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Τροποποίηση της οδηγίας 89/552/EΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την 
άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων

Πρόταση οδηγίας (COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD) – τροποποιητική 
πράξη)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 172
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)

Άρθρο 2, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(α) Στην παράγραφο 1, η διατύπωση 
“τηλεοπτικές εκπομπές που μεταδίδονται 
από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς” 
αντικαθίσταται από τη διατύπωση 
“υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας που μεταδίδονται από 
παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας” 
και η διατύπωση “εκπομπές” αντικαθίσταται 
από τη διατύπωση “υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων”· 

(α) Στην παράγραφο 1, η διατύπωση 
“τηλεοπτικές εκπομπές που μεταδίδονται 
από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς” 
αντικαθίσταται από τη διατύπωση 
“γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας που μεταδίδονται από 
παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας” 
και η διατύπωση “εκπομπές” αντικαθίσταται 
από τη διατύπωση “υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων”·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της εκπομπής πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει υπηρεσίες οι οποίες 
είναι μεν ίδιες στη φύση τους με τις παραδοσιακές υπηρεσίες προγραμματισμένων εκπομπών, 
αλλά παρέχονται από διαφορετικά μέσα.

Ωστόσο, η οδηγία δεν πρέπει να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τις μη γραμμικές υπηρεσίες, οι 
οποίες πρέπει να συνεχίσουν να διέπονται από την οδηγία περί ηλεκτρονικού εμπορίου, ως 
"υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας".

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 173
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α Α) (νέο)

Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(α α) Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 1α:
1a. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές 
τους, διασφαλίζουν τον πλουραλισμό, την 
ελευθερία και την ανεξαρτησία των 
υπηρεσιών οπτικοακουστικής 
επικοινωνίας.

Or. it

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 174
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Άρθρο 2, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(β) Στην παράγραφο 2, η διατύπωση 
“ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί” 
αντικαθίσταται από τη διατύπωση “πάροχοι 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας”· 

(β) Στην παράγραφο 2, η διατύπωση 
“ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί” 
αντικαθίσταται από τη διατύπωση “πάροχοι 
γραμμικών υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας”· 

Or. en
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Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 175
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

Άρθρο 2, παράγραφος 3 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ) Στην παράγραφο 3, η διατύπωση 
“ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός” 
αντικαθίσταται από τη διατύπωση “πάροχος 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας”· η 
διατύπωση “οι συντακτικές αποφάσεις για 
τα προγράμματά του” αντικαθίσταται από τη 
διατύπωση “οι συντακτικές αποφάσεις για 
την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας”· η διατύπωση 
“δραστηριότητα τηλεοπτικών εκπομπών” 
αντικαθίσταται από τη διατύπωση 
“δραστηριότητα υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ” 
και η διατύπωση “στο οποίο άρχισε, για 
πρώτη φορά, τις εκπομπές του” 
αντικαθίσταται από τη διατύπωση “στο 
οποίο άρχισε, για πρώτη φορά, τη 
δραστηριότητά του”, η διατύπωση 
“αποφάσεις για τα προγράμματά του” 
αντικαθίσταται από τη διατύπωση 
“αποφάσεις για την υπηρεσία 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ”.

(γ) Στην παράγραφο 3, η διατύπωση 
“ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός” 
αντικαθίσταται από τη διατύπωση “πάροχος 
γραμμικών υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας”· η διατύπωση “οι συντακτικές 
αποφάσεις για τα προγράμματά του” 
αντικαθίσταται από τη διατύπωση “οι 
συντακτικές αποφάσεις για την γραμμική 
υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας”· η διατύπωση 
“δραστηριότητα τηλεοπτικών εκπομπών” 
αντικαθίσταται από τη διατύπωση 
“δραστηριότητα γραμμικών υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ” 
και η διατύπωση “στο οποίο άρχισε, για 
πρώτη φορά, τις εκπομπές του” 
αντικαθίσταται από τη διατύπωση “στο 
οποίο άρχισε, για πρώτη φορά, τη 
δραστηριότητά του”, η διατύπωση 
“αποφάσεις για τα προγράμματά του” 
αντικαθίσταται από τη διατύπωση 
“αποφάσεις για την γραμμική υπηρεσία 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ”.

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 176
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ Α) (νέο)

Άρθρο 2, παράγραφος 3 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γα) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
3α: 
3α. Σε μη γραμμικές υπηρεσίες μπορούν τα
κράτη μέλη να λάβουν μέτρα σύμφωνα με
το άρθρο 3, παράγραφος 3 έως 5 και το 
άρθρο 12, παράγραφος 3 της οδηγίας 
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2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο).

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει σε μια νέα παράγραφο στο άρθρο 2 να διευκρινισθεί ότι τα κράτη μέλη έχουν και σε
μη γραμμικές υπηρεσίες τη δυνατότητα να εκδίδουν διατάξεις αναστολής, πράγμα το οποίο ήταν 
έως τώρα δυνατόν στη βάση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 177
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ Α) (νέο)

Άρθρο 2, παράγραφος 3 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ α) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
3α:
"3 α. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών μέσων
επικοινωνίας έχει την έδρα του σε ένα
κράτος μέλος αλλά το μεγαλύτερο τμήμα 
των οικονομικών του πόρων προέρχεται 
από οπτικοακουστικές υπηρεσίες 
γραμμικές ή μη γραμμικές, που 
προσφέρονται σε ένα άλλο κράτος μέλος, 
θεωρείται ως εγκατεστημένος στο δεύτερο 
κράτος μέλος όπου εντοπίζεται το 
μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς 
του."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί το οικονομικό κριτήριο προκειμένου να καθορισθεί το κράτος
εγκατάστασης ενός παρόχου υπηρεσιών λόγω του ότι αυτό είναι ουδέτερο και αποτελεσματικό.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 178
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Ε)

Άρθρο 2, παράγραφος 5 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ε) Στην παράγραφο 5, οι λέξεις 
“ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός” 
αντικαθίστανται από τη διατύπωση 

(ε) Στην παράγραφο 5, οι λέξεις 
“ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός” 
αντικαθίστανται από τη διατύπωση 
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“πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας”, 
και το “Άρθρο 52” αντικαθίσταται από το 
“Άρθρο 43”.

“πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας”, και το “Άρθρο 52” 
αντικαθίσταται από το “Άρθρο 43”.

Or. en

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 179
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΣΤ)

Άρθρο 2, παράγραφος 6, υποπαράγραφοι 1 α και 1 β (νέες) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή σε 
υπηρεσίες στις οποίες το γραμμικό 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο έχει απλώς 
παρεμπίπτοντα χαρακτήρα ως προς την 
υπηρεσία και δεν αποτελεί τον κύριο σκοπό 
της.
Από την παρούσα οδηγία εξαιρούνται 
ηλεκτρονικές εφημερίδες, περιοδικά ή 
βιβλία των οποίων το οπτικό περιεχόμενο 
είναι σε μεγάλο βαθμό στατικό."

Or. en

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 180
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Ζ)

Άρθρο 2, παράγραφος 7 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

“7. Ένα κράτος μέλος δύναται, προς 
αποτροπή κατάχρησης ή απατηλής 
συμπεριφοράς, να θεσπίσει κατάλληλα 
μέτρα εναντίον παρόχου υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας εγκατεστημένου σε άλλο 
κράτος μέλος που κατευθύνει το σύνολο ή 
το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς 
του στο έδαφος του πρώτου κράτους 
μέλους. Τούτο αποδεικνύεται κατά 
περίπτωση από το πρώτο κράτος μέλος

“7. Ένα κράτος μέλος δύναται, προς 
αποτροπή κατάχρησης ή απατηλής 
συμπεριφοράς σε τομέα της δημόσιας 
τάξης που δεν καλύπτεται από την 
παρούσα οδηγία, να θεσπίσει κατάλληλα 
μέτρα εναντίον παρόχου υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας εγκατεστημένου σε άλλο 
κράτος μέλος που κατευθύνει το σύνολο ή 
το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς 
του στο έδαφος του πρώτου κράτους 
μέλους. Τούτο αποδεικνύεται κατά 
περίπτωση από το πρώτο κράτος μέλος. Τα 
κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να 
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παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών για λόγους που εμπίπτουν 
στο συντονισμένο πεδίο της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Directive aims to achieve a Single Market for audiovisual media services by harmonising 
a set of rules. Article 2.7 in the current wording undermines this objective. It allows Member 
States to block incoming services even if they fully comply with the rules of the Directive, i.e. 
with those rules harmonised to ensure the functioning of the Single Market. In accordance 
with the Treaty and ECJ case law such blocking can only take place in specific cases where 
public order is threatened. The mere fact that a company has been established in Member 
State A for the sole purpose to enjoy the benefit of a more favourable legislation, does not 
constitute an abuse in itself, even if that company conducts activities entirely or mainly in 
Member State B.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 181
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Άρθρο 2α, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(β) Στην παράγραφο 2, το “Άρθρο 22α” 
αντικαθίσταται από το “Άρθρο 3ε”.

(β) Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται
από το εξής κείμενο: 
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να
παρεκκλίνουν προσωρινά από την 
παράγραφο 1 εφόσον συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις:
(α) μια υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων 
που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος 
αντιβαίνει προφανώς, σοβαρώς και βαρέως 
προς τα άρθρα 22(1) ή (2) και/ή τα άρθρα 
3δ και 3ε·
(β) κατά τους 12 προηγούμενους μήνες, ο
πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας
παρέβη τη διάταξη (ή τις διατάξεις) που 
αναφέρεται στο στοιχείο (α) τουλάχιστον 
δύο φορές·

(γ) το θιγόμενο κράτος μέλος έχει
επισημάνει εγγράφως στον πάροχο
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και στην 
Επιτροπή τις παραβιάσεις τις οποίες του 
αποδίδει, καθώς και τα μέτρα που 
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προτίθεται να λάβει σε περίπτωση που 
συμβεί και πάλι τέτοια παραβίαση·
(δ) οι διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος 
της μετάδοσης και την Επιτροπή δεν 
κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό μέσα σε 
15 ημέρες από την κοινοποίηση που 
προβλέπεται στο στοιχείο (γ), η δε 
καταγγελλόμενη παράβαση εξακολουθεί.
Η Επιτροπή, μέσα σε δύο μήνες από την
κοινοποίηση των μέτρων που έλαβε το 
κράτος μέλος, λαμβάνει απόφαση ως προς 
το κατά πόσον τα μέτρα είναι συμβατά με 
το κοινοτικό δίκαιο. Εάν αποφασίσει ότι 
δεν είναι συμβατά, το κράτος μέλος 
υποχρεούται να τερματίσει επειγόντως τα 
εν λόγω μέτρα.
3. Η παράγραφος 2 δεν επηρεάζει την
εφαρμογή οποιασδήποτε διαδικασίας, 
επανορθωτικού μέτρου ή την επιβολή 
κύρωσης για τις εν λόγω παραβάσεις εντός 
του κράτους μέλους στη δικαιοδοσία του 
οποίου υπάγεται ο σχετικός πάροχος 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρεκκλίσεις από την πρώτη παράγραφο, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται από την άποψη αυτή, καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και 
όχι μόνο τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ιδίως όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων, οι μη 
γραμμικές υπηρεσίες πρέπει επίσης να καλύπτονται από το παρόν άρθρο.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 182
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 3, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια, 
όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία τους, να προβλέπουν 
αυστηρότερους ή λεπτομερέστερους 
κανόνες στα πεδία που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια, 
όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία τους, να προβλέπουν 
αυστηρότερους ή λεπτομερέστερους 
κανόνες στα πεδία που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία, αλλά οι κανόνες αυτοί δεν είναι 
δυνατόν να εφαρμοστούν σε παρόχους 
μέσων επικοινωνίας που μεταδίδουν από 
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άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την αρχή 
της χώρας καταγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της χώρας καταγωγής ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι οι πάροχοι υπηρεσιών θα έχουν εγγυημένο ένα στοιχειώδες επίπεδο ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 183
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 3, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, με κατάλληλα 
μέσα και στα πλαίσια της νομοθεσίας τους, 
ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία τους να τηρούν τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, με κατάλληλα 
μέσα και στα πλαίσια της νομοθεσίας τους, 
ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία τους να τηρούν τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας, εισάγουν επίσης τις 
κατάλληλες κυρώσεις που φθάνουν μέχρι 
την αναστολή ή την ανάκληση της 
έγκρισης να ασκούν τηλεοπτικές 
δραστηριότητες.

