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Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 25
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1 Α (νέα)

(1α) Η αναθεώρηση της οδηγίας 89/552/Ε
ΟΚ πρέπει να επιδιώκει πρωταρχικά να τη
ν προσαρμόσει στις αλλαγές και στην ενίσχ
υση του ανταγωνισμού στον τομέα των υπη
ρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινω
νίας στα πλαίσια της παγκόσμιας αγοράς. 
Ένα πιο ελεύθερο και απλό ρυθμιστικό πλα
ίσιο θα ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυ
ξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την
καινοτομία, σύμφωνα με τη Στρατηγική τη
ς Λισαβόνας.

Or. en
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Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Τροπολογία 26
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2 A (νέα)

(2α) Η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσ
ων ενημέρωσης αποτελούν σημαντική προ
ϋπόθεση για τον απόλυτο σεβασμό του δικ
αιώματος στην ελευθερία της έκφρασης κα
ι της πληροφόρησης, ενώ η νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικ
αιωμάτων κατοχυρώνει ως υποχρέωση για
τα κράτη μέλη να προασπίζουν την πολυφ
ωνία των μέσων ενημέρωσης να λαμβάνου
ν όταν χρειάζεται τα ενδεδειγμένα μέτρα γι
α να την εξασφαλίζουν.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στην αρχή σύμφωνα με την οποία τα μέσα ενημέρωσης εντάσσονται στ
α πολιτιστικά και οικονομικά αγαθά και κατά συνέπεια η οδηγία πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα
χαρακτηριστικά τους, όπως συμβαίνει άλλωστε και με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 27
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3
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(3) Η σημασία των υπηρεσιών οπτικοακουσ
τικών μέσων επικοινωνίας για τις κοινωνίες, 
την δημοκρατία και τον πολιτισμό αιτιολογε
ί την εφαρμογή ειδικών κανόνων για τις εν λ
όγω υπηρεσίες. 

(3) Η σημασία των υπηρεσιών οπτικοακουσ
τικών μέσων επικοινωνίας για τις κοινωνίες, 
την δημοκρατία, την εκπαίδευση και τον πο
λιτισμό, καθώς και η ίδια η φύση των υπηρ
εσιών των οπτικοακουστικών υπηρεσιών π
ου αποτελούν ταυτόχρονα πολιτιστικά και
οικονομικά αγαθά, δικαιολογούν την εφαρμ
ογή ειδικών κανόνων για τις εν λόγω υπηρε
σίες ούτως ώστε να διαφυλάττονται οι θεμ
ελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικα
ιώματα που κατοχυρώνονται στο Χάρτη τ
ων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπ
αϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώ
που και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και
στη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τ
ις Πολιτικές Ελευθερίες, καθώς επίσης και
για την εξασφάλιση της προστασίας των α
νηλίκων, των ευπαθών κατηγοριών ατόμω
ν ή των αναπήρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι οπτικοακουστικής υπηρεσίες πρέπει να αποτιμώνται με βάση την οικονομική και πολιτιστικ
ή τους αξία.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Τροπολογία 28
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3
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(3) Η σημασία των υπηρεσιών οπτικοακουσ
τικών μέσων επικοινωνίας για τις κοινωνίες, 
την δημοκρατία και τον πολιτισμό αιτιολογε
ί την εφαρμογή ειδικών κανόνων για τις εν λ
όγω υπηρεσίες. 

(3) Η σημασία των υπηρεσιών οπτικοακουσ
τικών μέσων επικοινωνίας για τις κοινωνίες, 
την δημοκρατία και τον πολιτισμό αιτιολογε
ί την εφαρμογή ειδικών κανόνων για τις εν λ
όγω υπηρεσίες. Εκτιμώντας ότι τα μέσα εν
ημέρωσης θα έπρεπε να παρέχουν στους π
ολίτες τα μέσα για να ερμηνεύουν με κριτικ
ό πνεύμα την επικαιρότητα και για να αξιο
ποιούν  καλύτερα τον ολοένα και μεγαλύτε
ρο όγκο πληροφοριών που παρέχεται, όπως
διαλαμβάνει η σύσταση 1466 (2000) του Σ
υμβουλίου της Ευρώπης. Θεωρώντας επίσ
ης ότι, με τη σωστή ρύθμιση των υπηρεσι
ών αυτών, ο πολίτης θα έπρεπε να είναι σε
θέση να επιλέγει τα πιο ενδεδειγμένα μέσα
και τις μορφές επικοινωνίας, αποκτώντας
έτσι τη δυνατότητα να ασκεί πλήρως το οι
κείο  δικαίωμά του στην ελευθερία της πλη
ροφόρησης και της έκφρασης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στην αρχή σύμφωνα με την οποία τα μέσα ενημέρωσης εκτός από οικο
νομικά αγαθά είναι ταυτόχρονα και πολιτιστικά αγαθά και κατά συνέπεια η οδηγία πρέπει να λ
άβει υπόψη αμφότερα τα χαρακτηριστικά τους.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 29
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Η σημασία των υπηρεσιών οπτικοακουσ
τικών μέσων επικοινωνίας για τις κοινωνίες, 
την δημοκρατία και τον πολιτισμό αιτιολογε
ί την εφαρμογή ειδικών κανόνων για τις εν λ
όγω υπηρεσίες. 

(3) Η σημασία των υπηρεσιών οπτικοακουσ
τικών μέσων επικοινωνίας και του περιεχομ
ένου που διαδίδουν για τις κοινωνίες, τη δη
μοκρατία και τον πολιτισμό αιτιολογεί την ε
φαρμογή ειδικών κανόνων για τις εν λόγω υ
πηρεσίες, που στοχεύουν κυρίως στην προσ
τασία και την ενίσχυση της πολυφωνίας τη
ς πληροφόρησης στις διάφορες μορφές τη
ς. 

Or. it
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Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 30
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Η σημασία των υπηρεσιών οπτικοακουσ
τικών μέσων επικοινωνίας για τις κοινωνίες, 
την δημοκρατία και τον πολιτισμό αιτιολογε
ί την εφαρμογή ειδικών κανόνων για τις εν λ
όγω υπηρεσίες. 

(3) Η σημασία των υπηρεσιών οπτικοακουσ
τικών μέσων επικοινωνίας για τις κοινωνίες, 
την δημοκρατία και τον πολιτισμό αιτιολογε
ί την εφαρμογή περιορισμένων, ειδικών καν
όνων για τις εν λόγω υπηρεσίες, αλλά μόνον
όπου είναι απολύτως απαραίτητο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι ανταγωνιστικές δεν θα πρέπει οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνία
ς να επιβαρυνθούν υπερβολικά από το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 31
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Οι παραδοσιακές υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων επικοινωνίας και οι νεοεμφαν
ιζόμενες κατ’ αίτηση υπηρεσίες προσφέρου
ν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην
Κοινότητα, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσ
εις, τονώνοντας την οικονομική ανάπτυξη κ
αι τις επενδύσεις. 

(4) Οι παραδοσιακές υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων επικοινωνίας και οι νεοεμφαν
ιζόμενες κατ’ αίτηση υπηρεσίες προσφέρου
ν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην
Κοινότητα, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσ
εις, τονώνοντας την οικονομική ανάπτυξη κ
αι τις επενδύσεις. Η διευκόλυνση της τεχνι
κής πρόσβασης όλων, ιδίως των ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού όπως οι ανάπηροι
ή οι ηλικιωμένοι στις οπτικοακουστικές υπ
ηρεσίες συμβάλλει στον δυναμισμό του τομ
έα και στην ανταγωνιστικότητά του. Η στή
ριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούντα
ι προς αυτή την κατεύθυνση συνδυάζει στο
υς στόχους της ανάπτυξης, της έρευνας και
της απασχόλησης. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού καθώς και ο σημαντικός αριθμός αναπήρων στην ΕΕ α
παιτούν την κοινωνική και οικονομική προσέγγιση της πρόσβασής τους στα προγράμματα.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 32
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Οι παραδοσιακές υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων επικοινωνίας και οι νεοεμφαν
ιζόμενες κατ’ αίτηση υπηρεσίες προσφέρου
ν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην
Κοινότητα, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσ
εις, τονώνοντας την οικονομική ανάπτυξη κ
αι τις επενδύσεις. 

(4) Οι παραδοσιακές υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων επικοινωνίας και οι νεοεμφαν
ιζόμενες κατ’ αίτηση υπηρεσίες προσφέρου
ν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην
Κοινότητα, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρή
σεις, τονώνοντας την οικονομική ανάπτυξη
και τις επενδύσεις. Η παρούσα οδηγία δεν π
ρέπει να παρακωλύσει με πρόωρες και περ
ιοριστικές νομικές διατάξεις την ανάπτυξη
νέων υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναθεωρημένη οδηγία πρέπει να ενθαρρύνει αντί να παρακωλύει την ανάπτυξη νέων οπτικο
ακουστικών υπηρεσιών.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 33
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5
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(5) Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και ισότι
μων όρων ανταγωνισμού που αντιμετωπίζο
υν οι ευρωπαϊκές εταιρείες διανομής υπηρε
σιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνί
ας όσον αφορά το νομικό καθεστώς που δι
έπει της νεεμφανιζόμενες κατ' αίτηση υπη
ρεσίες, καθιστά απαραίτητη τόσο την απο
φυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού όσο
και τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου, πο
υ θα ισχύει τουλάχιστον σε βασική δέσμη σ
υντονισμένων κανόνων για όλες τις υπηρεσ
ίες οπτικοακουστικών μέσων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει έλλειψη ασφάλειας δικαίου στον τομέα αυτό. Οι κατ' αίτηση υπηρεσίες διέπονται ή
δη ρητώς από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (αιτιολογική σκέψη 18) και άλλα προγρά
μματα εθελοντικής αυτορρύθμισης (Άρθρο 16 [2]). Η παρούσα πρόταση χρησιμοποιεί ασαφείς
ορισμούς και θα προκαλέσει μάλιστα μεγαλύτερη νομική ανασφάλεια.

Η Αξιολόγηση των Επιπτώσεων της Επιτροπής δεν απέδειξε επαρκώς την έλλειψη ισότιμων όρ
ων ανταγωνισμού για τις μη γραμμικές υπηρεσίες ούτε ότι η εναρμόνιση θα παράσχει επαρκή ο
φέλη ώστε να αντισταθμίζεται το κόστος. Εν πάση περιπτώσει, η έλλειψη ισότιμων όρων ανταγ
ωνισμού αποτελεί θέμα ανταγωνιστικότητας και δεν πρέπει να λυθεί στα πλαίσια της εσωτερική
ς αγοράς· επομένως, δεν δικαιολογείται η συμπερίληψή της σε οδηγία της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 34
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5
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(5) Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και ισότι
μων όρων ανταγωνισμού που αντιμετωπίζο
υν οι ευρωπαϊκές εταιρείες διανομής υπηρε
σιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνί
ας όσον αφορά το νομικό καθεστώς που διέ
πει της νεεμφανιζόμενες κατ' αίτηση υπηρεσ
ίες, καθιστά απαραίτητη τόσο την αποφυγή
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού όσο και τη
βελτίωση της ασφάλειας δικαίου, που θα ισ
χύει τουλάχιστον σε βασική δέσμη συντονι
σμένων κανόνων για όλες τις υπηρεσίες οπτι
κοακουστικών μέσων. 

(5) Οι ευρωπαϊκές εταιρείες διανομής υπη
ρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινω
νίας αντιμετωπίζουν έλλειψη ασφάλειας δικ
αίου και ισότιμων όρων ανταγωνισμού όσο
ν αφορά το νομικό καθεστώς που διέπει τις
νεοεμφανιζόμενες κατ' αίτηση υπηρεσίες, π
ου εμπίπτουν στην ίδια αγορά. Καθίσταται
συνεπώς απαραίτητη τόσο προς αποφυγή στ
ρεβλώσεων του ανταγωνισμού όσο και προς
βελτίωση της ασφάλειας δικαίου, η εφαρμογ
ή τουλάχιστον βασικής δέσμης συντονισμέ
νων κανόνων για όλες τις υπηρεσίες οπτικο
ακουστικών μέσων που διέπονται από την
παρούσα οδηγία. Το νέο και ευρύτερο πεδί
ο της οδηγίας θα πρέπει επομένως να καλύ
πτει τα είδη των μη γραμμικών υπηρεσιών
μέσων επικοινωνίας που προσφέρουν περιε
χόμενο και προγράμματα που ρυθμίζει ήδη
η οδηγία του Συμβουλίου 89/552/ΕΟΚ (οδη
γία για την Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα).

Or. en

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 35
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και ισότιμ
ων όρων ανταγωνισμού που αντιμετωπίζου
ν οι ευρωπαϊκές εταιρείες διανομής υπηρεσι
ών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας
όσον αφορά το νομικό καθεστώς που διέπει
της νεεμφανιζόμενες κατ' αίτηση υπηρεσίες, 
καθιστά απαραίτητη τόσο την αποφυγή στρ
εβλώσεων του ανταγωνισμού όσο και τη βε
λτίωση της ασφάλειας δικαίου, που θα ισχύε
ι τουλάχιστον σε βασική δέσμη συντονισμέ
νων κανόνων για όλες τις υπηρεσίες οπτικο
ακουστικών μέσων.

(5) Δεδομένου ότι η εκ μέρους των κρατών
μελών θέσπιση δικών τους κανόνων για τις
νέες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων  
επικοινωνίας μπορεί να προκαλέσει έλλειψ
η ασφάλειας δικαίου και ισότιμων όρων αντ
αγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες δια
νομής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων
επικοινωνίας όσον αφορά το νομικό καθεστ
ώς που διέπει της νεοεμφανιζόμενες κατ' αίτ
ηση υπηρεσίες, καθίσταται απαραίτητη τόσ
ο προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγων
ισμού όσο και προς βελτίωση της ασφάλεια
ς δικαίου, η εφαρμογή της αρχής της χώρα
ς προέλευσης ως υπέρτατου βασικού κανόν
α του κλάδου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι αμφισβητήσιμο το εάν υπάρχει έλλειψη ασφάλειας δικαίου δεδομένου ότι οι κατ' αίτηση υ
πηρεσίες διέπονται από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επιπλέον, η αρχή της χώρας π
ροέλευσης τόσο στην παρούσα οδηγία όσο και στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέ
ρει τη σημαντικότερη ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών ούτως ώστε να μπορούν
να λειτουργούν και σε άλλες χώρες.

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 36
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και ισότιμ
ων όρων ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν
οι ευρωπαϊκές εταιρείες διανομής υπηρεσιώ
ν οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όσ
ον αφορά το νομικό καθεστώς που διέπει τη
ς νεεμφανιζόμενες κατ' αίτηση υπηρεσίες, κ
αθιστά απαραίτητη τόσο την αποφυγή στρεβ
λώσεων του ανταγωνισμού όσο και τη βελτί
ωση της ασφάλειας δικαίου, που θα ισχύει τ
ουλάχιστον σε βασική δέσμη συντονισμένω
ν κανόνων για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακο
υστικών μέσων. 

(5) Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και ισότιμ
ων όρων ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν
οι ευρωπαϊκές εταιρείες διανομής υπηρεσιώ
ν οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όσ
ον αφορά το νομικό καθεστώς που διέπει τη
ς νεεμφανιζόμενες κατ' αίτηση υπηρεσίες, κ
αθιστά απαραίτητη τόσο την αποφυγή στρεβ
λώσεων του ανταγωνισμού όσο και τη βελτί
ωση της ασφάλειας δικαίου, που θα ισχύει τ
ουλάχιστον σε βασική δέσμη συντονισμένω
ν κανόνων για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακο
υστικών μέσων ούτως ώστε να συμβάλουν
στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και ν
α διευκολύνουν τη δημιουργία ενός ενιαίου
χώρου της πληροφόρησης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ρύθμιση πρέπει να έχει διπλά θετικό αποτέλεσμα: Να ενισχύσει την αγορά οπτι
κοακουστικών μέσων και να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφόρησης.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica
Frassoni

Τροπολογία 37
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5
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(5) Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και ισότιμ
ων όρων ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν
οι ευρωπαϊκές εταιρείες διανομής υπηρεσιώ
ν οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όσ
ον αφορά το νομικό καθεστώς που διέπει τη
ς νεεμφανιζόμενες κατ' αίτηση υπηρεσίες, κ
αθιστά απαραίτητη τόσο την αποφυγή στρεβ
λώσεων του ανταγωνισμού όσο και τη βελτί
ωση της ασφάλειας δικαίου, που θα ισχύει τ
ουλάχιστον σε βασική δέσμη συντονισμένω
ν κανόνων για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακο
υστικών μέσων. 

(5) Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και ισότιμ
ων όρων ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν
οι ευρωπαϊκές εταιρείες διανομής υπηρεσιώ
ν οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όσ
ον αφορά το νομικό καθεστώς που διέπει τη
ς νεεμφανιζόμενες κατ' αίτηση υπηρεσίες, κ
αθιστά απαραίτητη τόσο την αποφυγή στρεβ
λώσεων του ανταγωνισμού όσο και τη βελτί
ωση της ασφάλειας δικαίου, που θα ισχύει τ
ουλάχιστον σε βασική δέσμη συνεκτικών κα
νόνων για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστι
κών μέσων που παρέχονται στο βασικό πρό
γραμμα ή ύστερα από ειδικό αίτημα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συνεκτικότητα μιας δέσμης μέτρων είναι αναγκαία για τον ανταγωνισμό μεταξύ οπτικοακουσ
τικών υπηρεσιών διαφορετικών τεχνολογιών.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 38
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικ
ά με το μέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστική
ς πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα, ό
που υπογραμμίζεται ότι η κανονιστική πολιτ
ική στον τομέα οφείλει να διασφαλίζει ορισ
μένα δημόσια συμφέροντα, όπως την πολιτι
στική ποικιλομορφία, το δικαίωμα στην ενη
μέρωση, την προστασία των ανηλίκων και τ
ην προστασία των καταναλωτών, σήμερα κα
ι στο μέλλον. 

(6) Η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικ
ά με το μέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστική
ς πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα, ό
που υπογραμμίζεται ότι η κανονιστική πολιτ
ική στον τομέα οφείλει να διασφαλίζει ορισ
μένα δημόσια συμφέροντα, όπως την πολιτι
στική ποικιλομορφία, το δικαίωμα στην ενη
μέρωση, την προστασία των ανηλίκων, καθ
ώς και την αναγκαία πολυφωνία, και την π
ροστασία των καταναλωτών, σήμερα και στ
ο μέλλον και την αύξηση της γνώσης και τ
ης παιδείας του κοινού.  

Or. it

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Τροπολογία 39
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6
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(6) Η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικ
ά με το μέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστική
ς πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα, ό
που υπογραμμίζεται ότι η κανονιστική πολιτ
ική στον τομέα οφείλει να διασφαλίζει ορισ
μένα δημόσια συμφέροντα, όπως την πολιτι
στική ποικιλομορφία, το δικαίωμα στην ενη
μέρωση, την προστασία των ανηλίκων και τ
ην προστασία των καταναλωτών, σήμερα κα
ι στο μέλλον. 

(6) Η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικ
ά με το μέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστική
ς πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα, ό
που υπογραμμίζεται ότι η κανονιστική πολιτ
ική στον τομέα οφείλει να διασφαλίζει ορισ
μένα δημόσια συμφέροντα, όπως την πολιτι
στική ποικιλομορφία, το δικαίωμα στην ενη
μέρωση, την προστασία των ανηλίκων και τ
ην προστασία των καταναλωτών, σήμερα κα
ι στο μέλλον, καθώς και την πρόσβαση όλ
ων, συμπεριλαμβανομένων και των πιο ευπ
αθών κατηγοριών του πληθυσμού. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν υπόψη  οι ανάγκες των ευπαθέστερων κατηγοριών του πληθυσμού (ανάπηροι, 
ηλικιωμένοι κ.λπ.) όσον αφορά το δικαίωμά τους στην πληροφόρηση.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 40
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 A (νέα)

(6α) Η προαγωγή της ανταγωνιστικότητας
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της οποίας ο
οπτικοακουστικός τομέας συνιστά σημαντι
κό μέρος, είναι ζωτική για την επίτευξη τω
ν στόχων των πολιτικών της Στρατηγικής τ
ης Λισαβόνας. Επομένως, για να ενισχυθεί
η ανταγωνιστικότητα του οπτικοακουστικο
ύ τομέα πρέπει να προωθηθούν ικανοποιητ
ικά μέσα χρηματοδότησης εντός του δέοντ
ος ρυθμιστικού πλαισίου. Πρέπει επομένως
να είναι ο οπτικοακουστικός τομέας δυναμ
ικός και κερδοφόρος, με συνέπεια να πρέπε
ι το ρυθμιστικό πλαίσιο να είναι όσο το δυν
ατόν λιγότερο οχληρό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη στην τροπολογία αριθ. 6 του κ. De Michelis. Για να είναι ανταγωνιστικές, πρέπει οι
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας να μην επιβαρύνονται με υπερβολικές ρυθμί
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σεις.

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 41
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 A (νέα)

(6α) Η αρχή της χώρας προέλευσης είναι ζ
ωτική για την εμφάνιση μιας πανευρωπαϊκ
ής οπτικοακουστικής αγοράς με μια ισχυρ
ή βιομηχανία που θα παράγει ευρωπαϊκό π
εριεχόμενο. Επίσης, η ανωτέρω αρχή διαφ
υλάσσει το δικαίωμα επιλογής των θεατών
από ευρεία ποικιλία ευρωπαϊκών προγραμ
μάτων.

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 42
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 A (νέα)

(6 α) Η στρατηγική της Λισαβόνας που απ
οσκοπεί στην προώθηση μιας ανταγωνιστι
κής οικονομίας και βασίζεται στη γνώση, α
παιτεί να γίνουν και να στηριχθούν επενδύ
σεις στις υποδομές στον τομέα, στην καινο
τομία και τις νέες τεχνολογίες για την πληρ
οφόρηση και την επικοινωνία, και μέσω τη
ς έρευνας, ούτως ώστε να δημιουργηθεί στ
ην ευρωπαϊκή αγορά ένας συνεκτικός και π
ολύ παραγωγικός ραδιοτηλεοπτικός τομέας
(σημαντικό μέρος του οποίου αποτελούν οι
οπτικοακουστικές υπηρεσίες). 

Or. it

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 43
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 A (νέα)
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(6 α) Μια σημαντική ευρωπαϊκή βιομηχανί
α που θα περιλαμβάνει τον παραδοσιακό κ
αι τον νέο οπτικοακουστικό τομέα με τις σ
ωστές ρυθμίσεις, και που θα στηρίζεται σε
μεγάλες επενδύσεις και τεχνολογίες αιχμής, 
συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγική
ς της Λισαβόνας που αποσκοπεί να καταστ
ήσει την ΕΕ την πλέον ανταγωνιστική και
δυναμική οικονομία της γνώσης μέχρι το
2010. Η παρούσα ρύθμιση πρέπει να προσ
φέρει μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον
της Ένωσης τη σωστή ρυθμιστική ισορροπ
ία, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να εξα
σφαλίσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσε
ων που επενδύουν και δημιουργούν θέσεις
εργασίας. 

Or. fr

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 44
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 B (νέα)

(6 β) Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισ
αβόνας είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η
ανάπτυξη της παραγωγής ευρωπαϊκών προ
ϊόντων, με την διαμόρφωση, ιδίως όσον αφ
ορά την πνευματική ιδιοκτησία και την εκ
μετάλλευση των δικαιωμάτων, ενός προγρ
αμματικού πλαισίου που θα στοχεύει στην
εξισορρόπηση των αναγκών της διάδοσης
και διάθεσης των προϊόντων με γνώμονα τ
ην προστασία των δικαιωμάτων των δημιο
υργών.

Or. it

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 45
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7
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(7) Η Επιτροπή ενέκρινε την πρωτοβουλία
“i2010: Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορ
ίας” για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της
απασχόλησης στους κλάδους της κοινωνίας
της πληροφορίας και των μέσων επικοινωνί
ας. Η πρωτοβουλία αποτελεί περιεκτική στρ
ατηγική για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης
της ψηφιακής οικονομίας στο πλαίσιο της σ
ύγκλισης των υπηρεσιών, δικτύων και συσκ
ευών που αφορούν τις πληροφορίες και τα μ
έσα επικοινωνίας, με τον εκσυγχρονισμό και
την ανάπτυξη του συνόλου των μέσων της κ
οινοτικής πολιτικής: των μέσων κανονιστικ
ής ρύθμισης, της έρευνας και της εταιρικής
συνεργασίας με τον κλάδο. Η Επιτροπή ανέ
λαβε τη δέσμευση να δημιουργήσει συνεκτι
κό πλαίσιο εσωτερικής αγοράς για την κοιν
ωνία της πληροφορίας και τις υπηρεσίες των
μέσων επικοινωνίας, μέσω εκσυγχρονισμού
του νομικού πλαισίου για οπτικοακουστικές
υπηρεσίες, αρχής γενομένης εντός του 2005 
με πρόταση της Επιτροπής για εκσυγχρονισ
μό της οδηγίας τηλεόραση χωρίς σύνορα.

(7) Η Επιτροπή ενέκρινε την πρωτοβουλία
“i2010: Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορ
ίας” για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της
απασχόλησης στους κλάδους της κοινωνίας
της πληροφορίας και των μέσων επικοινωνί
ας. Η πρωτοβουλία αποτελεί περιεκτική στρ
ατηγική για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης
ευρωπαϊκής παραγωγής προγραμμάτων κα
ι της ψηφιακής οικονομίας στο πλαίσιο της
σύγκλισης των υπηρεσιών, δικτύων και συσ
κευών που αφορούν τις πληροφορίες και τα
μέσα επικοινωνίας, με τον εκσυγχρονισμό κ
αι την ανάπτυξη του συνόλου των μέσων τη
ς κοινοτικής πολιτικής: των μέσων κανονιστ
ικής ρύθμισης, της έρευνας και της εταιρική
ς συνεργασίας με τον κλάδο. Η Επιτροπή αν
έλαβε τη δέσμευση να δημιουργήσει συνεκτ
ικό πλαίσιο εσωτερικής αγοράς για την κοιν
ωνία της πληροφορίας και τις υπηρεσίες των
μέσων επικοινωνίας, μέσω εκσυγχρονισμού
του νομικού πλαισίου για οπτικοακουστικές
υπηρεσίες, αρχής γενομένης εντός του 2005 
με πρόταση της Επιτροπής για εκσυγχρονισ
μό της οδηγίας τηλεόραση χωρίς σύνορα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων πρέπει να είναι η αιχμή του δόρατος της
οικονομίας της γνώσης.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 46
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9
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(9) Με την παρούσα οδηγία βελτιώνεται η
συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματ
α, ενώ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις
αρχές που αναγνωρίζονται από τον Xάρτη θ
εμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Έ
νωσης, ιδίως στο άρθρο 11. Από την άποψη
αυτή, η παρούσα οδηγία δεν αποτρέπει κατά
κανένα τρόπο τα κράτη μέλη να εφαρμόζου
ν τους συνταγματικούς τους κανόνες αναφο
ρικά με την ελευθερία του τύπου και την ελε
υθερία της έκφρασης στα μέσα επικοινωνίας

(9) H παρούσα οδηγία συμβάλλει στην βελτ
ίωση της συμμόρφωσης προς τα θεμελιώδη
δικαιώματα, ενώ είναι πλήρως ευθυγραμμισ
μένη με τις αρχές που αναγνωρίζονται από τ
ον Xάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρ
ωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο άρθρο 11. Από
την άποψη αυτή, η παρούσα οδηγία δεν απο
τρέπει κατά κανένα τρόπο τα κράτη μέλη να
εφαρμόζουν τους συνταγματικούς τους καν
όνες αναφορικά με την ελευθερία του τύπου
και την ελευθερία της έκφρασης στα μέσα ε
πικοινωνίας

Or. it

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 47
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Εξαιτίας της εισαγωγής ελάχιστης δέσ
μης εναρμονισμένων υποχρεώσεων στα άρθ
ρα 3γ έως 3η και στα πεδία που εναρμονίζο
νται με την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλ
η δεν μπορούν πλέον να αποκλίνουν από τη
ν αρχή της χώρας προέλευσης όσον αφορά
την προστασία των ανηλίκων και την κατα
πολέμηση της προτροπής σε μίσος λόγω φυ
λής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας, καθ
ώς και την παραβίαση της ανθρώπινης αξι
οπρέπειας όσον αφορά μεμονωμένα άτομα
ή την προστασία των καταναλωτών όπως
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 τη
ς οδηγίας 2000/31/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου.[10]

Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται μια ελά
χιστη δέσμη εναρμονισμένων υποχρεώσεων
στα άρθρα 3γ έως 3η για όλες τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας για
την προστασία των ανηλίκων, της ανθρώπι
νης αξιοπρέπειας και των καταναλωτών.  
Εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις της οδη
γίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβο
υλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες νο
μικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας
της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά ('οδηγία
για το ηλεκτρονικό εμπόριο') - και ιδιαίτερ
α η αρχή της χώρας προέλευσης και οι δια
τάξεις που διέπουν την ευθύνη (εξαιρέσεις
όσον αφορά την ευθύνη). Επιπλέον, τα κρά
τη μέλη εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμ
α να λαμβάνουν μέτρα για λόγους δημόσια
ς πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρά
γραφος (4) της οδηγίας για το ηλεκτρονικό
εμπόριο.  
----------------------------
[1] ΕΕ L 178, 17.7. 2000 , σελ 1.  
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Or. de

Αιτιολόγηση

Στις αιτιολογικές σκέψης πρέπει να διευκρινίζεται ότι τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να
λαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι (3) έως (5) της οδηγίας 2000/31/ΕΚ το
υ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) για λόγ
ους δημόσιας πολιτικής.

