λόγω 

προγράμματα, και απαγορεύονται κατά 

τη διάρκεια των ωρών υψηλής 

τηλεθέασης από παιδικό κοινό·» 

Or. en 

 

Τροπολογία   131 

Fredrick Federley 

 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο ε) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
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 «ε) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά 

απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε 

ανήλικους ή να εκτίθενται σε ανήλικους 

και δεν ενθαρρύνουν υπέρμετρη 

κατανάλωση των ποτών αυτών·» 

Or. en 

 

Τροπολογία   132 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται 

το ακόλουθο στοιχείο: 

 «ε α) οι εμπορικές ανακοινώσεις για 

αλκοολούχα ποτά απαγορεύονται κατά τη 

διάρκεια των ωρών υψηλής τηλεθέασης 

από παιδιά, οι οποίες ορίζονται σε εθνικό 

επίπεδο, αλλά είναι τουλάχιστον μέχρι τις 

21:00·» 

Or. en 

 

Τροπολογία   133 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

3. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν μέτρα 

για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των 

εφήβων σε εμπορικές ανακοινώσεις για 

οινοπνευματώδη ποτά. Απαγορεύονται οι 
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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. 

εμπορικές ανακοινώσεις οι οποίες 

προηγούνται, έπονται ή παρεμβάλλονται 

μεταξύ προγραμμάτων που απευθύνονται 

σε εφήβους μεταξύ 7:00 και 23:00. Με 

την επιφύλαξη της έγκρισης 

κανονιστικών μέτρων, τα κράτη μέλη και 

η Επιτροπή ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών για την αυτορρύθμιση και 

συρρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων 

κωδίκων δεοντολογίας, για την 

περαιτέρω ελαχιστοποίηση της έκθεσης 

εφήβων στις εν λόγω εμπορικές 

ανακοινώσεις οι οποίες συνοδεύουν ή 

περιλαμβάνονται σε προγράμματα που 

παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό από 

ανηλίκους. 

Or. en 

 

Τροπολογία   134 

Margrete Auken 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

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. 

3. Τα κράτη μέλη εισάγουν νομοθεσία 

για την αποτροπή ακατάλληλων 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων για οινοπνευματώδη ποτά 

και την αποτελεσματική ελαχιστοποίηση 

της έκθεσης παιδιών και ανηλίκων σε 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά. Η νομοθεσία 

αυτή καλύπτει τηλεοπτικές μεταδόσεις, 

κατά παραγγελία υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο και πλατφόρμες μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και αποσκοπούν, 

μεταξύ άλλων, στην απαγόρευση αυτών 

των ανακοινώσεων κατά τη διάρκεια των 

συνήθων ωρών τηλεθέασης από παιδιά 

και ανήλικους. 
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Or. en 

 

Τροπολογία   135 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

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. 

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

διασφαλίζουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για τη συρρύθμιση όσον 

αφορά ακατάλληλες οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις για 

οινοπνευματώδη ποτά. 

Or. en 

 

Τροπολογία   136 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά. Οι κώδικες 

αυτοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

να περιορίζουν αποτελεσματικά την 

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά. Οι κώδικες 

αυτοί χρησιμοποιούνται για να περιορίζουν 

αποτελεσματικά την έκθεση ανηλίκων σε 
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έκθεση ανηλίκων σε οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις για 

οινοπνευματώδη ποτά. 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά και δεν 

ενθαρρύνουν την υπέρμετρη κατανάλωση 

των ποτών αυτών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί η υπέρμετρη κατανάλωση οινοπνεύματος. 

 

Τροπολογία   137 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

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. 

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για τη συρρύθμιση όσον 

αφορά ακατάλληλες οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις για 

οινοπνευματώδη ποτά. Οι κώδικες αυτοί 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να 

περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση 

των ευάλωτων ομάδων, όπως οι ανήλικοι, 

σε οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. 