Or. it

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 184
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 3, παράγραφος 2 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2α. Τα κράτη μέλη παρέχουν στα κοινοτικά 
θεσμικά όργανα μία φορά κατ' έτος 
πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της 
οδηγίας.

Or. it
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Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 185
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 3, παράγραφος 3 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

3. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν 
καθεστώτα συρρύθμισης στα πεδία που 
συντονίζει η παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω 
καθεστώτα πρέπει να είναι ευρύτερα 
αποδεκτά από τους κύριους 
ενδιαφερόμενους και να προβλέπεται η 
αποτελεσματική επιβολή τους. 

3. Για το σκοπό της επίτευξης του στόχου 
της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν καθεστώτα συρρύθμισης και/ή 
αυτορύθμισης στα πεδία που συντονίζει η 
παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πρέπει να είναι ευρύτερα αποδεκτά από τους 
κύριους ενδιαφερόμενους και να 
προβλέπεται η αποτελεσματική επιβολή 
τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο τα καθεστώτα συρρύθμισης όσο και τα καθεστώτα αυτορύθμισης είναι αποτελεσματικοί 
τρόποι για την υλοποίηση και την επιβολή των στόχων της οδηγίας.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 186
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 3, παράγραφος 3 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

3. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν 
καθεστώτα συρρύθμισης στα πεδία που 
συντονίζει η παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω 
καθεστώτα πρέπει να είναι ευρύτερα 
αποδεκτά από τους κύριους 
ενδιαφερόμενους και να προβλέπεται η 
αποτελεσματική επιβολή τους. 

3. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, στα 
πεδία που συντονίζει η παρούσα οδηγία, 
καθεστώτα σε εθνικό επίπεδο για τη 
συρρύθμιση και την αυτορύθμιση, ως 
ρυθμιστικό μηχανισμό που βασίζεται στη 
συνεργασία μεταξύ κρατικών φορέων και 
στην αυτορύθμιση. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πρέπει να είναι ευρύτερα αποδεκτά από τους 
κύριους ενδιαφερόμενους και να 
προβλέπεται η αποτελεσματική επιβολή 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Self-regulatory bodies have been functioning as an effective and integral element of the 
regulatory ecology across the EU communications industry in many states for well over a 
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decade. These models can directly and promptly respond to the consumers.   Accordingly, 
Recital 25 of the proposal states that self- and co-regulation play key roles in guaranteeing 
consumer protection and both should be taken into consideration in particular under the 
aspect of “better regulation". Without the flexibility and the sense of industry responsibility 
that self-regulation affords, there is concern that statutory regulation may therefore not be 
able to provide the public with the same levels of protection that they are currently enjoying.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 187
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 3, παράγραφος 3 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

3. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν 
καθεστώτα συρρύθμισης στα πεδία που 
συντονίζει η παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω 
καθεστώτα πρέπει να είναι ευρύτερα 
αποδεκτά από τους κύριους 
ενδιαφερόμενους και να προβλέπεται η 
αποτελεσματική επιβολή τους. 

3. Για την εφαρμογή και την εκτέλεση 
των διατάξεων αυτής της οδηγίας, τα 
κράτη μέλη προωθούν καθεστώτα 
αυτορρύθμισης και συρρύθμισης. Αυτά
πρέπει να είναι ευρύτερα αποδεκτά στα 
εκάστοτε κράτη μέλη από τους κύριους 
ενδιαφερόμενους και να προβλέπεται η 
αποτελεσματική επιβολή τους. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για διευκρίνιση ότι η έννοια της συρρύθμισης περιλαμβάνει και την έννοια του
αυτοελέγχου ή της αυτορρύθμισης, στο βαθμό που την τελική ευθύνη την φέρει το κράτος μέλος. 
Τέλος, πρέπει το "ευρύτερα αποδεκτά" να αναφέρεται μόνο στην γενική αναγνώριση στο κράτος 
μέλος, όχι στο σύνολο της Κοινότητας.

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 188
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 3, παράγραφος 3 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

3. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν 
καθεστώτα συρρύθμισης στα πεδία που 
συντονίζει η παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω 
καθεστώτα πρέπει να είναι ευρύτερα 
αποδεκτά από τους κύριους 
ενδιαφερόμενους και να προβλέπεται η 
αποτελεσματική επιβολή τους. 

3. Ως μέσο για την επίτευξη των 
στόχων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνουν καθεστώτα 
αυτορύθμισης και/ή συρρύθμισης στα πεδία 
που συντονίζει η παρούσα οδηγία. Τα εν 
λόγω καθεστώτα πρέπει να είναι ευρύτερα 
αποδεκτά από τους κύριους 
ενδιαφερόμενους και να προβλέπεται η 
αποτελεσματική επιβολή τους. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη καθιερώσει αποτελεσματικούς και λειτουργικούς μηχανισμούς 
αυτορύθμισης, οι οποίοι άπτονται των ζητημάτων πολιτικής που αφορά η παρούσα οδηγία. Η 
συνέχιση αυτών των μηχανισμών αυτορύθμισης δεν πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 189
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 3, παράγραφος 3 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

3. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν 
καθεστώτα συρρύθμισης στα πεδία που 
συντονίζει η παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω 
καθεστώτα πρέπει να είναι ευρύτερα 
αποδεκτά από τους κύριους 
ενδιαφερόμενους και να προβλέπεται η 
αποτελεσματική επιβολή τους. 

3. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν 
καθεστώτα αυτορύθμισης και συρρύθμισης 
στα πεδία που συντονίζει η παρούσα οδηγία. 
Τα εν λόγω καθεστώτα πρέπει να είναι 
ευρύτερα αποδεκτά από τους κύριους 
ενδιαφερόμενους και να προβλέπεται η 
αποτελεσματική επιβολή τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Numerous examples in mobile communications and the Internet show that effective 
implementation of the provisions in the Directive can also be achieved through self-
regulation. Accordingly, Recital states that self- and co-regulation play key roles in 
guaranteeing consumer protection and both should be taken into consideration in particular 
under the aspect of “better regulation.” 

Furthermore the omission of self-regulation from the Directive itself rules out a regulatory 
instrument that has proved very effective in national markets. For example in the UK the 
Association for Television On-Demand (ATVOD) is a self-regulatory body committed to 
protecting consumers of on-demand audiovisual content services provided by its members. 
ATVOD ensures that its members adhere to its code of practice, adjudicates on consumer 
queries and helps promote greater understanding of, and trust in, on-demand services. The 
ATVOD Code of Practice also provides for specific measures to protect children. 

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 190
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 3, παράγραφος 3 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

3. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν καθεστώτα 
συρρύθμισης στα πεδία που συντονίζει η 
παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω καθεστώτα 

3. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν καθεστώτα 
αυτορρύθμισης και συρρύθμισης στα πεδία 
που συντονίζει η παρούσα οδηγία. Τα εν 
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πρέπει να είναι ευρύτερα αποδεκτά από τους 
κύριους ενδιαφερόμενους και να 
προβλέπεται η αποτελεσματική επιβολή 
τους.

λόγω καθεστώτα πρέπει να είναι ευρύτερα 
αποδεκτά από τους κύριους 
ενδιαφερόμενους και να προβλέπεται η 
αποτελεσματική επιβολή τους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί ότι, ιδιαίτερα όσον αφορά τα επιθετικά και τεχνολογικώς προηγμένα μέσα 
επικοινωνίας, το δικαίωμα της ενημέρωσης περιορίζεται αναγκαστικά από την αρχή του 
σεβασμού της αξιοπρέπειας του ατόμου και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της πληροφορίας που 
εμπίπτει στη σφαίρα αυτή.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 191
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3β, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για 
σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων 
επικαιρότητας, οι τηλεοπτικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη 
να μην στερούνται πρόσβασης, με δίκαιους, 
εύλογους και ισότιμους όρους, σε 
εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το 
κοινό, οι οποίες μεταδίδονται από 
τηλεοπτικό οργανισμό που βρίσκεται υπό τη 
δικαιοδοσία τους. 

1. Με την επιφύλαξη των συμβατικών
συμφωνιών μεταξύ των εν λόγω φορέων, 
τα κράτη μέλη δύνανται να μεριμνούν ώστε, 
για σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων 
επικαιρότητας, οι τηλεοπτικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη 
να μην στερούνται πρόσβασης, με δίκαιους, 
εύλογους και ισότιμους όρους και έναντι 
εύλογης αμοιβής, σε εκδηλώσεις μεγάλου 
ενδιαφέροντος για το κοινό, οι οποίες 
μεταδίδονται από τηλεοπτικό οργανισμό που 
βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της οδηγίας πρέπει να αντανακλά το γεγονός ότι το δικαίωμα σύντομων 
ανταποκρίσεων παραδοσιακά ασκείται μέσω διμερών συμβατικών συμφωνιών.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 192
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3β, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για 
σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων 
επικαιρότητας, οι τηλεοπτικοί φορείς που 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για 
σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων 
επικαιρότητας, οι τηλεοπτικοί φορείς και τα 
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είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη 
να μην στερούνται πρόσβασης, με δίκαιους, 
εύλογους και ισότιμους όρους, σε 
εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το 
κοινό, οι οποίες μεταδίδονται από 
τηλεοπτικό οργανισμό που βρίσκεται υπό 
τη δικαιοδοσία τους. 

πρακτορεία ειδήσεων που ενεργούν για 
λογαριασμό τηλεοπτικών φορέων, που είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη να μην 
στερούνται πρόσβασης, με δίκαιους, 
εύλογους και ισότιμους όρους, σε 
εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed addition to Article 3(b)(1) reproduces the  reference to intermediaries in 
Recital 27 and thus gives additional clarity to the Commission proposal. For events taking 
place outside their country of establishment, broadcasters frequently rely on intermediaries 
such as news agencies to provide short news coverage. The inclusion of a reference to news 
agencies in Article 3(b) would ensure broadcasters are able to receive this raw international 
news material in the most efficient format for their purposes. To limit the right to 
broadcasters, by excluding news agencies, would establish a right that is more theoretical 
than real because of the practical issues of making crossborder arrangements swiftly, 
particularly when a news event is unexpected.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 193
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3β, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για 
σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων 
επικαιρότητας, οι τηλεοπτικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη 
να μην στερούνται πρόσβασης, με δίκαιους, 
εύλογους και ισότιμους όρους, σε 
εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το 
κοινό, οι οποίες μεταδίδονται από 
τηλεοπτικό οργανισμό που βρίσκεται υπό τη 
δικαιοδοσία τους. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για 
σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων 
επικαιρότητας, οι τηλεοπτικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη 
να μην στερούνται πρόσβασης, με δίκαιη 
αμοιβή και ισότιμους όρους, σε εκδηλώσεις 
μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, οι 
οποίες μεταδίδονται από τηλεοπτικό 
οργανισμό που βρίσκεται υπό τη 
δικαιοδοσία τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύντομα αποσπάσματα πρέπει να διατίθενται σε άλλους, συμπεριλαμβανομένων πρακτορείων 
ειδήσεων, εφόσον καταβάλλονται δικαιώματα με εύλογη αμοιβή και υπάρχει δημόσια 
αναγνώριση.
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Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 194
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3β, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για 
σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων 
επικαιρότητας, οι τηλεοπτικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη 
να μην στερούνται πρόσβασης, με δίκαιους, 
εύλογους και ισότιμους όρους, σε 
εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το 
κοινό, οι οποίες μεταδίδονται από 
τηλεοπτικό οργανισμό που βρίσκεται υπό τη 
δικαιοδοσία τους. 