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 48
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Η οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σύμφων
α με το άρθρο 1 παράγραφος 3, δεν θίγει μ
έτρα που λαμβάνονται σε κοινοτικό ή σε εθ
νικό επίπεδο, για την επιδίωξη στόχων γενικ
ού συμφέροντος, ιδιαιτέρως όσων αναφέρον
ται σε κανονιστική ρύθμιση περιεχομένου κ
αι σε πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα. 

(11) Η οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(οδηγία - 
πλαίσιο) δημιούργησε ένα ενιαίο νομικό πλ
αίσιο για όλα τα δίκτυα και τις υπηρεσίες μ
ετάδοσης αλλά σύμφωνα με το άρθρο ένα, 
παράγραφος 3, δεν θίγει μέτρα που λαμβάν
ονται σε κοινοτικό ή σε εθνικό επίπεδο, για
την επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, 
ιδιαιτέρως όσων αναφέρονται σε κανονιστικ
ή ρύθμιση περιεχομένου και σε πολιτική στο
ν οπτικοακουστικό τομέα, με βάση την αρχ
ή της τεχνολογικής ουδετερότητας που δικ
αιολογεί το διαχωρισμό μεταξύ της ρύθμισ
ης που διέπει τη μετάδοση και της ρύθμιση
ς που διέπει το περιεχόμενο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας που επιτρέπει κάθε ελευθερία στην ανάπτυξη των τεχν
ολογιών μετάδοσης που η πληρούν ενδεδειγμένες προδιαγραφές και ρυθμίσεις και παρέχουν επί
σης ένα συνεκτικό πλαίσιο μου στη ρύθμιση που αφορά το περιεχόμενο.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 49
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12
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(12) Σε καμία διάταξη της παρούσας οδηγία
ς δεν απαιτείται ή ενθαρρύνονται τα κράτη μ
έλη να επιβάλουν νέα συστήματα αδειοδότη
σης ή διοικητικής έγκρισης για οποιοδήποτε
τύπο μέσων επικοινωνίας. 

(12) Σε καμία διάταξη της παρούσας οδηγία
ς δεν απαιτείται ή ενθαρρύνονται τα κράτη μ
έλη να επιβάλουν νέα συστήματα αδειοδότη
σης ή διοικητικής έγκρισης για οποιοδήποτε
τύπο μέσων επικοινωνίας. Οι άδειες ή οι δι
οικητικές εγκρίσεις δεν μπορούν επίσης να
ανακαλούνται χωρίς προηγούμενη δικαστι
κή παρέμβαση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία εγγυάται την ελευθερία της λήψης ή κοινοποίησης πληροφοριών ή ιδε
ών χωρίς δυνατότητα παρέμβασης των δημόσιων αρχών. Δεν μπορεί να στερηθούν οι πολίτες τ
ου δικαιώματός τους να λαμβάνουν τις πληροφορίες από το κανάλι που συνήθως χρησιμοποιού
ν χωρίς προηγούμενη δικαστική παρέμβαση. Η αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικ
αιωμάτων και ελευθεριών εναπόκειται άμεσα στους δικαστές και τα δικαστήρια.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 50
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13
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(13) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας καλύπτονται ό
λες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
μαζικής επικοινωνίας, είτε προγραμματισμέ
νες είτε κατ’ αίτηση. Το πεδίο εφαρμογής το
υ περιορίζεται, ωστόσο, σε υπηρεσίες όπως
ορίζονται στη Συνθήκη και κατά συνέπεια κ
αλύπτει κάθε μορφή οικονομικής δραστηριό
τητας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσ
εων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, αλλά δεν
καλύπτει μη οικονομικές δραστηριότητες, ό
πως οι καθαρά ιδιωτικοί δικτυακοί τόποι. 

(13) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακ
ουστικών μέσων επικοινωνίας καλύπτονται
όλες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
μαζικής επικοινωνίας, είτε προγραμματισμέ
νες είτε κατ’ αίτηση. Το πεδίο εφαρμογής το
υ περιορίζεται, ωστόσο, σε υπηρεσίες όπως
ορίζονται στη Συνθήκη και κατά συνέπεια κ
αλύπτει κάθε μορφή οικονομικής δραστηριό
τητας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσ
εων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, αλλά δεν
καλύπτει δραστηριότητες, που είναι πρωταρ
χικώς μη οικονομικές, όπως οι καθαρά ιδιω
τικοί δικτυακοί τόποι, η διανομή και ανταλ
λαγή οπτικοακουστικού υλικού προς έκφρα
ση προσωπικών απόψεων, οι υπηρεσίες πο
υ διανέμουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο
που παράγεται από χρήστες προς ανταλλαγ
ή εντός κοινοτήτων κοινών ενδιαφερόντων
ή άλλες μη γραμμικές υπηρεσίες που δεν έχ
ουν σαφή επίπτωση επί σημαντικού αριθμο
ύ πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση για να καθησυχαστούν οι χρήστες ότι η οδηγία δεν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οπ
οίο εκμεταλλεύονται το δημιουργικό δυναμικό του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένου του επιγρ
αμμικού οπτικοακουστικού υλικού, με μόνη υποχρέωση το σεβασμό του ποινικού δικαίου.

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 51
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13
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(13) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας καλύπτονται ό
λες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
μαζικής επικοινωνίας, είτε προγραμματισμέ
νες είτε κατ’ αίτηση. Το πεδίο εφαρμογής τ
ου περιορίζεται, ωστόσο, σε υπηρεσίες όπω
ς ορίζονται στη Συνθήκη και κατά συνέπεια
καλύπτει κάθε μορφή οικονομικής δραστηρι
ότητας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρή
σεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, αλλά δε
ν καλύπτει μη οικονομικές δραστηριότητε
ς, όπως οι καθαρά ιδιωτικοί δικτυακοί τόπ
οι.

(13) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας καλύπτονται ό
λες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
μαζικής επικοινωνίας, η δε σύλληψη της σύ
νταξης και η ευθύνη του πάροχου των υπη
ρεσιών εκφράζονται σε ένα κομμάτι του πρ
ογράμματος ή σε έναν κατάλογο επιλογών
που εντάσσονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο και
ακολουθούν επαγγελματικά κριτήρια. Το π
εδίο εφαρμογής του περιορίζεται, ωστόσο, σ
ε υπηρεσίες όπως ορίζονται στη Συνθήκη κα
ι κατά συνέπεια καλύπτει κάθε μορφή οικον
ομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομέ
νων των επιχειρήσεων παροχής δημόσιας υπ
ηρεσίας, και αυτών του δημόσιου τομέα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που εξειδικεύει την ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 52
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας καλύπτονται ό
λες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
μαζικής επικοινωνίας, είτε προγραμματισμέ
νες είτε κατ’ αίτηση. Το πεδίο εφαρμογής το
υ περιορίζεται, ωστόσο, σε υπηρεσίες όπως
ορίζονται στη Συνθήκη και κατά συνέπεια
καλύπτει κάθε μορφή οικονομικής δραστη
ριότητας, συμπεριλαμβανομένων των επιχε
ιρήσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, αλλ
ά δεν καλύπτει μη οικονομικές δραστηριότη
τες, όπως οι καθαρά ιδιωτικοί δικτυακοί τόπ
οι. 

(13) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας καλύπτονται ό
λες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
μαζικής επικοινωνίας, είτε προγραμματισμέ
νες είτε κατ’ αίτηση. Το πεδίο εφαρμογής τ
ης παρούσας οδηγίας περιορίζεται, ωστόσ
ο, σε γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικ
ών μέσων επικοινωνίας όπως ορίζονται κατ
ωτέρω και στη Συνθήκη, αλλά δεν καλύπτει
μη οικονομικές δραστηριότητες, όπως το πε
ριεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, οι
καθαρά ιδιωτικοί δικτυακοί τόποι ή η κάθε
μορφής ιδιωτική αλληλογραφία, όπως τα η
λεκτρονικά μηνύματα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των μεταδόσεων πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλάβει υπηρεσίες που είναι της
ίδιας φύσης προς τις παραδοσιακές προγραμματισμένες υπηρεσίες μετάδοσης αλλά παρέχονται
με διαφορετικές πλατφόρμες· πρέπει όμως να δηλωθεί ρητώς ότι δεν καλύπτεται το περιεχόμεν
ο που δημιουργούν οι χρήστες, οι ιδιωτικοί δικτυακοί τόποι κ.λπ..

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 53
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας καλύπτονται ό
λες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
μαζικής επικοινωνίας, είτε προγραμματισμέ
νες είτε κατ’ αίτηση. Το πεδίο εφαρμογής το
υ περιορίζεται, ωστόσο, σε υπηρεσίες όπως
ορίζονται στη Συνθήκη και κατά συνέπεια κ
αλύπτει κάθε μορφή οικονομικής δραστηριό
τητας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσ
εων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, αλλά δεν
καλύπτει μη οικονομικές δραστηριότητες, ό
πως οι καθαρά ιδιωτικοί δικτυακοί τόποι. 

(13) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακ
ουστικών μέσων επικοινωνίας καλύπτονται
όλες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
μαζικής επικοινωνίας, είτε προγραμματισμέ
νες είτε κατ’ αίτηση. Το πεδίο εφαρμογής το
υ περιορίζεται, ωστόσο, σε υπηρεσίες όπως
ορίζονται στη Συνθήκη και κατά συνέπεια κ
αλύπτει κάθε μορφή οικονομικής δραστηριό
τητας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσ
εων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, αλλά δεν
καλύπτει μη οικονομικές δραστηριότητες, ό
πως οι καθαρά ιδιωτικοί δικτυακοί τόποι, ού
τε τις υπηρεσίες της κοινωνίας πληροφορι
ών, ως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας
98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ
αι του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998 γι
α την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφ
όρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπω
ν και προδιαγραφών1.
________________
1 ΕΕ L 217, 05.08.1998, σ. 18.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι το πεδίο της οδηγίας σχετίζεται με τις τηλεοπτικές και παρεμφερείς υπηρεσίε
ς, όπως ήταν ο αρχικός σκοπός, και προβαίνει σε διάκριση μεταξύ «μαζικών μέσων» και «εξατ
ομικευμένων μέσων».

Τροπολογία: Erika Mann
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Τροπολογία 54
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13 A (νέα)

(13α) Η επαναλαμβανόμενη προσφορά του
ιδίου περιεχομένου, όπως οι επαναλαμβανό
μενοι βρόχοι, η τηλεοπτική υπηρεσία οιονεί
βιντεοπαραγγελίας και η ζωντανή αναμετά
δοση (streaming) εκδηλώσεων, θεωρούντα
ι ως μη γραμμικές υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρίες των χρηστών από επαναλαμβανόμενους βρόχους και τηλεοπτικές υπηρεσίες οιονεί
βιντεοπαραγγελίας είναι παρεμφερείς προς αυτές των μη γραμμικών υπηρεσιών και πρέπει επο
μένως να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Απλώς βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες. 
Ο χρονικός προγραμματισμός της ζωντανής αναμετάδοσης μιας εκδήλωσης προσδιορίζεται από
τον οργανωτή της εκδήλωσης και όχι από τον πάροχο των υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 55
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14
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(14) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας περιλαμβάνοντ
αι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην ενημε
ρωτική, ψυχαγωγική και εκπαιδευτική λειτο
υργία τους, αποκλείεται όμως κάθε μορφή ι
διωτικής αλληλογραφίας, όπως ηλεκτρονικά
μηνύματα που αποστέλλονται σε περιορισμέ
νο αριθμό αποδεκτών. Από τον ορισμό απο
κλείονται επίσης όλες οι υπηρεσίες που δεν
προβλέπονται για τη διανομή οπτικοακουστι
κού περιεχομένου, δηλαδή όπου το οπτικοα
κουστικό περιεχόμενο είναι απλώς συμπτωμ
ατικό στην υπηρεσία και δεν αποτελεί τον κ
ύριο σκοπό της. Μεταξύ των παραδειγμάτω
ν περιλαμβάνονται δικτυακοί τόποι που περι
έχουν οπτικοακουστικά στοιχεία μόνο επικο
υρικά, όπως είναι κινούμενα γραφικά στοιχε
ία, μικρά διαφημιστικά ή πληροφορίες που α
ναφέρονται σε ένα προϊόν ή σε μια μη οπτικ
οακουστική υπηρεσία. 

(14) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας περιλαμβάνοντ
αι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην ενημε
ρωτική, ψυχαγωγική, εκπαιδευτική και ιδίω
ς στη συμβάλλουσα στη διαμόρφωση της κ
οινής γνώμης λειτουργία τους, αποκλείεται
όμως κάθε μορφή ιδιωτικής αλληλογραφίας, 
όπως ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλ
ονται σε περιορισμένο αριθμό αποδεκτών. 
Από τον ορισμό αποκλείονται επίσης όλες ο
ι υπηρεσίες που δεν προβλέπονται για τη δια
νομή οπτικοακουστικού περιεχομένου, δηλα
δή όπου το οπτικοακουστικό περιεχόμενο εί
ναι απλώς συμπτωματικό στην υπηρεσία και
δεν αποτελεί τον κύριο σκοπό της υπηρεσία
ς. Μεταξύ των παραδειγμάτων περιλαμβάνο
νται δικτυακοί τόποι που περιέχουν οπτικοα
κουστικά στοιχεία μόνο επικουρικά, όπως εί
ναι κινούμενα γραφικά στοιχεία, μικρά διαφ
ημιστικά ή πληροφορίες που αναφέρονται σ
ε ένα προϊόν ή σε μια μη οπτικοακουστική υ
πηρεσία. Άλλα παραδείγματα είναι τα επιγρ
αμμικά παιχνίδια, εφόσον δεν επιτυγχάνετ
αι ο βασικός σκοπός της υπηρεσίας οπτικο
ακουστικών μέσων επικοινωνίας, και οι μη
χανές αναζήτησης, όποτε η διάδοση οπτικ
οακουστικού υλικού δεν αποτελεί το βασικ
ό στόχο, παρότι μία έρευνα μπορεί ενίοτε ν
α έχει ως αποτέλεσμα την προσφορά οπτικ
οακουστικού υλικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη η συμβολή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης (υπό ευρεία έννοια) χρ
ησιμοποιείται ως κριτήριο για τη διάκριση των υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας από άλλες υπηρ
εσίες επικοινωνίας. Επιπλέον, πρόκειται για ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων
επικοινωνίας με βασισμένες στο περιεχόμενο κατευθυντήριες γραμμές. Ως έχει τονίσει η ίδια η
Επιτροπή, η οδηγία δεν πρέπει να καλύπτει μη οικονομικές δραστηριότητες. Δεν πρέπει να ρυθ
μιστούν οι ιδιωτικοί δικτυακοί τόποι, ούτε άλλο ιδιωτικό περιεχόμενο όπως τα blogs. Το ίδιο π
ρέπει να ισχύει για το ημι-ιδιωτικό περιεχόμενο, όπως οι πληροφορίες για τοπικούς συλλόγους
ή σχολικές εκδηλώσεις. Αυτό συμβαδίζει επίσης με τον ορισμό των υπηρεσιών που αναφέρεται
στο άρθρο 50 της Συνθήκης. Το κείμενο πρέπει επομένως να εξαιρεί ρητώς αυτό το περιεχόμεν
ο από το πεδίο εφαρμογής.
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Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 56
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας περιλαμβάνοντ
αι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην ενημε
ρωτική, ψυχαγωγική και εκπαιδευτική λειτο
υργία τους, αποκλείεται όμως κάθε μορφή ι
διωτικής αλληλογραφίας, όπως ηλεκτρονικά
μηνύματα που αποστέλλονται σε περιορισμέ
νο αριθμό αποδεκτών. Από τον ορισμό απο
κλείονται επίσης όλες οι υπηρεσίες που δεν
προβλέπονται για τη διανομή οπτικοακουστι
κού περιεχομένου, δηλαδή όπου το οπτικοα
κουστικό περιεχόμενο είναι απλώς συμπτωμ
ατικό στην υπηρεσία και δεν αποτελεί τον κ
ύριο σκοπό της. Μεταξύ των παραδειγμάτω
ν περιλαμβάνονται δικτυακοί τόποι που περι
έχουν οπτικοακουστικά στοιχεία μόνο επικο
υρικά, όπως είναι κινούμενα γραφικά στοιχε
ία, μικρά διαφημιστικά ή πληροφορίες που α
ναφέρονται σε ένα προϊόν ή σε μια μη οπτικ
οακουστική υπηρεσία. 

(14) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας περιλαμβάνοντ
αι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην ενημε
ρωτική, ψυχαγωγική και εκπαιδευτική λειτο
υργία τους, αποκλείεται όμως κάθε μορφή ι
διωτικής αλληλογραφίας, όπως ηλεκτρονικά
μηνύματα που αποστέλλονται σε περιορισμέ
νο αριθμό αποδεκτών. Αποκλείονται οι υπη
ρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, ω
ς ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 98/48/
ΕΚ. Από τον ορισμό αποκλείονται επίσης ό
λες οι υπηρεσίες που δεν προβλέπονται για τ
η διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου, 
δηλαδή όπου το οπτικοακουστικό περιεχόμε
νο είναι απλώς συμπτωματικό στην υπηρεσί
α και δεν αποτελεί τον κύριο σκοπό της. Με
ταξύ των παραδειγμάτων περιλαμβάνονται μ
ηχανές αναζήτησης, δικτυακοί τόποι που πε
ριέχουν οπτικοακουστικά στοιχεία μόνο επι
κουρικά, όπως είναι κινούμενα γραφικά στο
ιχεία, μικρά διαφημιστικά ή πληροφορίες πο
υ αναφέρονται σε ένα προϊόν ή σε μια μη οπ
τικοακουστική υπηρεσία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι το πεδίο της οδηγίας σχετίζεται με τις τηλεοπτικές και παρεμφερείς υπηρεσίε
ς, όπως ήταν ο αρχικός σκοπός, και προβαίνει σε διάκριση μεταξύ «μαζικών μέσων» και «εξατ
ομικευμένων μέσων».

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 57
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 A (νέα)
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(14α) Ο βαθμός επίπτωσης των ρ/τ φορέω
ν επί της κοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί μ
όνον από όσες κατ’ αίτηση υπηρεσίες στοχ
οθετούν την ίδια μαζική αγορά. Οι κατ’ αίτ
ηση υπηρεσίες που στοχοθετούν μια μαζικ
ή αγορά πρέπει να προσφέρουν δεόντως δι
αφοροποιημένο κατάλογο τηλεοπτικών προ
γραμμάτων. Οι κανόνες που αποσκοπούν τ
όσο στη διαφύλαξη στόχων δημοσίου ενδια
φέροντος όσο και στην αποφυγή παραμορφ
ώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ γραμμικ
ών και μη γραμμικών υπηρεσιών πρέπει επ
ομένως να ισχύουν μόνον σε όσες μη γραμ
μικές υπηρεσίες προσφέρουν τέτοιο κατάλ
ογο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεύρυνση του πεδίου της οδηγίας αιτιολογήθηκε εν μέρει λόγω της υποτιθέμενης ανάγκης να
επιτευχθεί «ισότιμος ανταγωνισμός» μεταξύ των παραδοσιακών σταθμών και των παρόχων μη
γραμμικών υπηρεσιών. Συνεπάγεται ότι πρέπει να επιβληθούν υποχρεώσεις μόνον σε όσους πα
ρόχους μη γραμμικών υπηρεσιών απευθύνονται στην ίδια αγορά με τους παραδοσιακούς ρ/τ φο
ρείς. Οι αιτιολογικές σκέψεις 13 και 14 της πρότασης της Επιτροπής αναφέρουν ότι η οδηγία θ
α ισχύει μόνον σε υπηρεσίες με χαρακτήρα «μέσου μαζικής επικοινωνίας».

Η προσθήκη στην αιτιολογική σκέψη 14 συμβάλει στον προσδιορισμό της πρόθεσης αυτής στον
μη γραμμικό τομέα. Μόνον υπηρεσίες με διαφοροποιημένη προσφορά προγράμματος θα είναι σ
ε θέση να απευθυνθούν στην ίδια μαζική αγορά με τους κυριότερους σταθμούς. Το κοινοτικό δί
καιο του ανταγωνισμού διασυνδέει τον ορισμό της αγοράς εν μέρει με το δυναμικό για υποκατά
σταση της προσφοράς. Στον τομέα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών το δυναμικό αυτό περιορί
ζεται από το χρόνο και τα χρήματα που απαιτούνται για τη συγκρότηση καταλόγου διαφοροποιη
μένου προγράμματος.

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 58
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 A (νέα)
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(14α) Υπάρχουν διάφορες τεχνικές και νομι
κές διαφορές μεταξύ των παραδοσιακών ρ/
τ φορέων και των υπηρεσιών Διαδικτύου. 
Οι ορισμοί των υπηρεσιών που δίνει η παρ
ούσα οδηγία πρέπει επομένως να ισχύουν μ
όνον για τους σκοπούς της παρούσας οδηγί
ας, με την επιφύλαξη της έκτασης και του
καθεστώτος βασικών δικαιωμάτων που ρυ
θμίζονται από άλλη σχετική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εκπομπές, οι υπηρεσίες Διαδικτύου δεν περιορίζονται αναγκα
στικά ως προς την εδαφική τους έκταση, ο βαθμός ελέγχου των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύο
υ επί της διάδοσης του περιεχομένου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτό των παραδοσιακώ
ν σταθμών εκπομπής, και η αρχιτεκτονική και η φύση των δύο κατηγοριών υπηρεσιών διαφέρο
υν σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι ρεαλιστική στις περισσότερες περιπτώσεις η σύγκριση τω
ν υπηρεσιών Διαδικτύου με τις υπηρεσίες εκπομπής και να είναι αδύνατη κατά συνέπεια η εφαρ
μογή και ισχύς της στην πράξη.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 59
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει την ηλ
εκτρονική μορφή των εφημερίδων. 

(15) Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει την ηλ
εκτρονική μορφή των εφημερίδων, περιοδικ
ών, ημερολογίων ή βιβλίων όποτε το οπτικ
ό περιεχόμενο είναι κυρίως στατικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 60
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16
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(16) Ο όρος «οπτικοακουστικός» αναφέρετα
ι σε κινούμενη εικόνα, με ή χωρίς ήχο, περιλ
αμβάνει επομένως μη ομιλούσες ταινίες αλλ
ά δεν καλύπτει ηχητική ή ραδιοφωνική μετά
δοση. 

(16) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγί
ας, ο όρος «οπτικοακουστικός» αναφέρεται
σε κινούμενη εικόνα, με ή χωρίς ήχο, περιλα
μβάνει επομένως μη ομιλούσες ταινίες αλλά
δεν καλύπτει ηχητική ή ραδιοφωνική μετάδο
ση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση, δεδομένου ότι ο όρος «οπτικοακουστικός» περιλαμβάνει το ραδιόφωνο σε άλλες ν
ομικές πράξεις, όπως η ταξινόμηση των υπηρεσιών στον WTO/GATS.

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 61
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 A (νέα)

(16 α) μια υπηρεσία οπτικοακουστικών μέ
σων συνίσταται σε προγράμματα, δηλαδή
σε μια συνεκτική συνέχεια εικόνων, συνδυα
σμένων ή μη με ήχο, υπό την ευθύνη της σ
ύνταξης, οι οποίες μεταδίδονται από έναν
πάροχο υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης μέσ
α στα πλαίσια ενός καθορισμένου προγράμ
ματος ή που αναφέρονται σε έναν κατάλογ
ο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που εξηγεί το περιεχόμενο της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 62
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18
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(18) Πλέον των διαφημίσεων και τών τηλεα
γορών, εισάγεται ο ευρύτερος ορισμός των
οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεω
ν (διαφημίσεων). Περιλαμβάνεται κινούμεν
η εικόνα με ή χωρίς ήχο που συνοδεύει υπη
ρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνί
ας και προορίζεται για την άμεση ή έμμεση
προώθηση των εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή
της συμβολικής εικόνας ή ενός φυσικού ή ν
ομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δρ
αστηριότητα και κατά συνέπεια δεν περιλαμ
βάνονται ανακοινώσεις δημόσιων υπηρεσιώ
ν και φιλανθρωπικές εκκλήσεις που εκπέμπο
νται δωρεάν. 

(18) Πλέον των διαφημίσεων και τών τηλεα
γορών, εισάγεται ο ευρύτερος ορισμός των
οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεω
ν (διαφημίσεων). Περιλαμβάνεται κινούμεν
η εικόνα με ή χωρίς ήχο που εκπέμπεται ως
μέρος γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστ
ικών μέσων επικοινωνίας και προορίζεται γι
α την άμεση ή έμμεση προώθηση των εμπορ
ευμάτων, υπηρεσιών ή της συμβολικής εικό
νας ή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου πο
υ ασκεί οικονομική δραστηριότητα και κατά
συνέπεια δεν περιλαμβάνονται ανακοινώσει
ς δημόσιων υπηρεσιών και φιλανθρωπικές ε
κκλήσεις που εκπέμπονται δωρεάν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός του ορισμού στις γραμμικές οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις θα ελαχι
στοποιήσει τις δυνατότητες σύγχυσης με ορισμούς εμπορικών ανακοινώσεων σε άλλες νομοθετι
κές πράξεις της ΕΕ, όπως η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η οδηγία για την προστασία
των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 63
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19 A (νέα)

(19α) Προς προαγωγή ενός ισχυρού, ανταγ
ωνιστικού και ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού
οπτικοακουστικού τομέα και ενίσχυση του
πλουραλισμού των μέσων σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να πρέπει
να έχει δικαιοδοσία επί κάποιου παρόχου υ
πηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοι
νωνίας ένα μόνο κράτος μέλος. Επομένως, 
τα κριτήρια εγκατάστασης που χρησιμοποι
ούνται για τον προσδιορισμό της δικαιοδο
σίας αυτής πρέπει να παραμείνουν ως θεσπ
ίζονται στην οδηγία 97/36/ΕΚ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να ενισχυθούν η αρχή της χώρας προέλευσης και ειδικότερα οι ισχύοντες ορισμοί του τόπο
υ εγκατάστασης και της δικαιοδοσίας που λειτούργησαν αποτελεσματικά διευκολύνοντας μέχρι
σήμερα τις διασυνοριακές εκπομπές στην Ευρώπη.

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 64
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19 A (νέα)

(19 α) ο σεβασμός της πολυφωνίας της πλη
ροφόρησης αποτελεί θεμελιώδη αρχή της
Ε.Ε. και κατά συνέπεια τα κράτη μέλη οφε
ίλουν να αποτρέψουν τη δημιουργία δεσπό
ζουσας θέσης που θα έθετε υπό αίρεση την
αρχή αυτήν, και να εξασφαλίζουν την ελευ
θερία στην πληροφόρηση με διατάξεις που
μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση χωρίς
διακρίσεις στην προσφορά υπηρεσιών οπτι
κοακουστικών μέσων που εξυπηρετούν το
κοινό συμφέρον

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο σεβασμός της πολυφωνίας της πληροφόρησης πρέπει να κατοχυρωθεί με τις ενδεδειγμένες δι
ατάξεις όπως είναι το «must carry».

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 65
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20

(20) Οι τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως όσον
αφορά ψηφιακά δορυφορικά προγράμματ
α, συνεπάγονται την ανάγκη προσαρμογής
επικουρικών κριτηρίων ώστε να εξασφαλίζ
εται κατάλληλη κανονιστική ρύθμιση και α
ποτελεσματική εφαρμογή, και να παρέχετα
ι στους συντελεστές πραγματική εξουσία ε
πί του περιεχομένου μιας υπηρεσίας οπτικο
ακουστικού περιεχομένου. 