Or. en 

 

Τροπολογία   138 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/EΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

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. 

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

εξασφαλίζουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

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. 

Or. it 

 

Τροπολογία   139 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/EΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

εξασφαλίζουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για τυχερά παιχνίδια. Οι 

κώδικες αυτοί θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για να περιορίζουν 

αποτελεσματικά την έκθεση ανηλίκων σε 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για τυχερά παιχνίδια. 

Or. it 

 

Τροπολογία   140 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/EΕ 
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Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. 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.· 

4. Η Επιτροπή και η ERGA 

διασφαλίζουν 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. 

Or. it 

Τροπολογία   141 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

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 προωθεί 

την έγκριση κωδίκων δεοντολογίας της 

Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   142 

Ian Duncan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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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. 

4. Η Επιτροπή και η ERGA 

ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών σχετικά με τα συστήματα 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που 

εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 

Όπου είναι απαραίτητο, η Επιτροπή και η 

ERGA προωθούν την έγκριση κωδίκων 

δεοντολογίας της Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Την ευθύνη για τη σύνταξη και έγκριση των κωδίκων θα εξακολουθήσουν να έχουν τα 

υπογράφοντα μέρη. 

 

Τροπολογία   143 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

4. Η Επιτροπή και η ERGA 

ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών σχετικά με τα συστήματα 

συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε 

ολόκληρη την Ένωση. Εάν κριθεί σκόπιμο, 

η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση 

κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   144 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 
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Άρθρο 9 − παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

 «1. Οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις που μεταδίδονται από 

παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία 

των κρατών μελών επιτρέπονται υπό την 

προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται προς 

τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις να αναγνωρίζονται εύκολα 

ως τέτοιες από τους θεατές. Ως εκ 

τούτου, απαγορεύεται οποιοδήποτε είδος 

συγκεκαλυμμένης οπτικοακουστικής 

εμπορικής ανακοίνωσης· 

 β) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις απαγορεύεται να 

χρησιμοποιούν τεχνικές που 

απευθύνονται στο υποσυνείδητο· 

 γ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις απαγορεύεται: 

 i) να θίγουν τον σεβασμό της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας· 

 ii) να εισάγουν, να ανέχονται ή να 

προάγουν διακρίσεις, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 21 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 iii) να ενθαρρύνουν τρόπους 

συμπεριφοράς επιζήμιους για την υγεία ή 

την ασφάλεια· 

 iv) να ενθαρρύνουν τρόπους 

συμπεριφοράς επιβλαβείς για την 

προστασία του περιβάλλοντος· 

 v) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς 

επιζήμιους για την καλή διαβίωση των 

ζώων· 

 δ) απαγορεύονται όλες οι μορφές 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων για τσιγάρα και λοιπά 
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προϊόντα καπνού· 

 ε) απαγορεύονται όλες οι μορφές 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων που προβάλλουν και/ή 

προωθούν τα τυχερά παιχνίδια και τον 

στοιχηματισμό· 

 στ) απαγορεύονται οι οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με i) 

φάρμακα για ανθρώπινη χρήση που 

χορηγούνται υποχρεωτικά με ιατρική 

συνταγή, ii) κτηνιατρικά φάρμακα που 

έχουν αναβολικές, αντιφλεγμονώδεις, 

αντιμολυσματικές, αντικαρκινικές, 

ορμονικές ή ψυχοτρόπες ιδιότητες ή 

ουσίες, iii) ιατρικές αγωγές επεμβατικής 

φύσεως, εξαιρουμένων των απλών 

αισθητικών μη επεμβατικών 

διαδικασιών· 

 ζ) απαγορεύονται όλες οι μορφές 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων που προβάλλουν και/ή 

προωθούν χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

και υπηρεσίες που αποδεδειγμένα 

ζημιώνουν τους καταναλωτές, ιδίως όσα 

ενέχουν εγγενείς κινδύνους που δεν 

αναγνωρίζονται αμέσως και εύκολα από 

τον μη ειδικό· 

 η) απαγορεύονται οι οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις, κατά τη 

διάρκεια και μεταξύ προγραμμάτων, οι 

οποίες απευθύνονται σε παιδιά. 