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι 
για σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων 
επικαιρότητας, οι τηλεοπτικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη 
να μην στερούνται πρόσβασης, με δίκαιους, 
εύλογους και ισότιμους όρους, σε 
εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το 
κοινό, οι οποίες μεταδίδονται από 
τηλεοπτικό οργανισμό που βρίσκεται υπό τη 
δικαιοδοσία τους. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι με την οδηγία καθιερώνεται σε κοινοτικό επίπεδο ένα 
δικαίωμα σύντομων ανταποκρίσεων.

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

Τροπολογία 195
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3β, παράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν 
ορισμένες εκδηλώσεις που θεωρούνται 
μείζονος σημασίας για την κοινωνία και 
δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
εμφαίνεται στο άρθρο 3α, να μη 
μεταδίδονται αποκλειστικά από 
τηλεοπτικούς φορείς που εμπίπτουν στη 
δικαιοδοσία τους, εφόσον αυτό απαιτείται 
λόγω της μείζονος σημασίας τους, της 
αδυναμίας πρόβλεψής τους ή για λόγους 
χρόνου. Οι αιτήσεις αυτές υπόκεινται σε 
συνοπτική διαδικασία πιστοποίησης, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που ορίζονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 3β.
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Or. it

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 196
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3β, παράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν
ότι οι εγκεκριμένοι ραδιοτηλεοπτικοί 
φορείς υπό τη δικαιοδοσία τους, καθώς και 
εκείνοι που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα 
κράτη μέλη, δεν στερούνται την πρόσβαση, 
με δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους, 
σε εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για 
το κοινό, οι οποίες μεταδίδονται από 
ραδιοτηλεοπτικό φορέα που βρίσκεται υπό 
τη δικαιοδοσία τους, και λαμβάνουν τη 
δέουσα πληρωμή προς τούτο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δικαίωμα των σύντομων ανταποκρίσεων δεν
εγγυάται την πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις που έχουν σημασία 
για την κοινωνία. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται να καθιερωθεί κοινοτικής εμβέλειας δικαίωμα 
στις σύντομες ανταποκρίσεις. Επιπλέον, μια τέτοια διάταξη θα εξυπηρετεί επίσης τον, ακόμη σε 
ισχύ, στόχο της εναρμόνισης της οδηγίας της ΕΚ με την αντίστοιχη Σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 197
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3β, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δύνανται να 
επιλέγουν ελεύθερα σύντομες ανταποκρίσεις 
επικαιρότητας από το εκπεμπόμενο σήμα 
του τηλεοπτικού οργανισμού που μεταδίδει 
την εκδήλωση, τουλάχιστον με αναφορά της 
πηγής. 

2. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δύνανται να 
επιλέγουν ελεύθερα είτε σύντομες 
ανταποκρίσεις επικαιρότητας από το 
εκπεμπόμενο σήμα του τηλεοπτικού
οργανισμού που μεταδίδει την εκδήλωση, 
τουλάχιστον με αναφορά της πηγής ή να 
αποκτούν οι ίδιοι πρόσβαση στην 
εκδήλωση για άσκηση του δικαιώματος 
σύντομων ανταποκρίσεων. 



PE 378.524v02-00 16/89 AM\630521EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια εναλλακτική λύση για την απόκτηση του υλικού που απαιτείται για τη σύντομη ανταπόκριση 
μπορεί να είναι η πρόσβαση στην ίδια την εκδήλωση. 

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 198
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3β, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δύνανται να 
επιλέγουν ελεύθερα σύντομες ανταποκρίσεις 
επικαιρότητας από το εκπεμπόμενο σήμα 
του τηλεοπτικού οργανισμού που μεταδίδει 
την εκδήλωση, τουλάχιστον με αναφορά της 
πηγής. 

2. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δύνανται να 
επιλέγουν ελεύθερα σύντομες ανταποκρίσεις 
επικαιρότητας είτε από το εκπεμπόμενο 
σήμα του τηλεοπτικού οργανισμού που 
μεταδίδει την εκδήλωση, τουλάχιστον με 
αναφορά της πηγής είτε να λάβουν οι ίδιοι 
πρόσβαση στο γεγονός για το σκοπό της 
μετάδοσης σύμφωνα με το δίκαιο του 
κράτους μέλους. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απόκειται στην διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους, εάν θα χορηγήσει το
δικαίωμα σύντομης ανταπόκρισης επικαιρότητας με φυσικό δικαίωμα πρόσβασης ή με 
παρέμβαση στο σήμα.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 199
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3β, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δύνανται να 
επιλέγουν ελεύθερα σύντομες ανταποκρίσεις 
επικαιρότητας από το εκπεμπόμενο σήμα 
του τηλεοπτικού οργανισμού που μεταδίδει 
την εκδήλωση, τουλάχιστον με αναφορά της 
πηγής.

2. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δύνανται να 
επιλέγουν και να μεταδίδουν ελεύθερα 
σύντομες ανταποκρίσεις επικαιρότητας από 
το εκπεμπόμενο σήμα του τηλεοπτικού 
οργανισμού που μεταδίδει την εκδήλωση, 
υπό τον όρο ότι μνημονεύεται η πηγή.

Or. it
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Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 200
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3γ, παράγραφος 1, εισαγωγή (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας που βρίσκονται υπό την 
δικαιοδοσία τους να διαθέτουν στους 
αποδέκτες των υπηρεσιών εύκολη, άμεση 
και μόνιμη πρόσβαση τουλάχιστον στις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με κατάλληλα 
μέσα ώστε οι πάροχοι γραμμικών 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας που βρίσκονται υπό την 
δικαιοδοσία τους να διαθέτουν στους 
αποδέκτες των υπηρεσιών εύκολη, άμεση 
και μόνιμη πρόσβαση τουλάχιστον στις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιτρέπει στα κράτη μέλη ευελιξία για τη χρήση της αυτορύθμισης και της συρρύθμισης.

Η οδηγία πρέπει να έχει εφαρμογή μόνο σε γραμμικές υπηρεσίες.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 201
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3γ, παράγραφος 1, εισαγωγή (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας που βρίσκονται υπό την 
δικαιοδοσία τους να διαθέτουν στους 
αποδέκτες των υπηρεσιών εύκολη, άμεση 
και μόνιμη πρόσβαση τουλάχιστον στις
ακόλουθες πληροφορίες:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας που βρίσκονται υπό την 
δικαιοδοσία τους να διαθέτουν στους 
αποδέκτες των υπηρεσιών εύκολη, άμεση 
και μόνιμη πρόσβαση, μια ψηφιακή 
διεύθυνση εύκολης πρόσβασης όπου θα 
υπάρχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. es
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Αιτιολόγηση

Απλώς δια λόγους οικονομίας χρόνου συνιστάται να τίθενται στη διάθεση των χρηστών οι 
λεπτομερείς οδηγίες μέσω ενός μηχανισμού ο οποίος δεν θα επιμηκύνει χωρίς λόγο τους τίτλους
πίστωσης.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 202
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3γ, παράγραφος 1, εισαγωγή (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας που βρίσκονται υπό την 
δικαιοδοσία τους να διαθέτουν στους 
αποδέκτες των υπηρεσιών εύκολη, άμεση 
και μόνιμη πρόσβαση τουλάχιστον στις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα κατάλληλα 
μέσα ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που 
βρίσκονται υπό την δικαιοδοσία τους να 
διαθέτουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών 
εύκολη, άμεση και μόνιμη πρόσβαση 
τουλάχιστον στις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέπεια και να παρέχει στα κράτη μέλη την 
ευελιξία να χρησιμοποιούν τη συρρύθμιση.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 203
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3γ, παράγραφος 1, σημείο (β) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(β) τη γεωγραφική διεύθυνση όπου είναι 
εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών 
μέσων επικοινωνίας ·

(β) τη γεωγραφική και ταχυδρομική 
διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένος ο 
πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας ·

Or. en

Τροπολογία: Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Τροπολογία 204
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6
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Άρθρο 3γ, σημείο (δ α) (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

δ α) ένδειξη περιεχομένου ακατάλληλου για 
ανηλίκους ή αποτελεσματικά συστήματα 
φιλτραρίσματος που αποτρέπουν την 
πρόσβαση ανηλίκων σε πληροφορίες που 
θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη 
σωματική ή ψυχολογική τους ανάπτυξη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3γ εισάγει ελάχιστο αριθμό κανόνων για τους φορείς παροχής οπτικοακουστικών 
υπηρεσιών· οι κανόνες αυτοί δεν μπορούν να περιορίζονται μόνο στη διευκόλυνση των φορέων 
παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, αλλά πρέπει να καλύπτουν και τη χρήση από πλευράς 
φορέων παροχής, συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία των ανηλίκων.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 205
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3δ (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων που βρίσκονται 
υπό τη δικαιοδοσία τους δεν θα διατίθενται 
κατά τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει 
σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική 
ανάπτυξη των ανηλίκων. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα 
ενδεδειγμένα μέσα προκειμένου οι 
γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία 
τους να μην διατίθενται κατά τρόπο που θα 
μπορούσε να βλάψει σοβαρά τη φυσική, 
πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 
ανηλίκων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιτρέπει στα κράτη μέλη ευελιξία για τη χρήση της αυτορύθμισης και της συρρύθμισης.

Η οδηγία πρέπει να έχει εφαρμογή μόνο σε γραμμικές υπηρεσίες.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Τροπολογία 206
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6
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Άρθρο 3δ (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που 
βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους δεν θα 
διατίθενται κατά τρόπο που θα μπορούσε 
να βλάψει σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή 
ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.

1. Απαγορεύονται οπτικοακουστικές 
εκπομπές ή υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων που θα μπορούσαν να βλάψουν 
σοβαρά τη φυσική, νοητική ή ηθική τους 
ανάπτυξη.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι επιβάλλεται 
η ανωτέρω απαγόρευση.

Or. it

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 207
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3δ (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων που βρίσκονται 
υπό τη δικαιοδοσία τους δεν θα διατίθενται 
κατά τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει 
σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική 
ανάπτυξη των ανηλίκων. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα 
ενδεδειγμένα μέσα προκειμένου οι 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που 
βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους να μην
διατίθενται κατά τρόπο που θα μπορούσε να 
βλάψει σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή 
ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέπεια και να παρέχει στα κράτη μέλη την 
ευελιξία να χρησιμοποιούν τη συρρύθμιση.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 208
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3δ (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες 
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οπτικοακουστικών μέσων που βρίσκονται 
υπό τη δικαιοδοσία τους δεν θα διατίθενται 
κατά τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει 
σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική 
ανάπτυξη των ανηλίκων. 

οπτικοακουστικών μέσων και οι εμπορικές 
οπτικοακουστικές ανακοινώσεις που 
βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους δεν θα 
διατίθενται κατά τρόπο που θα μπορούσε να 
βλάψει σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή 
ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση του άρθρου είναι υπερβολικά περιοριστική. Η προστασία της ευεξίας 
των ανηλίκων είναι τόσο σημαντική αρχή που δεν επιδέχεται διακινδύνευση, όποια μορφή κι αν 
προσλάβει η υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 209
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3δ, παράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Μεριμνούν ιδίως ώστε να μην επιτρέπουν
τις εμπορικές ανακοινώσεις, χορηγίες, 
διαφημίσεις ή τοποθετήσεις προϊόντων που 
έχουν παραχθεί υπό συνθήκες αντίθετες με 
το διεθνές δίκαιο που απαγορεύει την 
παιδική εργασία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα αποτελούσε υποκρισία η δήθεν προστασία της ηθικής των ανηλίκων προσελκύοντας την
προσοχή τους ως νέων καταναλωτών σε προϊόντα που έχουν παραχθεί παρανόμως από παιδιά.