διαγράφεται
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Or. es

Αιτιολόγηση

Στην ψηφιακή εποχή, ο έλεγχος του περιεχομένου από τους καταναλωτές είναι ολοένα και μεγα
λύτερος και, ως εκ τούτου, η προστασία τους ολοένα και καλύτερη. Η ενίσχυση της παρεμβατικ
ότητας επί του περιεχομένου στερείται νοήματος τη στιγμή που ο πλουραλισμός είναι ολοένα κα
ι εντονότερος.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Τροπολογία 66
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21 A (νέα)

(21α) Ο ορισμός της έννοιας 'συνήθης κατ
αναλωτικός εξοπλισμός' θα πρέπει να περι
λαμβάνει λειτουργίες που να διασφαλίζουν
ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
επικοινωνίας θα είναι προσιτές σε άτομα μ
ε αναπηρία και στους ηλικιωμένους. Τα χα
ρακτηριστικά που θα εξασφαλίζουν την δυ
νατότητα πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσί
ες θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλ
λων, νοηματική γλώσσα, υποτιτλισμό, ακο
υστική περιγραφή εικόνων, ακουστικό υπο
τιτλισμό και εύχρηστους και κατανοητούς
καταλόγους επιλογής (menu) επί της οθόνη
ς.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στον ορισμό του συνήθους καταναλωτικού εξοπλισμού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η απαίτ
ηση της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων στα μέσα επικ
οινωνίας.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 67
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Βάσει της παρούσας οδηγίας, με την επ
ιφύλαξη της εφαρμογής της αρχής της χώρα
ς προέλευσης, τα κράτη μέλη δύνανται να λ
αμβάνουν μέτρα περιορισμού της ελευθερία
ς διακίνησης των τηλεοπτικών εκπομπών, μ
όνον όμως υπό ορισμένους όρους που απαρ
ιθμούνται στο άρθρο 2α της παρούσας οδηγί
ας και έπειτα από τη διαδικασία που ορίζετα
ι στην παρούσα οδηγία. Ωστόσο, σύμφωνα
με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ε
υρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάθε περιορισμός τ
ης ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, όπως πα
ρεκκλίσεις από θεμελιώδη αρχή της Συνθήκ
ης, πρέπει να ερμηνεύεται περισταλτικά.

(24) Βάσει της παρούσας οδηγίας, με την επ
ιφύλαξη της εφαρμογής της αρχής της χώρα
ς προέλευσης, τα κράτη μέλη δύνανται να λ
αμβάνουν μέτρα περιορισμού της ελευθερία
ς διακίνησης των υπηρεσιών οπτικοακουστι
κών μέσων επικοινωνίας, μόνον όμως υπό
ορισμένους όρους που απαριθμούνται στο ά
ρθρο 2α της παρούσας οδηγίας και έπειτα α
πό τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσ
α οδηγία. Ωστόσο, σύμφωνα με πάγια νομο
λογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κο
ινοτήτων, κάθε περιορισμός της ελευθερίας
παροχής υπηρεσιών, όπως παρεκκλίσεις από
θεμελιώδη αρχή της Συνθήκης, πρέπει να ερ
μηνεύεται περισταλτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 2α πρέπει να καλύπτει όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας.

Τροπολογία: Rebecca Harms, Monica Frassoni

Τροπολογία 68
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25
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(25) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς τ
ο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλι
ο σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας γι
α την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ε
υρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή υπογράμμισε
ότι θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά η κατ
άλληλη ρυθμιστική προσέγγιση, ιδίως κατά
πόσον κρίνεται προτιμότερη η θέσπιση νομο
θεσίας για τον οικείο τομέα και πρόβλημα ή
κατά πόσον πρέπει να εξεταστούν εναλλακτι
κές λύσεις, όπως η συρρύθμιση ή η αυτορύθ
μιση. Όσον αφορά την συρρύθμιση και την
αυτορύθμιση, στη διοργανική συμφωνία γι
α τη βελτίωση της νομοθεσίας προβλέποντ
αι κοινοί ορισμοί, τον κριτήρια και διαδικα
σίες. Όπως έχει προκύψει εμπειρικά, μέσα
συρρύθμισης και αυτορύθμισης που εφαρμ
όζονται σύμφωνα με διάφορες νομικές παρ
αδόσεις των κρατών μελών, μπορούν να δι
αδραματίσουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλω
τών. 

(25) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς τ
ο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλι
ο σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας γι
α την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ε
υρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή υπογράμμισε
ότι θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά η κατ
άλληλη ρυθμιστική προσέγγιση, ιδίως κατά
πόσον κρίνεται προτιμότερη η θέσπιση νομο
θεσίας για τον οικείο τομέα και πρόβλημα ή
κατά πόσον πρέπει να εξεταστούν εναλλακτι
κές λύσεις, όπως η συρρύθμιση ή η αυτορύθ
μιση. Η επιδίωξη στόχων δημοσίου ενδιαφ
έροντος στον τομέα των μη γραμμικών υπη
ρεσιών θα είναι αποτελεσματικότερη εάν π
ραγματοποιηθεί με την ενεργό υποστήριξη
των ίδιων των παρόχων υπηρεσιών. Παροτ
ρύνονται τα κράτη μέλη να προβούν σε ευρ
εία χρήση διαφανών και ευρέως συμμεριζό
μενων προγραμμάτων από κοινού ρύθμιση
ς σε όλους τους τομείς της παρούσας οδηγί
ας που ισχύουν για όλους τους παρόχους υπ
ηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοιν
ωνίας. Η αυτορύθμιση μπορεί να αποτελέσ
ει εναλλακτική μέθοδο για την εφαρμογή ο
ρισμένων διατάξεων της παρούσας οδηγία
ς, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την υ
ποχρέωση των νομοθετικών αρχών, με απο
τέλεσμα να αποτελεί η από κοινού ρύθμιση
την αναγκαία «νομική διασύνδεση» μεταξύ
της αυτορύθμισης και του εθνικού νομοθέτ
η. Θα γίνουν σεβαστά τα ιδιαίτερα χαρακτ
ηριστικά των εθνικών ρυθμίσεων των κρατ
ών μελών που αφορούν τα μέσα επικοινωνί
ας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα ενθαρρύνουν καθεστώτα από κοινού ρύθμισης στους τομείς που συντονίζει η
οδηγία. Εάν το πράξουν, τα καθεστώτα πρέπει να είναι ευρέως αποδεκτά από τους βασικούς εν
διαφερομένους και να προβλέπουν την αποτελεσματική τους εφαρμογή. Εάν τα κράτη μέλη ανα
θέσουν καθήκοντα σχετικά με την επίτευξη των στόχων της οδηγίας σε αυτορρυθμιζόμενους φο
ρείς, ο μηχανισμός ανάθεσης πρέπει να είναι αρκετά σαφής.
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Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 69
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25

(25) Στην ανακοίνωση της Επιτροπή προς τ
ο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλι
ο σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας γι
α την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ε
υρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή υπογράμμισε
ότι θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά η κατ
άλληλη ρυθμιστική προσέγγιση, ιδίως κατά
πόσον κρίνεται προτιμότερη η θέσπιση νομο
θεσίας για τον οικείο τομέα και πρόβλημα ή
κατά πόσον πρέπει να εξεταστούν εναλλακτι
κές λύσεις, όπως η συρρύθμιση ή η αυτορύθ
μιση. Όσον αφορά την συρρύθμιση και την
αυτορύθμιση, στη διοργανική συμφωνία για
τη βελτίωση της νομοθεσίας προβλέπονται κ
οινοί ορισμοί, τον κριτήρια και διαδικασίες. 
Όπως έχει προκύψει εμπειρικά, μέσα συρρύ
θμισης και αυτορύθμισης που εφαρμόζονται
σύμφωνα με διάφορες νομικές παραδόσεις τ
ων κρατών μελών, μπορούν να διαδραματίσ
ουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας υψηλό επίπ
εδο προστασίας των καταναλωτών. 

(25) Στην ανακοίνωση της Επιτροπή προς τ
ο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλι
ο σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας γι
α την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ε
υρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή υπογράμμισε
ότι θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά η κατ
άλληλη ρυθμιστική προσέγγιση, ιδίως κατά
πόσον κρίνεται προτιμότερη η θέσπιση νομο
θεσίας για τον οικείο τομέα και πρόβλημα ή
κατά πόσον πρέπει να εξεταστούν εναλλακτι
κές λύσεις, όπως η συρρύθμιση ή η αυτορύθ
μιση. Όσον αφορά την συρρύθμιση και την
αυτορύθμιση, στη διοργανική συμφωνία για
τη βελτίωση της νομοθεσίας προβλέπονται κ
οινοί ορισμοί, τον κριτήρια και διαδικασίες. 
Όπως έχει προκύψει εμπειρικά, μέσα συρρύ
θμισης και αυτορύθμισης που εφαρμόζονται
σύμφωνα με διάφορες νομικές παραδόσεις τ
ων κρατών μελών, μπορούν να διαδραματίσ
ουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας υψηλό επίπ
εδο προστασίας των καταναλωτών. 

Τα μέτρα για να επιτευχθούν οι στόχοι του
δημόσιου συμφέροντος στον τομέα των υπ
ηρεσιών των νέων οπτικοακουστικών μέσ
ων θα είναι πιο αποτελεσματικά εάν λαμβά
νονται με την ενεργό υποστήριξη των ίδιων
των παρόχων υπηρεσιών. 
Τα κράτη μέλη μπορούν συνεπώς να κάνου
ν ευρύτερη χρήση των μηχανισμών παράλλ
ηλης ρύθμισης που εξασφαλίζουν διαφάνει
α και εφαρμόζονται από κοινού, ιδίως για τ
ις μη γραμμικές υπηρεσίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επισημαίνει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ της ρύθμισης που απορρέει απ
ό την οδηγία και που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη, και της παράλληλης ρύθμισης και της αυτορ
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ρύθμισης.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 70
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25

(25) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλ
ιο σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας
για την ανάπτυξη και την απασχόληση στη
ν Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή υπογράμ
μισε ότι θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά
η κατάλληλη ρυθμιστική προσέγγιση, ιδίως
κατά πόσον κρίνεται προτιμότερη η θέσπισ
η νομοθεσίας για τον οικείο τομέα και πρό
βλημα ή κατά πόσον πρέπει να εξεταστούν
εναλλακτικές λύσεις, όπως η συρρύθμιση ή
η αυτορύθμιση. Όσον αφορά την συρρύθμι
ση και την αυτορύθμιση, στη διοργανική σ
υμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας π
ροβλέπονται κοινοί ορισμοί, τον κριτήρια κ
αι διαδικασίες. Όπως έχει προκύψει εμπειρι
κά, μέσα συρρύθμισης και αυτορύθμισης πο
υ εφαρμόζονται σύμφωνα με διάφορες νομι
κές παραδόσεις των κρατών μελών, μπορού
ν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο παρέχ
οντας υψηλό επίπεδο προστασίας των καταν
αλωτών. 

(25) Όπως έχει προκύψει εμπειρικά, μέσα σ
υρρύθμισης και αυτορύθμισης που εφαρμόζ
ονται σύμφωνα με διάφορες νομικές παραδό
σεις των κρατών μελών, μπορούν να διαδρα
ματίσουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας υψηλ
ό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών κα
ι ακροατών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα κείμενα στα οποία παραπέμπει η αιτιολογική σκέψη, ιδίως η Διοργανική Συμφωνία για τη
βελτίωση της νομοθεσίας αναφέρεται ότι «Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η προσφυγή στους μηχανι
σμούς από κοινού ρύθμισης και αυτορρύθμισης να … μην εφαρμόζεται αν διακυβεύονται θεμελ
ιώδη δικαιώματα ή σημαντικές πολιτικές επιλογές ή σε καταστάσεις όπου οι κανόνες πρέπει να
εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη.'
Η ρητή αναφορά στη Συμφωνία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση όσον αφορά τη δυνατότητα εφα
ρμογής τής από κοινού ρύθμισης σε τομείς που καλύπτει η οδηγία, που αναμφισβήτητα άπτοντα
ι ‘σημαντικών πολιτικών επιλογών’ ή θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως π.χ. η προστασία της αν
θρώπινης αξιοπρέπειας (βλ. αιτιολογική σκέψη 30, που αιτιολογεί την εναρμόνιση της οδηγίας
επειδή αφορά σημαντικούς στόχους γενικού συμφέροντος).
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Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 71
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25

(25) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλ
ιο σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας
για την ανάπτυξη και την απασχόληση στη
ν Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή υπογράμ
μισε ότι θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά
η κατάλληλη ρυθμιστική προσέγγιση, ιδίως
κατά πόσον κρίνεται προτιμότερη η θέσπισ
η νομοθεσίας για τον οικείο τομέα και πρό
βλημα ή κατά πόσον πρέπει να εξεταστούν
εναλλακτικές λύσεις, όπως η συρρύθμιση ή
η αυτορύθμιση. Όσον αφορά την συρρύθμι
ση και την αυτορύθμιση, στη διοργανική σ
υμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας π
ροβλέπονται κοινοί ορισμοί, τον κριτήρια κ
αι διαδικασίες. Όπως έχει προκύψει εμπειρι
κά, μέσα συρρύθμισης και αυτορύθμισης πο
υ εφαρμόζονται σύμφωνα με διάφορες νομι
κές παραδόσεις των κρατών μελών, μπορού
ν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο παρέχ
οντας υψηλό επίπεδο προστασίας των καταν
αλωτών. 

(25) Όπως έχει προκύψει εμπειρικά, μέσα σ
υρρύθμισης και αυτορύθμισης που εφαρμόζ
ονται σύμφωνα με διάφορες νομικές παραδό
σεις των κρατών μελών, μπορούν να διαδρα
ματίσουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας υψηλ
ό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών κα
ι των ακροατών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της από κοινού ρύθμισης από τη Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθε
σίας επιτρέπει ένα μόνο τρόπο για τη θέσπιση καθεστώτος αυτορύθμισης ή από κοινού ρύθμιση
ς και δεν ανταποκρίνεται σε διάφορα μοντέλα αυτό- και συρρύθμισης που υπάρχουν σε ολόκλη
ρη την Ευρώπη. Δεδομένου ότι η αυτορύθμιση και η συρρύθμιση αποδείχτηκαν επιτυχή, η εισαγ
ωγή περιοριστικών ορισμών δεν βοηθά.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 72
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25 A (νέα)
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(25α) Η επιδίωξη στόχων δημοσίου ενδιαφ
έροντος στον τομέα των μη γραμμικών υπη
ρεσιών θα είναι αποτελεσματικότερη εάν π
ραγματοποιηθεί με την ενεργό υποστήριξη
των ίδιων των παρόχων υπηρεσιών. Παροτ
ρύνονται τα κράτη μέλη να προβούν σε ευρ
εία χρήση διαφανών και ευρέως συμμεριζό
μενων προγραμμάτων αυτορύθμισης και α
πό κοινού ρύθμισης.

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 73
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26

(26) Οι τηλεοπτικοί φορείς δύνανται να απο
κτήσουν αποκλειστικά δικαιώματα για ψυχα
γωγικούς σκοπούς αναφορικά με εκδηλώσει
ς δημόσιου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, είναι α
ποφασιστικής σημασίας η προώθηση του πλ
ουραλισμού μέσω της ποικιλομορφίας παρα
γωγής ειδήσεων και προγραμματισμού σε ο
λόκληρη την έκταση της ΕΕ, καθώς και η τή
ρηση των αρχών που αναγνωρίζονται στο ά
ρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαι
ωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(26) Οι τηλεοπτικοί φορείς δύνανται να απο
κτήσουν αποκλειστικά δικαιώματα για ψυχα
γωγικούς σκοπούς αναφορικά με εκδηλώσει
ς δημόσιου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, είναι α
ποφασιστικής σημασίας η προώθηση του πλ
ουραλισμού μέσω της ποικιλομορφίας παρα
γωγής ειδήσεων και προγραμματισμού σε ο
λόκληρη την έκταση της ΕΕ, καθώς και η τή
ρηση των αρχών που αναγνωρίζονται στο ά
ρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαι
ωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σ
κοπό αυτό, στις περιπτώσεις στις οποίες επ
ιτρέπεται στα κράτη μέλη να καταρτίζουν
καταλόγους εκδηλώσεων ουσιαστικού κοιν
ωνικού ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν πρέπε
ι να μεταδίδονται σε αποκλειστική βάση, ε
παφίεται στην κρίση των κρατών μελών να
αποφασίσουν αν θα καταρτίσουν αυτόν τον
κατάλογο, ποιες εκδηλώσεις θεωρούν ως ο
υσιαστικού κοινωνικού ενδιαφέροντος, ποι
ος είναι ο ορισμός της έννοιας 'σημαντικό
μέρος του κοινού' και ποιο είδος ανταπόκρ
ισης θα πρέπει να διατεθεί.

Or. de

Αιτιολόγηση
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Θα πρέπει να εξακολουθήσει να επαφίεται στην κρίση των κρατών μελών, ποιες εκδηλώσεις θε
ωρούν ως ουσιαστικού κοινωνικού ενδιαφέροντος, πώς ορίζουν το σημαντικό μέρος του κοινο
ύ και ποιο είδος ανταπόκρισης θα διαθέτουν.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 74
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26

(26) Οι τηλεοπτικοί φορείς δύνανται να απο
κτήσουν αποκλειστικά δικαιώματα για ψυχα
γωγικούς σκοπούς αναφορικά με εκδηλώσει
ς δημόσιου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, είναι α
ποφασιστικής σημασίας η προώθηση του πλ
ουραλισμού μέσω της ποικιλομορφίας παρα
γωγής ειδήσεων και προγραμματισμού σε ο
λόκληρη την έκταση της ΕΕ, καθώς και η τή
ρηση των αρχών που αναγνωρίζονται στο ά
ρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαι
ωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(26) Οι τηλεοπτικοί φορείς δύνανται να απο
κτήσουν αποκλειστικά δικαιώματα για ψυχα
γωγικούς σκοπούς αναφορικά με εκδηλώσει
ς δημόσιου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, είναι α
ποφασιστικής σημασίας η προώθηση του πλ
ουραλισμού μέσω της ποικιλομορφίας παρα
γωγής ειδήσεων και προγραμματισμού σε ο
λόκληρη την έκταση της ΕΕ, καθώς και η τή
ρηση των αρχών που αναγνωρίζονται στο ά
ρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαι
ωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εις τρόπο
ν ώστε να είναι δυνατή η ελεύθερη λήψη α
πό τους χρήστες των σημαντικότερων γεγο
νότων του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα
με την κάθε εθνική νομοθεσία. Εννοείται ό
τι υπάρχει ελεύθερη λήψη όταν περισσότερ
οι από το 95% των χρηστών σε κάθε κράτο
ς μέλος μπορούν να λαμβάνουν άμεσα το σ
ήμα χωρίς ανάγκη εγκατάστασης κανενός
εξαρτήματος στις κατοικίες τους ούτε την
εκτέλεση πρόσθετων τροποποιήσεων της υ
ποδομής που διαθέτει η κατοικία στην οπο
ία διαμένουν.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η έννοια της "ελεύθερης λήψης" εξαρτάται από δύο προϋποθέσεις: τη δωρεάν υπηρεσία (να μη
ν απαιτείται η καταβολή χρημάτων για την πρόσβαση σε αυτήν) και να μπορούν όλοι οι πολίτες
(σε ποσοστό κατά το δυνατόν εγγύτερο στο 100%) να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή.

Τροπολογία: Rebecca Harms
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Τροπολογία 75
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27

(27) Κατά συνέπεια, για να διασφαλίζεται η
θεμελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης κ
αι για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή πρ
οστασία των συμφερόντων των θεατών στη
ν Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει οι ασκούντε
ς αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά εκδ
ηλώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος να παρέχο
υν σε άλλους τηλεοπτικούς φορείς και σε εν
διάμεσους, εφόσον ενεργούν για λογαριασμ
ό ρ/τ οργανισμών, το δικαίωμα χρησιμοποίη
σης σύντομων αποσπασμάτων για σκοπούς
γενικού ειδησεογραφικού προγράμματος με
δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους, λα
μβανομένων δεόντως υπόψη των αποκλειστι
κών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω όροι θα πρέπε
ι να ανακοινώνονται εγκαίρως πριν από την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης δημοσίου ε
νδιαφέροντος ώστε να παρέχεται επαρκής χ
ρόνος για την άσκηση ανάλογου δικαιώματο
ς. Τα σύντομα αποσπάσματα δεν θα πρέπει, 
κατά κανόνα, να υπερβαίνουν χρονική διάρκ
εια 90 δευτερολέπτων. 

(27) Κατά συνέπεια, για να διασφαλίζεται η
θεμελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης κ
αι για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή πρ
οστασία των συμφερόντων των θεατών στη
ν Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει οι ασκούντες α
ποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά εκδηλ
ώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος να παρέχουν
σε άλλους τηλεοπτικούς φορείς και σε ενδιά
μεσους, όπως ειδησεογραφικά πρακτορεία,
εφόσον ενεργούν άμεσα για λογαριασμό εξ
ουσιοδοτημένων ρ/τ οργανισμών, το δικαίω
μα χρησιμοποίησης σύντομων αποσπασμάτ
ων για σκοπούς γενικού ειδησεογραφικού π
ρογράμματος με δίκαιους, εύλογους και ισό
τιμους όρους, λαμβανομένων δεόντως υπόψ
η των αποκλειστικών δικαιωμάτων. Οι εν λό
γω όροι θα πρέπει να ανακοινώνονται εγκαί
ρως πριν από την πραγματοποίηση της εκδή
λωσης δημοσίου ενδιαφέροντος ώστε να πα
ρέχεται επαρκής χρόνος για την άσκηση ανά
λογου δικαιώματος. Τα σύντομα αποσπάσμ
ατα δεν θα πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαί
νουν χρονική διάρκεια 90 δευτερολέπτων, ν
α μεταδίδονται πριν από την ολοκλήρωση
της εκδήλωσης, να προβάλλονται μετά από
παρέλευση 36 ωρών από του τέλους της, ν
α χρησιμοποιούνται προς δημιουργία δημό
σιου αρχείου και να αφαιρούν το σήμα ή άλ
λο προσδιορισμό της ταυτότητας του ξενισ
τή ρ/τ οργανισμού. Τα σύντομα αποσπάσμ
ατα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μη
γραμμικές υπηρεσίες. Εάν άλλος ρ/τ οργανι
σμός του ιδίου κράτους μέλους έχει αποκτή
σει τα αποκλειστικά δικαιώματα της σχετι
κής εκδήλωσης, πρέπει να του ζητείται η σ
χετική άδεια πρόσβασης. Κατ’ αυτόν τον τ
ρόπο τα κράτη μέλη συμβάλλουν στην υλοπ
οίηση της δεδηλωμένης στο άρθρο 9 της Σ
ύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για
τη Διασυνοριακή Τηλεόραση πρόθεσής του
ς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα σύντομης δημοσιογραφικής ανταπόκρισης είναι απαραίτητο για τη διαφύλαξη του
δικαιώματος του πολίτη στην ελεύθερη πληροφόρηση. Η πρόταση της Επιτροπής για τη σύντομ
η ανταπόκριση δεν είναι αρκετά προηγμένη, δεδομένου ότι δεν θεσπίζει αυτόνομο ευρωπαϊκό δ
ικαίωμα σύντομης ανταπόκρισης . Το δικαίωμα όμως αυτό θα ήταν εξαιρετικά επωφελές, ιδίως
για τους μικρότερους παρόχους τηλεοπτικών υπηρεσιών των μικροτέρων κρατών μελών. Η δημ
ιουργία πανευρωπαϊκού δικαιώματος για σύντομες ειδήσεις θα έδινε λύση σε αδυναμίες της αγο
ράς όποτε οι ρ/τ οργανισμοί δεν καταφέρνουν να βρουν σύντομες τηλεοπτικές ανταποκρίσεις γι
α σημαντικές δημόσιες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε άλλα κράτη μέλη προς συμπερίληψ
η στον προγραμματισμό των γενικών ειδήσεών τους. Δεδομένου ότι είναι σημαντικό να μην υπο
νομεύσει το ανωτέρω δικαίωμα τις επενδύσεις σε αποκλειστικά δικαιώματα, οι προτεινόμενες π
ροσθήκες στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 27 της Επιτροπής καθιστούν σαφές ότι το υλικό που απ
οκτήθηκε βάσει του δικαιώματος σε σύντομες ειδήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον προγραμ
ματισμό γενικών ειδήσεων σε γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας (ως
ορίζονται στο άρθρο 1) υπό αυστηρά περιορισμένες προϋποθέσεις. Η πρόταση καθιστά σαφές ό
τι το δικαίωμα μετάδοσης σύντομων ειδησεογραφικών ανταποκρίσεων πρέπει να εφαρμόζεται
σε ολόκληρη την ΕΕ και ότι, πέραν των τηλεοπτικών οργανισμών, ενδιάμεσοι όπως τα ειδησεο
γραφικά πρακτορεία πρέπει να δικαιούνται να μεταδίδουν σύντομα αποσπάσματα, υπό τον όρο
να εργάζονται άμεσα εξ ονόματος του ρ/τ οργανισμού· επίσης διασαφηνίζει τις συγκεκριμένες π
ροϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να συμβαίνει αυτό.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 76
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27
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(27) Κατά συνέπεια, για να διασφαλίζεται η
θεμελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης κ
αι για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή πρ
οστασία των συμφερόντων των θεατών στη
ν Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει οι ασκούντε
ς αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά εκδ
ηλώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος να παρέχο
υν σε άλλους τηλεοπτικούς φορείς και σε εν
διάμεσους, εφόσον ενεργούν για λογαριασμ
ό ρ/τ οργανισμών, το δικαίωμα χρησιμοποίη
σης σύντομων αποσπασμάτων για σκοπούς
γενικού ειδησεογραφικού προγράμματος με
δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους, λα
μβανομένων δεόντως υπόψη των αποκλειστι
κών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω όροι θα πρέπε
ι να ανακοινώνονται εγκαίρως πριν από την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης δημοσίου ε
νδιαφέροντος ώστε να παρέχεται επαρκής χ
ρόνος για την άσκηση ανάλογου δικαιώματο
ς. Τα σύντομα αποσπάσματα δεν θα πρέπει, 
κατά κανόνα, να υπερβαίνουν χρονική διάρκ
εια 90 δευτερολέπτων.

(27) Κατά συνέπεια, για να διασφαλίζεται η
θεμελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης κ
αι για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή πρ
οστασία των συμφερόντων των θεατών στη
ν Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει οι ασκούντε
ς αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά εκδ
ηλώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, μετά από
καταβολή εύλογης αποζημίωσης, να παρέχ
ουν σε άλλους τηλεοπτικούς φορείς και σε ε
ιδησεογραφικά πρακτορεία, που ενεργούν
για λογαριασμό ρ/τ οργανισμών, το δικαίωμ
α χρησιμοποίησης σύντομων αποσπασμάτω
ν μόνο για σκοπούς γενικού ειδησεογραφικο
ύ προγράμματος με δίκαιους, εύλογους και ι
σότιμους όρους, λαμβανομένων δεόντως υπ
όψη των αποκλειστικών δικαιωμάτων. Οι εν
λόγω όροι θα πρέπει να ανακοινώνονται εγκ
αίρως πριν από την πραγματοποίηση της εκδ
ήλωσης δημοσίου ενδιαφέροντος ώστε να π
αρέχεται επαρκής χρόνος για την άσκηση αν
άλογου δικαιώματος. Τα σύντομα αποσπάσ
ματα δεν θα πρέπει, κατά κανόνα:
- να υπερβαίνουν χρονική διάρκεια 90 δευτε
ρολέπτων,
- να προβάλλονται μετά από παρέλευση 48 
ωρών από του τέλους της εκδήλωσης,
- να χρησιμοποιούνται προς δημιουργία δη
μόσιου ψυχαγωγικού αρχείου,
- να αφαιρούν το σήμα ή άλλο προσδιορισμ
ό της ταυτότητας του ξενιστή ρ/τ οργανισμ
ού, ή
- να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ν
έων μη γραμμικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία πανευρωπαϊκού δικαιώματος για σύντομες ειδήσεις θα έδινε λύση σε αδυναμίες τ
ης αγοράς όποτε οι ρ/τ οργανισμοί δεν καταφέρνουν να βρουν σύντομες τηλεοπτικές ανταποκρί
σεις για σημαντικές δημόσιες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε άλλα κράτη μέλη προς συμπ
ερίληψη στον προγραμματισμό των γενικών ειδήσεών τους. Δεδομένου ότι είναι σημαντικό να
μην υπονομεύσει το ανωτέρω δικαίωμα τις επενδύσεις σε αποκλειστικά δικαιώματα, οι προτειν
όμενες προσθήκες στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 27 της Επιτροπής καθιστούν σαφές ότι το υλικ
ό που αποκτήθηκε βάσει του δικαιώματος σε σύντομες ειδήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
ν σε γενικά ειδησεογραφικά προγράμματα σε γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επ
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ικοινωνίας (ως ορίζονται στο άρθρο 1) υπό αυστηρά περιορισμένες προϋποθέσεις. Οι προτεινό
μενοι περιορισμοί, που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες ευρωπαϊκών αθλητικών φορέων και άλ
λων, θα εμποδίσουν επίσης την ανασυσκευασία του υλικού που αποκτήθηκε βάσει του δικαιώμ
ατος σε σύντομες ειδήσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε κατ’ αίτηση υπηρεσίες ψυχαγωγί
ας. Επιπρόσθετα, θα εξασφαλίσουν την κάλυψη τυχόν οριακού κόστους από τη διάθεση του υλι
κού. Η τροπολογία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στη Διακρατιδιακή Συνθήκη της Γερμανίας για Τη
λεοπτικές Μεταδόσεις.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 77
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27

(27) Κατά συνέπεια, για να διασφαλίζεται η
θεμελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης κ
αι για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή πρ
οστασία των συμφερόντων των θεατών στη
ν Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει οι ασκούντε
ς αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά εκ
δηλώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος να παρέ
χουν σε άλλους τηλεοπτικούς φορείς και σε
ενδιάμεσους, εφόσον ενεργούν για λογαρια
σμό ρ/τ οργανισμών, το δικαίωμα χρησιμοπ
οίησης σύντομων αποσπασμάτων για σκοπο
ύς γενικού ειδησεογραφικού προγράμματος
με δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αποκλει
στικών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω όροι θα πρ
έπει να ανακοινώνονται εγκαίρως πριν από τ
ην πραγματοποίηση της εκδήλωσης δημοσίο
υ ενδιαφέροντος ώστε να παρέχεται επαρκή
ς χρόνος για την άσκηση ανάλογου δικαιώμ
ατος. Τα σύντομα αποσπάσματα δεν θα πρέ
πει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν χρονική δ
ιάρκεια 90 δευτερολέπτων. 