 θ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις απαγορεύεται να θίγουν 

σωματικά, ψυχικά ή ηθικά τους εφήβους. 

 Κατά συνέπεια, δεν παρακινούν τους 

εφήβους να αγοράσουν ή να ενοικιάσουν 

ένα προϊόν ή μια υπηρεσία 

εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την 

ευπιστία τους, ούτε τους ενθαρρύνουν να 

πείσουν τους γονείς τους ή άλλους να 

αγοράσουν τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή 

υπηρεσίες, ούτε εκμεταλλεύονται την 

ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων 

στους γονείς, τους διδάσκοντες ή σε άλλα 

πρόσωπα, ούτε παρουσιάζουν αναίτια 



 

PE595.453v03-00 92/121 AM\1112182EL.docx 

EL 

εφήβους σε επικίνδυνες καταστάσεις ή σε 

ελκυστικές καταστάσεις που δεν 

σχετίζονται με τη φύση του 

διαφημιζόμενου προϊόντος.» 

Or. en 

 

Τροπολογία   145 

Christofer Fjellner 

 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο στ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται 

το ακόλουθο στοιχείο: 

 «στ α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για υπηρεσίες τυχερών 

παιχνιδιών απαγορεύεται να 

απευθύνονται ειδικά σε ανηλίκους, και 

περιλαμβάνουν σαφή μήνυμα που 

δηλώνει το κατώτατο όριο ηλικίας κάτω 

από το οποίο δεν επιτρέπεται η 

ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια.» 

Or. en 

 

Τροπολογία   146 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 11α. Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, 

διαγράφεται το στοιχείο ε). 

Or. en 
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Τροπολογία   147 

Margrete Auken 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 10 − παράγραφος 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (12α) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 

ή τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να 

δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των 

οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 

παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και 

λοιπών προϊόντων καπνού.» 

«2. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 

ή τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να 

δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των 

οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 

παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και 

λοιπών προϊόντων καπνού, 

οινοπνευματωδών ποτών ή τροφίμων και 

ποτών που περιέχουν συστατικά και 

ουσίες με επιπτώσεις στη διατροφή και 

τη φυσιολογία, των οποίων δεν 

συνιστάται η υπερβολική πρόσληψη στη 

συνολική διατροφή, και ιδίως λιπαρά, 

κορεσμένα λιπαρά, trans-λιπαρά οξέα, 

αλάτι ή νάτριο και σάκχαρα. 

 Χρησιμοποιείται το πρότυπο θρεπτικών 

χαρακτηριστικών του περιφερειακού 

γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη 

προκειμένου να διαφοροποιούνται τα 

τρόφιμα και τα ποτά βάσει της 

διατροφικής τους σύνθεσης.» 

Or. en 

 

Τροπολογία   148 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 10 − παράγραφος 2 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (12α) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 

ή τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να 

δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των 

οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 

παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και 

λοιπών προϊόντων καπνού.» 

«2. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 

ή τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να 

δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των 

οποίων κύρια δραστηριότητα είναι: 

 α) η οργάνωση τυχερών παιχνιδιών και 

στοιχηματισμού· 

 β) η παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και 

λοιπών προϊόντων καπνού, 

οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων 

και ιατρικών αγωγών· 

 γ) η πώληση χρηματοπιστωτικών 

επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών· 

 δ) η παρασκευή ή η πώληση τροφίμων 

και μη οινοπνευματωδών ποτών των 

οποίων η διαφήμιση δεν επιτρέπεται 

σύμφωνα με το πρότυπο θρεπτικών 

χαρακτηριστικών του περιφερειακού 

γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη.» 