Τροπολογία: Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Τροπολογία 210
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3δ, παράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι φορείς 
παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, επ’ 
ουδενί εκπέμπουν υλικό παιδικής 
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πορνογραφίας, επί ποινή διοικητικών και 
ποινικών κυρώσεων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Με βάση το ιστορικό που έχει καταγραφεί σε πολλά κράτη μέλη όσον αφορά την εξαφάνιση και 
τη δολοφονία παιδιών, αδικήματα που συνδέονται με την παιδοφιλία, τη διάδοση 
πορνογραφικού υλικού και την ύπαρξη ιστοθέσεων στο Διαδίκτυο που ενθαρρύνουν την 
εκμετάλλευση παιδιών και την αυξανόμενη βία σε βάρος γυναικών, καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να υπάρξει σαφής και αποφασιστική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της εν λόγω 
κοινωνικής μάστιγας που πλήττει ιδιαίτερα ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται σε αθώα και 
ευαίσθητη ηλικία.

Τροπολογία: Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Τροπολογία 211
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3δ, παράγραφος 1 β (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι φορείς 
παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους 
παρέχουν συστήματα φιλτραρίσματος του 
περιεχομένου που βλάπτει τη φυσική, 
νοητική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Με βάση το ιστορικό που έχει καταγραφεί σε πολλά κράτη μέλη όσον αφορά την εξαφάνιση και 
τη δολοφονία παιδιών, αδικήματα που συνδέονται με την παιδοφιλία, τη διάδοση 
πορνογραφικού υλικού και την ύπαρξη ιστοθέσεων στο Διαδίκτυο που ενθαρρύνουν την 
εκμετάλλευση παιδιών και την αυξανόμενη βία σε βάρος γυναικών, καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να υπάρξει σαφής και αποφασιστική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της εν λόγω 
κοινωνικής μάστιγας που πλήττει ιδιαίτερα ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται σε αθώα και 
ευαίσθητη ηλικία.

Τροπολογία: Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Τροπολογία 212
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3δ, παράγραφος 1 γ (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη ζητούν από τους φορείς 
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παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών να 
προωθήσουν ενημερωτικές εκστρατείες για 
την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών 
και των ανηλίκων, όπου αυτό είναι δυνατό 
σε συνεργασία με δημόσιες και ιδιωτικές 
οργανώσεις και φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Or. it

Αιτιολόγηση

Με βάση το ιστορικό που έχει καταγραφεί σε πολλά κράτη μέλη όσον αφορά την εξαφάνιση και 
τη δολοφονία παιδιών, αδικήματα που συνδέονται με την παιδοφιλία, τη διάδοση 
πορνογραφικού υλικού και την ύπαρξη ιστοθέσεων στο Διαδίκτυο που ενθαρρύνουν την 
εκμετάλλευση παιδιών και την αυξανόμενη βία σε βάρος γυναικών, καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να υπάρξει σαφής και αποφασιστική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της εν λόγω 
κοινωνικής μάστιγας που πλήττει ιδιαίτερα ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται σε αθώα και 
ευαίσθητη ηλικία.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 213
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ε (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με ενδεδειγμένα 
μέσα ώστε οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας και οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 
που εκπέμπονται από παρόχους υπό τη 
δικαιοδοσία τους να μην περιλαμβάνουν 
παρότρυνση σε μίσος βάσει φύλου, 
φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού.

1. Απαγορεύονται οι οπτικοακουστικές 
εκπομπές ή οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας και οπτικοακουστικές 
εμπορικές ανακοινώσεις που περιλαμβάνουν 
οιαδήποτε μορφή παρότρυνσης σε μίσος 
βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού 
προσανατολισμού.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι επιβάλλεται 
η ανωτέρω απαγόρευση.

Or. it
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Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 214
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ε (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με ενδεδειγμένα 
μέσα ώστε οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας και οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 
που εκπέμπονται από παρόχους υπό τη 
δικαιοδοσία τους να μην περιλαμβάνουν 
παρότρυνση σε μίσος βάσει φύλου, 
φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με ενδεδειγμένα 
μέσα ώστε οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας και οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 
που εκπέμπονται από παρόχους υπό τη 
δικαιοδοσία τους να μην περιλαμβάνουν 
παρότρυνση σε μίσος βάσει φύλου, 
φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού. 
Αντιθέτως, μεριμνούν προκειμένου να
δίδονται κίνητρα στους παρόχους 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και να 
τους υποστηρίζουν στις προσπάθειές τους 
προκειμένου να ευνοείται η 
προσπελασιμότητα των προσώπων με 
φυσική η διανοητική αναπηρία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αρκετό να επιβεβαιώνεται η απαγόρευση του περιεχομένου που συνιστά διάκριση, 
πρέπει να μεταφέρεται συγκεκριμένα το κοινωνικό αλλά και οικονομικό και πολιτισμικό 
διακύβευμα που αποτελεί η πρόσβαση στα προγράμματα των προσώπων με αναπηρία ή των 
ηλικιωμένων ατόμων.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 215
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3στ (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας 
υπό την δικαιοδοσία τους να προωθούν, 
όπου είναι εφικτό και με κατάλληλα μέτρα, 
την παραγωγή και την πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκά έργα υπό την έννοια του 
άρθρου 6. 

διαγράφεται
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2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας 
υπό την δικαιοδοσία τους να μη 
μεταδίδουν κινηματογραφικά έργα εκτός 
των συμφωνημένων χρονικών περιόδων με 
τους κατόχους των δικαιωμάτων. 
3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή, το αργότερο στο τέλος του 
τέταρτου έτους από την έγκριση της 
παρούσας οδηγίας και εφεξής ανά τριετία, 
σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου που 
ορίζεται στην παράγραφο 1. 
4. Η Επιτροπή, με βάση πληροφορίες 
που παρέχουν τα κράτη μέλη, υποβάλλει 
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με την 
υλοποίηση της παραγράφου 1, 
συνεκτιμώντας τις εξελίξεις στην αγορά 
και την τεχνολογία. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Καθώς εξειδικεύονται οι υπηρεσίες, δημιουργούνται τα θεματικά κανάλια και η ψηφιακή εποχή 
προκαλεί αντίστοιχη αύξηση της ποικιλίας των γραμμικών και των μη γραμμικών υπηρεσιών, ο 
καθορισμός ποσοστώσεων αποδεικνύεται ολοένα και πιο παρωχημένος. Εκείνο που υπαγορεύει
το είδος των υπηρεσιών που πρέπει να προσφέρουν οι πάροχοι είναι τα ενδιαφέροντα των 
χρηστών και όχι ο νομοθέτης.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 216
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3στ, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας 
υπό την δικαιοδοσία τους να προωθούν, 
όπου είναι εφικτό και με κατάλληλα μέτρα, 
την παραγωγή και την πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκά έργα υπό την έννοια του 
άρθρου 6. 

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της αιτιολογικής σκέψης 13 σχετικά με τη διευκρίνιση της επέκτασης της 
οδηγίας ώστε να καλύπτονται οι μη γραμμικές υπηρεσίες. Οι διατάξεις ποσοστώσεων για τις 
γραμμικές υπηρεσίες καλύπτονται από τα άρθρα 4 και 5 της υφιστάμενης οδηγίας.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 217
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3στ, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπό 
την δικαιοδοσία τους να προωθούν, όπου 
είναι εφικτό και με κατάλληλα μέτρα, την 
παραγωγή και την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 
έργα υπό την έννοια του άρθρου 6. 

1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας 
υπό την δικαιοδοσία τους να προωθούν, 
όπου είναι εφικτό και με κατάλληλα μέτρα, 
την παραγωγή και την πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκά έργα υπό την έννοια του άρθρου 
6. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη μεγαλύτερη πολυμορφία που προσφέρεται από περισσότερες υπηρεσίες, οι διατάξεις περί
ποσοστώσεων είναι περιττές. Υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να ενθαρρυνθεί η 
παραγωγή και μετάδοση ευρωπαϊκών έργων.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 218
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3στ, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπό 
την δικαιοδοσία τους να προωθούν, όπου 
είναι εφικτό και με κατάλληλα μέτρα, την 
παραγωγή και την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 
έργα υπό την έννοια του άρθρου 6. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπό 
την δικαιοδοσία τους να προωθούν, με 
κατάλληλα μέτρα, την παραγωγή και την 
πρόσβαση σε ευρωπαϊκά έργα υπό την 
έννοια του άρθρου 6. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το 1989, ο σκοπός του παρόντος άρθρου να εισαγάγει, ομαλά και βαθμιαία, τον κανόνα για την 
προώθηση ευρωπαϊκών έργων. Σήμερα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, 
επιβάλλεται να προταθούν πιο απαιτητικοί κανόνες στον τομέα αυτό έτσι ώστε να τονωθεί η 
ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία και να διατηρηθεί η πλούσια πολιτιστική πολυμορφία 
της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να έχουν δικαιολογίες όταν δεν 
καταβάλλουν την απαραίτητη προσπάθεια προώθησης ευρωπαϊκών παραγωγών.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 219
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3στ, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπό
την δικαιοδοσία τους να προωθούν, όπου 
είναι εφικτό και με κατάλληλα μέτρα, την 
παραγωγή και την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 
έργα υπό την έννοια του άρθρου 6. 

1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας 
υπό την δικαιοδοσία τους να προωθούν, 
όπου είναι εφικτό, την παραγωγή και την 
πρόσβαση σε ευρωπαϊκά έργα υπό την 
έννοια του άρθρου 6. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά για μη γραμμικές υπηρεσίε βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Το να
επιβληθούν πολιτιστικές ποσοστώσεις ή οικονομικές εισφορές, ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι 
είναι εφικτό, κινδυνεύει να υπονομεύσει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Επίσης, οι χαμηλότεροι 
φραγμοί στη διανομή αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην πολιτιστική πολυμορφία.

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 220
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3στ, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπό 
την δικαιοδοσία τους να προωθούν, όπου 
είναι εφικτό και με κατάλληλα μέτρα, την 
παραγωγή και την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 
έργα υπό την έννοια του άρθρου 6. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πάροχοι γραμμικών υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας υπό 
την δικαιοδοσία τους να προωθούν, όπου 
είναι εφικτό και με κατάλληλα μέτρα, την 
παραγωγή και την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 
έργα υπό την έννοια του άρθρου 6. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ένα περιβάλλον λήψης κατόπιν αιτήσεων, οι καταναλωτές θα επωφελούνται από πολύ
ευρύτερη και ποικίλη προσφορά οπτικοακουστικού περιεχομένου. Επίσης, είναι ελεύθεροι να
επιλέγουν το περιεχόμενο που θα παρακολουθήσουν κάθε δεδομένη στιγμή. Τούτο καθιστά 
περιττές τις υποχρεώσεις ποσοστώσεων και παραγωγής του μη γραμμικού κόσμου.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 221
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3στ, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Όσον αφορά τις μη γραμμικές υπηρεσίες, η
προώθηση αυτή μπορεί να
πραγματοποιείται ιδίως σύμφωνα με τους
ακόλουθους όρους: ελάχιστες επενδύσεις 
στις ευρωπαϊκές παραγωγές σε συνάρτηση 
με τον κύκλο εργασιών, ελάχιστη αναλογία 
ευρωπαϊκών παραγωγών στους 
καταλόγους βίντεο κατ' αίτηση και 
ελκυστική έκθεση των ευρωπαϊκών 
παραγωγών στους ηλεκτρονικούς οδηγούς 
προγραμμάτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό όπως οι μη γραμμικές υπηρεσίες συμμετέχουν στην υποστήριξη και την
προώθηση των ευρωπαϊκών έργων, στο πλαίσιο των κανονιστικών υποχρεώσεων που
περιέχονται στην οδηγία. Οι υπηρεσίες αυτές τις περισσότερες φορές προτείνονται από 
επιχειρήσεις σημαντικού μεγέθους, με οικονομικό δυναμικό πολύ μεγαλύτερο από αυτό των 
ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων, όπως οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, πάροχοι πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο, κλπ. Εάν τις υποχρεώσεις τις σχετικές με τη πολιτισμική διαφοροποίηση τη 
φέρουν μόνο οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις αυτό είναι δυνατόν να απειλήσει επικίνδυνα την 
ευρωπαϊκή δημιουργία.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 222
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3στ, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 



AM\630521EL.doc 29/89 PE 378.524v02-00

EL

πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπό 
την δικαιοδοσία τους να προωθούν, όπου 
είναι εφικτό και με κατάλληλα μέτρα, την 
παραγωγή και την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 
έργα υπό την έννοια του άρθρου 6.

πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπό 
την δικαιοδοσία τους να προωθούν, (εν 
μέρει, όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιώντας 
τους δικούς τους άμεσους συντελεστές 
παραγωγής), με κατάλληλα μέτρα και με 
σεβασμό του ανταγωνισμού μεταξύ των 
διαφόρων αγορών διανομής, την παραγωγή 
και την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά έργα υπό 
την έννοια του άρθρου 6, όσον αφορά 
τουλάχιστον το 40% των έργων που 
μεταδίδονται· αυτή η ποσόστωση 
εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση, το δε 
20% τουλάχιστον αυτών μεταδίδονται 
κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής 
τηλεθέασης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Εάν θέλουμε να ευημερεί στον ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία, τη Λατινική 
Αμερική και την Κίνα η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να έχει ποσοστό συσσώρευσης που να 
της εξασφαλίζεται από τη μετάδοση και εκπομπή των παραγόμενων έργων.

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

Τροπολογία 223
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ζ, εισαγωγή και σημεία (α), (β) και (γ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 
που μεταδίδονται από παρόχους που 
βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους να 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 
που μεταδίδονται από παρόχους που 
βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους να 
συμμορφώνονται προς τις αρχές που ορίζει 
ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ιδιαίτερα,
τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις να είναι αναγνωρίσιμες αυτές 
καθεαυτές. Απαγορεύονται συγκαλυμμένες 
οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις·

α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις απαγορεύεται: 

(i) να προσβάλλουν την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια·
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(ii) να περιλαμβάνουν διακρίσεις βάσει 
φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, 
προσωπικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·
(iii) να προσβάλλουν θρησκευτικές ή 
πολιτικές πεποιθήσεις·
(iv) να ενθαρρύνουν τρόπους 
συμπεριφοράς επιζήμιους για την υγεία ή 
την ασφάλεια·
(v) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς 
επιβλαβείς για την προστασία του 
περιβάλλοντος·

β) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις απαγορεύεται να 
χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται 
στο υποσυνείδητο·

β) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις απαγορεύεται να 
χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται 
στο υποσυνείδητο·

γ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις απαγορεύεται:

γ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις πρέπει να είναι 
αναγνωρίσιμες αυτές καθεαυτές.
Απαγορεύονται συγκαλυμμένες 
οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις·

(i) να εισάγουν διακρίσεις λόγω φυλής, 
φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας.
(ii) να προσβάλλουν θρησκευτικές ή 
πολιτικές πεποιθήσεις.
(iii) να ενθαρρύνουν τρόπους 
συμπεριφοράς επιζήμιους για την υγεία ή 
την ασφάλεια
(iv) να ενθαρρύνουν τρόπους 
συμπεριφοράς επιβλαβείς για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Or. it

(Τα σημεία (α) και (γ) της Επιτροπής άλλαξαν θέση και έγιναν σημεία (γ) και (α) της 
τροπολογίας του Κοινοβουλίου. Το πρώην σημείο (γ) (νυν σημείο (α)) έχει επίσης 

τροποποιηθεί.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να επεκτείνει τις διατάξεις σχετικά με τη μη δημιουργία 
διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπνέεται από το κείμενο της υφισταμένης οδηγίας που είναι πιο 
αναλυτικό.
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Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 224
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ζ, εισαγωγή (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 
που μεταδίδονται από παρόχους που 
βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους να 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις
οι οποίες μεταδίδονται ως τμήμα 
προγραμμάτων γραμμικών 
οπτικοακουστικών μέσων που μεταδίδονται 
από παρόχους που βρίσκονται υπό τη 
δικαιοδοσία τους να συμμορφώνονται προς 
τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός του ορισμού στις εμπορικές ανακοινώσεις γραμμικών οπτικοακουστικών μέσων
θα ελαχιστοποιήσει το περιθώριο σύγχυσης με ορισμούς των εμπορικών ανακοινώσεων που
υπάρχουν σε άλλες διατάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως η οδηγία περί ηλεκτρονικού 
εμπορίου και η οδηγία για την προστασία των δεδομένων κατά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 225
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ζ, εισαγωγή (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 
που μεταδίδονται από παρόχους που 
βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους να 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 
που μεταδίδονται από παρόχους που 
βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους να 
συμμορφώνονται προς τις αρχές που ορίζει 
ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ιδιαίτερα,
τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. it

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 226
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6
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Άρθρο 3ζ, εισαγωγή (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 
που μεταδίδονται από παρόχους που 
βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους να 
συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 
οι οποίες μεταδίδονται ως τμήμα 
προγραμμάτων γραμμικών 
οπτικοακουστικών μέσων που μεταδίδονται 
από παρόχους που βρίσκονται υπό τη 
δικαιοδοσία τους να συμμορφώνονται προς 
τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός του ορισμού στις εμπορικές ανακοινώσεις γραμμικών οπτικοακουστικών μέσων
θα ελαχιστοποιήσει το περιθώριο σύγχυσης με ορισμούς των εμπορικών ανακοινώσεων που
υπάρχουν σε άλλες διατάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως η οδηγία περί ηλεκτρονικού 
εμπορίου και η οδηγία για την προστασία των δεδομένων κατά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 227
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ζ, σημείο (α) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις να είναι αναγνωρίσιμες αυτές 
καθεαυτές. Απαγορεύονται συγκαλυμμένες 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις· 

(α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις να είναι αναγνωρίσιμες αυτές 
καθεαυτές και να διακρίνονται σαφώς από 
το υπόλοιπο πρόγραμμα, κατά τρόπο που 
αφορά τόσο τον χρόνο όσο και το 
διάστημα, με οπτικά και ακουστικά μέσα.
Απαγορεύονται συγκαλυμμένες 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή του αυστηρού διαχωρισμού της διαφήμισης και του συντακτικού περιεχομένου είναι
σημαντική για την προστασία του τηλεθεατή/καταναλωτή, απαιτώντας μια σαφή ταυτοποίηση 
της διαφήμισης με μέσα τόσο οπτικά όσο και ακουστικά.

Τροπολογία: Gianni De Michelis

Τροπολογία 228
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ζ, σημείο (α) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις να είναι αναγνωρίσιμες αυτές 
καθεαυτές. Απαγορεύονται συγκαλυμμένες 
οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις· 

(α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις να είναι αναγνωρίσιμες αυτές 
καθεαυτές. Απαγορεύεται η συγκαλυμμένη 
διαφήμιση, η περιττή προβολή και η 
ολοκλήρωση προϊόντων· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 1, στοιχεία ια)α και ια)β (νέα).

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 229
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ζ, σημείο (γ), στοιχείο (i) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(i) να εισάγουν διακρίσεις λόγω φυλής, 
φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας.

(i) να προσβάλλουν μέσω διακρίσεων 
λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή 
εθνικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση διαφημίσεων για λόγους διακρίσεων είναι υπερβολικά ευρεία και θα ήταν 
δύσκολο να ρυθμιστεί.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 230
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ζ, σημείο (γ), στοιχεία (i) και (ii) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(i) να εισάγουν διακρίσεις λόγω φυλής, 
φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας·

(i) να προσβάλλουν την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια·

(ii) να προσβάλλουν θρησκευτικές ή 
πολιτικές πεποιθήσεις.

(ii) να παραβιάζουν τα δικαιώματα των 
παιδιών·

Or. it
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Τροπολογία: Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Τροπολογία 231
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ζ, σημείο (γ), στοιχείο (ii) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(ii) να προσβάλλουν θρησκευτικές ή 
πολιτικές πεποιθήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πρότυπο προστασίας για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων και για τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις και για το λόγο αυτό προτείνουμε 
την παρούσα αλλαγή έτσι ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω περιορισμοί σε σύγκριση με την 
ελευθερία των ανακοινώσεων μέσω του τύπου. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα παραμείνει το 
κατ' εξοχήν αντικείμενο προστασίας.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 232
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ζ, σημείο (γ), στοιχείο (iv) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(iv) να ενθαρρύνουν τρόπους 
συμπεριφοράς επιβλαβείς για την προστασία 
του περιβάλλοντος.

(iv) να ενθαρρύνουν τρόπους 
συμπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για 
την προστασία του περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής είναι υπερβολικά ευρύ. 

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 233
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ζ, σημείο (στ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(στ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις απαγορεύεται να θίγουν ηθικά 
ή σωματικά τους ανήλικους. Κατά συνέπεια 
δεν τους παρακινούν ευθέως στην αγορά 

(στ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις απαγορεύεται να θίγουν ηθικά 
ή σωματικά τους ανήλικους. Κατά συνέπεια 
δεν τους παρακινούν ευθέως ή έμμεσα στην 
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ενός προϊόντος ή υπηρεσίας 
εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την 
ευπιστία τους, δεν τους ενθαρρύνουν 
ευθέως να πείσουν τους γονείς τους ή 
άλλους για την αγορά των διαφημιζόμενων 
προϊόντων ή υπηρεσιών, δεν 
εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη 
των ανηλίκων στους γονείς, τους 
διδάσκοντες ή σε άλλα πρόσωπα, ή δεν 
παρουσιάζουν αναίτια ανήλικους σε 
επικίνδυνες καταστάσεις .”

αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, δεν τους 
ενθαρρύνουν ευθέως ή έμμεσα να πείσουν 
τους γονείς τους ή άλλους για την αγορά 
των διαφημιζόμενων προϊόντων ή 
υπηρεσιών, δεν εκμεταλλεύονται την 
ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους 
γονείς, τους διδάσκοντες ή σε άλλα 
πρόσωπα, ή δεν παρουσιάζουν αναίτια 
ανήλικους σε επικίνδυνες καταστάσεις
εκτός αν αυτό δικαιολογείται για λόγους 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης.”