(27) Κατά συνέπεια, για να διασφαλίζεται η
θεμελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης κ
αι για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή πρ
οστασία των συμφερόντων των θεατών στη
ν Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει οι ρ/τ οργαν
ισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κρά
τος μέλος να έχουν το δικαίωμα χρησιμοποί
ησης σύντομων αποσπασμάτων για σκοπούς
γενικού ειδησεογραφικού προγράμματος. Η
πρόσβαση στα σύντομα αποσπάσματα χορ
ηγείται με δίκαιους, εύλογους και ισότιμους
όρους αντί λογικής αμοιβής, λαμβανομένω
ν δεόντως υπόψη των αποκλειστικών δικαιω
μάτων. Οι εν λόγω όροι θα πρέπει να ανακοι
νώνονται εγκαίρως πριν από την πραγματοπ
οίηση της εκδήλωσης δημοσίου ενδιαφέρον
τος ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για τ
ην άσκηση ανάλογου δικαιώματος. Τα σύντ
ομα αποσπάσματα δεν θα πρέπει, κατά κανό
να, να υπερβαίνουν χρονική διάρκεια 90 δευ
τερολέπτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 1 (6) [άρθρο 3β, στοιχείο 1].

Τροπολογία: Catherine Trautmann
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Τροπολογία 78
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27

(27) Κατά συνέπεια, για να διασφαλίζεται η
θεμελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης κ
αι για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή πρ
οστασία των συμφερόντων των θεατών στη
ν Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει οι ασκούντε
ς αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά εκδ
ηλώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος να παρέχο
υν σε άλλους τηλεοπτικούς φορείς και σε εν
διάμεσους, εφόσον ενεργούν για λογαριασμ
ό ρ/τ οργανισμών, το δικαίωμα χρησιμοποίη
σης σύντομων αποσπασμάτων για σκοπούς
γενικού ειδησεογραφικού προγράμματος με
δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους, λα
μβανομένων δεόντως υπόψη των αποκλειστι
κών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω όροι θα πρέπε
ι να ανακοινώνονται εγκαίρως πριν από την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης δημοσίου ε
νδιαφέροντος ώστε να παρέχεται επαρκής χ
ρόνος για την άσκηση ανάλογου δικαιώματο
ς. Τα σύντομα αποσπάσματα δεν θα πρέπει, 
κατά κανόνα, να υπερβαίνουν χρονική διάρκ
εια 90 δευτερολέπτων. 

(27) Κατά συνέπεια, για να διασφαλίζεται η
θεμελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης κ
αι για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή πρ
οστασία των συμφερόντων των θεατών στη
ν Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει οι ασκούντε
ς αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά εκδ
ηλώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος να παρέχο
υν σε άλλους τηλεοπτικούς φορείς και σε πρ
ακτορεία τύπου, εφόσον ενεργούν για λογα
ριασμό ρ/τ οργανισμών, το δικαίωμα χρησιμ
οποίησης σύντομων αποσπασμάτων για σκο
πούς γενικού ειδησεογραφικού προγράμματ
ος με δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρο
υς, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των απο
κλειστικών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω όροι θ
α πρέπει να ανακοινώνονται εγκαίρως πριν
από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης δη
μοσίου ενδιαφέροντος ώστε να παρέχεται επ
αρκής χρόνος για την άσκηση ανάλογου δικ
αιώματος. Τα σύντομα αποσπάσματα δεν θα
πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν χρονι
κή διάρκεια 90 δευτερολέπτων. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να αναφερθούμε στα πρακτορεία τύπου αντί να χρησιμοποιήσουμε τον όρο μ
εσάζοντες που είναι πολύ σαφής και δεν αναφέρεται σε επαγγελματικές εγγυήσεις

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 79
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27
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(27) Κατά συνέπεια, για να διασφαλίζεται η
θεμελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης κ
αι για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή πρ
οστασία των συμφερόντων των θεατών στη
ν Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει οι ασκούντε
ς αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά εκδ
ηλώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος να παρέχο
υν σε άλλους τηλεοπτικούς φορείς και σε εν
διάμεσους, εφόσον ενεργούν για λογαριασμ
ό ρ/τ οργανισμών, το δικαίωμα χρησιμοποίη
σης σύντομων αποσπασμάτων για σκοπούς
γενικού ειδησεογραφικού προγράμματος με
δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους, λα
μβανομένων δεόντως υπόψη των αποκλειστι
κών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω όροι θα πρέπε
ι να ανακοινώνονται εγκαίρως πριν από την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης δημοσίου ε
νδιαφέροντος ώστε να παρέχεται επαρκής χ
ρόνος για την άσκηση ανάλογου δικαιώματο
ς. Τα σύντομα αποσπάσματα δεν θα πρέπει, 
κατά κανόνα, να υπερβαίνουν χρονική διάρκ
εια 90 δευτερολέπτων. 

(27) Κατά συνέπεια, για να διασφαλίζεται η
θεμελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης κ
αι για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή πρ
οστασία των συμφερόντων των θεατών στη
ν Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει οι ασκούντε
ς αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά εκδ
ηλώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος να παρέχο
υν σε άλλους τηλεοπτικούς φορείς και σε εν
διάμεσους, εφόσον ενεργούν για λογαριασμ
ό ρ/τ οργανισμών, το δικαίωμα χρησιμοποίη
σης σύντομων αποσπασμάτων για σκοπούς
γενικού ειδησεογραφικού προγράμματος με
δίκαιη αμοιβή και με ισότιμους όρους, λαμ
βανομένων δεόντως υπόψη των αποκλειστικ
ών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω όροι θα πρέπει
να ανακοινώνονται εγκαίρως πριν από την π
ραγματοποίηση της εκδήλωσης δημοσίου εν
διαφέροντος ώστε να παρέχεται επαρκής χρ
όνος για την άσκηση ανάλογου δικαιώματο
ς. Τα σύντομα αποσπάσματα δεν θα πρέπει, 
κατά κανόνα, να υπερβαίνουν χρονική διάρκ
εια 90 δευτερολέπτων. 

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 80
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27 A (νέα)

(27α) Το δικαίωμα στην πληροφόρηση ενισ
χύεται μόνο σε περιορισμένο βαθμό με τα
μέτρα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγ
ία, τα οποία θα πρέπει να θεωρηθούν ως τ
α πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση μια
ς προσέγγισης, στο πλαίσιο της οποίας θα ε
ξετασθούν σταδιακά με πιο συστηματικό τ
ρόπο οι τρόποι και τα μέσα επέκτασης του
δικαιώματος του κοινού στην πρόσβαση στ
ις πληροφορίες και στο περιεχόμενο που συ
νιστούν κοινή κληρονομιά ιδεών και γνώσε
ων. 

Τροπολογία: John Purvis
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Τροπολογία 81
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 28

(28) Οι μη γραμμικές υπηρεσίες διαφέρουν
από τις γραμμικές υπηρεσίες όσον αφορά τη
ν επιλογή και τον έλεγχο που μπορεί να ασκ
ήσει ο χρήστης καθώς και σχετικά με τον κ
οινωνικό αντίκτυπο που έχουν. Το γεγονός
αυτό δικαιολογεί την επιβολή ελαφρύτερης
κανονιστικής ρύθμισης για τις μη γραμμικέ
ς υπηρεσίες, που οφείλουν μόνο να συμμορ
φώνονται με τους βασικούς κανόνες που π
ροβλέπονται στα άρθρα 3γ έως 3η.

(28) Οι μη γραμμικές υπηρεσίες διαφέρουν
από τις γραμμικές υπηρεσίες όσον αφορά τη
ν επιλογή και τον έλεγχο που μπορεί να ασκ
ήσει ο χρήστης, σχετικά με τον κοινωνικό α
ντίκτυπο που έχουν καθώς και όσον αφορά
τους μηχανισμούς που χρησιμεύουν καλύτε
ρα για την επίτευξη στόχων δημόσιας πολι
τικής. Η αγορά τέτοιων υπηρεσιών βρίσκε
ται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και δεν
μπορεί να προβλεφθεί αξιόπιστα η μελλοντι
κή της εξέλιξη. Θα πρέπει επομένως να συ
νεχίσουν οι μη γραμμικές υπηρεσίες, ως ‘υ
πηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριώ
ν’, να διέπονται από την οδηγία για το ηλεκ
τρονικό εμπόριο και να ενθαρρυνθεί η αυτ
ορύθμιση προκειμένου να πληρωθούν στόχ
οι δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία
των καταναλωτών, των ανηλίκων και των
ευάλωτων μειονοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη γραμμικές υπηρεσίες ρυθμίζονται ήδη από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η προ
σθήκη νέας ρύθμισης όσον αφορά το νεοεμφανιζόμενο αυτό τομέα θα μπορούσε να αποδειχθεί
ζημιογόνος και περιττή, δεδομένου ότι η γενική νομοθεσία και η αυτορύθμιση φαίνεται να λειτο
υργούν ικανοποιητικά, π.χ. όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων και την πρόληψη των πρ
οτροπών σε μίσος.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Τροπολογία 82
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 28
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(28) Οι μη γραμμικές υπηρεσίες διαφέρουν
από τις γραμμικές υπηρεσίες όσον αφορά τη
ν επιλογή και τον έλεγχο που μπορεί να ασκ
ήσει ο χρήστης καθώς και σχετικά με τον κ
οινωνικό αντίκτυπο που έχουν. Το γεγονός
αυτό δικαιολογεί την επιβολή ελαφρύτερης
κανονιστικής ρύθμισης για τις μη γραμμικές
υπηρεσίες, που οφείλουν μόνο να συμμορφ
ώνονται με τους βασικούς κανόνες που προ
βλέπονται στα άρθρα 3γ έως 3η. 

(28) Οι μη γραμμικές υπηρεσίες διαφέρουν
από τις γραμμικές υπηρεσίες όσον αφορά το
ν βαθμό της επιλογής που ασκεί ο χρήστης
Το γεγονός αυτό μπορεί σε ορισμένες περιπ
τώσεις να δικαιολογήσει την επιβολή ελαφρ
ύτερης κανονιστικής ρύθμισης για τις μη γρ
αμμικές υπηρεσίες, που, ωστόσο, οφείλουν
να συμμορφώνονται με τους βασικούς κανό
νες που προβλέπονται στα άρθρα 3γ έως 3η.

Or. it

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 83
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 30

(30) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότη
τας, τα μέσα που παρέχονται στην παρούσα
οδηγία περιορίζονται αυστηρά στο ελάχιστο
απαιτούμενο για την επίτευξη του στόχου τη
ς ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 
Εφόσον απαιτείται ανάληψη δράσης σε κοιν
οτικό επίπεδο και για να εξασφαλιστεί ένα π
εδίο που είναι γνήσια ελεύθερο από εσωτερι
κά σύνορα όσον αφορά υπηρεσίες οπτικοακ
ουστικών μέσων επικοινωνίας, πρέπει η οδη
γία να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασί
ας των στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως
προστασία ανηλίκων και της ανθρώπινης αξι
οπρέπειας. 

(30) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότη
τας, τα μέσα που παρέχονται στην παρούσα
οδηγία περιορίζονται αυστηρά στο ελάχιστο
απαιτούμενο για την επίτευξη του στόχου τη
ς ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 
Εφόσον απαιτείται ανάληψη δράσης σε κοιν
οτικό επίπεδο και για να εξασφαλιστεί ένα π
εδίο που είναι γνήσια ελεύθερο από εσωτερι
κά σύνορα όσον αφορά υπηρεσίες οπτικοακ
ουστικών μέσων επικοινωνίας, πρέπει η οδη
γία να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασί
ας των στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως
την προστασία των ανηλίκων, των δικαιωμ
άτων των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως με
προβλήματα όρασης και ακοής, και της αν
θρώπινης αξιοπρέπειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και/ή των ηλικιωμένω
ν.

Τροπολογία: John Purvis
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Τροπολογία 84
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 31

(31) Το επιβλαβές περιεχόμενο και η ανάλο
γη συμπεριφορά στις υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων συνεχίζουν να αποτελούν μέλ
ημα για το νομοθέτη, τον κλάδο και τους γο
νείς. Θα υπάρξουν και νέες προκλήσεις, ιδί
ως σε σύνδεση με νέες πλατφόρμες και νέα
προϊόντα. Απαιτείται κατά συνέπεια η εισαγ
ωγή κανόνων για την προστασία της φυσική
ς, διανοητικής και ηθικής ανάπτυξης των αν
ηλίκων, καθώς και της ανθρώπινης αξιοπρέπ
ειας σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικώ
ν μέσων επικοινωνίας και στις οπτικοακουσ
τικές εμπορικές ανακοινώσεις (διαφημίσεις).

(31) Το επιβλαβές περιεχόμενο και η ανάλο
γη συμπεριφορά στις υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων συνεχίζουν να αποτελούν μέλ
ημα για το νομοθέτη, τον κλάδο και τους γο
νείς. Θα υπάρξουν και νέες προκλήσεις, ιδί
ως σε σύνδεση με νέες πλατφόρμες και νέα
προϊόντα. Απαιτείται κατά συνέπεια η προστ
ασία της φυσικής, διανοητικής και ηθικής αν
άπτυξης των ανηλίκων, καθώς και της ανθρ
ώπινης αξιοπρέπειας σε όλες τις υπηρεσίες ο
πτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και σ
τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσε
ις (διαφημίσεις). Κοινοτικοί ή εθνικοί κανόν
ες προς επίτευξη της απαραίτητης προστα
σίας επιτρέπονται μόνον εν τη απουσία της
συνήθους νομικής προστασίας και δεν μπο
ρούν να απαγορεύσουν την κυρίαρχη εφαρ
μογή της αρχής της χώρας προέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική νομοθεσία πρέπει να προστατεύει από τέτοιου είδους καταχρήσεις. Όπου αυτό δεν συ
μβαίνει, οι εθνικοί ρυθμιστές πρέπει να μπορούν να αναλάβουν δράση. Πάντως, η αρχή της χώ
ρας προέλευσης πρέπει πάντοτε να υπερισχύει.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 85
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 32
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(32) Τα μέτρα που λαμβάνονται για την προ
στασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξ
ιοπρέπειας πρέπει να σταθμίζονται προσεκτι
κά με το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερί
ας έκφρασης, όπως ορίζεται στον Χάρτη θε
μελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Έν
ωσης. Ο σκοπός των εν λόγω μέτρων θα πρέ
πει επομένως να είναι η εξασφάλιση επαρκο
ύς επιπέδου προστασίας των ανηλίκων, ιδίω
ς όσον αφορά μη γραμμικές υπηρεσίες, όχι
όμως αυτή καθεαυτήν η απαγόρευση περιεχ
ομένου που προορίζεται για ενήλικους. 

(32) Τα μέτρα που λαμβάνονται για την προ
στασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξ
ιοπρέπειας πρέπει να σταθμίζονται προσεκτι
κά με το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερί
ας έκφρασης, όπως ορίζεται στον Χάρτη θε
μελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Έν
ωσης. Ο σκοπός των εν λόγω μέτρων θα πρέ
πει επομένως να είναι η εξασφάλιση επαρκο
ύς επιπέδου προστασίας των ανηλίκων, ιδίω
ς όσον αφορά γραμμικές υπηρεσίες, όχι όμ
ως αυτή καθεαυτή η απαγόρευση περιεχομέ
νου που προορίζεται για ενήλικους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να ρυθμίζει τις γραμμικές και όχι τις μη γραμμικές υπηρεσίες.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 86
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 33 A (νέα)

(33α) Προς επίτευξη ικανοποιητικού επιπέ
δου προστασίας των ανηλίκων, οι εθνικές
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ορίσουν χρονι
κές ζώνες για παιδιά και να προσδιορίσουν
τα προγράμματα που απευθύνονται σε παι
διά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εν τη απουσία ενιαίου κοινοτικού ορισμού των ‘παιδιών’ και των ‘παιδικών προγραμμάτων’ γι
α τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, πρέπει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να προσδιορίσουν
σαφώς τις ώρες κατά τις οποίες πρέπει να ισχύει υψηλότερο επίπεδο κανόνων προστασίας.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 87
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 35

(35) Οι μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας διαθέτουν το
δυναμικό να αντικαθιστούν εν μέρει γραμμ
ικές υπηρεσίες. Θα πρέπει συνεπώς όπου α
υτό είναι εφικτό να προωθούν, με συνεχή κ
αι αποτελεσματικό τρόπο, την παραγωγή κ
αι διανομή ευρωπαϊκών έργων, συμβάλλον
τας έτσι ενεργά στην προώθηση της πολιτι
στικής ποικιλομορφίας. Είναι σημαντικό ν
α επανεξετάζεται τακτικά η εφαρμογή των
διατάξεων που αναφέρονται στην προώθη
ση ευρωπαϊκών έργων από υπηρεσίες οπτι
κοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Στο πλ
αίσιο των εκθέσεων που ορίζονται στο άρθ
ρο 3στ παράγραφος 3, τα κράτη μέλη λαμβ
άνουν επίσης ιδιαιτέρως υπόψη την χρημα
τοοικονομική συνεισφορά των εν λόγω υπη
ρεσιών στην παραγωγή και την απόκτηση
δικαιωμάτων ευρωπαϊκών έργων, το μερίδ
ιο των ευρωπαϊκών έργων στο σύνολο των
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικο
ινωνίας, καθώς και την πραγματική καταν
άλωση των χρηστών ευρωπαϊκών έργων π
ου προτείνονται από τις υπηρεσίες αυτές.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη πρέπει να διαγραφεί επειδή επιβαρύνει υπερβολικά τις μη γραμμικές
υπηρεσίες. Οι μη γραμμικές υπηρεσίες βρίσκονται στην πράξη σε καλή θέση για να εξασφαλίσο
υν ευρεία διανομή των ευρωπαϊκών έργων. Χωρίς τους περιορισμούς του περιορισμένου φάσμα
τος ή των υψηλών φραγμών εισόδου και με τις πρόσθετες δυνατότητες αλγοριθμικής και κοινω
νικής αναζήτησης, οι μη γραμμικές υπηρεσίες δύνανται να προσφέρουν πολιτιστικό και γλωσσι
κό περιεχόμενο σε μικρούς τομείς της αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν περιττ
ές επιβαρύνσεις συμμόρφωσης. Οι μη γραμμικές υπηρεσίες μπορούν επομένως να εξασφαλίσου
ν την προώθηση του πολιτισμού, την πολυμορφία των μέσων και μεγάλα και σφαιρικά ακροατή
ρια για το ευρωπαϊκό περιεχόμενο χωρίς να χρειάζονται ποσοστώσεις. Τα κράτη μέλη θα εξακο
λουθήσουν να επιθυμούν την προώθηση της παραγωγής πολιτιστικών έργων αλλά αυτό μπορεί
να επιτευχθεί εξίσου αποτελεσματικά με εθνικούς και κοινοτικούς μηχανισμούς υποστήριξης πο
υ δεν παραμορφώνουν την αγορά.
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Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 88
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 35

(35) Οι μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας διαθέτουν το
δυναμικό να αντικαθιστούν εν μέρει γραμμ
ικές υπηρεσίες. Θα πρέπει συνεπώς όπου α
υτό είναι εφικτό να προωθούν, με συνεχή κ
αι αποτελεσματικό τρόπο, την παραγωγή κ
αι διανομή ευρωπαϊκών έργων, συμβάλλον
τας έτσι ενεργά στην προώθηση της πολιτι
στικής ποικιλομορφίας. Είναι σημαντικό να
επανεξετάζεται τακτικά η εφαρμογή των δια
τάξεων που αναφέρονται στην προώθηση ευ
ρωπαϊκών έργων από υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων επικοινωνίας. Στο πλαίσιο τ
ων εκθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 3στ
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη λαμβάνουν ε
πίσης ιδιαιτέρως υπόψη την χρηματοοικον
ομική συνεισφορά των εν λόγω υπηρεσιών
στην παραγωγή και την απόκτηση δικαιωμ
άτων ευρωπαϊκών έργων, το μερίδιο των ε
υρωπαϊκών έργων στο σύνολο των υπηρεσι
ών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνία
ς, καθώς και την πραγματική κατανάλωση
των χρηστών ευρωπαϊκών έργων που προτ
είνονται από τις υπηρεσίες αυτές.

(35) Είναι σημαντικό να επανεξετάζεται τακ
τικά η εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρ
ονται στην προώθηση ευρωπαϊκών έργων α
πό υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικ
οινωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη γραμμικές υπηρεσίες πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Ε
κτός τούτου, είναι πολύ νωρίς για την επιβολή ποσοστώσεων στις νεοεμφανιζόμενες αυτές υπη
ρεσίες που ενδέχεται να παρακωλύσει την εξειδίκευσή τους.

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 89
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 35
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(35) Οι μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων επικοινωνίας διαθέτουν το δυ
ναμικό να αντικαθιστούν εν μέρει γραμμικές
υπηρεσίες. Θα πρέπει συνεπώς όπου αυτό εί
ναι εφικτό να προωθούν, με συνεχή και απο
τελεσματικό τρόπο, την παραγωγή και διανο
μή ευρωπαϊκών έργων, συμβάλλοντας έτσι ε
νεργά στην προώθηση της πολιτιστικής ποικ
ιλομορφίας. Είναι σημαντικό να επανεξετάζ
εται τακτικά η εφαρμογή των διατάξεων που
αναφέρονται στην προώθηση ευρωπαϊκών έ
ργων από υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσ
ων επικοινωνίας. Στο πλαίσιο των εκθέσεων
που ορίζονται στο άρθρο 3στ παράγραφος
3, τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης ιδιαιτέρ
ως υπόψη την χρηματοοικονομική συνεισφο
ρά των εν λόγω υπηρεσιών στην παραγωγή
και την απόκτηση δικαιωμάτων ευρωπαϊκών
έργων, το μερίδιο των ευρωπαϊκών έργων σ
το σύνολο των υπηρεσιών οπτικοακουστικώ
ν μέσων επικοινωνίας, καθώς και την πραγμ
ατική κατανάλωση των χρηστών ευρωπαϊκώ
ν έργων που προτείνονται από τις υπηρεσίες
αυτές.

(35) Οι μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων επικοινωνίας διαθέτουν το δυ
ναμικό να αντικαθιστούν εν μέρει γραμμικές
υπηρεσίες. Θα πρέπει συνεπώς όπου αυτό εί
ναι εφικτό να προωθούν, με συνεχή και απο
τελεσματικό τρόπο, την παραγωγή και διανο
μή ευρωπαϊκών έργων, συμβάλλοντας έτσι ε
νεργά στην προώθηση της πολιτιστικής ποικ
ιλομορφίας. Η προώθηση αυτή θα μπορούσ
ε να συνίσταται σε αυξημένη ενίσχυση των
επενδύσεων υπέρ της ευρωπαϊκής παραγω
γής, και ιδίως της ανεξάρτητης, με τη μορ
φή ελάχιστης συνεισφοράς καττ’ αναλογία
με τον κύκλο εργασιών· καθώς επίσης και
σε καλύτερη προβολή των έργων χάρη στη
ν επιβολή ελάχιστου ποσοστού ευρωπαϊκώ
ν έργων στους καταλόγους η χάρη σε αναφ
ορά που να αναδεικνύει τα έργα αυτά στου
ς ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων.
Είναι σημαντικό να επανεξετάζεται τακτικά
η εφαρμογή των διατάξεων που αναφέροντα
ι στην προώθηση ευρωπαϊκών έργων από υπ
ηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινων
ίας. Στο πλαίσιο των εκθέσεων που ορίζοντ
αι στο άρθρο 3στ παράγραφος 3, τα κράτη μ
έλη λαμβάνουν επίσης ιδιαιτέρως υπόψη την
χρηματοοικονομική συνεισφορά των εν λόγ
ω υπηρεσιών στην παραγωγή και την απόκτ
ηση δικαιωμάτων ευρωπαϊκών έργων, το με
ρίδιο των ευρωπαϊκών έργων στο σύνολο τ
ων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επι
κοινωνίας, καθώς και την πραγματική καταν
άλωση των χρηστών ευρωπαϊκών έργων που
προτείνονται από τις υπηρεσίες αυτές. Οι εν
λόγω εκθέσεις θα αξιολογούν επίσης τη θέσ
η που καταλαμβάνουν τα έργα ανεξάρτητω
ν παραγωγών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθούν πρακτικά μέτρα για να μη περιοριστούμε στη θεωρία όσον αφορά την
ανάγκη προώθησης της πολιτισμικής πολυφωνίας.
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Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 90
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 35

(35) Οι μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων επικοινωνίας διαθέτουν το δυ
ναμικό να αντικαθιστούν εν μέρει γραμμικές
υπηρεσίες. Θα πρέπει συνεπώς όπου αυτό εί
ναι εφικτό να προωθούν, με συνεχή και απο
τελεσματικό τρόπο, την παραγωγή και διανο
μή ευρωπαϊκών έργων, συμβάλλοντας έτσι ε
νεργά στην προώθηση της πολιτιστικής ποικ
ιλομορφίας. Είναι σημαντικό να επανεξετάζ
εται τακτικά η εφαρμογή των διατάξεων που
αναφέρονται στην προώθηση ευρωπαϊκών έ
ργων από υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσ
ων επικοινωνίας. Στο πλαίσιο των εκθέσεω
ν που ορίζονται στο άρθρο 3στ παράγραφο
ς 3, τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης ιδιαι
τέρως υπόψη την χρηματοοικονομική συνε
ισφορά των εν λόγω υπηρεσιών στην παρα
γωγή και την απόκτηση δικαιωμάτων ευρ
ωπαϊκών έργων, το μερίδιο των ευρωπαϊκ
ών έργων στο σύνολο των υπηρεσιών οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας, καθώς
και την πραγματική κατανάλωση των χρησ
τών ευρωπαϊκών έργων που προτείνονται α
πό τις υπηρεσίες αυτές.

(35) Οι μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων επικοινωνίας διαθέτουν το δυ
ναμικό να αντικαθιστούν εν μέρει γραμμικές
υπηρεσίες. Θα πρέπει συνεπώς όπου αυτό εί
ναι εφικτό να προωθούν, με συνεχή και απο
τελεσματικό τρόπο, την παραγωγή και διανο
μή ευρωπαϊκών έργων, συμβάλλοντας έτσι ε
νεργά στην προώθηση της πολιτιστικής ποικ
ιλομορφίας. Είναι σημαντικό να επανεξετάζ
εται τακτικά η εφαρμογή των διατάξεων που
αναφέρονται στην προώθηση ευρωπαϊκών έ
ργων από υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσ
ων επικοινωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι το πεδίο της οδηγίας σχετίζεται με τις τηλεοπτικές και παρεμφερείς υπηρεσίε
ς, όπως ήταν ο αρχικός σκοπός, και προβαίνει σε διάκριση μεταξύ «μαζικών μέσων» και «εξατ
ομικευμένων μέσων».