Or. en 

 

Τροπολογία   149 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 10 − παράγραφος 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (12α) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή 

τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να 

δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των 

οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 

παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και 

Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή 

τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να 

δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των 

οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 

παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και 
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λοιπών προϊόντων καπνού.» λοιπών προϊόντων καπνού, 

οινοπνευματωδών ποτών και τροφίμων 

και μη οινοπνευματωδών με υψηλή 

περιεκτικότητα σε λιπαρά, κορεσμένα 

λιπαρά, trans-λιπαρά οξέα, αλάτι ή νάτριο 

και σάκχαρα. 

 Για τον προσδιορισμό αυτών των 

τροφίμων, εφαρμόζεται το πρότυπο 

θρεπτικών χαρακτηριστικών του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 

Ευρώπη.» 

Or. en 

 

Τροπολογία   150 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 − παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   151 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

2. Η τοποθέτηση προϊόντος 

απαγορεύεται. 

Or. da 

 

Τροπολογία   152 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 − παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

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 για παιδιά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία σκοπό έχει να καταστήσει σαφέστερη τη διάταξη. 

 

Τροπολογία   153 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα προγράμματα που περιέχουν 

τοποθέτηση προϊόντος πληρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις: 

3. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 2, η τοποθέτηση προϊόντος 

είναι αποδεκτή, εκτός αν τα κράτη μέλη 

αποφασίσουν διαφορετικά στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

Or. da 

 

Τροπολογία   154 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) το περιεχόμενό τους και, όσον 

αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές, ο 

προγραμματισμός τους δεν επηρεάζεται 

σε καμία περίπτωση κατά τρόπον ώστε 

να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική 

ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων· 

α) σε κινηματογραφικά έργα, ταινίες 

και σίριαλ για υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, αθλητικά 

προγράμματα και ελαφρά ψυχαγωγικά 

προγράμματα· 

Or. da 

 

Τροπολογία   155 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δεν ενθαρρύνουν ευθέως την β) σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει 
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αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή 

υπηρεσιών· 
πληρωμή αλλά μόνο δωρεάν παροχή 

ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως 

διευκολύνσεις στην παραγωγή ή βραβεία, 

με σκοπό να περιληφθούν σε πρόγραμμα. 

 Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο 

στοιχείο α) δεν ισχύει για τα 

προγράμματα για παιδιά· 

Or. da 

 

Τροπολογία   156 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ και δεύτερο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

Τα προγράμματα που περιλαμβάνουν 

τοποθέτηση προϊόντος πληρούν 

τουλάχιστον όλες τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 

 α) το περιεχόμενό τους και, όσον αφορά 

τις τηλεοπτικές εκπομπές, ο 

προγραμματισμός τους σε καμία 

περίπτωση δεν επηρεάζεται κατά τρόπον 

ώστε να θίγεται η ευθύνη και η 

συντακτική ευθύνη 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. 



 

AM\1112182EL.docx 99/121 PE595.453v03-00 

 EL 

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. 

Or. da 

 

Τροπολογία   157 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – τρίτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιλέξουν την παρέκκλιση από τις 

απαιτήσεις του στοιχείου δ), 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. 

Or. da 

 

Τροπολογία   158 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχεία β α και β β και πρώτο εδάφιο α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) για οινοπνευματώδη ποτά· 
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 β β) για τρόφιμα και μη οινοπνευματώδη 

ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, 

κορεσμένα λιπαρά, trans-λιπαρά οξέα, 

αλάτι ή νάτριο και σάκχαρα. 

 Για τον προσδιορισμό των τροφίμων που 

αναφέρονται στο στοιχείο ββ), 

εφαρμόζεται το πρότυπο θρεπτικών 

χαρακτηριστικών του περιφερειακού 

γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη. 