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν
τους παρόχους υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύξουν 
κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με τα 
προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά 
και τα οποία περιέχουν ή διακόπτονται από 
διαφημίσεις, χορηγίες ή οποιαδήποτε 
εμπορική προώθηση ανθυγιεινών και 
ακατάλληλων φαγητών και ποτών, όπως 
όσα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη, 
ζάχαρη και αλάτι, καθώς και 
οινοπνευματωδών ποτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας πρέπει να υιοθετήσουν υπεύθυνη στάση απέναντι 
στην ευεξία των παιδιών, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με αυτορύθμιση.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 234
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ζ, σημείο (στ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(στ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις απαγορεύεται να θίγουν ηθικά 
ή σωματικά τους ανήλικους. Κατά συνέπεια 
δεν τους παρακινούν ευθέως στην αγορά 
ενός προϊόντος ή υπηρεσίας 
εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την 
ευπιστία τους, δεν τους ενθαρρύνουν ευθέως 
να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους για 
την αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή 
υπηρεσιών, δεν εκμεταλλεύονται την 
ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους 

(στ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις απαγορεύεται να θίγουν ηθικά 
ή σωματικά τους ανήλικους. Κατά συνέπεια 
δεν τους παρακινούν ευθέως στην αγορά 
ενός προϊόντος ή υπηρεσίας 
εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την 
ευπιστία τους, δεν τους ενθαρρύνουν ευθέως 
να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους για 
την αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή 
υπηρεσιών, δεν εκμεταλλεύονται την 
ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους 
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γονείς, τους διδάσκοντες ή σε άλλα 
πρόσωπα, ή δεν παρουσιάζουν αναίτια 
ανήλικους σε επικίνδυνες καταστάσεις .”

γονείς, τους διδάσκοντες ή σε άλλα 
πρόσωπα, ιδίως σε πρόσωπα που  
λειτουργούν ως υποδείγματα ή που 
κατέχουν θέση εξουσίας, ή δεν 
παρουσιάζουν αναίτια ανήλικους σε 
επικίνδυνες ή εξευτελιστικές καταστάσεις .”

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να γίνει μνεία για τη διογκούμενη επιρροή την οποία ασκούν στους ανηλίκους τα 
πρόσωπα που αποτελούν υποδείγματα ή κατέχουν θέση εξουσίας. Πρέπει να καταβάλλεται 
εξαιρετικά μεγάλη φροντίδα για την προστασία της αξιοπρέπειας των ανηλίκων. 

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 235
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ζ, σημεία (στ α) και (στ β) (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(στα) δεν επιτρέπονται να μεταδίδονται
μεταξύ 06:00 και 21:00 οπτικοακουστικές 
εμπορικές ανακοινώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης 
προϊόντων, που αφορούν τρόφιμα και ποτά 
που δεν συμμορφώνονται με συγκεκριμένα 
διατροφικά προφίλ τα οποία πρόκειται να 
καθιερώσει η Επιτροπή·
(στβ) τα διατροφικά προφίλ θα
καθιερωθούν λαμβάνοντας υπόψη ιδίως 
τις ποσότητες  ορισμένων θρεπτικών 
συστατικών και άλλων ουσιών που 
περιέχονται στα τρόφιμα, όπως λίπη, 
κεκορεσμένα λιπαρά οξέα, τρανσ-λιπαρά 
οξέα, σάκχαρα και αλάτι/νάτριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

The European Union is facing an obesity epidemic, rising fastest amongst children. In 2006, 
almost 22 million children in the EU are estimated to be overweight or obese (out of a total of 
71.5 million children), rising by 1.2 million per year. At present rates, by 2010, over 26 
million children in the EU will be overweight or obese. It is estimated that in the European 
Union, obesity accounts for up to 7% of health care costs, and this amount will further 
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increase given the rising obesity trends.

It has been established by many studies that advertising has a direct and serious impact on 
children’s food and drink preferences, purchase behaviour and consumption. It is thus 
essential that restrictions on advertising to children are put in place. A proportionate 
measure would be a flat prohibition of all audiovisual commercial communications of food 
and drinks high in fat, salt and sugar between 6:00 a.m. and 9:00 p.m., since this would cover 
programmes that are actually watched by the majority of children. 

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

Τροπολογία 236
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ζ, σημείο (στ α) (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(στ α) η τηλεοπτική διαφήμιση δεν πρέπει 
να προξενεί ηθική ή φυσική βλάβη σε 
ανηλίκους και, κατά συνέπεια, για την 
προστασία τους, πρέπει να σέβεται τα 
ακόλουθα κριτήρια:
α) να μην παρακινεί ευθέως τους 
ανήλικους να αγοράσουν προϊόν ή 
υπηρεσία εκμεταλλευόμενη την απειρία και 
την ευπιστία τους·
β) να μην παρακινεί ευθέως τους 
ανήλικους να πείθουν τους γονείς τους ή 
τρίτα πρόσωπα να αγοράζουν σε αυτούς 
διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες·
γ) να μην εκμεταλλεύεται την ιδιαίτερη 
εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι ανήλικοι 
στους γονείς, τους δασκάλους ή άλλα 
πρόσωπα·
δ) να μη δείχνει, αναίτια, ανηλίκους σε 
επικίνδυνες καταστάσεις.
Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που 
απευθύνονται σε παιδιά και οι ταινίες 
ενημερωτικού περιεχομένου δεν πρέπει να 
περιέχουν γκρίζα διαφήμιση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε ανήλικους πρέπει να θεωρηθεί ζήτημα προτεραιότητας και, συνεπώς, πρέπει να 
εμφανιστεί νωρίτερα στο κείμενο. Επί πλέον, το υφιστάμενο κείμενο (άρθρο 16) που 
διασφαλίζει περισσότερο την προστασία των ανηλίκων, προτιμάται έναντι του νέου κειμένου 
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που προτείνει η Επιτροπή. 

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

Τροπολογία 237
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3ζ, σημείο (στ β) (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(στ β) οι διαφημίσεις για τρόφιμα και 
δίαιτες που δεν είναι υγιεινές για παιδιά 
πρέπει να απαγορεύονται κατά τη διάρκεια 
των περιόδων της ημέρας κατά τις οποίες 
είναι πιθανό τα παιδιά να βλέπουν 
τηλεόραση ή να ακούν ραδιόφωνο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι διατροφικές συνήθειες που προτείνονται από τη διαφήμιση με προορισμό τα παιδιά δεν είναι 
σύμφωνες με τα διαιτολόγια που συνιστούν οι παιδίατροι για νεότερους και ευάλωτους 
καταναλωτές (π.χ. σε σχέση με το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας).  

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 238
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, σημεία (α) και (β) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(α) ο προγραμματισμός, κατά 
περίπτωση, και το περιεχόμενο των εν 
λόγω υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας δεν επιτρέπεται σε καμία 
περίπτωση να επηρεάζεται κατά τρόπον 
ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική 
ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών 
μέσων επικοινωνίας· 

διαγράφεται

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν 
ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή 
υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων 
διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες· 

Or. en
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Αιτιολόγηση

1. It is unclear how the deleted provisions will apply in a world of interactive, composite 
content where material from different sources will be assembled and re-assembled on the 
same screen. They will create legal uncertainty and have large potential for unintended 
consequences.

2. The same provisions represent an additional threat to development of an “alternative” AV 
industry based on content which creators themselves distribute directly to viewers. In this 
field, there is wide scope for new content formats and genres.  Availability of finance for the 
creation of this content may often depend on interference in editorial independence, or 
inclusion of promotional references.

3. The absence of constraints on these practices in the print media sector demonstrates that 
the provisions are redundant.   Consumer interests are not prejudiced since readers enjoy a 
high degree of choice and control with regard to the content they consume. Viewers of non-
linear AV content have similar opportunities for choice and control.

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 239
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, εισαγωγή (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας που δέχονται χορηγία ή που 
περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων 
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

1. Γραμμικές υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που 
δέχονται χορηγία ή που περιλαμβάνουν 
τοποθέτηση προϊόντων πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις : 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει να επιτρέπονται ρητά, για πρώτη φορά, οι χορηγίες
προγραμμάτων και η τοποθέτηση προϊόντων - υπό ορισμένες καθορισμένες προϋποθέσεις. Αν 
και αυτό αντιπροσωπεύει ένα μέτρο χαλάρωσης ρυθμίσεων όσον αφορά τους παραδοσιακούς 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, στον κόσμο των κατ' αίτηση μεταδόσεων θα συνεπάγεται την 
επιβολή περιορισμών εκεί που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς. Ενδέχεται έτσι να 
παρεμποδιστούν επιλογές για τη μελλοντική ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων. Ειδικότερα, 
οι νεοεμφανιζόμενες εταιρείες θα παρεμποδιστούν σε τομείς που θα μπορούσαν να εμφανιστούν 
από το περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη.
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Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 240
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, εισαγωγή (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας που δέχονται χορηγία ή που 
περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων 
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

1. Γραμμικές υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που 
δέχονται χορηγία ή που περιλαμβάνουν 
τοποθέτηση προϊόντων πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις : 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί αυτοί δεν αρμόζουν στις μη γραμμικές οπτικοακουστικές υπηρεσίες.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 241
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, εισαγωγή (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας που δέχονται χορηγία ή 
που περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων 
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

1. Τηλεοπτικές εκπομπές που δέχονται 
χορηγία ή περιλαμβάνουν τοποθέτηση 
προϊόντων πληρούν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις : 

Or. en

Αιτιολόγηση

New services must evolve their own forms of advertising that take into account the different 
expectations of users as well as different economic and technical conditions. The restrictions 
developed for the specific area of television do not allow for this need.

For example, sponsoring on the Internet is one of the standard advertising formats accepted 
by users. Sponsoring also applies to websites containing news and current affaires such as 
economic information. This practice complies with the principle of recognisability. Further 
restrictions are therefore not necessary. 

Product placement and sponsorship are a major potential source of financial backing for 
small and medium-sized entrepreneurial initiatives in the “alternative” media industry which 
target niche audiences. It is misleading to compare product placement in this context with 
linear television which reaches mass audiences and gives consumers little control over their 
viewing.
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Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Τροπολογία 242
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, εισαγωγή (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας που δέχονται χορηγία ή που 
περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις :

1. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας που δέχονται χορηγία πληρούν 
τις ακόλουθες απαιτήσεις :

Or. it

Αιτιολόγηση

Στο σχέδιο της Επιτροπής η χορηγία και η τοποθέτηση προϊόντων ρυθμίζονται από κοινού στο 
άρθρο 3η. Πάντως, ο διαχωρισμός μεταξύ διαφημίσεων και συντακτικού περιεχομένου πρέπει 
να διατηρηθεί.

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 243
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, εισαγωγή (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας που δέχονται χορηγία ή που 
περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

1. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας που δέχονται χορηγία  
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο σχέδιο της Επιτροπής ρυθμίστηκαν από κοινού η χορηγία και η τοποθέτηση προϊόντων στο 
άρθρο 3η. Αυτό δεν είναι ορθό λόγω του ότι στη χορηγία διατηρείται ο διαχωρισμός της 
διαφήμισης και του συντακτικού περιεχομένου. Στην περίπτωση όμως της τοποθέτησης 
προϊόντων αναστέλλεται αυτός ο βασικός διαχωρισμός. Το άρθρο 3η με την εν προκειμένω
προτεινόμενη διατύπωση περιλαμβάνει γι' αυτό το λόγο μόνο τις διατάξεις για την χορηγία. Ένα
νέο άρθρο 3 θ (νέο) συνοψίζει τις διατάξεις για την τοποθέτηση προϊόντων.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 244
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, σημείο (α α) (νέο)(Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(αα) δεν πρέπει να περιέχουν τοποθέτηση 
προϊόντων η οποία παρουσιάζει προϊόντα 
με αδικαιολόγητα προβεβλημένο τρόπο. Η
"αδικαιολόγητη προβολή" καθορίζεται
από την επαναλαμβανόμενη παρουσία του 
εν λόγω προϊόντος, υπηρεσίας ή εμπορικού 
σήματος ή από τον τρόπο με τον οποίο 
αυτή παρουσιάζεται, λαμβάνοντας υπόψη 
το περιεχόμενο των προγραμμάτων στα 
οποία εμφανίζεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τοποθέτηση προϊόντων με αδικαιολόγητα προβεβλημένο τρόπο στα προγράμματα κατ' ανάγκη
παραβιάζει τη συντακτική ελευθερία του παρόχου υπηρεσιών. Ο περιορισμός της
"αδικαιολόγητης προβολής" κατά την τοποθέτηση προϊόντων θα βοηθήσει στο να αποφευχθεί η 
συγκαλυμμένη διαφήμιση, καθώς και ανεπιθύμητες μορφές τοποθέτησης προϊόντων..