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 91
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 35



AM\622816EL.doc 51/100 PE 376.424v01-00

EL

(35) Οι μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων επικοινωνίας διαθέτουν το δυ
ναμικό να αντικαθιστούν εν μέρει γραμμικές
υπηρεσίες. Θα πρέπει συνεπώς όπου αυτό εί
ναι εφικτό να προωθούν, με συνεχή και απο
τελεσματικό τρόπο, την παραγωγή και διανο
μή ευρωπαϊκών έργων, συμβάλλοντας έτσι ε
νεργά στην προώθηση της πολιτιστικής ποικ
ιλομορφίας. Είναι σημαντικό να επανεξετάζ
εται τακτικά η εφαρμογή των διατάξεων που
αναφέρονται στην προώθηση ευρωπαϊκών έ
ργων από υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσ
ων επικοινωνίας. Στο πλαίσιο των εκθέσεων
που ορίζονται στο άρθρο 3στ παράγραφος
3, τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης ιδιαιτέρ
ως υπόψη την χρηματοοικονομική συνεισφο
ρά των εν λόγω υπηρεσιών στην παραγωγή
και την απόκτηση δικαιωμάτων ευρωπαϊκών
έργων, το μερίδιο των ευρωπαϊκών έργων σ
το σύνολο των υπηρεσιών οπτικοακουστικώ
ν μέσων επικοινωνίας, καθώς και την πραγμ
ατική κατανάλωση των χρηστών ευρωπαϊκώ
ν έργων που προτείνονται από τις υπηρεσίες
αυτές.

(35) Οι μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων επικοινωνίας διαθέτουν το δυ
ναμικό να αντικαθιστούν εν μέρει γραμμικές
υπηρεσίες. Θα πρέπει συνεπώς να προωθού
ν, με συνεχή και αποτελεσματικό τρόπο, την
παραγωγή και διανομή ευρωπαϊκών έργων, 
συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην προώθηση
της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Είναι σημ
αντικό να επανεξετάζεται τακτικά η εφαρμο
γή των διατάξεων που αναφέρονται στην πρ
οώθηση ευρωπαϊκών έργων από υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Στο
πλαίσιο των εκθέσεων που ορίζονται στο άρ
θρο 3στ παράγραφος 3, τα κράτη μέλη λαμβ
άνουν επίσης ιδιαιτέρως υπόψη την χρηματο
οικονομική συνεισφορά των εν λόγω υπηρε
σιών στην παραγωγή και την απόκτηση δικα
ιωμάτων ευρωπαϊκών έργων, το μερίδιο των
ευρωπαϊκών έργων στο σύνολο των υπηρεσι
ών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, 
καθώς και την πραγματική κατανάλωση των
χρηστών ευρωπαϊκών έργων που προτείνοντ
αι από τις υπηρεσίες αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 1989, στόχος του παρόντος άρθρου ήταν η εισαγωγή του κανόνα για την προώθηση ευρωπα
ϊκών έργων κατά τρόπο ομαλό και σταδιακό. Σήμερα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβό
νας, πρέπει να προταθούν απαιτητικότεροι κανόνες επί του θέματος ούτως ώστε να τονωθεί η ε
υρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία και να διατηρηθεί η πλούσια πολιτιστική ποικιλομορφί
α της Ευρώπης. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να έχουν τα κράτη μέλη δικαιολογίες για να αποφύγου
ν τις απαραίτητες προσπάθειες για την προώθηση των ευρωπαϊκών παραγωγών.

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 92
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 35 A (νέα)
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(35α) Τονίζει ότι οι διαφορές μεταξύ γραμ
μικών και μη γραμμικών υπηρεσιών θα γίν
ουν σταδιακά λιγότερο σημαντικές για του
ς ακροατές καθώς η εξέλιξη των ψηφιακώ
ν υπηρεσιών και εξοπλισμών θα καταστήσ
ει τις γραμμικές υπηρεσίες προσβάσιμες στ
ους θεατές κατ’ άμεση αίτησή τους. Από τ
ην άποψη αυτή θα πρέπει να εξασφαλίσουμ
ε ότι οι παραδοσιακοί ρ/τ φορείς με γραμμι
κές υπηρεσίες δεν θα βρίσκονται σε μειονε
κτικότερη οικονομική θέση έναντι των νέω
ν ρ/τ φορέων και παρόχων υπηρεσιών επικ
οινωνίας που χρησιμοποιούν τις σημερινές
μη γραμμικές υπηρεσίες. Κάτι τέτοιο θα εμ
πόδιζε τους ευρωπαϊκούς ρ/τ φορείς να πα
ράγουν ευρωπαϊκό περιεχόμενο υψηλού επι
πέδου και να αναπτύξουν παγκόσμια ανταγ
ωνιστικότητα. Για τον ίδιο λόγο, πρέπει οι
ευρωπαϊκοί κανόνες για τη χρηματοδότησ
η της παραγωγής προγραμμάτων να μην ε
μποδίζουν την ανάπτυξη νέων παρόχων υπ
ηρεσιών μέσων επικοινωνίας στην Ευρώπ
η. Γι’ αυτό χρειάζονται ευέλικτοι, απλοί κα
ι γενικοί κανόνες για τις γραμμικές, αλλά κ
αι για τις μη γραμμικές, υπηρεσίες δίνοντα
ς λιγότερη σημασία στη διαφορετική τεχνο
λογική φύση των υπηρεσιών επικοινωνίας.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 93
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 36

(36) Κατά την υλοποίηση των διατάξεων το
υ άρθρου 4 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως τ
ροποποιήθηκε, θα πρέπει τα κράτη μέλη να
προβλέπουν διάταξη ώστε οι τηλεοπτικοί φ
ορείς να περιλαμβάνουν επαρκές μερίδιο ε
υρωπαϊκών έργων συμπαραγωγής ή ευρωπ
αϊκών έργων μη εγχώριας προέλευσης. 

(36) Κατά την υλοποίηση των διατάξεων το
υ άρθρου 4 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως τ
ροποποιήθηκε, θα πρέπει τα κράτη μέλη να
ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών μέ
σων επικοινωνίας να προάγουν, όπου είναι
εφικτό, την παραγωγή ευρωπαϊκών έργων κ
αι την πρόσβαση σε αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Με τη μεγαλύτερη ποικιλία που προσφέρουν οι περισσότερες υπηρεσίες περιττεύει η θέσπιση πο
σοστώσεων. Υπάρχουν αποτελεσματικότεροι τρόποι για την ενθάρρυνση της παραγωγής και μετ
άδοσης ευρωπαϊκών έργων.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 94
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 38

(38) Η διάθεση μη γραμμικών υπηρεσιών αυ
ξάνει τη δυνατότητα επιλογής των καταναλ
ωτών. Κατά συνέπεια, λεπτομερείς κανόνες
που διέπουν οπτικοακουστικές εμπορικές αν
ακοινώσεις (διαφημίσεις) για μη γραμμικές
υπηρεσίες δεν κρίνονται δικαιολογημένες ο
ύτε εύλογες από τεχνική άποψη. Σε όλες τις
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις
θα πρέπει, μολαταύτα, να τηρούνται όχι μό
νο οι κανόνες αναγνώρισης αλλά και βασικ
ή δέσμη ποιοτικών κανόνων ώστε να αντα
ποκρίνονται σε σαφείς στόχους δημόσιας π
ολιτικής.

(38) Η διάθεση μη γραμμικών υπηρεσιών αυ
ξάνει τη δυνατότητα επιλογής των καταναλ
ωτών. Κατά συνέπεια, λεπτομερείς κανόνες
που διέπουν οπτικοακουστικές εμπορικές αν
ακοινώσεις (διαφημίσεις) για μη γραμμικές
υπηρεσίες δεν κρίνονται δικαιολογημένες ο
ύτε εύλογες από τεχνική άποψη. Επιπλέον, 
οι μη γραμμικές εμπορικές ανακοινώσεις ρ
υθμίζονται από τη γενική νομοθεσία καθώ
ς και από την οδηγία 2000/31/ΕΚ και από ε
ιδική τομεακή νομοθεσία, όπως η οδηγία
2001/83/ΕΚ που απαγορεύει τη διαφήμιση
στο ευρύ κοινό ορισμένων ιατρικών προϊόν
των.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη γραμμικές εμπορικές ανακοινώσεις έχουν ήδη ρυθμιστεί. Επομένως περιττεύει η παρούσ
α διάταξη.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 95
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 40
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(40) Οι εμπορικές και τεχνολογικές εξελίξει
ς διευρύνουν την επιλογή και την ευθύνη τω
ν χρηστών κατά τη χρήση υπηρεσιών οπτικο
ακουστικών μέσων επικοινωνίας. Για να πα
ραμείνει αναλογική με τους στόχους γενικο
ύ συμφέροντος, πρέπει η κανονιστική ρύθμι
ση να επιτρέπει ορισμένο βαθμό ευελιξίας ό
σον αφορά τις γραμμικές υπηρεσίες οπτικοα
κουστικών μέσων επικοινωνίας: Η αρχή του
διαχωρισμού θα πρέπει να περιορίζεται στη
διαφήμιση και τις τηλεαγορές, η τοποθέτησ
η προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπεται υπό ο
ρισμένες περιστάσεις, ενώ θα πρέπει να κατ
αργηθούν ορισμένοι ποσοτικοί περιορισμοί. 
Ωστόσο, όπου η τοποθέτηση προϊόντων είν
αι παραπλανητική θα πρέπει να απαγορεύε
ται. Η αρχή του διαχωρισμού δεν θα πρέπε
ι να εμποδίζει τη χρήση νέων διαφημιστικ
ών τεχνικών. 

(40) Οι εμπορικές και τεχνολογικές εξελίξει
ς διευρύνουν την επιλογή και την ευθύνη τω
ν χρηστών κατά τη χρήση υπηρεσιών οπτικο
ακουστικών μέσων επικοινωνίας. Για να πα
ραμείνει αναλογική με τους στόχους γενικο
ύ συμφέροντος, πρέπει η κανονιστική ρύθμι
ση να επιτρέπει ορισμένο βαθμό ευελιξίας ό
σον αφορά τις γραμμικές υπηρεσίες οπτικοα
κουστικών μέσων επικοινωνίας: Η αρχή του
διαχωρισμού αντικαθίσταται από την αρχή
της διαφάνειας και του προσδιορισμού της
ταυτότητας, η τοποθέτηση προϊόντων θα πρ
έπει να επιτρέπεται, ενώ θα πρέπει να καταρ
γηθούν ορισμένοι ποσοτικοί περιορισμοί. Ω
στόσο, η παραπλανητική τοποθέτηση προϊό
ντων απαγορεύεται και κάθε αμειβόμενη το
ποθέτηση προϊόντων θα προσδιορίζεται σα
φώς προς το θεατή όποτε και όπου λαμβάν
ει χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της διαφάνειας και του προσδιορισμού εξασφαλίζει ότι οι εμπορικές ανακοινώσεις ανα
γνωρίζονται ως τέτοιες και επιτρέπει την ανάπτυξη νέων διαφημιστικών τεχνικών.

Η τοποθέτηση προϊόντων αποτελεί παγκόσμια πραγματικότητα και εάν επιτραπεί θα μπορέσουν
οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες να αποκτήσουν πρόσθετα έσοδα και να καταστούν ανταγωνιστικότερε
ς.

Τροπολογία: Rebecca Harms, Monica Frassoni

Τροπολογία 96
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 40
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(40) Οι εμπορικές και τεχνολογικές εξελίξει
ς διευρύνουν την επιλογή και την ευθύνη τω
ν χρηστών κατά τη χρήση υπηρεσιών οπτικο
ακουστικών μέσων επικοινωνίας. Για να πα
ραμείνει αναλογική με τους στόχους γενικο
ύ συμφέροντος, πρέπει η κανονιστική ρύθμι
ση να επιτρέπει ορισμένο βαθμό ευελιξίας ό
σον αφορά τις γραμμικές υπηρεσίες οπτικοα
κουστικών μέσων επικοινωνίας: Η αρχή του
διαχωρισμού θα πρέπει να περιορίζεται στη
διαφήμιση και τις τηλεαγορές, η τοποθέτησ
η προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπεται υπό ο
ρισμένες περιστάσεις, ενώ θα πρέπει να κατ
αργηθούν ορισμένοι ποσοτικοί περιορισμο
ί. Ωστόσο, όπου η τοποθέτηση προϊόντων ε
ίναι παραπλανητική θα πρέπει να απαγορε
ύεται. Η αρχή του διαχωρισμού δεν θα πρέπ
ει να εμποδίζει τη χρήση νέων διαφημιστικώ
ν τεχνικών. 

(40) Οι εμπορικές και τεχνολογικές εξελίξει
ς διευρύνουν την επιλογή και την ευθύνη τω
ν χρηστών κατά τη χρήση υπηρεσιών οπτικο
ακουστικών μέσων επικοινωνίας. Ταυτόχρο
να, με τις νέες τεχνικές μάρκετιγκ και ψηφι
ακού μάρκετιγκ η διαφήμιση καθίσταται ισ
χυρότερη. Για να παραμείνει αναλογική με τ
ους στόχους γενικού συμφέροντος, πρέπει η
κανονιστική ρύθμιση αφενός να επιτρέπει ο
ρισμένο βαθμό ευελιξίας όσον αφορά τις γρ
αμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσω
ν επικοινωνίας. Η αρχή του διαχωρισμού θα
πρέπει να περιορίζεται στη διαφήμιση και τι
ς τηλεαγορές, η ενίσχυση στην παραγωγή θ
α πρέπει να επιτρέπεται υπό ορισμένες περισ
τάσεις. Διατηρείται σχετικά η απαγόρευση
της παραπλανητικής διαφήμισης. Η αρχή τ
ου διαχωρισμού δεν θα πρέπει να εμποδίζει
τη χρήση νέων διαφημιστικών τεχνικών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τοποθέτηση προϊόντων δεν συμβιβάζεται με την αρχή του διαχωρισμού. Η χρησιμοποίηση τη
ς τοποθέτησης προϊόντων συνιστά ουσιώδη παρέμβαση στο οπτικοακουστικό έργο και προκαλε
ί σύγχυση του συντακτικού και του διαφημιστικού περιεχομένου. Για να διατηρηθεί η αξιοπιστί
α του μέσου πρέπει να συνεχίσει να ισχύει η αρχή του διαχωρισμού κατά τρόπο συνεκτικό. Υπό
τις συνθήκες αυτές πρέπει να επιτρέπεται μόνον η ενίσχυση στην παραγωγή.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Τροπολογία 97
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 40
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(40) Οι εμπορικές και τεχνολογικές εξελίξει
ς διευρύνουν την επιλογή και την ευθύνη τω
ν χρηστών κατά τη χρήση υπηρεσιών οπτικο
ακουστικών μέσων επικοινωνίας. Για να πα
ραμείνει αναλογική με τους στόχους γενικο
ύ συμφέροντος, πρέπει η κανονιστική ρύθμι
ση να επιτρέπει ορισμένο βαθμό ευελιξίας ό
σον αφορά τις γραμμικές υπηρεσίες οπτικοα
κουστικών μέσων επικοινωνίας. Η αρχή του
διαχωρισμού θα πρέπει να περιορίζεται στ
η διαφήμιση και τις τηλεαγορές, η τοποθέτ
ηση προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπεται υ
πό ορισμένες περιστάσεις, ενώ θα πρέπει ν
α καταργηθούν ορισμένοι ποσοτικοί περιορ
ισμοί. Ωστόσο, όπου η τοποθέτηση προϊόντ
ων είναι παραπλανητική θα πρέπει να απαγο
ρεύεται. Η αρχή του διαχωρισμού δεν θα πρ
έπει να εμποδίζει τη χρήση νέων διαφημιστι
κών τεχνικών. 

(40) Οι εμπορικές και τεχνολογικές εξελίξει
ς διευρύνουν την επιλογή και την ευθύνη τω
ν χρηστών κατά τη χρήση υπηρεσιών οπτικο
ακουστικών μέσων επικοινωνίας. Για να πα
ραμείνει αναλογική με τους στόχους γενικο
ύ συμφέροντος, πρέπει η κανονιστική ρύθμι
ση να επιτρέπει ορισμένο βαθμό ευελιξίας ό
σον αφορά τις γραμμικές υπηρεσίες οπτικοα
κουστικών μέσων επικοινωνίας.  Ωστόσο, ό
που η τοποθέτηση προϊόντων είναι παραπλα
νητική θα πρέπει να απαγορεύεται. Η αρχή τ
ου διαχωρισμού δεν θα πρέπει να εμποδίζει
τη χρήση νέων διαφημιστικών τεχνικών. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό  να υπάρχουν συνεκτικοί κανόνες που να διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγ
ωνισμού μεταξύ των υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, μέσω της χρήσης διαφορετικών τεχνολογ
ιών.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 98
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 42

(42) Καθώς η αύξηση του αριθμού νέων υπ
ηρεσιών οδήγησε σε διεύρυνση της επιλογή
ς για τους θεατές, δεν είναι δικαιολογείται π
λέον διεξοδική κανονιστική ρύθμιση όσον α
φορά την παρεμβολή διαφημιστικών μηνυμ
άτων με σκοπό την προστασία των θεατών. 
Ενώ με την οδηγία δεν αυξάνεται ο επιτρεπ
τός χρόνος διαφήμισης, παρέχεται στους τ
ηλεοπτικούς φορείς ευελιξία ως προς την ει
σαγωγή της όπου αυτό δεν εμποδίζει αδικα
ιολόγητα την ακεραιότητα των προγραμμά
των.

(42) Καθώς η αύξηση του αριθμού νέων γρα
μμικών και μη γραμμικών υπηρεσιών οδήγ
ησε σε πολύ εντονότερο ανταγωνισμό και σ
ε διεύρυνση της επιλογής για τους θεατές, δ
εν δικαιολογείται πλέον διεξοδική κανονιστι
κή ρύθμιση όσον αφορά την παρεμβολή δια
φημιστικών μηνυμάτων με σκοπό την προστ
ασία των θεατών. Η οδηγία παρέχει στους τ
ηλεοπτικούς φορείς ευελιξία ως προς την πο
ιότητα, τα διαλείμματα και τη χρονική στιγ
μή των παρεμβολών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί των διαφημίσεων για να μπορέσουν οι ευρωπαίοι πάροχοι υπ
ηρεσιών μέσων επικοινωνίας να ανταγωνιστούν καλύτερα και να διατηρήσουν τα έσοδά τους ο
ύτως ώστε να χρηματοδοτούν και επενδύουν σε ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Ο καταναλωτής είναι ο καλύτερος ρυθμιστής της ποσότητας και του είδους των διαφημίσεων.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Τροπολογία 99
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 42

(42) Καθώς η αύξηση του αριθμού νέων υπ
ηρεσιών οδήγησε σε διεύρυνση της επιλογή
ς για τους θεατές, δεν είναι δικαιολογείται π
λέον διεξοδική κανονιστική ρύθμιση όσον
αφορά την παρεμβολή διαφημιστικών μηνυ
μάτων με σκοπό την προστασία των θεατώ
ν. Ενώ με την οδηγία δεν αυξάνεται ο επιτρε
πτός χρόνος διαφήμισης, παρέχεται στους τ
ηλεοπτικούς φορείς ευελιξία ως προς την ει
σαγωγή της όπου αυτό δεν εμποδίζει αδικαι
ολόγητα την ακεραιότητα των προγραμμάτω
ν.

(42) Μολονότι η αύξηση του αριθμού νέων
υπηρεσιών οδήγησε σε διεύρυνση της επιλο
γής για τους θεατές, εξακολουθεί να ισχύει
η αρχή της διατήρησης διεξοδικής κανονισ
τικής ρύθμισης όσον αφορά την παρεμβολή
διαφημιστικών μηνυμάτων με σκοπό την πρ
οστασία των θεατών. Ενώ με την οδηγία δεν
αυξάνεται ο επιτρεπτός χρόνος διαφήμισης, 
παρέχεται στους τηλεοπτικούς φορείς ευελιξ
ία ως προς την εισαγωγή της όπου αυτό δεν
εμποδίζει αδικαιολόγητα την ακεραιότητα τ
ων προγραμμάτων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η ύπαρξη συνεκτικής δέσμης κανόνων για τον ανταγωνισμό μεταξύ των υπηρε
σιών μέσων επικοινωνίας που βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες. 

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 100
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 43
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(43) Η οδηγία αποβλέπει στη διασφάλιση τ
ου ειδικού χαρακτήρα του ευρωπαϊκού τηλ
εοπτικού παιδιού και κατά συνέπεια περιορ
ίζει πιθανές διακοπές κινηματογραφικών έ
ργων και τηλεοπτικών ταινιών, καθώς και
ορισμένων κατηγοριών προγραμμάτων για
τα οποία συνεχίζει να απαιτείται ειδική πρ
οστασία. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας αυτός θα αύξανε τους διαφημιστικούς περιορισμούς για τα ειδησεογραφικά και παιδ
ικά προγράμματα από 30 σε 35 λεπτά χωρίς καμιά αιτιολόγηση από την Επιτροπή. Αυτό όχι μό
νο αντίκειται στο σκεπτικό της προτεινόμενης οδηγίας αλλά θα είχε και ως μη ηθελημένη επίπτ
ωση την αποθάρρυνση των επενδύσεων σε ειδησεογραφικά και παιδικά προγράμματα χωρίς ση
μαντικά βελτιωμένη επίπτωση επί των ταινιών.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 101
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 43

(43) Η οδηγία αποβλέπει στη διασφάλιση το
υ ειδικού χαρακτήρα του ευρωπαϊκού τηλεο
πτικού παιδιού και κατά συνέπεια περιορίζ
ει πιθανές διακοπές κινηματογραφικών έργ
ων και τηλεοπτικών ταινιών, καθώς και ορ
ισμένων κατηγοριών προγραμμάτων για τα
οποία συνεχίζει να απαιτείται ειδική προστ
ασία.

(43) Η οδηγία αποβλέπει στη διασφάλιση το
υ ειδικού χαρακτήρα του ευρωπαϊκού τηλεο
πτικού τοπίου αλλά και στην αποδοχή του
ότι στον τομέα υπάρχει πλέον έντονος αντα
γωνισμός. Επομένως, στο γραμμικό προγρ
αμματισμό οι διαφημίσεις και τα σποτ τηλ
εαγορών θα μπορούν να παρεμβάλλονται κ
ατά τα προγράμματα μόνον υπό μορφή που
δε θα ζημιώνει τα δικαιώματα των μετόχω
ν ή την ακεραιότητα και την αξία του προγ
ράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές
παύσεις, την διάρκεια και την φύση του πρ
ογράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών που επενδύουν σε ταινίες πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν
εκ νέου αυτό το είδος ακριβού πρωτότυπου περιεχομένου με τα έσοδα από διαφημίσεις. Αυτό π
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ρέπει όμως να γίνεται με σεβασμό της ακεραιότητας της ταινίας και της ροής του προγράμματο
ς και με προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 102
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 43

(43) Η οδηγία αποβλέπει στη διασφάλιση το
υ ειδικού χαρακτήρα του ευρωπαϊκού τηλεο
πτικού πεδίου και κατά συνέπεια περιορίζει
πιθανές διακοπές κινηματογραφικών έργω
ν και τηλεοπτικών ταινιών, καθώς και ορισ
μένων κατηγοριών προγραμμάτων για τα ο
ποία συνεχίζει να απαιτείται ειδική προστα
σία.

(43) Η οδηγία αποβλέπει στη διασφάλιση το
υ ειδικού χαρακτήρα του ευρωπαϊκού τηλεο
πτικού πεδίου. Διαφημίσεις και σποτ τηλεα
γορών θα μπορούν να παρεμβάλλονται κατ
ά τα προγράμματα μόνον υπό μορφή που δ
ε θα ζημιώνει τα δικαιώματα των μετόχων
ή την ακεραιότητα και την αξία του προγρ
άμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές
παύσεις, την διάρκεια και την φύση του πρ
ογράμματος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχουν ανάγκη από μια πηγή χρηματοδότησης
προκειμένου να συνεχίσουν να παράγουν ταινίες οικονομικά αποδοτικές. Το ζητούμενο είναι συ
νεπώς να αυξηθούν οι επενδύσεις των διαφημιζόμενων σε ταινίες, μεριμνώντας ώστε το περιεχ
όμενο να μην υποβαθμίζεται κατά κανέναν τρόπο λόγω υπερβολικής  ή κακώς τοποθετημένης δ
ιαφήμισης.

Εισάγοντας έναν γενικό κανόνα που αφορά την προστασία της ακεραιότητας της ταινίας και τη
ν αξία του προγράμματος, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων, ανοίγει η
πόρτα για μελλοντικές επενδύσεις.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 103
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 43
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(43) Η οδηγία αποβλέπει στη διασφάλιση το
υ ειδικού χαρακτήρα του ευρωπαϊκού τηλεο
πτικού παιδιού και κατά συνέπεια περιορίζει
πιθανές διακοπές κινηματογραφικών έργων
και τηλεοπτικών ταινιών, καθώς και ορισμέ
νων κατηγοριών προγραμμάτων για τα οποί
α συνεχίζει να απαιτείται ειδική προστασία. 

(43) Η οδηγία αποβλέπει στη διασφάλιση το
υ ειδικού χαρακτήρα του ευρωπαϊκού τηλεο
πτικού πεδίου και κατά συνέπεια περιορίζει
πιθανές διακοπές κινηματογραφικών έργων, 
καθώς και ορισμένων κατηγοριών προγραμ
μάτων για τα οποία συνεχίζει να απαιτείται ε
ιδική προστασία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για την παρεμβολή διαφημίσεων έχουν σημαντική επίπτωση επί της ικανότητας των
ρ/τ φορέων να επενδύουν σε νέο ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Προς ενθάρρυνση των επενδύσεων σ
ε πρωτότυπο ευρωπαϊκό περιεχόμενο και για να μπορούν οι ρ/τ φορείς να προσφέρουν το περιε
χόμενο αυτό δωρεάν στους Ευρωπαίους τηλεθεατές δεν θα πρέπει οι περιορισμοί της παρεμβολ
ής να ισχύουν για τις ταινίες που παράγονται για την τηλεόραση.

Τροπολογία: Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Τροπολογία 104
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 43 A (νέα)

(43α) Ορισμένες κατηγορίες προγραμμάτω
ν, όπως αυτά που απευθύνονται σε ανηλίκο
υς, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς μέ
σω κατάλληλης πληροφόρησης όσον αφορ
ά το περιεχόμενό τους, ή με την καθιέρωση
αποτελεσματικών συστημάτων φιλτραρίσμ
ατος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να παρέχει δυνατότητα επαγρύπνησης όσον αφορά τη χρήση των οπτ
ικοακουστικών συστημάτων από ανηλίκους, είτε παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες σχετικά με
το πρόγραμμα, ούτως ώστε να καθοδηγεί τους γονείς όσον αφορά τις επιλογές τους, είτε εξασφ
αλίζοντας συστήματα φιλτραρίσματος που θα επιτρέπουν την κατάλληλη προστασία των ανηλίκ
ων ακόμα και σε περίπτωση απουσίας γονικού ελέγχου. 

Τροπολογία: Patrizia Toia
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Τροπολογία 105
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 44

(44) Ο περιορισμός της ημερήσιας διάρκει
ας των διαφημίσεων παρέμεινε σχεδόν θεω
ρητικό μέγεθος. Το ωριαίο όριο είναι σημα
ντικότερο δεδομένου ότι ισχύει και κατά τ
η διάρκεια της περιόδου υψηλής τηλεθέασ
ης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να καταργηθε
ί το ημερήσιο όριο, ενώ θα πρέπει να διατη
ρηθεί το ωριαίο για διαφημίσεις και μηνύμ
ατα τηλεαγορών· επίσης, οι ποσοτικοί περι
ορισμοί του επιτρεπόμενου χρόνου για τηλε
αγορές ή για διαφημιστικά κανάλια δεν δικ
αιολογούνται πλέον δεδομένης της αύξηση
ς στις επιλογές των καταναλωτών. Παραμέ
νει, ωστόσο, σε ισχύ το όριο του ποσοστού
20% ανά ώρα για διαφήμιση, εκτός των πλ
έον χρονοβόρων μορφών διαφήμισης, όπω
ς τηλεπροώθηση πωλήσεων και παράθυρα
τηλεαγορών, για τις οποίες απαιτείται περι
σσότερος χρόνος εξαιτίας των εγγενών χαρ
ακτηριστικών και της μεθόδου παρουσίασ
ής τους. 