Or. en 

 

Τροπολογία   159 

Margrete Auken 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) για οινοπνευματώδη ποτά ή 

τοποθέτηση προϊόντος από επιχειρήσεις 

των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 

παρασκευή ή η πώληση 

οινοπνευματωδών ποτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   160 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) για οινοπνευματώδη ποτά· 

Or. en 
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Τροπολογία   161 

Frédérique Ries, Fredrick Federley 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) για οινοπνευματώδη ποτά· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τοποθέτηση προϊόντων είναι μια αποτελεσματική τεχνική μάρκετινγκ που δεν πρέπει να 

περιέχει οινοπνευματώδη ποτά. 

 

Τροπολογία   162 

Margrete Auken 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β β και πρώτο εδάφιο α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) για 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: εννοούνται ιδίως τα λιπαρά, τα 

κορεσμένα λιπαρά, τα trans-λιπαρά οξέα, 

το αλάτι ή το νάτριο και τα σάκχαρα. 

 Χρησιμοποιείται το πρότυπο θρεπτικών 

χαρακτηριστικών του περιφερειακού 

γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη 

προκειμένου να διαφοροποιούνται τα 

τρόφιμα και τα ποτά βάσει της 

διατροφικής τους σύνθεσης. 
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Or. en 

 

Τροπολογία   163 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) για τρόφιμα και μη 

οινοπνευματώδη ποτά με υψηλή 

περιεκτικότητα σε λιπαρά, trans-λιπαρά 

οξέα, αλάτι ή νάτριο και σάκχαρα. 

Or. en 

 

Τροπολογία   164 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 12 − παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία και ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα που 

παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων και παρόχους 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που 

υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, τα οποία 

θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη 

φυσική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ανηλίκων, ή να θίξουν τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ακεραιότητα των 

ηλικιωμένων και των ευάλωτων 

κατηγοριών, διατίθενται μόνο κατά τρόπο 

που διασφαλίζει ότι, κανονικά, οι ανήλικοι 

και οι εν λόγω κατηγορίες δεν τα ακούν 

ούτε τα βλέπουν. Τα μέτρα αυτά μπορεί να 



 

AM\1112182EL.docx 103/121 PE595.453v03-00 

 EL 

πρόγραμμα. περιλαμβάνουν την επιλογή της ώρας 

μετάδοσης, μέσα εξακρίβωσης της ηλικίας 

ή άλλα κατάλληλα και αποτελεσματικά 

τεχνικά μέτρα. Είναι αναλογικά προς την 

δυνητική βλάβη που μπορεί να προκαλέσει 

το πρόγραμμα. 

Or. en 

 

Τροπολογία   165 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 

μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 

εκπομπές των τηλεοπτικών οργανισμών 

που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους δεν 

περιλαμβάνουν προγράμματα τα οποία 

ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη 

σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη 

των ανηλίκων, και ιδίως προγράμματα 

που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή 

σκηνές αδικαιολόγητης βίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ενισχυθεί η προστασία των ανηλίκων. 

 

Τροπολογία   166 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 12 − παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως η 
αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, 

υπόκειται σε αυστηρότατα μέτρα, όπως η 

κρυπτογράφηση και ο αποφασιστικός 

γονικός έλεγχος. 

Προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να 

βλάψουν σοβαρά τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ανηλίκων, ιδίως προγράμματα τα οποία 

παρέχουν κατά παραγγελία υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων που περιέχουν 

πορνογραφία ή αδικαιολόγητη βία, 

υπόκεινται σε αυστηρότατα μέτρα, όπως η 

κρυπτογράφηση και ο αποφασιστικός 

γονικός έλεγχος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ενισχυθεί η προστασία των ανηλίκων. 