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 245
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, σημείο (β) Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν 
ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή 
υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων 
διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες· 

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν 
ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή 
υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων 
διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες ή με αναφορές 
εκτός από ειδικές και διακριτικές σε αυτά 
τα προϊόντα ή υπηρεσίες κατά την 
εκπομπή·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ειδικός και διακριτικός χαρακτήρας της τοποθέτησης προϊόντων έχει ως στόχο να 
προστατεύσει την ποιότητα και την αντικειμενικότητα του περιεχομένου της υπηρεσίας 
οπτικοακουστικού μέσου.
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Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Τροπολογία 246
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, σημείο (β) Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως
σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή 
υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων 
διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες· 

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν σε αγορά 
ή μίσθωση ιδιαίτερων προϊόντων ή 
υπηρεσιών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Και αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στη διατήρηση του διαχωρισμού μεταξύ διαφημίσεων και 
συντακτικού περιεχομένου.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 247
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, σημείο (β) Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως
σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή 
υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων 
διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες·

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν σε αγορά 
ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως 
μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών 
αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες·

Or. it

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 248
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, σημείο (βα) (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(βα) δεν πρέπει να περιέχουν τοποθέτηση 
προϊόντων η οποία παρουσιάζει προϊόντα 
με αδικαιολόγητα προβεβλημένο τρόπο· η 
εν λόγω αδικαιολόγητη προβολή
καθορίζεται από την επαναλαμβανόμενη 
παρουσία της εν λόγω εμπορικής 
ονομασίας, εμπορεύματος ή υπηρεσίας ή 
από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται, 
λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των 



PE 378.524v02-00 44/89 AM\630521EL.doc

EL

προγραμμάτων στα οποία εμφανίζεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διατύπωσε την έννοια της αδικαιολόγητης προβολής στην ερμηνευτική ανακοίνωσή
της σχετικά με ορισμένες πτυχές των διατάξεων για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις στην οδηγία για
την Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα προκειμένου να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να κάνουν διάκριση 
μεταξύ συγκαλυμμένης διαφήμισης και θεμιτής αναφοράς σε αγαθά, υπηρεσίες, εμπορικές 
ονομασίες και οικονομικούς φορείς. Δεδομένου ότι αυτό το κριτήριο έχει εφαρμοστεί με 
επιτυχία και χρησιμοποιείται σε αρκετά κράτη μέλη, η συμπερίληψή του σε αυτές τις νέες 
διατάξεις πρόκειται να αυξήσει την ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 249
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, σημείο (γ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται 
σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας 
ή/και την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων. 
Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία 
πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την 
επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο 
σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για προγράμματα, κατά την έναρξη, τη 
διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων. 
Προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση 
προϊόντων πρέπει να επισημαίνονται 
κατάλληλα στην έναρξή τους για την 
αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ μέρους 
των θεατών.

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται 
σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας 
ή/και την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων. 
Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία 
πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την 
επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο 
σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για προγράμματα, κατά την έναρξη ή/και 
κατά τη διάρκεια ή/και το τέλος των 
προγραμμάτων. Προγράμματα που 
περιέχουν τοποθέτηση προϊόντων πρέπει να 
επισημαίνονται κατάλληλα για την αποφυγή 
οποιασδήποτε σύγχυσης εκ μέρους των 
θεατών. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για 
παραγωγές τρίτων που δεν συνδέονται με 
τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων και όπου δεν υπάρχει αμοιβή του 
τηλεοπτικού οργανισμού για την 
τοποθέτηση προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι θεατές ενημερώνονται σαφώς για την τοποθέτηση προϊόντων, οι λεπτομέρειες μπορούν 
να αφεθούν στα κράτη μέλη. Ο πάροχος των υπηρεσιών μπορεί να αναμένεται να το πράξει 
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αυτό μόνο στις δικές του παραγωγές και μόνο εφόσον εισπράττει αμοιβή.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 250
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, σημείο (γ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται 
σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας 
ή/και την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων. 
Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία 
πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την 
επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο 
σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για προγράμματα, κατά την έναρξη, τη 
διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων. 
Προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση 
προϊόντων πρέπει να επισημαίνονται 
κατάλληλα στην έναρξή τους για την 
αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ μέρους 
των θεατών.

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται 
σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας 
ή/και την ύπαρξη υποβοήθησης 
παραγωγής. Προγράμματα τα οποία 
δέχονται χορηγία πρέπει να επισημαίνονται 
σαφώς με την επωνυμία, το λογότυπο ή/και 
κάθε άλλο σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. 
αναφορά (στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες 
του ή σε διακριτικό σήμα τους με 
κατάλληλο τρόπο για προγράμματα, κατά 
την έναρξη ή/και το τέλος των 
προγραμμάτων. Προγράμματα που η 
παραγωγή τους έχει ανατεθεί ή 
πραγματοποιηθεί από τον τηλεοπτικό 
οργανισμό και περιέχουν υποβοήθηση 
παραγωγής πρέπει να επισημαίνονται 
κατάλληλα στην έναρξή τους ή στο τέλος 
τους για την αποφυγή οποιασδήποτε 
σύγχυσης εκ μέρους των θεατών. Οι 
επακριβείς κανόνες, συμπεριλαμβανομένου 
ενός ελάχιστου περιορισμού, ορίζονται από 
τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξη υποβοήθησης παραγωγής.

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

Τροπολογία 251
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, σημείο (γ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται (γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται 
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σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας 
ή/και την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων. 
Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία 
πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την 
επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο 
σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για προγράμματα, κατά την έναρξη ή/και τη 
διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων.
Προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση 
προϊόντων πρέπει να επισημαίνονται 
κατάλληλα στην έναρξή τους για την 
αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ 
μέρους των θεατών.

σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας.
Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία 
πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την 
επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο 
σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για προγράμματα, κατά την έναρξη ή/και τη 
διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων.

Or. it

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 252
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, σημείο (γ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται 
σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας 
ή/και την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων. 
Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία 
πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την 
επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο 
σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για προγράμματα, κατά την έναρξη, τη 
διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων. 
Προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση 
προϊόντων πρέπει να επισημαίνονται 
κατάλληλα στην έναρξή τους για την 
αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ μέρους 
των θεατών.

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται 
σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας 
ή/και την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων. 
Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία 
πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την 
επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο 
σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για προγράμματα, κατά την έναρξη ή/και τη 
διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων. 
Προγράμματα που η παραγωγή τους έχει 
ανατεθεί ή πραγματοποιηθεί από τον 
τηλεοπτικό οργανισμό και περιέχουν 
τοποθέτηση προϊόντων πρέπει να 
επισημαίνονται κατάλληλα στην έναρξή 
τους για την αποφυγή οποιασδήποτε 
σύγχυσης εκ μέρους των θεατών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα αγοραζόμενα προγράμματα ενδέχεται να περιέχουν τοποθέτηση προϊόντων την οποία ο
ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός αγνοεί ή δεν είναι σε θέση να εντοπίσει. Επομένως, επιβάλλεται
οι απαιτήσεις της τοποθέτησης προϊόντων που συνδέονται με την αναγνώριση και με 
συγκεκριμένα προϊόντα να έχουν εφαρμογή μόνο σε προγράμματα η παραγωγή των οποίων έχει 
ανατεθεί η πραγματοποιηθεί από τον τηλεοπτικό οργανισμό. Η μη διευκρίνιση του σημείου 
αυτού θα μπορούσε, ως ακούσια συνέπεια, να δυσχεράνει την παρουσίαση κινηματογραφικών 
έργων από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς.

Τροπολογία: Gianni De Michelis

Τροπολογία 253
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, σημείο (γ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται 
σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας 
ή/και την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων. 
Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία 
πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την 
επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο 
σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για προγράμματα, κατά την έναρξη, τη 
διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων. 
Προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση 
προϊόντων πρέπει να επισημαίνονται 
κατάλληλα στην έναρξή τους για την 
αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ 
μέρους των θεατών.

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται 
σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας 
ή/και την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων. 
Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία 
και προγράμματα που περιέχουν 
τοποθέτηση προϊόντων πρέπει να 
επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμία, το 
λογότυπο ή/και κάθε άλλο σύμβολο του 
χορηγού/διαφημιστή, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για προγράμματα, κατά την έναρξη ή/και το 
τέλος των προγραμμάτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση των θεατών κατά την διάρκεια του προγράμματος σχετικά με την παρουσία
χορηγίας ή τοποθέτησης προϊόντων θα μειώσει αισθητά την ευχαρίστηση που αντλούν από το 
πρόγραμμα. Προτείνουμε να υπάρχει ίση μεταχείριση χορηγίας και τοποθέτησης προϊόντων.

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 254
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, σημείο (γ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται (γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται 
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σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας 
ή/και την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων.
Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία 
πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την 
επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο 
σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για προγράμματα, κατά την έναρξη, τη 
διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων. 
Προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση 
προϊόντων πρέπει να επισημαίνονται 
κατάλληλα στην έναρξή τους για την 
αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ 
μέρους των θεατών.

σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας.  
Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία 
πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την 
επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο 
σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για προγράμματα, κατά την έναρξη, τη 
διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε χορηγία θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο στην έναρξη και/ή στο τέλος του
προγράμματος προκειμένου να περιορίζονται οι διαφημιστικές προσθήκες.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 255
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1, σημείο (γ) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται 
σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας 
ή/και την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων.
Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία 
πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την 
επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο 
σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για προγράμματα, κατά την έναρξη ή/και τη 
διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων.

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται 
σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας 
ή/και την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων.
Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία 
πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την 
επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο 
σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για προγράμματα, κατά την έναρξη ή/και τη 
διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων.
Ο παρουσιαστής του προγράμματος δεν 
πρέπει να λειτουργεί επίσης και ως 
διαφημιστής. Πέραν τούτου επειδή αυτού 
του είδους τα προγράμματα αποτελούν 
διαφήμιση, οι επαγγελματίες 
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δημοσιογράφοι δεν πρέπει επ' ουδενί να 
συμμετέχουν στη συγκρότησή τους και την 
εκπομπή τους. Οι τελευταίοι οφείλουν να 
υπηρετούν την αμεροληψία και τη 
διαφάνεια προς τους χρήστες.

Or. it

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 256
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας που δέχονται χορηγία ή που 
περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων 
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

1. Γραμμικές υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που 
δέχονται χορηγία ή που περιλαμβάνουν 
τοποθέτηση προϊόντων πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις : 

(α) ο προγραμματισμός, κατά 
περίπτωση, και το περιεχόμενο των εν λόγω 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας δεν επιτρέπεται σε καμία 
περίπτωση να επηρεάζεται κατά τρόπον 
ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική 
ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας· 

(α) ο προγραμματισμός, κατά 
περίπτωση, και το περιεχόμενο των εν λόγω 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας δεν επιτρέπεται σε καμία 
περίπτωση να επηρεάζεται κατά τρόπον 
ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική 
ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας· 

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν 
ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή 
υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων 
διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες· 

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν 
ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή 
υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων 
διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες· 

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται 
σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας 
ή/και την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων. 
Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία 
πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την 
επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο 
σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για προγράμματα, κατά την έναρξη, τη 
διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων. 
Προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση 
προϊόντων πρέπει να επισημαίνονται 
κατάλληλα στην έναρξή τους για την 
αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ μέρους 

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται 
σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας 
ή/και την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων. 
Γραμμικά προγράμματα τα οποία δέχονται 
χορηγία πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με 
την επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο 
σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά 
(στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε 
διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο 
για γραμμικά προγράμματα, κατά την 
έναρξη, τη διάρκεια ή/και το τέλος των 
γραμμικών προγραμμάτων. Γραμμικά 
προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση 
προϊόντων πρέπει να επισημαίνονται 
κατάλληλα για την αποφυγή οποιασδήποτε 
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των θεατών. σύγχυσης εκ μέρους των θεατών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστέθηκε ο όρος "γραμμικός" για αποσαφήνιση και σύμφωνα με διάφορες άλλες τροπολογίες 
βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 1, εδάφιο 2, στοιχείο ια. 