διαγράφεται

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 106
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 44
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(44) Ο περιορισμός της ημερήσιας διάρκειας
των διαφημίσεων παρέμεινε σχεδόν θεωρητ
ικό μέγεθος. Το ωριαίο όριο είναι σημαντικ
ότερο δεδομένου ότι ισχύει και κατά τη διά
ρκεια της περιόδου υψηλής τηλεθέασης. Κ
ατά συνέπεια θα πρέπει να καταργηθεί το
ημερήσιο όριο, ενώ θα πρέπει να διατηρηθ
εί το ωριαίο για διαφημίσεις και μηνύματα
τηλεαγορών· επίσης, οι ποσοτικοί περιορισ
μοί του επιτρεπόμενου χρόνου για τηλεαγο
ρές ή για διαφημιστικά κανάλια δεν δικαιο
λογούνται πλέον δεδομένης της αύξησης στ
ις επιλογές των καταναλωτών. Παραμένει, 
ωστόσο, σε ισχύ το όριο του ποσοστού 20% 
ανά ώρα για διαφήμιση, εκτός των πλέον χ
ρονοβόρων μορφών διαφήμισης, όπως τηλ
επροώθηση πωλήσεων και παράθυρα τηλε
αγορών, για τις οποίες απαιτείται περισσότ
ερος χρόνος εξαιτίας των εγγενών χαρακτη
ριστικών και της μεθόδου παρουσίασής το
υς.

(44) Ο περιορισμός της ημερήσιας διάρκειας
των διαφημίσεων και ο ωριαίος περιορισμό
ς του χρόνου των διαφημίσεων θα πρέπει, 
με ορισμένες εξαιρέσεις, να καταργηθούν. 
Αρκεί η διατήρηση του ποιοτικού ελέγχου. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Αρκεί να διασφαλιστεί ο έλεγχος ποιότητας των διαφημίσεων. Οι ποσοτικές απαιτήσεις μπορού
ν να καταργηθούν προς όφελος της άρσης των ρυθμίσεων, ιδίως με δεδομένο ότι οι καταναλωτ
ές είναι πρόθυμοι να ανεχθούν μόνο έναν ορισμένο αριθμό διαφημίσεων.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 107
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 44
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(44) Ο περιορισμός της ημερήσιας διάρκει
ας των διαφημίσεων παρέμεινε σχεδόν θεω
ρητικό μέγεθος. Το ωριαίο όριο είναι σημα
ντικότερο δεδομένου ότι ισχύει και κατά τ
η διάρκεια της περιόδου υψηλής τηλεθέασ
ης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να καταργηθε
ί το ημερήσιο όριο, ενώ θα πρέπει να διατη
ρηθεί το ωριαίο για διαφημίσεις και μηνύμ
ατα τηλεαγορών· επίσης, οι ποσοτικοί περιο
ρισμοί του επιτρεπόμενου χρόνου για τηλεα
γορές ή για διαφημιστικά κανάλια δεν δικαι
ολογούνται πλέον δεδομένης της αύξησης σ
τις επιλογές των καταναλωτών. Παραμένει, 
ωστόσο, σε ισχύ το όριο του ποσοστού 20% 
ανά ώρα για διαφήμιση, εκτός των πλέον χ
ρονοβόρων μορφών διαφήμισης, όπως τηλ
επροώθηση πωλήσεων και παράθυρα τηλε
αγορών, για τις οποίες απαιτείται περισσότ
ερος χρόνος εξαιτίας των εγγενών χαρακτη
ριστικών και της μεθόδου παρουσίασής το
υς. 

(44) Ενόψει της υπάρχουσας και εντεινόμε
νης ανταγωνιστικότητας στον τομέα το ημ
ερήσιο και ωριαίο όριο θα καταργηθεί· επί
σης, οι ποσοτικοί περιορισμοί του επιτρεπό
μενου χρόνου για τηλεαγορές ή για διαφημι
στικά κανάλια δεν δικαιολογούνται πλέον δε
δομένης της αύξησης του ανταγωνισμού κα
ι των επιλογών των καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί της διαφήμισης για να είναι οι πάροχοι υπηρεσιών ευρωπαϊκ
ών μέσων επικοινωνίας σε ανταγωνιστική θέση και για να διατηρηθούν τα έσοδα προς χρηματο
δότηση και επενδύσεις σε ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Ο καταναλωτής είναι ο καλύτερος ρυθμιστής της ποσότητας και του είδους των διαφημίσεων.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 108
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 44
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(44) Ο περιορισμός της ημερήσιας διάρκει
ας των διαφημίσεων παρέμεινε σχεδόν θεω
ρητικό μέγεθος. Το ωριαίο όριο είναι σημα
ντικότερο δεδομένου ότι ισχύει και κατά τ
η διάρκεια της περιόδου υψηλής τηλεθέασ
ης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να καταργηθεί
το ημερήσιο όριο, ενώ θα πρέπει να διατηρ
ηθεί το ωριαίο για διαφημίσεις και μηνύμα
τα τηλεαγορών· επίσης, οι ποσοτικοί περιορ
ισμοί του επιτρεπόμενου χρόνου για τηλεαγ
ορές ή για διαφημιστικά κανάλια δεν δικαιο
λογούνται πλέον δεδομένης της αύξησης στι
ς επιλογές των καταναλωτών. Παραμένει, ω
στόσο, σε ισχύ το όριο του ποσοστού 20% 
ανά ώρα για διαφήμιση, εκτός των πλέον χ
ρονοβόρων μορφών διαφήμισης, όπως τηλ
επροώθηση πωλήσεων και παράθυρα τηλε
αγορών, για τις οποίες απαιτείται περισσότ
ερος χρόνος εξαιτίας των εγγενών χαρακτη
ριστικών και της μεθόδου παρουσίασής το
υς.

(44) Πρέπει να καταργηθεί το ημερήσιο όρι
ο· επίσης, οι ποσοτικοί περιορισμοί του επιτ
ρεπόμενου χρόνου για τηλεαγορές ή για δια
φημιστικά κανάλια δεν δικαιολογούνται πλέ
ον δεδομένης της αύξησης στις επιλογές τω
ν καταναλωτών. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη δι
άρκεια της διαφήμισης ώστε να μπορούν να χρηματοδοτήσουν στο μέλλον ποιοτικά προγράμμα
τα.

Τροπολογία: Herbert Reul

Τροπολογία 109
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 44
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(44) Ο περιορισμός της ημερήσιας διάρκειας
των διαφημίσεων παρέμεινε σχεδόν θεωρητι
κό μέγεθος. Το ωριαίο όριο είναι σημαντικ
ότερο δεδομένου ότι ισχύει και κατά τη διά
ρκεια της περιόδου υψηλής τηλεθέασης. Κ
ατά συνέπεια θα πρέπει να καταργηθεί το ημ
ερήσιο όριο, ενώ θα πρέπει να διατηρηθεί
το ωριαίο για διαφημίσεις και μηνύματα τ
ηλεαγορών· επίσης, οι ποσοτικοί περιορισμ
οί του επιτρεπόμενου χρόνου για τηλεαγορέ
ς ή για διαφημιστικά κανάλια δεν δικαιολογ
ούνται πλέον δεδομένης της αύξησης στις ε
πιλογές των καταναλωτών. Παραμένει, ωστ
όσο, σε ισχύ το όριο του ποσοστού 20% αν
ά ώρα για διαφήμιση, εκτός των πλέον χρο
νοβόρων μορφών διαφήμισης, όπως τηλεπ
ροώθηση πωλήσεων και παράθυρα τηλεαγ
ορών, για τις οποίες απαιτείται περισσότερ
ος χρόνος εξαιτίας των εγγενών χαρακτηρι
στικών και της μεθόδου παρουσίασής του
ς.

(44) Ο περιορισμός της ημερήσιας διάρκειας
των διαφημίσεων παρέμεινε σχεδόν θεωρητι
κό μέγεθος. (44) Κατά συνέπεια θα πρέπει ν
α καταργηθεί το ημερήσιο όριο· επίσης, οι π
οσοτικοί περιορισμοί του επιτρεπόμενου χρ
όνου για τηλεαγορές ή για διαφημιστικά καν
άλια δεν δικαιολογούνται πλέον δεδομένης
της αύξησης στις επιλογές των καταναλωτώ
ν. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί χρειάζονται περισσότερη ευελιξία, προκειμένου να είναι σε θέση να
εξακολουθήσουν να προσφέρουν προγράμματα υψηλής ποιότητας. Τα σποτ διαιρεμένης οθόνης
καταλαμβάνουν μόνο τμήμα της οθόνης. Το περιεχόμενο των διαφημίσεων ανταγωνίζεται το τρ
έχον πρόγραμμα, το οποίο εξακολουθεί να είναι προορισμένο να απορροφά το κύριο μέρος της
προσοχής των τηλεθεατών.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 110
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 44
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(44) Ο περιορισμός της ημερήσιας διάρκει
ας των διαφημίσεων παρέμεινε σχεδόν θεω
ρητικό μέγεθος. Το ωριαίο όριο είναι σημα
ντικότερο δεδομένου ότι ισχύει και κατά τ
η διάρκεια της περιόδου υψηλής τηλεθέασ
ης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να καταργηθε
ί το ημερήσιο όριο, ενώ θα πρέπει να διατη
ρηθεί το ωριαίο για διαφημίσεις και μηνύμ
ατα τηλεαγορών· επίσης, οι ποσοτικοί περι
ορισμοί του επιτρεπόμενου χρόνου για τηλε
αγορές ή για διαφημιστικά κανάλια δεν δικα
ιολογούνται πλέον δεδομένης της αύξησης
στις επιλογές των καταναλωτών. Παραμένει, 
ωστόσο, σε ισχύ το όριο του ποσοστού 20% 
ανά ώρα για διαφήμιση, εκτός των πλέον χρ
ονοβόρων μορφών διαφήμισης, όπως τηλεπ
ροώθηση πωλήσεων και παράθυρα τηλεαγο
ρών, για τις οποίες απαιτείται περισσότερος
χρόνος εξαιτίας των εγγενών χαρακτηριστικ
ών και της μεθόδου παρουσίασής τους. 

(44) Οι ποσοτικοί περιορισμοί του επιτρεπό
μενου χρόνου για τηλεαγορές ή για διαφημι
στικά κανάλια δεν δικαιολογούνται πλέον δε
δομένης της αύξησης στις επιλογές των κατ
αναλωτών. Παραμένει, ωστόσο, σε ισχύ το
όριο του ποσοστού 20% ανά ώρα για διαφή
μιση, εκτός των πλέον χρονοβόρων μορφών
διαφήμισης, όπως τηλεπροώθηση πωλήσεων
και παράθυρα τηλεαγορών, για τις οποίες απ
αιτείται περισσότερος χρόνος εξαιτίας των ε
γγενών χαρακτηριστικών και της μεθόδου π
αρουσίασής τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 1 (13) [Άρθρο 18, στοιχείο 1].

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Τροπολογία 111
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 44
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(44) Ο περιορισμός της ημερήσιας διάρκει
ας των διαφημίσεων παρέμεινε σχεδόν θεω
ρητικό μέγεθος. Το ωριαίο όριο είναι σημα
ντικότερο δεδομένου ότι ισχύει και κατά τ
η διάρκεια της περιόδου υψηλής τηλεθέασ
ης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να καταργηθε
ί το ημερήσιο όριο, ενώ θα πρέπει να διατη
ρηθεί το ωριαίο για διαφημίσεις και μηνύμ
ατα τηλεαγορών· επίσης, οι ποσοτικοί περι
ορισμοί του επιτρεπόμενου χρόνου για τηλε
αγορές ή για διαφημιστικά κανάλια δεν δικ
αιολογούνται πλέον δεδομένης της αύξηση
ς στις επιλογές των καταναλωτών. Παραμέ
νει, ωστόσο, σε ισχύ το όριο του ποσοστού
20% ανά ώρα για διαφήμιση, εκτός των πλέ
ον χρονοβόρων μορφών διαφήμισης, όπως τ
ηλεπροώθηση πωλήσεων και παράθυρα τηλ
εαγορών, για τις οποίες απαιτείται περισσότ
ερος χρόνος εξαιτίας των εγγενών χαρακτηρ
ιστικών και της μεθόδου παρουσίασής τους.

(44) Παραμένει σε ισχύ το όριο του ποσοστ
ού 20% ανά ώρα για διαφήμιση, συμπεριλα
μβανομένων των πλέον χρονοβόρων μορφώ
ν διαφήμισης, όπως τηλεπροώθηση πωλήσε
ων και παράθυρα τηλεαγορών, για τις οποίε
ς απαιτείται περισσότερος χρόνος εξαιτίας τ
ων εγγενών χαρακτηριστικών και της μεθόδ
ου παρουσίασής τους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η ύπαρξη συνεκτικής δέσμης κανόνων για τον ανταγωνισμό μεταξύ των υπηρε
σιών μέσων επικοινωνίας που βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 112
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 44 A (νέα)

(44a) Στην περίπτωση των κινηματογραφι
κών ταινιών και των έργων με ιδιαίτερα δη
μιουργικό χαρακτήρα, η παρεμβολή οιωνδ
ήποτε διαφημιστικών μηνυμάτων θα πρέπε
ι να πληροί κριτήρια που δεν βλάπτουν την
ακεραιότητα του έργου ή δεν θέτουν σε κίν
δυνο την αξία του, μεταξύ άλλων, από την
άποψη του αφηγηματικού χρόνου.

Or. it



PE 376.424v01-00 68/100 AM\622816EL.doc

EL

Τροπολογία: Rebecca Harms, Monica Frassoni

Τροπολογία 113
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 45

(45) Η συγκαλυμμένη διαφήμιση είναι πρακ
τική που απαγορεύεται από την παρούσα οδ
ηγία εξαιτίας της αρνητικής επίδρασής της σ
τους καταναλωτές. Η απαγόρευση συγκαλυ
μμένης διαφήμισης δεν περιλαμβάνει θεμιτ
ή τοποθέτηση προϊόντων στο πλαίσιο της π
αρούσας οδηγίας. 

(45) Η συγκαλυμμένη διαφήμιση είναι πρακ
τική που απαγορεύεται από την παρούσα οδ
ηγία εξαιτίας της αρνητικής επίδρασής της σ
τους καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασαφηνίζει την αιτιολόγηση της τροπολογίας που αφορά την αιτιολογική σκέψη 40. Βάσει τω
ν όρων που θεσπίζει η τροπολογία 14 επί του άρθρου 3η) (νέα), η χρήση ‘ενισχύσεων της παρα
γωγής’ δεν περιλαμβάνεται στην απαγόρευση της συγκαλυμμένης διαφήμισης, ενώ εξακολουθεί
να απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντων.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Τροπολογία 114
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 45

(45) Η συγκαλυμμένη διαφήμιση είναι πρακ
τική που απαγορεύεται από την παρούσα οδ
ηγία εξαιτίας της αρνητικής επίδρασής της σ
τους καταναλωτές. Η απαγόρευση συγκαλυ
μμένης διαφήμισης δεν περιλαμβάνει θεμιτ
ή τοποθέτηση προϊόντων στο πλαίσιο της π
αρούσας οδηγίας.

(45) Η συγκαλυμμένη διαφήμιση είναι πρακ
τική που απαγορεύεται από την παρούσα οδ
ηγία εξαιτίας της αρνητικής επίδρασής της σ
τους καταναλωτές.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η ύπαρξη συνεκτικής δέσμης κανόνων για τον ανταγωνισμό μεταξύ των υπηρε
σιών μέσων επικοινωνίας που βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες.
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Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Τροπολογία 115
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 46

(46) Η τοποθέτηση προϊόντων αποτελεί πρ
αγματικότητα σε κινηματογραφικά έργα κ
αθώς και σε οπτικοακουστικά έργα που πρ
οορίζονται για την τηλεόραση, τα κράτη μέ
λη όμως ρυθμίζουν την πρακτική αυτή με
διαφορετικό τρόπο. Για να εξασφαλιστούν
ισότιμοι όροι και επομένως να βελτιωθεί η
ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδο
υ μέσων επικοινωνίας, είναι απαραίτητη η
θέσπιση κανόνων όσον αφορά την τοποθέτ
ηση προϊόντων. Ο ορισμός της τοποθέτηση
προϊόντων που εισάγεται στην παρούσα αφ
ορά κάθε μορφή οπτικοακουστικής εμπορι
κής ανακοίνωσης (διαφήμισης) που συνίστ
αται στην συμπερίληψη ή σε αναφορά ενός
προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή του εμπορικο
ύ σήματός τους, ώστε να παρουσιάζεται σε
ένα πρόγραμμα, κατά κανόνα έναντι πληρ
ωμής ή παρόμοιου ανταλλάγματος. Υπάγετ
αι στους ίδιους ποιοτικούς κανόνες και περ
ιορισμούς που ισχύουν για τη διαφήμιση. 

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Συνοχή με τις επόμενες τροπολογίες στο άρθρο 3 στοιχείο (η).

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 116
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 46
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(46) Η τοποθέτηση προϊόντων αποτελεί πρ
αγματικότητα σε κινηματογραφικά έργα καθ
ώς και σε οπτικοακουστικά έργα που προορ
ίζονται για την τηλεόραση, τα κράτη μέλη ό
μως ρυθμίζουν την πρακτική αυτή με διαφο
ρετικό τρόπο. Για να εξασφαλιστούν ισότιμ
οι όροι και επομένως να βελτιωθεί η ανταγ
ωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου μέσ
ων επικοινωνίας, είναι απαραίτητη η θέσπι
ση κανόνων όσον αφορά την τοποθέτηση π
ροϊόντων. Ο ορισμός της τοποθέτηση προϊό
ντων που εισάγεται στην παρούσα αφορά κ
άθε μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής α
νακοίνωσης (διαφήμισης) που συνίσταται
στην συμπερίληψη ή σε αναφορά ενός προϊ
όντος, μιας υπηρεσίας ή του εμπορικού σήμ
ατός τους, ώστε να παρουσιάζεται σε ένα π
ρόγραμμα, κατά κανόνα έναντι πληρωμής
ή παρόμοιου ανταλλάγματος. Υπάγεται στο
υς ίδιους ποιοτικούς κανόνες και περιορισμ
ούς που ισχύουν για τη διαφήμιση. 

(46) Η ενίσχυση στην παραγωγή αποτελεί π
ραγματικότητα σε κινηματογραφικά έργα κα
θώς και σε οπτικοακουστικές ταινίες που π
ροορίζονται για την τηλεόραση, κυρίως στι
ς Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε ορισμέν
α κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη όμως ρυθμίζ
ουν και αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρό
πο την ενίσχυση στην παραγωγή κινηματογ
ραφικών έργων καθώς και οπτικοακουστικ
ών ταινιών που προορίζονται για την τηλεό
ραση. Φαίνεται επομένως απαραίτητη η δι
ευκρίνιση του σημείου αυτού, ούτως ώστε
να επιτευχθεί δίκαιος διασυνοριακός ανταγ
ωνισμός. Η ενίσχυση στην παραγωγή επιτρ
έπει τη συνετή χρήση σπανιζόντων πόρων
χωρίς το μειονέκτημα της παραβίασης της
αρχής του διαχωρισμού. Η ενίσχυση στην
παραγωγή συμβάλλει επίσης στη χρηματοδ
ότηση ευρωπαϊκών ανεξάρτητων παραγωγ
ών χωρίς να διακυβεύει την ανεξαρτησία κ
αι αξιοπιστία του προγράμματος. Ο ορισμό
ς της ενίσχυσης στην παραγωγή που εισάγε
ται στην παρούσα αφορά την συμπερίληψη
ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός εμπο
ρικού σήματος, ώστε να παρουσιάζεται σε υ
πηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοιν
ωνίας που είναι απαραίτητη για δημοσιογρ
αφικούς ή δημιουργικούς λόγους, χωρίς πλ
ηρωμή ή άλλο αντάλλαγμα και χωρίς επιρρ
οή επί του περιεχόμενου εκ μέρους του δια
φημιστή ή του ιδιοκτήτη της εμπορικής τα
υτότητας. Εάν η χρήση ενίσχυσης στην πα
ραγωγή απαιτεί για λόγους περιεχομένου ή
για καλλιτεχνικούς λόγους την παρουσίαση
αγαθών, υπηρεσιών, ονομάτων, εμπορικών
σημάτων ή δραστηριοτήτων ενός παραγωγ
ού αγαθών ή παρόχου υπηρεσιών, ή την αν
αφορά σε αυτά, τούτο πραγματοποιείται χ
ωρίς ειδική ή υπέρμετρη έμφαση. Η ενίσχυ
ση στην παραγωγή περιλαμβάνει επίσης τι
ς ανεξάρτητες περί του περιεχομένου αποφ
άσεις για τη χρησιμοποίηση προϊόντων χω
ρίς υπέρμετρη έμφαση, οι οποίες είναι ανα
πόσταστα συνδεδεμένες με ένα πρόγραμμα
και διευκολύνουν την παραγωγή του, όπως
η χρήση επώνυμων βραβείων σε υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας για
παιδιά, που μπορεί να αποτελέσουν κίνητρ
ο για τη διασκέδαση και συμμετοχή των θε
ατών στο πρόγραμμα. Τα προγράμματα τρ
ίτων χωρών που περιλαμβάνουν ενίσχυση σ
την παραγωγή πρέπει να προσδιορίζονται
σαφώς και να επισημαίνονται ως τέτοια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη ξεκαθαρίζει την έννοια των επιτρεπτών ενισχύσεων στην παραγωγή. Η εν
ίσχυση μιας παραγωγής επιτρέπει τη συνετή χρήση σπανιζόντων οικονομικών πόρων. Μια ενίσ
χυση παραγωγής περιλαμβάνεται σε ένα έργο για λόγους περιεχομένου και όχι για διαφημιστικο
ύς λόγους, με συνέπεια η χρήση της να μην προκαλεί σύγχυση μεταξύ περιεχομένου και διαφήμι
σης. Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος υπονόμευσης της αρχής του διαχωρισμού ή η περικοπή της κ
αλλιτεχνικής ή δημοσιογραφικής ελευθερίας.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 117
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 46

(46) Η τοποθέτηση προϊόντων αποτελεί πρα
γματικότητα σε κινηματογραφικά έργα καθ
ώς και σε οπτικοακουστικά έργα που προορί
ζονται για την τηλεόραση, τα κράτη μέλη όμ
ως ρυθμίζουν την πρακτική αυτή με διαφορε
τικό τρόπο. Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι
όροι και επομένως να βελτιωθεί η ανταγωνι
στικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου μέσων ε
πικοινωνίας, είναι απαραίτητη η θέσπιση κα
νόνων όσον αφορά την τοποθέτηση προϊόντ
ων. Ο ορισμός της τοποθέτηση προϊόντων π
ου εισάγεται στην παρούσα αφορά κάθε μορ
φή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσ
ης (διαφήμισης) που συνίσταται στην συμπε
ρίληψη ή σε αναφορά ενός προϊόντος, μιας
υπηρεσίας ή του εμπορικού σήματός τους, 
ώστε να παρουσιάζεται σε ένα πρόγραμμα, 
κατά κανόνα έναντι πληρωμής ή παρόμοιου
ανταλλάγματος. Υπάγεται στους ίδιους ποιο
τικούς κανόνες και περιορισμούς που ισχύο
υν για τη διαφήμιση. 

(46) Η τοποθέτηση προϊόντων αποτελεί πρα
γματικότητα σε κινηματογραφικά έργα καθ
ώς και σε οπτικοακουστικά έργα που προορί
ζονται για την τηλεόραση, τα κράτη μέλη όμ
ως ρυθμίζουν την πρακτική αυτή με διαφορε
τικό τρόπο. Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι
όροι και επομένως να βελτιωθεί η ανταγωνι
στικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου μέσων ε
πικοινωνίας, είναι απαραίτητη η θέσπιση κα
νόνων όσον αφορά την τοποθέτηση προϊόντ
ων. Ο ορισμός της τοποθέτησης προϊόντων
που εισάγεται στην παρούσα αφορά κάθε μο
ρφή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνω
σης (διαφήμισης) που συνίσταται στην συμπ
ερίληψη ή σε αναφορά ενός προϊόντος, μιας
υπηρεσίας ή του εμπορικού σήματός τους, 
ώστε να παρουσιάζεται σε ένα γραμμικό πρ
όγραμμα, έναντι πληρωμής ή παρόμοιου αντ
αλλάγματος. Υπάγεται στους ίδιους ποιοτικ
ούς κανόνες και περιορισμούς που ισχύουν
για τη διαφήμιση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη γραμμικές υπηρεσίες πρέπει να εξαιρεθούν του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.

Τοποθέτηση προϊόντων υπάρχει μόνον εφόσον καταβάλλεται σχετική πληρωμή. Συνιστά θεμιτή
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πηγή εσόδων εφόσον υπάρχει ικανοποιητική διαφάνεια.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 118
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 47

(47) Οι κανονιστικές αρχές θα πρέπει να είν
αι ανεξάρτητες από τις εθνικές κυβερνήσεις, 
καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών οπ
τικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ώστε ν
α είναι σε θέση να διεξάγουν τις εργασίες το
υς με αμεροληψία και διαφάνεια, και να συμ
βάλλουν στον πλουραλισμό. Είναι απαραίτη
τη η στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής ώστε
να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της παρ
ούσας οδηγίας.

(47) Οι κανονιστικές αρχές θα πρέπει να είν
αι ανεξάρτητες από τις εθνικές κυβερνήσεις, 
καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών οπ
τικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ώστε ν
α είναι σε θέση να διεξάγουν τις εργασίες το
υς με αμεροληψία και διαφάνεια, και να συμ
βάλλουν στον πλουραλισμό. Είναι απαραίτη
τη η στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής ώστε
να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της παρ
ούσας οδηγίας, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη
ν ενδεχόμενη σύσταση ανεξάρτητης ευρωπ
αϊκής αρχής που θα λαμβάνει δεσμευτικές
αποφάσεις τόσο προκειμένου να διασφαλισ
τεί αποτελεσματικότερος ανταγωνισμός όσ
ο και για να προαχθούν οι γενικές συνθήκε
ς που είναι αναγκαίες για πληρέστερη εξασ
φάλιση πλουραλιστικής πληροφόρησης και
ευρύτερης συνειδητοποίησης των πολιτισμι
κών διαφορών.  

Or. it

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 119
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 47
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(47) Οι κανονιστικές αρχές θα πρέπει να είν
αι ανεξάρτητες από τις εθνικές κυβερνήσεις, 
καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών οπ
τικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ώστε ν
α είναι σε θέση να διεξάγουν τις εργασίες το
υς με αμεροληψία και διαφάνεια, και να συμ
βάλλουν στον πλουραλισμό. Είναι απαραίτη
τη η στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής ώστε
να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της παρ
ούσας οδηγίας,

(47) Οι κανονιστικές αρχές θα πρέπει να είν
αι ανεξάρτητες από τις εθνικές κυβερνήσεις, 
καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών οπ
τικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ώστε ν
α είναι σε θέση να διεξάγουν τις εργασίες το
υς με αμεροληψία και διαφάνεια, και να συμ
βάλλουν στον πλουραλισμό. Είναι απαραίτη
τη η στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής ώστε
να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της παρ
ούσας οδηγίας. Die Besonderheiten der 
nationalen Medienordnungen in der 
Organisation der Regulierungsbehörden 
und –gremien bleiben gewährleistet -

Or. de

Αιτιολόγηση

Diese Formulierung berücksichtigt die unterschiedlichen nationalen Organisationsformen der 
Aufsicht in den Mitgliedstaaten.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 120
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 47

(47) Οι κανονιστικές αρχές θα πρέπει να είν
αι ανεξάρτητες από τις εθνικές κυβερνήσεις, 
καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών οπ
τικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ώστε ν
α είναι σε θέση να διεξάγουν τις εργασίες το
υς με αμεροληψία και διαφάνεια, και να συμ
βάλλουν στον πλουραλισμό. Είναι απαραίτη
τη η στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής ώστε
να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της παρ
ούσας οδηγίας,

(47) Οι κανονιστικές αρχές θα πρέπει να είν
αι ανεξάρτητες από τις εθνικές κυβερνήσεις, 
καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών οπ
τικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ώστε ν
α είναι σε θέση να διεξάγουν τις εργασίες το
υς με αμεροληψία και διαφάνεια, και να συμ
βάλλουν στον πλουραλισμό. Οι αρμοδιότητ
ές τους, στο θέμα του ελέγχου του περιεχομ
ένου, πρέπει να περιορίζονται στα θέματα
και τις υποχρεώσεις που εξετάζονται  στην
παρούσα οδηγία, χωρίς να ασκούν σε καμί
α περίπτωση οιονδήποτε έλεγχο όσον αφορ
ά την αλήθεια της πληροφορίας. Είναι απα
ραίτητη η στενή συνεργασία μεταξύ των εθν
ικών ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής
ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή τη
ς παρούσας οδηγίας,
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Or. es

Αιτιολόγηση

Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν είναι κατά κανένα τρόπο έργο των κανονιστικ
ών αρχών. Ο ρόλος αυτός ανήκει αποκλειστικώς στους δικαστές και τα δικαστήρια. Εάν μπορο
ύσε μια κανονιστική αρχή να αποφασίσει εάν μια πληροφορία είναι ή όχι αληθινή αυτό θα σήμ
αινε καθιέρωση της ανελεύθερης αρχής της προληπτικής λογοκρισίας. Πολλοί πολίτες έχουν πα
ραπονεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 121
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

Τίτλος (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τα ακόλουθ
α: 

“Οδηγία [αριθμός] του Ευρωπαϊκού Κοινοβ
ουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισ
μό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών κ
αι διοικητικών διατάξεων των κρατών μελώ
ν σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοα
κουστικών μέσων επικοινωνίας (οδηγία για
τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικ
οινωνίας)”.