 

Τροπολογία   167 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 

Οδηγία 2010/13/EΕ 

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 40% των ευρωπαϊκών έργων 

στον κατάλογό τους και εξασφαλίζουν την 

προβολή των έργων αυτών. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   168 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 
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Οδηγία 2010/13/EΕ 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

16. στο άρθρο 20 παράγραφος 2, η 

πρώτη φράση αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

«Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός 

των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των 

σίριαλ και των ντοκιμαντέρ), 

κινηματογραφικών έργων και 

ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι 

δυνατόν να διακόπτεται για διαφημίσεις 

και/ή τηλεπωλήσεις μία φορά για κάθε 

προγραμματισμένη χρονική περίοδο 

διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών.»· 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία   169 

Margrete Auken 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) το άρθρο 23 αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

«Άρθρο 23  

1. Η ημερήσια αναλογία τηλεοπτικών 

διαφημιστικών μηνυμάτων και 

μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά το 

διάστημα από 7:00 έως 23:00 δεν 

υπερβαίνει το 20%. 

 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:  

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 
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οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο 

μέσων επικοινωνίας· 

β) στις ανακοινώσεις χορηγίας·  

γ) στις τοποθετήσεις προϊόντων.»  

  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία στην τρέχουσα μορφή της ορίζει ότι «η αναλογία τηλεοπτικών διαφημιστικών 

μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης σε συγκεκριμένη ωρολογιακή ώρα δεν υπερβαίνει το 

20%», θεσπίζοντας έτσι ένα ωριαίο όριο, που είναι πιο κατάλληλο. 

 

Τροπολογία   170 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 23 − παράγραφος 1 

 
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%. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   171 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η ημερήσια αναλογία τηλεοπτικών 1. Η ημερήσια αναλογία τηλεοπτικών 
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διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων 

τηλεπώλησης κατά το διάστημα από 7:00 

έως 23:00 δεν υπερβαίνει το 20%. 

διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων 

τηλεπώλησης κατά το διάστημα από 7:00 

έως 23:00 σε διάστημα μίας ώρας δεν 

υπερβαίνει το 20%. 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 

προσαρμογές σε όλο το κείμενο.) 

Or. ro 

 

Τροπολογία   172 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 

Οδηγία 2010/13/EΕ 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 
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 αναλογία του χρόνου μετάδοσης 

τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων 

και μηνυμάτων τηλεπώλησης μέσα σε 

κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα δεν 

υπερβαίνει το 20%. 

Or. fr 

 

Τροπολογία   173 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 
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 αναλογία τηλεοπτικών 

διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων 

τηλεπώλησης μέσα σε κάθε δεδομένη 

ωρολογιακή ώρα δεν υπερβαίνει το 20%. 

Or. da 
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Τροπολογία   174 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 

Οδηγία 2010/13/EΕ 

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 των εν λόγω 

προγραμμάτων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   175 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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: 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 

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

μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, 

όπως οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 

για: 

Or. en 

 

Τροπολογία   176 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την προστασία των ανηλίκων από 

περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη 

φυσική, πνευματική ή ηθική τους 

ανάπτυξη· 

α) την προστασία των ευάλωτων 

ομάδων, όπως οι ανήλικοι, από 

περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη 

φυσική, πνευματική ή ηθική τους 

ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία   177 

Marc Joulaud 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/EΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

β) την προστασία όλων των πολιτών 

από περιεχόμενο που εμπεριέχει 

υποκίνηση τρομοκρατίας, 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. fr 

Τροπολογία   178 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
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ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα που 

παρέχονται από παρόχους πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο που υπάγονται στη 

δικαιοδοσία τους, τα οποία μπορούν να 

βλάψουν σοβαρά τη σωματική, 

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 

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 

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ενισχυθεί η προστασία των ανηλίκων στο πλαίσιο των 

πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο. 

 

Τροπολογία   179 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

Η καταλληλότητα των μέτρων κατά την 

έννοια των παραγράφων 1 και 1α 

καθορίζεται από τα κράτη μέλη στη 

δικαιοδοσία των οποίων υπάγονται οι 

πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, 
με βάση τη φύση του επίμαχου 

περιεχομένου, τη βλάβη που μπορεί να 
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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. 

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. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την ευθύνη. 