(1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τα ακόλουθ
α:

“Οδηγία [αριθμός] του Ευρωπαϊκού Κοινοβ
ουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισ
μό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών κ
αι διοικητικών διατάξεων των κρατών μελώ
ν σχετικά με την παροχή γραμμικών υπηρεσ
ιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας
(οδηγία για τις γραμμικές υπηρεσίες οπτικο
ακουστικών μέσων επικοινωνίας)”.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να εκσυγχρονιστεί ώστε να εξασφαλίζεται η ουδετερότητά της ως προς τις διά
φορες πλατφόρμες, αλλά το πεδίο της δεν πρέπει να επεκταθεί στις μη γραμμικές υπηρεσίες.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 122
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (α) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(α) ‘υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επι
κοινωνίας’, υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθ
ρα 49 και 50 της Συνθήκης, κύριος σκοπός τ
ης οποίας είναι η παροχή κινούμενων εικόν
ων με ή χωρίς ήχο, με σκοπό της να ενημερ
ώσει, να ψυχαγωγήσει ή να εκπαιδεύσει το ε
υρύ κοινό μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικ
οινωνιών υπό την έννοια του άρθρου 2 στοι
χείο α) της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπ
αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(α) ‘γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών
μέσων επικοινωνίας’, υπηρεσία όπως ορίζετ
αι στα άρθρα 49 και 50 της Συνθήκης, κύριο
ς σκοπός της οποίας είναι η παροχή κινούμε
νων εικόνων με ή χωρίς ήχο, με σκοπό της ν
α ενημερώσει, να ψυχαγωγήσει ή να εκπαιδε
ύσει το ευρύ κοινό μέσω δικτύων ηλεκτρονι
κών επικοινωνιών υπό την έννοια του άρθρ
ου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/EΚ το
υ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβο
υλίου, και επιπρόσθετα ‘γραμμική υπηρεσί
α οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας’
υπηρεσία στην οποία ένα πάροχος υπηρεσι
ών μέσων επικοινωνίας αποφασίζει τη χρο
νική στιγμή της μετάδοσης συγκεκριμένου
προγράμματος και θεσπίζει το χρονικό πρό
γραμμα που χαρακτηρίζεται από τη χρονολ
ογική διαδοχή διαφορετικών προγραμμάτ
ων. Δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες επικοιν
ωνίας που προσφέρουν πληροφορίες ή άλλ
α μηνύματα κατ’ αίτηση ή ‘υπηρεσίες της
κοινωνίας των πληροφοριών’ ως ορίζεται
στο άρθρο 1 της οδηγίας 98/34/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των εκπομπών πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλάβει υπηρεσίες που είναι ίδιας
φύσης προς τις παραδοσιακές προγραμματισμένες υπηρεσίες εκπομπών αλλά μεταδίδονται από
διαφορετικές πλατφόρμες.

Όμως, η οδηγία δεν πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει μη γραμμικές υπηρεσίες που π
ρέπει να εξακολουθήσουν να διέπονται από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο ως ‘υπηρεσ
ίες της κοινωνίας των πληροφοριών’.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 123
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (α) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(α) ‘υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επι
κοινωνίας’, υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθ
ρα 49 και 50 της Συνθήκης, κύριος σκοπός τ
ης οποίας είναι η παροχή κινούμενων εικόν
ων με ή χωρίς ήχο, με σκοπό της να ενημερ
ώσει, να ψυχαγωγήσει ή να εκπαιδεύσει το ε
υρύ κοινό μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικ
οινωνιών υπό την έννοια του άρθρου 2 στοι
χείο α) της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπ
αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(α) ‘υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επι
κοινωνίας’, υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθ
ρα 49 και 50 της Συνθήκης, κύριος σκοπός τ
ης οποίας είναι η παροχή κινούμενων εικόν
ων με ή χωρίς ήχο, με σκοπό της να ενημερ
ώσει, να ψυχαγωγήσει ή να εκπαιδεύσει το ε
υρύ κοινό μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικ
οινωνιών υπό την έννοια του άρθρου 2 στοι
χείο α) της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπ
αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· ο
παρών ορισμός δεν περιλαμβάνει τις υπηρε
σίες της κοινωνίας των πληροφοριών ως ο
ρίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 98/48/Ε
Κ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι το πεδίο της οδηγίας σχετίζεται με τις τηλεοπτικές και παρεμφερείς υπηρεσίε
ς, όπως ήταν ο αρχικός σκοπός, και προβαίνει σε διάκριση μεταξύ «μαζικών μέσων» και «εξατ
ομικευμένων μέσων».

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 124
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (α) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(α) ‘υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επι
κοινωνίας’, υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθ
ρα 49 και 50 της Συνθήκης, κύριος σκοπός τ
ης οποίας είναι η παροχή κινούμενων εικόν
ων με ή χωρίς ήχο, με σκοπό της να ενημερ
ώσει, να ψυχαγωγήσει ή να εκπαιδεύσει το ε
υρύ κοινό μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικ
οινωνιών υπό την έννοια του άρθρου 2 στοι
χείο α) της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπ
αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(α) ‘υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επι
κοινωνίας’, υπηρεσία που προσφέρεται υπό
την συντακτική ευθύνη ενός παρόχου υπηρ
εσιών μέσων επικοινωνίας όπως ορίζεται σ
τα άρθρα 49 και 50 της Συνθήκης, κύριος σκ
οπός της οποίας είναι η παροχή προγραμμά
των που αποτελούνται από κινούμενες εικό
νες με ή χωρίς ήχο, με σκοπό της να ενημερ
ώσει, να ψυχαγωγήσει ή να εκπαιδεύσει το ε
υρύ κοινό μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικ
οινωνιών υπό την έννοια του άρθρου 2 στοι
χείο α) της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπ
αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η
παρούσα οδηγία δεν καλύπτει τον τύπο, υπ
ό έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή οιαδήποτ
ε υπηρεσία κύριος στόχος της οποίας είναι
η παροχή ειδήσεων, της οποίας το οπτικοα
κουστικό μέρος δεν αποτελεί το κύριο συστ
ατικό. Γίνονται σεβαστές οι εθνικές συνταγ
ματικές διατάξεις που εγγυώνται την ελευθ
ερία του τύπου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι το πεδίο της οδηγίας σχετίζεται με τις τηλεοπτικές και παρεμφερείς υπηρεσίε
ς, όπως ήταν ο αρχικός σκοπός, και προβαίνει σε διάκριση μεταξύ «μαζικών μέσων» και «εξατ
ομικευμένων μέσων».

Τροπολογία: Herbert Reul

Τροπολογία 125
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (α) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(α) ‘υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επι
κοινωνίας’, υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθ
ρα 49 και 50 της Συνθήκης, κύριος σκοπός τ
ης οποίας είναι η παροχή κινούμενων εικόν
ων με ή χωρίς ήχο, με σκοπό της να ενημερ
ώσει, να ψυχαγωγήσει ή να εκπαιδεύσει το ε
υρύ κοινό μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικ
οινωνιών υπό την έννοια του άρθρου 2 στοι
χείο α) της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπ
αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(α) ‘υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επι
κοινωνίας’, υπηρεσία  όπως ορίζεται στα άρ
θρα 49 και 50 της Συνθήκης, που παρέχεται
υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσ
ιών οπτικοακουστικών μέσων, κύριος σκοπ
ός της οποίας είναι η παροχή προγραμμάτω
ν αποτελούμενων από κινούμενες εικόνες μ
ε ή χωρίς ήχο, με σκοπό της να ενημερώσει, 
να ψυχαγωγήσει ή να εκπαιδεύσει το ευρύ κ
οινό μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινων
ιών υπό την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο
α) της οδηγίας 2002/21/EΚ, τα οποία πληρο
ύν τα κριτήρια του ορισμού της τηλεοπτική
ς εκπομπής σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχε
ίο (γ) ή της 'μη γραμμικής υπηρεσίας' σύμ
φωνα με το άρθρο 1 στοιχείο (ε).

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στον τ
ύπο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στο
ν οποίο το οπτικοακουστικό στοιχείο δεν α
ποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο. Πρέπει να τη
ρούνται οι συνταγματικές διατάξεις που εγ
γυώνται ελευθερία του τύπου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι 'υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων' είναι ο γενικός όρος για τα τηλεοπτικά προγράμματα (
γραμμικές υπηρεσίες) και τις μη γραμμικές υπηρεσίες. Προκειμένου να γίνει πιο σαφής διάκρισ
η μεταξύ των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και άλλων οπτικοακουστικών υπηρεσιών, π
ρέπει να διευκρινιστεί ότι η παροχή κινούμενων εικόνων περιλαμβάνει προγράμματα για τα οπ
οία ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων φέρει τη συντακτική ευθύνη.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 126
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (α) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(α) ‘υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επι
κοινωνίας’, υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθ
ρα 49 και 50 της Συνθήκης, κύριος σκοπός τ
ης οποίας είναι η παροχή κινούμενων εικόν
ων με ή χωρίς ήχο, με σκοπό της να ενημερ
ώσει, να ψυχαγωγήσει ή να εκπαιδεύσει το ε
υρύ κοινό μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικ
οινωνιών υπό την έννοια του άρθρου 2 στοι
χείο α) της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπ
αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(α) ‘υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επι
κοινωνίας’, υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθ
ρα 49 και 50 της Συνθήκης, κύριος σκοπός τ
ης οποίας είναι η παροχή κινούμενων εικόν
ων με ή χωρίς ήχο, με σκοπό της να ενημερ
ώσει, να ψυχαγωγήσει ή να εκπαιδεύσει το ε
υρύ κοινό μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικ
οινωνιών υπό την έννοια του άρθρου 2 στοι
χείο α) της οδηγίας 2002/21/EΚ του Ευρωπ
αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σ
υμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών τ
ηλεκειμένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει επίσης να καλύπτει τα συνοδευτικά τηλεκείμενα.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 127
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (β) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(β) ‘πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνία
ς’, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη
συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτι
κοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και
που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό
οργανώνεται·

(β) ‘πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνία
ς’, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη
συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτι
κοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και
που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό
οργανώνεται· ο παρών ορισμός δεν καλύπτ
ει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απλώς
συγκεντρώνουν ή μεταβιβάζουν περιεχόμεν
ο ή προσφέρουν προς πώληση πακέτα τέτο
ιων υπηρεσιών, για τα οποία τρίτοι έχουν τ
ην συντακτική ευθύνη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απλή συγκέντρωση, μετάδοση ή εκ νέου πώληση προσφορών περιεχομένου του οποίου τη συ
ντακτική ευθύνη φέρουν τρίτα μέρη δεν εμπίπτει στον ορισμό των παρόχων υπηρεσιών μέσων ε
πικοινωνίας και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.
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Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 128
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (β) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(β) ‘πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνία
ς’, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη
συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτι
κοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και
που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό
οργανώνεται·

(β) ‘πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνία
ς’, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη
συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτι
κοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και
που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό
οργανώνεται· οι υπηρεσίες που συνίστανται
απλώς στη συγκέντρωση, μετάδοση, φύλαξ
η ή προώθηση περιεχομένου τρίτων μερών
δεν εμπίπτουν στον παρόντα ορισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απλή συγκέντρωση, μετάδοση, φύλαξη και προώθηση περιεχομένου του οποίου τη συντακτικ
ή ευθύνη φέρουν τρίτα μέρη δεν πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 129
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (β) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(β) ‘πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνία
ς’, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη
συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτι
κοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και
που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό
οργανώνεται·

(β) ‘πάροχος γραμμικών οπτικοακουστικών
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας’, το φυσικό
ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ε
υθύνη για την επιλογή του οπτικοακουστικο
ύ περιεχομένου της υπηρεσίας οπτικοακουσ
τικών μέσων επικοινωνίας και που καθορίζε
ι τη σειρά με την οποία αυτό μεταδίδεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 1, στοιχείο (a).
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Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 130
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (γ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ) ‘τηλεοπτική εκπομπή’ γραμμική υπηρεσί
α οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όπ
ου ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνί
ας αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην οποί
α μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμ
α και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα μεταδ
όσεων·

(γ) 'γραμμική υπηρεσία' (π.χ. τηλεοπτική ε
κπομπή) υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσω
ν επικοινωνίας που περιλαμβάνει την αρχικ
ή μετάδοση σε κωδικοποιημένη ή σε μη κ
ωδικοποιημένη μορφή, τηλεοπτικών προγρ
αμμάτων σε απροσδιόριστο αριθμό δυνητι
κών τηλεθεατών, στους οποίους μεταδίδον
ται ταυτόχρονα οι ίδιες εικόνες ανεξάρτητ
α από τον τρόπο μετάδοσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στον ορισμό της "γραμμικής υπηρεσίας" θα πρέπει επίσης να επισημαίνεται το γεγονός ότι οι εν
λόγω υπηρεσίες είναι ουδέτερες από απόψεως τεχνολογίας.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 131
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (γ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ) ‘τηλεοπτική εκπομπή’ γραμμική υπηρεσί
α οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όπ
ου ο των πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοι
νωνίας αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην
οποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγρ
αμμα και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα με
ταδόσεων·

(γ) ‘γραμμική υπηρεσία’ ή ‘τηλεοπτική εκπ
ομπή’ γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικώ
ν μέσων επικοινωνίας όπου μια χρονολογικ
ή διαδοχή προγραμμάτων μεταδίδεται ταυ
τόχρονα σε απροσδιόριστο αριθμό δυνητικ
ών χρηστών σε χρονική στιγμή που αποφα
σίζει ο πάροχος των υπηρεσιών μέσων επικ
οινωνίας σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα μετ
αδόσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση
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Διευκρίνιση.

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 132
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (γ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ) ‘τηλεοπτική εκπομπή’ γραμμική υπηρεσ
ία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ό
που ο των πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοι
νωνίας αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην
οποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγρα
μμα και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα μετ
αδόσεων·

(γ) ‘γραμμική υπηρεσία’, συμπεριλαμβανο
μένης της ‘τηλεοπτικής εκπομπής’ γραμμικ
ή υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοι
νωνίας όπου ο πάροχος υπηρεσιών μέσων ε
πικοινωνίας αποφασίζει τη χρονική στιγμή σ
την οποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρ
όγραμμα επί τη βάσει σταθερού χρονοδιαγ
ράμματος που έχει θεσπίσει·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση μιας εκ των βασικών εννοιών της οδηγίας: των γραμμικών υπηρεσιών.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 133
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (γ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ) ‘τηλεοπτική εκπομπή’ γραμμική υπηρεσί
α οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όπ
ου ο των πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοι
νωνίας αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην
οποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγρ
αμμα και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα με
ταδόσεων·

(γ) ‘τηλεοπτική εκπομπή’ γραμμική υπηρεσί
α οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όπ
ου μεταδίδεται ταυτόχρονα περιεχόμενο σε
απροσδιόριστο αριθμό δυνητικών χρηστών
·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των γραμμικών υπηρεσιών πρέπει να βασίζεται στο πλαίσιο εντός του οποίου οι χρή
στες χρησιμοποιούν το περιεχόμενο. Αυτό είναι το σημαντικό για να οριστεί η ανάγκη των χρησ
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τών για ρυθμιστική προστασία.

Ο προσδιορισμός του φέροντος τη συντακτική ευθύνη προς ρύθμιση του περιεχομένου θα αποδ
εικνύεται όλο και δυσχερέστερος. Επίσης, η ύπαρξη και ο ίδιος ο ορισμός του χρονοδιαγράμματ
ος ενδέχεται να υποστεί σημαντικές αλλαγές τα προσεχή έτη.

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 134
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (γ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ) ‘τηλεοπτική εκπομπή’ γραμμική υπηρεσ
ία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας
όπου ο των πάροχος υπηρεσιών μέσων επι
κοινωνίας αποφασίζει τη χρονική στιγμή σ
την οποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο π
ρόγραμμα και καθορίζει το χρονοδιάγραμμ
α μεταδόσεων·

(γ) ‘γραμμική υπηρεσία’ ή ‘τηλεοπτική εκπ
ομπή’ η μετάδοση διαφόρων προγραμμάτ
ων με οιοδήποτε μέσο, κωδικοποιημένη ή
μη και με χρονολογική σειρά· τα προγράμμ
ατα αυτά μεταδίδονται στη συσκευή του χ
ρήστη σε χρονική στιγμή που αποφασίζει ο
πάροχος των υπηρεσιών μέσων επικοινωνί
ας, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα μεταδόσε
ων·

Or. xm

Αιτιολόγηση

Διευκρινιστική τροπολογία.

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 135
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (γ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ) ‘τηλεοπτική εκπομπή’ γραμμική υπηρεσί
α οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όπ
ου ο των πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοιν
ωνίας αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην ο
ποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμ
μα και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα μεταδ
όσεων·

(γ) ‘τηλεοπτική εκπομπή’ γραμμική υπηρεσί
α οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, π
ου χαρακτηρίζεται από διαδοχή προγραμμ
άτων που περιέχουν διαφοροποιημένη προ
σφορά επιμελημένου περιεχομένου και όπο
υ ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας
αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην οποία μ
εταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και
καθορίζει το χρονοδιάγραμμα μεταδόσεων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των γραμμικών υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις τη
λεοπτικές προσφορές. Αυτό συμβαίνει μόνον εάν ο πάροχος των υπηρεσιών μέσων επικοινωνία
ς καθορίζει το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος με διαφοροποιημένη προσφορά επιμελημένο
υ περιεχομένου.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Τροπολογία 136
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (δ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(δ) ‘τηλεοπτικός οργανισμός’ ο πάροχος γρ
αμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσ
ων επικοινωνίας·

(δ) ‘τηλεοπτικός οργανισμός’ ο πάροχος τηλ
εοπτικών προγραμμάτων και γραμμικών υπ
ηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινω
νίας·

Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια των γραμμικών υπηρεσιών.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 137
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ε) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην
οποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγρ
αμμα από προσφερόμενο περιεχόμενο το ο
ποίο έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών μέ
σων επικοινωνίας·

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας που περιλ
αμβάνει προσφορά οπτικοακουστικού περι
εχομένου την οποία επεξεργάζεται και συν
θέτει ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοιν
ωνίας και στο πλαίσιο της οποίας ο χρήστη
ς υποβάλλει ατομική αίτηση για τη μετάδο
ση ενός προγράμματος.

Or. de

Αιτιολόγηση
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Αποσαφηνίζεται ο όρος ‘μη γραμμική υπηρεσία’ ως κατ’ αίτηση υπηρεσία μέσων επικοινωνίας.

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 138
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ε) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην
οποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγρ
αμμα από προσφερόμενο περιεχόμενο το ο
ποίο έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών μέ
σων επικοινωνίας·

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας, που παρ
έχεται μέσω ηλεκτρονικού δικτύου επικοιν
ωνιών υπό την έννοια του άρθρου 2(α) της
οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοιν
οβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβ
ανομένων της καλωδιακής, δορυφορικής ή
επίγειας τηλεόρασης, της τηλεόρασης IP ή
κινητών δικτύων, με τα κάτωθι πρόσθετα
κριτήρια:

- ο χρήστης υποβάλει ατομική αίτηση για σ
υγκεκριμένη υπηρεσία (συμπεριλαμβανομέ
νης μιας συνδρομητικής υπηρεσίας) βάσει
επιλογής περιεχομένου που έχει επιλέξει ο π
άροχος της υπηρεσίας μέσων επικοινωνίας
·

- η υπηρεσία περιλαμβάνει προγράμματα π
ου είναι κατάλληλα για προβολή σε γραμμι
κή υπηρεσία, όπως π.χ. ταινίες μεγάλου μή
κους, αθλητικές εκδηλώσεις και προγράμμ
ατα σε μορφή ήδη καθιερωμένη για τηλεοπ
τική διανομή, όπως οι κωμωδίες, τα ντοκυ
μανταίρ, τα παιδικά προγράμματα και τα
πρωτότυπα δραματικά έργα·

- η υπηρεσία απευθύνεται στην ίδια μαζική
αγορά με τις γραμμικές υπηρεσίες·

- η υπηρεσία βασίζεται στην ιδιοκτησία τω
ν δικαιωμάτων διανομής για ευρύ κατάλογ
ο προγραμμάτων·

- η μορφή, η παρουσίαση και τα μέσα πρόσ
βασης της υπηρεσίας κάνουν το χρήστη να
αναμένει ρυθμιστική προστασία παρεμφερ
ή προς την ισχύουσα για τις γραμμικές υπη
ρεσίες·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία υποστηρίζει το στόχο του εισηγητή να διευρύνει το πεδίο της οδηγίας και στις πα
ρεμφερείς προς τις τηλεοπτικές υπηρεσίες του μη γραμμικού τομέα και προσθέτει δύο επιπλέον
κριτήρια στα αναφερόμενα στην πρόταση του εισηγητή (ίδια αγορά και ιδιοκτησία διαφοροποιη
μένου καταλόγου). Επιδιώκει επίσης να βελτιώσει το δεύτερο κριτήριο του εισηγητή (προτιμών
ται οι λέξεις ‘περιλαμβάνει προγράμματα’) ούτως ώστε να αποφευχθεί η έγκριση νομοθεσίας μ
ε υπερβολικά ευρύ πεδίο.

Αυτό ευθυγραμμίζεται και με την ίδια την πρόταση της Επιτροπής. Οι αιτιολογικές σκέψεις 13 κ
αι 14 αναφέρουν ότι η οδηγία πρέπει να ισχύει μόνο για υπηρεσίες με χαρακτήρα ‘μαζικής επικ
οινωνίας’. Τα δύο πρόσθετα κριτήρια συμβάλουν στον ορισμό της πρόθεσης αυτής στο μη γραμ
μικό τομέα:

α) η διεύρυνση του πεδίου της οδηγίας έχει δικαιολογηθεί εν μέρει λόγω της υποτιθέμενης ανάγ
κης να επιτευχθεί ‘ισότιμος ανταγωνισμός’ μεταξύ των ρ/τ παραδοσιακών φορέων και των παρ
όχων μη γραμμικών υπηρεσιών. Συνεπάγεται εκ τούτου ότι υποχρεώσεις πρέπει να επιβληθούν
μόνον σε όσους παρόχους γραμμικών υπηρεσιών καλύπτουν την ίδια αγορά με τους παραδοσια
κούς φορείς. Το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ διασυνδέει εν μέρει τον ορισμό της αγοράς με το
δυναμικό υποκατάστασης της προσφοράς. Στον τομέα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών το δυ
ναμικό αυτό περιορίζεται από το χρόνο και τα χρήματα που απαιτούνται για την εκπόνηση κατα
λόγου διαφοροποιημένων προγραμμάτων·

β) μόνον υπηρεσίες με διαφοροποιημένη προσφορά προγράμματος θα είναι σε θέση να καλύψο
υν την ίδια μαζική αγορά με τους βασικούς ρ/τ φορείς.

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 139
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ε) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην ο
ποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμ
μα από προσφερόμενο περιεχόμενο το οποί
ο έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών μέσων
επικοινωνίας·

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης αποφασίζει, ή μπορεί να επηρεάσει, τ
η χρονική στιγμή στην οποία μεταδίδεται έν
α συγκεκριμένο πρόγραμμα ή το είδος του
προγράμματος που θα μεταδοθεί από προσ
φερόμενο περιεχόμενο το οποίο έχει επιλέξε
ι ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, 
ή όπου ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοι
νωνίας προσαρμόζει την υπηρεσία σε εκπε
φρασμένες προτιμήσεις των χρηστών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προσπαθεί να λάβει καλύτερα υπόψη τους πολλαπλούς τρόπους προσαρμογ
ής της υπηρεσίας στις προσδοκίες των χρηστών.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 140
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ε) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην
οποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγρ
αμμα από προσφερόμενο περιεχόμενο το ο
ποίο έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών μέσ
ων επικοινωνίας·

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης υποβάλλει ατομική αίτηση για τη με
τάδοση συγκεκριμένης υπηρεσίας οπτικοα
κουστικών μέσων επικοινωνίας από επιλογ
ή περιεχομένου που προσφέρει ο πάροχος υ
πηρεσιών μέσων επικοινωνίας·

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 141
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ε) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην
οποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγρ
αμμα από προσφερόμενο περιεχόμενο το ο
ποίο έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών μέ
σων επικοινωνίας·

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ οιαδήποτε υπηρ
εσία οπτικοακουστικών μέσων η οποία δεν
είναι ‘γραμμική υπηρεσία’·

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 142
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ε) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην
οποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγρ
αμμα από προσφερόμενο περιεχόμενο το ο
ποίο έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών μέ
σων επικοινωνίας·

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης ζητεί ατομικά τη μετάδοση μιας συγ
κεκριμένης υπηρεσίας οτπικοακουστικών
μέσων, βάσει ευρέος φάσματος που έχει συ
ντεθεί υπό την συντακτική ευθύνη του παρ
όχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας·
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Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να οριστεί η έννοια της 'μη γραμμικής υπηρεσίας' ως υπηρεσίας οπτικοακουστ
ικών μέσων που έχει δημιουργηθεί υπό την συντακτική ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών και δια
τίθεται στον χρήστη κατόπιν αίτησης.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 143
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ε) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην ο
ποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμ
μα από προσφερόμενο περιεχόμενο το οποί
ο έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών μέσων
επικοινωνίας·

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης προσδιορίζει τη χρονική στιγμή στην
οποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγρα
μμα από προσφερόμενο περιεχόμενο το οπο
ίο έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών μέσων
επικοινωνίας, ή τα κριτήρια που προσδιορί
ζουν τη σειρά μετάδοσης του περιεχομένου
·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να συμπεριληφθούν στις μη γραμμικές υπηρεσίες που θα καλ
ύπτονται από την οδηγία οι υπηρεσίες που ζητούνται με χρήση λογισμικού και βάσει προτιμήσε
ων.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 144
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ε) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην ο
ποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγρα
μμα από προσφερόμενο περιεχόμενο το οπο
ίο έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών μέσων
επικοινωνίας·

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης υποβάλλει ατομική αίτηση για συγκε
κριμένη υπηρεσία και αποφασίζει τη χρονικ
ή στιγμή στην οποία μεταδίδεται η υπηρεσί
α αυτή από προσφερόμενο περιεχόμενο το
οποίο έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών μέ
σων επικοινωνίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον ορισμό των μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας πρέπει
να τονιστεί το ατομικό αίτημα του καταναλωτή για συγκεκριμένες υπηρεσίες οπτικοακουστικών
μέσων επικοινωνίας.