 

Τροπολογία   180 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

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 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, 

όπως οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο, και των χρηστών που έχουν 

δημιουργήσει και/ή μεταφορτώσει το 

περιεχόμενο, καθώς και το δημόσιο 

συμφέρον. 

Or. en 
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Τροπολογία   181 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τον καθορισμό και την εφαρμογή, 

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· 

α) τον καθορισμό και την εφαρμογή, 

στους όρους και τις προϋποθέσεις των 

παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων, όπως οι πάροχοι 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 ευάλωτων ομάδων, όπως οι 

ανήλικοι, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 

αντίστοιχα· 

Or. en 

 

Τροπολογία   182 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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· 

γ) τη θέσπιση και χρησιμοποίηση 

συστημάτων επαλήθευσης της ηλικίας των 

χρηστών υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων, όπως οι πλατφόρμες ανταλλαγής 

βίντεο, σε σχέση με το περιεχόμενο που 

μπορεί να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ανηλίκων· 

Or. en 
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Τροπολογία   183 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τη θέσπιση και χρησιμοποίηση 

συστημάτων που επιτρέπουν στους 

χρήστες της πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο να αξιολογούν το περιεχόμενο που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1· 

δ) τη θέσπιση και χρησιμοποίηση 

συστημάτων που επιτρέπουν στους 

χρήστες υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων, όπως οι πλατφόρμες ανταλλαγής 

βίντεο, να αξιολογούν το περιεχόμενο που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1· 

Or. en 

 

Τροπολογία   184 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) την παροχή συστημάτων γονικού 

ελέγχου σε σχέση με περιεχόμενο που 

μπορεί να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ανηλίκων· 

ε) την παροχή συστημάτων γονικού 

ελέγχου σε σχέση με περιεχόμενο που 

μπορεί να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ευάλωτων ομάδων, όπως οι ανήλικοι· 

Or. en 

 

Τροπολογία   185 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 
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Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο στ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

στ) τη θέσπιση και εφαρμογή 

συστημάτων μέσω των οποίων οι πάροχοι 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, 

όπως οι πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, 

εξηγούν στους χρήστες αυτών των 

υπηρεσιών τη συνέχεια που δόθηκε στην 

αναφερόμενη στο στοιχείο β) αναφορά ή 

επισήμανσή τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία   186 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

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 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, 

όπως οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο. Τα κράτη μέλη αναθέτουν αυτό το 

καθήκον στις αρχές που έχουν διοριστεί 

σύμφωνα με το άρθρο 30. 

Or. en 

 

Τροπολογία   187 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 
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Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

5. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν 

στους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, όπως οι 

πάροχοι 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. 

Or. en 

 

Τροπολογία   188 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 

διαθεσιμότητα μηχανισμών υποβολής 

καταγγελιών και προσφυγής για την 

επίλυση διαφορών μεταξύ των χρηστών 

και παρόχων υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, όπως οι 

πάροχοι πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο, 

σχετικά με την εφαρμογή των κατάλληλων 

μέτρων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2. 

Or. en 
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Τροπολογία   189 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 κωδίκων δεοντολογίας της 

Ένωσης. 

7. Η Επιτροπή και η ERGA 

ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, όπως οι 

πάροχοι 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 κωδίκων 

δεοντολογίας της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   190 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 α – παράγραφος 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

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 

8. Οι πάροχοι υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, όπως 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 υφιστάμενων 

ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας. Η 

Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την 

ERGA να διατυπώσει τη γνώμη της 



 

AM\1112182EL.docx 117/121 PE595.453v03-00 

 EL 

εφαρμογής των εν λόγω κωδίκων 

δεοντολογίας. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει 

την κατάλληλη δημοσιότητα στους εν 

λόγω κώδικες δεοντολογίας. 