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 145
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ε) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην ο
ποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμ
μα από προσφερόμενο περιεχόμενο το οποί
ο έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών μέσων
επικοινωνίας·

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας, παρεχόμ
ενη μέσω ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνι
ών υπό την έννοια του άρθρου 2(α) της οδη
γίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβο
υλίου και του Συμβουλίου, όπου ο χρήστης
αποφασίζει με ατομική αίτηση τη χρονική σ
τιγμή στην οποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμ
ένο πρόγραμμα από προσφερόμενο περιεχό
μενο το οποίο έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρ
εσιών μέσων επικοινωνίας που έχει τα κάτ
ωθι πρόσθετα χαρακτηριστικά: ο χρήστης
υποβάλλει ατομική αίτηση για συγκεκριμέν
η υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των συ
νδρομητικών υπηρεσιών) από επιλογή περι
εχομένου που προσφέρει ο πάροχος υπηρεσ
ιών μέσων επικοινωνίας·

Or. xm

Αιτιολόγηση
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Η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας που περιλαμβάνεται στην παρούσα οδηγία όσον αφορά
τον πάροχο υπηρεσιών γραμμικών και μη μέσων επικοινωνίας δεν απαιτεί την ειδική αναφορά
των τεχνολογιών μετάδοσης.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 146
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ε) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου ο χρ
ήστης αποφασίζει τη χρονική στιγμή στην ο
ποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμ
μα από προσφερόμενο περιεχόμενο το οποί
ο έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών μέσων
επικοινωνίας·

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου οι χ
ρήστες προσδιορίζουν με ατομική αίτηση τ
η χρονική στιγμή στην οποία μεταδίδεται έν
α συγκεκριμένο πρόγραμμα από επιλογή πε
ριεχομένου που έχει επιμεληθεί και συλλέξε
ι ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνία
ς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των γραμμικών υπηρεσιών πρέπει να βασίζεται στο πλαίσιο στο οποίο οι χρήστες έχ
ουν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Αυτό είναι το σημαντικό για τον ορισμό της ανάγκης ρυθμιστικ
ής προστασίας των χρηστών. Διευκρινίζεται επίσης ο όρος ‘μη γραμμικές υπηρεσίες’ ως μια κα
τ’ αίτηση υπηρεσία μέσων επικοινωνίας.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 147
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (στ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(στ) ‘οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωσ
η’ κινούμενες εικόνες με ή χωρίς ήχο που σ
υνοδεύουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέ
σων επικοινωνίας και προορίζονται για την
άμεση ή έμμεση προώθηση των προϊόντων, 
υπηρεσιών ή της συμβολικής εικόνας ενός φ
υσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικο
νομική δραστηριότητα·

(στ) ‘οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωσ
η’ κινούμενες εικόνες με ή χωρίς ήχο που μ
εταδίδονται ως μέρος υπηρεσιών οπτικοακ
ουστικών μέσων επικοινωνίας και προορίζο
νται για την άμεση ή έμμεση προώθηση των
προϊόντων, υπηρεσιών ή της συμβολικής εικ
όνας ενός νομικού προσώπου που ασκεί οικ
ονομική δραστηριότητα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 148
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (στ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(στ) ‘οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωσ
η’ κινούμενες εικόνες με ή χωρίς ήχο που σ
υνοδεύουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέ
σων επικοινωνίας και προορίζονται για την
άμεση ή έμμεση προώθηση των προϊόντων, 
υπηρεσιών ή της συμβολικής εικόνας ενός φ
υσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικο
νομική δραστηριότητα·

(στ) ‘οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωσ
η’ κινούμενες εικόνες με ή χωρίς ήχο που μ
εταδίδονται ως μέρος γραμμικών υπηρεσι
ών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας
και προορίζονται για την άμεση ή έμμεση π
ροώθηση των προϊόντων, υπηρεσιών ή της
συμβολικής εικόνας ενός φυσικού ή νομικο
ύ προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηρ
ιότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση της αιτιολογικής σκέψης 13 σχετικά με τη Διευκρίνιση της διεύρυνσης της
οδηγίας και στις μη γραμμικές υπηρεσίες. Η αρχική διατύπωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ν
α υπαχθούν οι διαφημίσεις σε όλο το φάσμα των γραμμικών τηλεοπτικών υποχρεώσεων, ακόμη
και αν καταναλώνονται κατά μη γραμμικό τρόπο (π.χ. αντί να αποτελούν μέρος του γραμμικού
χρονοδιαγράμματος, καλούνται οι χρήστες να πιέσουν αλληλεπιδραστικό πλήκτρο για να μεταδ
οθεί το σχετικό υλικό). Οι μη γραμμικές διαφημίσεις είναι εξ ορισμού υπό τον έλεγχο του θεατή
και δεν υπάρχει επομένως λόγος να υπαχθούν σε αυστηρότερες διατάξεις απ’ ότι οι διαφημίσεις
σε κάποιο έγχρωμο περιοδικό.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 149
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (στ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(στ) ‘οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωσ
η’ κινούμενες εικόνες με ή χωρίς ήχο που σ
υνοδεύουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέ
σων επικοινωνίας και προορίζονται για την
άμεση ή έμμεση προώθηση των προϊόντων,
υπηρεσιών ή της συμβολικής εικόνας ενός φ
υσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικο
νομική δραστηριότητα·

(στ) ‘οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωσ
η’ κινούμενες εικόνες με ή χωρίς ήχο που σ
υνοδεύουν ή συμπεριλαμβάνονται σε υπηρε
σίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας
και προορίζονται για την άμεση ή έμμεση π
ροώθηση των προϊόντων, υπηρεσιών ή της
συμβολικής εικόνας ενός φυσικού ή νομικο
ύ προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηρ
ιότητα έναντι πληρωμής ή παρεμφερούς αν
ταλλάγματος ή προς αυτοπροβολή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός πρέπει να περιλαμβάνει ρητά το χρηματικό ή άλλο αντάλλαγμα τέτοιου είδους
ανακοινώσεων.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 150
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (στ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(στ) ‘οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωσ
η’ κινούμενες εικόνες με ή χωρίς ήχο που σ
υνοδεύουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέ
σων επικοινωνίας και προορίζονται για την
άμεση ή έμμεση προώθηση των προϊόντων, 
υπηρεσιών ή της συμβολικής εικόνας ενός φ
υσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικο
νομική δραστηριότητα·

(στ) ‘οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωσ
η’ κινούμενες εικόνες με ή χωρίς ήχο που μ
εταδίδονται ως μέρος υπηρεσιών οπτικοακ
ουστικών μέσων επικοινωνίας και προορίζο
νται για την άμεση ή έμμεση προώθηση των
προϊόντων, υπηρεσιών ή της συμβολικής εικ
όνας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου πο
υ ασκεί οικονομική δραστηριότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση διευκρινίζει ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις μετα
δίδονται ως μέρος υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Λαμβάνεται έτσι υπόψη
η μεγαλύτερη λειτουργικότητα των νέων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και το γεγονός ότι ο χ
ρήστης ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο επί των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων που κατ
αναλώνει.

Τροπολογία: John Purvis
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Τροπολογία 151
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (η) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(η) «συγκαλυμμένη διαφήμιση», η προφορικ
ή ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμ
πορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, το
υ εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτω
ν ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός πα
ρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυ
τή γίνεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό γι
α διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παρ
απλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτή
ρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίασ
η θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως όταν γίνετ
αι έναντι αμοιβής ή ανάλογου ανταλλάγματ
ος·

(η) «συγκαλυμμένη διαφήμιση», η προφορικ
ή ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμ
πορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, το
υ εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτω
ν ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός πα
ρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυ
τή γίνεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό γι
α διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παρ
απλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτή
ρα αυτής της παρουσίασης. Περιλαμβάνει ε
πίσης την απευθυνόμενη στο υποσυνείδητο
και μη αναγνωριζόμενη σκόπιμη διαφήμισ
η. Μια παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκ
οπίμως όταν γίνεται έναντι αμοιβής ή ανάλο
γου ανταλλάγματος·

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 152
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (η) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(η) «συγκαλυμμένη διαφήμιση», η προφορικ
ή ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμ
πορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, το
υ εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτω
ν ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός πα
ρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυ
τή γίνεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό γι
α διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παρ
απλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτή
ρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίασ
η θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως όταν γίνετ
αι έναντι αμοιβής ή ανάλογης πληρωμής·

(η) «συγκαλυμμένη διαφήμιση», η προφορικ
ή ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμ
πορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, το
υ εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτω
ν ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός πα
ρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυ
τή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών μέσω
ν επικοινωνίας για διαφημιστικό σκοπό και
ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον α
φορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. 
Μια παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκοπί
μως όταν γίνεται έναντι αμοιβής ή ανάλογης
πληρωμής·

Or. de

Αιτιολόγηση



PE 376.424v01-00 94/100 AM\622816EL.doc

EL

Η απαγόρευση της συγκαλυμμένης διαφήμισης δεν θα πρέπει να ισχύει μόνο για τους τηλεοπτικ
ούς οργανισμούς αλλά για όλους τους παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών.

Τροπολογία: Gianni De Michelis

Τροπολογία 153
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (η) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(η) «συγκαλυμμένη διαφήμιση», η προφορικ
ή ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμ
πορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, το
υ εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτω
ν ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός πα
ρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυ
τή γίνεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό γι
α διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παρ
απλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτή
ρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίασ
η θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως όταν γίνετ
αι έναντι αμοιβής ή ανάλογου ανταλλάγματ
ος·

(η) «συγκαλυμμένη διαφήμιση», η προφορικ
ή ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμ
πορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, το
υ εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτω
ν ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός πα
ρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυ
τή γίνεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό γι
α διαφημιστικό σκοπό και επιδιώκει να παρ
απλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτή
ρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίασ
η θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως όταν γίνετ
αι έναντι αμοιβής ή ανάλογου ανταλλάγματ
ος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντικατάσταση των λέξεων ‘ενδέχεται να παραπλανήσει’ από τις λέξεις ‘επιδιώκει να παραπ
λανήσει ‘ ενισχύει την ερμηνεία της έννοιας της συγκαλυμμένης διαφήμισης και προσφέρει σαφ
ήνεια στους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 154
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (η) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(η) «συγκαλυμμένη διαφήμιση», η προφορικ
ή ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμ
πορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, το
υ εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτω
ν ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός πα
ρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυ
τή γίνεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό γι
α διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παρ
απλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτή
ρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίασ
η θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως όταν γίνετ
αι έναντι αμοιβής ή ανάλογου ανταλλάγματ
ος·

(η) «συγκαλυμμένη διαφήμιση», η προφορικ
ή ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμ
πορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, το
υ εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτω
ν ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός πα
ρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυ
τή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών μέσω
ν επικοινωνίας για διαφημιστικό σκοπό και
ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον α
φορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. 
Μια παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκοπί
μως όταν γίνεται έναντι αμοιβής ή ανάλογο
υ ανταλλάγματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκαλυμμένη διαφήμιση είναι επιζήμια για τους καταναλωτές και πρέπει επομένως να απαγ
ορευθεί τόσο στις γραμμικές όσο και στις μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επι
κοινωνίας.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Τροπολογία 155
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (η) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(η) «συγκαλυμμένη διαφήμιση», η προφορικ
ή ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμ
πορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, το
υ εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτω
ν ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός πα
ρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυ
τή γίνεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό γι
α διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παρ
απλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτή
ρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίασ
η θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως όταν γίνετ
αι έναντι αμοιβής ή ανάλογου ανταλλάγματ
ος·

(η) «συγκαλυμμένη διαφήμιση», η προφορικ
ή ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμ
πορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, το
υ εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτω
ν ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός πα
ρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυ
τή γίνεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό γι
α διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παρ
απλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτή
ρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίασ
η θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως όταν γίνετ
αι έναντι ανταλλάγματος ή ανάλογης αμοιβ
ής·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η γαλλική έκδοση του κειμένου είναι αρτιότερη σε σχέση με την ιταλική.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 156
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (η) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(η) «συγκαλυμμένη διαφήμιση», η προφορικ
ή ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμ
πορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, το
υ εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτω
ν ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός πα
ρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυ
τή γίνεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό γι
α διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παρ
απλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτή
ρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίασ
η θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως όταν γίνετ
αι έναντι αμοιβής ή ανάλογου ανταλλάγματ
ος·

(η) «συγκαλυμμένη διαφήμιση», η προφορικ
ή ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμ
πορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, το
υ εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτω
ν ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός πα
ρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυ
τή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών μέσω
ν επικοινωνίας για διαφημιστικό σκοπό και
ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον α
φορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. 
Μια παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκοπί
μως όταν γίνεται έναντι αμοιβής ή ανάλογο
υ ανταλλάγματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκαλυμμένη διαφήμιση πρέπει να απαγορευθεί σε όλες τις υπηρεσίες που καλύπτει η οδηγί
α.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Τροπολογία 157
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ια) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(ια) ‘τοποθέτηση προϊόντων’, κάθε μορφή
οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης
που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην α
ναφορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αν
τίστοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφ
ανίζεται σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μ
έσων επικοινωνίας, κατά κανόνα έναντι πλ
ηρωμής ή άλλου ανταλλάγματος.”

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών επί του άρθρου 3(η).

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 158
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ια) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ια) ‘τοποθέτηση προϊόντων’, κάθε μορφή
οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης
που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην α
ναφορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αν
τίστοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφ
ανίζεται σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μ
έσων επικοινωνίας, κατά κανόνα έναντι πλ
ηρωμής ή άλλου ανταλλάγματος.”

(ια) ‘ενίσχυση στην παραγωγή’ η συμπερίλ
ηψη ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός
εμπορικού σήματος σε υπηρεσίες οπτικοακ
ουστικών μέσων επικοινωνίας που είναι απ
αραίτητη για δημοσιογραφικούς ή δημιουρ
γικούς λόγους, όποτε δεν υπάρχει πληρωμή
ή άλλο αντάλλαγμα, ούτε επιρροή επί του π
εριεχόμενου εκ μέρους του διαφημιστή ή τ
ου κατόχου της εμπορικής ταυτότητας, ούτ
ε υπέρμετρη προβολή.”

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο ορίζει το νεοεισαχθέντα όρο ‘ενίσχυση στην παραγωγή’.

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 159
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ια) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(ια) ‘τοποθέτηση προϊόντων’, κάθε μορφή ο
πτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης π
ου συνίσταται στην παρουσίαση ή στην ανα
φορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίσ
τοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζ
εται σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
επικοινωνίας, κατά κανόνα έναντι πληρωμή
ς ή άλλου ανταλλάγματος.”

(ια) ‘τοποθέτηση προϊόντων’, κάθε μορφή ο
πτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης π
ου συνίσταται στην παρουσίαση ή στην ανα
φορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίσ
τοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζ
εται σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
επικοινωνίας, έναντι πληρωμής ή άλλου αντ
αλλάγματος. Ο νομικός ορισμός της τοποθέ
τησης προϊόντων δεν θα περιλαμβάνει τα β
ραβεία που απονεμήθηκαν σε προγράμματ
α και προϊόντα merchandising εμπορικού σ
ήματος στα προγράμματα.”

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της τοποθέτησης προϊόντων πρέπει να περιλαμβάνει την απαίτηση πληρωμής ή άλλο
υ ανταλλάγματος για να αποκλειστούν οι περιπτώσεις στις οποίες προϊόντα εμφανίζονται ως αν
εξάρτητο μέρος ενός προγράμματος και η συμπερίληψή τους βασίζεται σε ανεξάρτητη -κατ’ αντ
ίθεση προς την εμπορική - απόφαση για το περιεχόμενο του προγράμματος. Επιπλέον, ο νέος κ
ανονισμός για την τοποθέτηση προϊόντων δεν θα πρέπει να θέσει κατά λάθος εκτός νόμου ήδη
υπάρχουσες και θεμιτώς εφαρμοζόμενες πρακτικές στον τομέα του προγραμματισμού.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 160
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ια) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ια) ‘τοποθέτηση προϊόντων’, κάθε μορφή ο
πτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης π
ου συνίσταται στην παρουσίαση ή στην ανα
φορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίσ
τοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζ
εται σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
επικοινωνίας, κατά κανόνα έναντι πληρωμή
ς ή άλλου ανταλλάγματος.”

(ια) ‘τοποθέτηση προϊόντων’, κάθε μορφή ο
πτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης π
ου συνίσταται στην παρουσίαση ή στην ανα
φορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίσ
τοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζ
εται σε γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστι
κών μέσων επικοινωνίας, έναντι πληρωμής
ή άλλου ανταλλάγματος προς τον πάροχο τ
ης οπτικοακουστικής υπηρεσίας μέσων ενη
μέρωσης.”

Or. en

Αιτιολόγηση
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Πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει τοποθέτηση προϊόντων μόνον όταν υπάρχει και πραγματική π
ληρωμή.

Οι κανόνες για την τοποθέτηση προϊόντων πρέπει να ισχύουν μόνο για τις γραμμικές υπηρεσίε
ς.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 161
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ια) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ια) ‘τοποθέτηση προϊόντων’, κάθε μορφή ο
πτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης π
ου συνίσταται στην παρουσίαση ή στην ανα
φορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίσ
τοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζ
εται σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
επικοινωνίας, κατά κανόνα έναντι πληρωμή
ς ή άλλου ανταλλάγματος.”

(ια) ‘τοποθέτηση προϊόντων’, κάθε μορφή ο
πτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης π
ου συνίσταται στην παρουσίαση ή στην ανα
φορά, εξειδικευμένα και διακριτικά, εμπορ
εύματος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπο
ρικού σήματος ώστε να εμφανίζεται σε υπηρ
εσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνία
ς, κατά κανόνα έναντι πληρωμής ή άλλου αν
ταλλάγματος.”

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο εξειδικευμένος και διακριτικός χαρακτήρας της  προώθησης του προϊόντος έχει στόχο να δια
φυλάξει την ποιότητα του περιεχομένου και την αντικειμενικότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας
οπτικοακουστικού μέσου.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 162
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, σημείο (ια) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(ια) ‘τοποθέτηση προϊόντων’, κάθε μορφή ο
πτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης π
ου συνίσταται στην παρουσίαση ή στην ανα
φορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίσ
τοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζ
εται σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
επικοινωνίας, κατά κανόνα έναντι πληρωμή
ς ή άλλου ανταλλάγματος.”

(ια) ‘τοποθέτηση προϊόντων’, κάθε μορφή ο
πτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης π
ου συνίσταται στην παρουσίαση ή στην ανα
φορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίσ
τοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζ
εται σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
επικοινωνίας, κατά κανόνα έναντι πληρωμή
ς ή άλλου ανταλλάγματος.” Ο νομικός ορισ
μός της τοποθέτησης προϊόντων δεν θα πε
ριλαμβάνει τα βραβεία που απονεμήθηκαν
σε προγράμματα και προϊόντα
merchandising εμπορικού σήματος στα πρ
ογράμματα."

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός "τοποθέτηση προϊόντος" πρέπει να αποκλείει τις περιπτώσεις προϊόντων που λειτου
ργούν ως ανεξάρτητο τμήμα ενός προγράμματος (λ.χ. τυχαίων αντικειμένων) και η εισαγωγή το
υς βασίζεται σε ανεξάρτητη συντακτική και όχι εμπορική απόφαση. Εν εναντία περιπτώσει, οι κ
ανόνες της τοποθέτησης προϊόντος θα είχαν αρνητική επίπτωση επί των συντακτικών αποφάσε
ων για τη χρησιμοποίηση αντικειμένων καθημερινής ζωής σε οπτικοακουστικές παραγωγές.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 163
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ια) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ια) ‘τοποθέτηση προϊόντων’, κάθε μορφή ο
πτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης π
ου συνίσταται στην παρουσίαση ή στην ανα
φορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίσ
τοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζ
εται σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσω
ν επικοινωνίας, κατά κανόνα έναντι πληρω
μής ή άλλου ανταλλάγματος.”

(ια) ‘τοποθέτηση προϊόντων’, κάθε μορφή ο
πτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης π
ου συνίσταται στην παρουσίαση ή στην ανα
φορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίσ
τοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζ
εται σε γραμμικά προγράμματα, έναντι πλη
ρωμής.”

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι ο κανόνας ισχύει κυρίως για τις γραμμικές υπηρεσίες και τα προγ
ράμματα που μεταδίδονται σε γραμμικές υπηρεσίες.
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Ο όρος ‘κατά κανόνα έναντι πληρωμής ή άλλου ανταλλάγματος’ αφήνει τον ορισμό της τοποθέ
τησης προϊόντων υπερβολικά ευρύ. Μπορεί να περιληφθούν όλες οι μορφές προϊόντων ή υπηρε
σιών που αναγνωρίζονται σε ένα πρόγραμμα και χορηγήθηκαν δωρεάν. Αυτό είναι γνωστό ως τ
οποθέτηση αντικειμένων σκηνικού και δεν αποσκοπεί σε διαφημιστικούς σκοπούς, με συνέπεια
να μην πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τοποθέτηση προϊόντων υπό την έννοια των κανόνων ταυτ
οποίησης. Είναι πράγματι αδύνατο να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι έχει υπάρξει συμφωνία εάν δε
ν διαπιστωθεί κάποια πληρωμή, δεδομένου ότι αυτή θεσπίζει τη συμβατική υποχρέωση να αναδ
ειχθεί το προϊόν. Χωρίς αυτή τη συμβατική υποχρέωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η τοποθέτη
ση αποτελεί εμπορική ανακοίνωση.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 164
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ια α) (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ια α) ‘Ευρωπαϊκά έργα’ τα εξής:
(α) έργα προέλευσης των κρατών μελών·
(β) έργα από ευρωπαϊκές τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση του Συμβ
ουλίου της Ευρώπης και πληρούν τους όρο
υς της κάτωθι παραγράφου 2·
(γ) έργα συμπαραγωγής στο πλαίσιο σχετικ
ών με τον οπτικοακουστικό τομέα συμφωνι
ών που συνάπτονται μεταξύ της Κοινότητα
ς και τρίτων χωρών και πληρούν τους όρου
ς που θεσπίζονται σε κάθε μία από τις συμ
φωνίες αυτές.
Οι διατάξεις των στοιχείων (β) και (γ) εφα
ρμόζονται μόνον εφόσον τα έργα προέλευσ
ης κρατών μελών δεν υφίστανται διακριτικ
ή μεταχείριση στις σχετικές τρίτες χώρες.
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2. Τα έργα των στοιχείων (α) και (β) της π
αραγράφου 1 είναι έργα που έχουν γίνει κυ
ρίως με συγγραφείς και εργαζόμενους που
διαμένουν σε ένα ή περισσότερα από τα κρ
άτη που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και
(β) της παραγράφου 1 εφόσον πληρούν ένα
ν από τους κάτωθι τρεις όρους:
(α) έχουν γίνει από έναν ή περισσότερους π
αραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περι
σσότερα από τα κράτη αυτά· ή
(β) η παραγωγή των έργων εποπτεύεται κα
ι ελέγχεται στην πράξη από έναν ή περισσό
τερους παραγωγούς εγκατεστημένους σε έν
α ή περισσότερα από τα κράτη αυτά· ή
(γ) η συνεισφορά των συμπαραγωγών των
κρατών αυτών στο συνολικό κόστος της συ
μπαραγωγής είναι υπερισχύουσα και η συμ
παραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσ
ότερους παραγωγούς εγκατεστημένους εκτ
ός των κρατών αυτών.
3. Τα έργα που δε συνιστούν ευρωπαϊκά έρ
γα υπό την έννοια της παραγράφου 1 αλλά
παράγονται εντός του πλαισίου διμερών συ
νθηκών συμπαραγωγής που συνάπτονται μ
εταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών θε
ωρούνται ως ευρωπαϊκά εφόσον οι κοινοτι
κοί συμπαραγωγοί καλύπτουν το μεγαλύτερ
ο μέρος του συνολικού κόστους της παραγ
ωγής και η παραγωγή δεν ελέγχεται από έν
αν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστ
ημένους εκτός της επικρατείας των κρατώ
ν μελών.”

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των ευρωπαϊκών έργων πρέπει να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο και όχι να αποτε
λεί χωριστό άρθρο.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 165
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ια α) (νέι) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(ια α) 'πρακτορείο ειδήσεων' μεγάλης κλίμ
ακας προμηθευτής οπτικοακουστικών ειδή
σεων προς παρόχους γραμμικών υπηρεσιώ
ν οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, 
και όχι υπηρεσιών που παρέχονται απευθεί
ας στο ευρύ κοινό.”

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πρόσθετος ορισμός επιδιώκει να διευκρινίσει και περιορίσει το πεδίο του προτεινόμενου “δι
καιώματος σύντομων ειδήσεων” του άρθρου 3(β). Ειδικότερα, περιορίζει τον όρο “ενδιάμεσο
ι” της αρχικής πρότασης στις υπηρεσίες πρακτορείων ειδήσεων, και μόνον όταν παρέχουν υπηρ
εσίες σε ρ/τ φορείς. Ο ορισμός βασίζεται στον ορισμό του ρ/τ φορέα στο προτεινόμενο άρθρο
1(δ) καθώς και στην ταξινόμηση των υπηρεσιών πρακτορείων τύπου που χρησιμοποιείται για τ
η Γενική Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών του ΠΟΕ. Πρακτορεία τύπου παρέχουν ήδη στους γρ
αμμικούς ρ/τ φορείς μεγάλο μέρος των στιγμιότυπων των εξωτερικών τους ειδήσεων και αποτε
λούν επομένως πρακτικό και κατάλληλο μέσο για τη λειτουργία του δικαιώματος σύντομων ειδ
ήσεων.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 166
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ια α) (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ια α) 'δείκτες ακροαματικότητας και μετά
δοσης των μέσων επικοινωνίας' η εκτίμησ
η του αριθμού των ακροατών/θεατών/αναγ
νωστών ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπο
μπής αντιστοίχως.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της οδηγίας έχει ζωτική σημασία να συμπεριληφθεί ορισμός της έννοιας 'δείκ
τες ακροαματικότητας'.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra,, Monica Frassoni

Τροπολογία 167
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
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Άρθρο 1, στοιχείο (ια α) (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ια α) 'δείκτες ακροαματικότητας, ποιότητ
ας, απήχησης και μετάδοσης των μέσων ε
πικοινωνίας' η εκτίμηση του αριθμού των
ακροατών/θεατών/αναγνωστών ραδιοφωνι
κής ή τηλεοπτικής εκπομπής αντιστοίχως.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της οδηγίας έχει ζωτική σημασία να συμπεριληφθεί ορισμός της έννοιας 'δείκ
τες ακροαματικότητας'.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia

Τροπολογία 168
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ια α) (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ια β) 'φορέας κατάρτισης δεικτών’ κάθε φ
υσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο
για τη διοργάνωση και/ή την διενέργεια ερ
ευνών με σκοπό την κατάρτιση δεικτών ακ
ροαματικότητας, απήχησης, ποιότητας και
μετάδοσης των μέσων επικοινωνίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, έχει ζωτική σημασία να συμπεριληφθεί ορισμός των δ
εικτών ακροαματικότητας και των φορέων που τους καταρτίζει (βλ. τροπολογία του άρθρου 20
α (νέο)).

Τροπολογία: Gianni De Michelis

Τροπολογία 169
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχεία (ια α) & (ια β) (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(ια α) ‘ενσωμάτωση προϊόντος’ ένα προϊόν
που τυγχάνει ιδιαίτερης αναφοράς από χαρ
ακτήρα ή ηθοποιό που εκφράζει ανοιχτά υ
ποστήριξη προς κάποιο προϊόν, το οποίο έχ
ει ενσωματωθεί στο σενάριο του προγράμμ
ατος και ως τέτοιο επηρεάζει την ευθύνη κ
αι συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υ
πηρεσιών μέσων επικοινωνίας·

(ια β) ‘υπέρμετρη προβολή’ η παρεμβαλλό
μενη οπτική επίδειξη ενός προϊόντος επί τη
ς οθόνης.”

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο χωρισμός των τριών όρων τοποθέτηση προϊόντων, ενσωμάτωση προϊόντων και υπέρμετρη π
ροβολή προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στους θεατές και ασφάλεια δικαίου στον πάροχο των
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.
Θα σημάνει ότι δεν θα προβάλλεται υπερβολικά σε κανένα πρόγραμμα κάποιο εμπορικό προϊόν
ή υπηρεσία. Ειδικότερα, κάθε αναφορά σε τέτοιο προϊόν ή υπηρεσία θα πρέπει να περιορίζεται
στο μέτρο που δικαιολογείται σαφώς από τις απαιτήσεις του περιεχομένου του ιδίου του προγρά
μματος.
Επίσης, με το σαφή ορισμό της ενσωμάτωσης προϊόντων θα είναι δυνατή η εξασφάλιση της πρ
οστασίας της συντακτικής ανεξαρτησίας.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 170
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ια β) (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ια β) 'δείκτης απήχησης του προγράμματο
ς' η εκτίμηση της αποδοχής του προγράμμ
ατος από τους ακροατές/θεατές/αναγνώστε
ς ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπομπής α
ντιστοίχως. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της οδηγίας έχει ζωτική σημασία να συμπεριληφθεί ορισμός της έννοιας 'δείκ
της απήχησης'.
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 171
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (ια γ) (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ια γ) 'δείκτης ποιότητας του προγράμματο
ς' εκτίμηση του προγράμματος σε σχέση μ
ε συγκεκριμένες προκαθορισμένες παραμέτ
ρους. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της οδηγίας έχει ζωτική σημασία να συμπεριληφθεί ορισμός της έννοιας 'δείκ
της ποιότητας του προγράμματος'.
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