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 

 

Τροπολογία   191 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 β – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που δεν 

είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά 

τους, αλλά έχουν είτε μητρική εταιρεία είτε 

θυγατρική που είναι εγκατεστημένη στην 

επικράτειά τους, ή ανήκουν σε όμιλο που 

έχει οντότητα εγκατεστημένη στην 

επικράτειά τους, θεωρείται ότι είναι 

εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους για 

τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 1 

της οδηγίας 2000/31/ΕΟΚ. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, 

όπως οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο, που δεν είναι εγκατεστημένοι στην 

επικράτειά τους, αλλά έχουν είτε μητρική 

εταιρεία είτε θυγατρική που είναι 

εγκατεστημένη στην επικράτειά τους, ή 

ανήκουν σε όμιλο που έχει οντότητα 

εγκατεστημένη στην επικράτειά τους, 

θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένοι στην 

επικράτειά τους για τους σκοπούς του 

άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2000/31/ΕΟΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία   192 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 β – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή κατάλογο των παρόχων 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που είναι 

εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους και 

τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 βάσει των οποίων 

θεμελιώνεται η δικαιοδοσία τους. 

Επικαιροποιούν τον κατάλογο σε τακτική 

βάση. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι 

αρμόδιες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές 

έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. 

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή κατάλογο των παρόχων 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, 

όπως οι πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο, που είναι εγκατεστημένοι στην 

επικράτειά τους και τα κριτήρια που 

ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

οδηγίας 2000/31/ΕΚ και στην 

παράγραφο 1, βάσει των οποίων 

θεμελιώνεται η δικαιοδοσία τους. 

Επικαιροποιούν τον κατάλογο σε τακτική 

βάση. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι 

αρμόδιες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές 

έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία   193 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο 

 
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. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Or. en 
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Τροπολογία   194 

Lynn Boylan 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30 α – 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 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 ευάλωτων 

ομάδων όπως οι ανήλικοι, και την 

υποκίνηση μίσους. 

Or. en 

 

Τροπολογία   195 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

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 

Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας. 

Το αργότερο έως την [ημερομηνία – όχι 

αργότερα από τέσσερα έτη μετά την 

έγκριση], 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 οδηγίας. Στην έκθεση 

αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των 

πρακτικών αυτορρύθμισης και 

συρρύθμισης σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως 

υπό το πρίσμα των διαφημιστικών 

πρακτικών, όταν εστιάζουν σε παιδιά και 
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οικογένειες. Αν το συμπέρασμα της 

έκθεσης είναι ότι οι κώδικες 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση όσον 

αφορά τις οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις, π.χ. για ανθυγιεινά 

τρόφιμα και ποτά με γλυκαντικά, δεν 

έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως 

προς την ελαχιστοποίηση της έκθεσης 

των παιδιών και των ανηλίκων, η 

Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση 

κανονισμού για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί μια ρήτρα επανεξέτασης, ιδίως για τις διαφημιστικές 

πρακτικές, προκειμένου να προστατεύονται κατάλληλα τα δικαιώματα, η υγεία και η ευημερία 

των παιδιών. 

 

Τροπολογία   196 

Lynn Boylan 

 

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 

Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας. 

Το αργότερο έως την [ημερομηνία – όχι 

αργότερα από τρία έτη μετά την έγκριση], 

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 οδηγίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία   197 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 
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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 

Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας. 

Το αργότερο έως την [ημερομηνία – όχι 

αργότερα από τρία έτη μετά την έγκριση], 

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 οδηγίας. 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 

προσαρμογές σε όλο το κείμενο.) 

Or. ro 

Τροπολογία   198 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 23 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 33 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το αργότερο … (τρία χρόνια μετά την 

έγκριση της παρούσας οδηγίας), η 

Επιτροπή συντάσσει έκθεση προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο με προτάσεις για τον 

περιορισμό της έκθεσης των ανηλίκων σε 

εμπορικές ανακοινώσεις προϊόντων 

επιζήμιων για την υγεία, οι οποίες 

προβάλλονται στο διαδίκτυο και στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Or. en 

 