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

Τροπολογία 257
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας δεν επιτρέπεται να δέχονται 
χορηγία από επιχειρήσεις, των οποίων κύρια 
δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή πώληση 
τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού.
Εξάλλου, οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας δεν επιτρέπεται να 
περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων 
καπνού ή τσιγάρων ή τοποθέτηση 
προϊόντων από επιχειρήσεις, των οποίων 
κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή 
πώληση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων 
καπνού.

2. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας δεν επιτρέπεται να δέχονται 
χορηγία από επιχειρήσεις, των οποίων κύρια 
δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή πώληση 
τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού.

Or. it

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 258
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας δεν επιτρέπεται να 
δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των 
οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 
παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών 
προϊόντων καπνού. Εξάλλου, οι υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας δεν 
επιτρέπεται να περιλαμβάνουν τοποθέτηση 

2. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας δεν επιτρέπεται να 
δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των 
οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 
παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών 
προϊόντων καπνού.
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προϊόντων καπνού ή τσιγάρων ή 
τοποθέτηση προϊόντων από επιχειρήσεις, 
των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 
παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών 
προϊόντων καπνού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία στο άρθρο 3 η, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 259
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας δεν επιτρέπεται να 
δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των 
οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 
παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών 
προϊόντων καπνού. Εξάλλου, οι υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας δεν 
επιτρέπεται να περιλαμβάνουν τοποθέτηση 
προϊόντων καπνού ή τσιγάρων ή 
τοποθέτηση προϊόντων από επιχειρήσεις, 
των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 
παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών 
προϊόντων καπνού.

2. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας δεν επιτρέπεται να 
δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των 
οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 
παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών 
προϊόντων καπνού. Εξάλλου, οι υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας δεν 
επιτρέπεται να περιλαμβάνουν τοποθέτηση 
προϊόντων καπνού ή τσιγάρων ή 
τοποθέτηση προϊόντων από επιχειρήσεις, 
των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 
παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών 
προϊόντων καπνού.

Or. fr

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

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

Τροπολογία 260
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 3 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

3. Η χορηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας από επιχειρήσεις των 
οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν 
την παρασκευή ή πώληση φαρμάκων και 
θεραπευτικών αγωγών δύναται να προωθεί 

3. Η χορηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας από επιχειρήσεις των 
οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν 
την παρασκευή ή πώληση φαρμάκων και 
θεραπευτικών αγωγών δύναται να προωθεί 
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το όνομα ή τη συμβολική εικόνα της 
επιχείρησης, αλλά όχι συγκεκριμένα 
φάρμακα ή θεραπευτικές αγωγές που 
διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο 
κράτος μέλος, στη δικαιοδοσία του οποίου 
υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας.

το όνομα ή τη συμβολική εικόνα της 
επιχείρησης, αλλά όχι συγκεκριμένα 
φάρμακα ή θεραπευτικές αγωγές που 
διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο 
κράτος μέλος, στη δικαιοδοσία του οποίου 
υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του φαρμάκου πρέπει να είναι σαφώς 
κατανοητά.

Or. it

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

Τροπολογία 261
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 4 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

4. Ειδησεογραφία και θέματα επικαιρότητας 
δεν δέχονται χορηγία ούτε περιλαμβάνουν 
τοποθέτηση προϊόντων. Υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας για 
παιδιά και ντοκιμαντέρ δεν επιτρέπεται να 
περιέχουν τοποθέτηση προϊόντων."

4. Ειδησεογραφία και θέματα επικαιρότητας 
δεν δέχονται χορηγία.

Or. it

Αιτιολόγηση

La proposta della Commissione intende legittimare il posizionamento dei prodotti all'interno 
dei programmi come forma di comunicazione commerciale diversa dalla pubblicità. Appare 
in tal modo pregiudicato un pilastro fondamentale della disciplina delle trasmissioni 
televisive, consistente nella netta separazione tra comunicazione commerciale ed il resto 
della programmazione, a fine di tutela sia dell'integrità dei programmi e dell'autonomia 
editoriale delle emittenti, sia degli interessi dei telespettatori, per i quali non é certo 
sufficiente un avviso all'inizio o alla fine del programma per essere debitamente informati sul 
condizionamento dei produttori di beni e servizi nel confezionamento del programma.   Le 
esperienze in vari paesi hanno messo in evidenza i gravi rischi per i consumatori e per la 
libertà di espressione di autori e produttori causati dal product placement.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 262
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6
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Άρθρο 3η, παράγραφος 4 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

4. Ειδησεογραφία και θέματα επικαιρότητας 
δεν δέχονται χορηγία ούτε περιλαμβάνουν 
τοποθέτηση προϊόντων. Υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας για 
παιδιά και ντοκιμαντέρ δεν επιτρέπεται να 
περιέχουν τοποθέτηση προϊόντων.

4. Ειδησεογραφία και θέματα επικαιρότητας 
δεν δέχονται χορηγία ούτε περιλαμβάνουν 
τοποθέτηση προϊόντων. Υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας για 
παιδιά δεν επιτρέπεται να περιέχουν 
τοποθέτηση προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος τα ντοκιμαντέρ να στερηθούν ενδεχόμενα έσοδα από τοποθέτηση προϊόντων, 
υπό τον όρο οι θεατές να ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξή της.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 263
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η, παράγραφος 4 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

4. Ειδησεογραφία και θέματα επικαιρότητας 
δεν δέχονται χορηγία ούτε περιλαμβάνουν 
τοποθέτηση προϊόντων. Υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας για 
παιδιά και ντοκιμαντέρ δεν επιτρέπεται να 
περιέχουν τοποθέτηση προϊόντων.

4. Ειδησεογραφία και θέματα επικαιρότητας 
δεν δέχονται χορηγία ούτε περιλαμβάνουν 
τοποθέτηση προϊόντων. Υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας για 
παιδιά, όπως αυτές ορίζονται από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, και ντοκιμαντέρ 
δεν επιτρέπεται να περιέχουν τοποθέτηση 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις μη γραμμικές υπηρεσίες, είναι δύσκολο να 
οριστεί μια παιδική ζώνη ωρών κατά την οποία θα απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντων. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ορίσουν ποιες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας απευθύνονται σε παιδιά και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται να περιέχουν 
τοποθέτηση προϊόντων.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 264
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6
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Άρθρο 3η α (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Άρθρο 3ηα
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα δέοντα
μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν βαθμιαία ότι 
οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που 
βρίσκονται υπό την δικαιοδοσία τους είναι 
πλήρως προσιτές σε άτομα με αναπηρίες 
όρασης και ακοής καθώς και σε 
ηλικιωμένους.
2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην
Επιτροπή κάθε δύο χρόνια εθνικές 
εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση του 
παρόντος άρθρου. Οι εκθέσεις αυτές
περιλαμβάνουν ιδίως στατιστικά στοιχεία
σχετικά με την πρόοδο που έχει 
πραγματοποιηθεί στην κατεύθυνση της 
επίτευξης προσπελασιμότητας κατά την 
έννοια της παραγράφου 1, τους λόγους σε 
περίπτωση μη επίτευξης προόδου και τα 
μέτρα που έχουν εγκριθεί ή εξετάζονται 
προκειμένου να επιτευχθεί αυτή."

Or. en

Αιτιολόγηση

Accessibility of audiovisual media services is an important part of the proper functioning of 
the internal market. According to the Institute of Hearing Research, over 81 million 
Europeans live with a hearing loss; moreover, there are more than 30 million blind and 
partially sighted Europeans. Research has shown that an overwhelming number of people 
with disabilities and/or elderly people watch TV. This represents a market which must be 
catered to. An obligation to provide accessible audiovisual media services would undoubtedly 
stimulate healthy competition among service providers and improve the functioning of the 
internal market.

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

Τροπολογία 265
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η α (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Άρθρο 3η α
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
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επικοινωνίας που ευρίσκονται στη 
δικαιοδοσία τους καθίστανται σταδιακά 
απολύτως προσιτές σε άτομα με 
αναπηρίες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα πρόσβασης όλων των καταναλωτών στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και/ή των ηλικιωμένων, αποτελεί
ζωτικής σημασίας πτυχή του δικαιώματος στην ενημέρωση.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 266
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 3η α (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Άρθρο 3ηα
1. Ενσωμάτωση προϊόντων και 
τοποθέτηση θεμάτων απαγορεύονται 
καταρχήν. Η τοποθέτηση προϊόντων
απαγορεύεται εκτός των προγραμμάτων 
μυθοπλασίας και αθλητικών 
προγραμμάτων.
Προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν
τοποθετήσεις προϊόντων πρέπει να 
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
(α) το περιεχόμενό τους και σε τηλεοπτική
εκπομπή ο προγραμματισμός τους δεν 
επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να 
επηρεάζονται κατά τρόπο που περιορίζει 
την συντακτική ευθύνη και ανεξαρτησία 
του παρόχου υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας·
(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως
σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή 
υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων 
διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες ή μέσω 
υπέρμετρου τονισμού·
(γ)  Οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται
σαφώς για προγράμματα με τοποθέτηση 
προϊόντων, τα οποία πρέπει να 
επισημαίνονται επαρκώς κατά την έναρξη 
και το τέλος του προγράμματος καθώς 
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μέσω σήματος τουλάχιστον κάθε 20 λεπτά 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
2. Τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να 
περιέχουν τοποθέτηση προϊόντων καπνού ή 
τσιγάρων ή επιχειρήσεων των οποίων η 
κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή 
πώληση τσιγάρων και άλλων προϊόντων 
καπνού.
3. Ειδησεογραφία και θέματα
επικαιρότητας, παιδικά προγράμματα, 
ντοκυμαντέρ και προγράμματα 
θρησκευτικού περιεχομένου δεν 
επιτρέπεται να περιλαμβάνουν τοποθέτηση 
προϊόντων."

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για την τοποθέτηση προϊόντων θα πρέπει να καθοριστούν επακριβώς από την
οδηγία. Λόγω του ότι υπάρχει ο κίνδυνος ότι με την τοποθέτηση προϊόντων αναστέλλεται ο
διαχωρισμός συντακτικού περιεχομένου και διαφήμισης, θα πρέπει αυτή να επιτρέπεται μόνο 
για επιλεγμένες μορφές και με αντίστοιχες πρόσθετες πληροφορίες για τους θεατές.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 267
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 Α (νέο)
Άρθρο 4 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(6 α) Διαγράφεται το άρθρο 4.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ποσοστώσεις αφορούν την ελευθερία προγραμματισμού των τηλεοπτικών δραστηριοτήτων. 
Η ψηφιακή εποχή ευνοεί τον πλουραλισμό, την ικανότητα του χρήστη να επιλέγει και, ως εκ 
τούτου, ο καθορισμός ποσοστώσεων καθίσταται πλέον παρωχημένος. Τα ενδιαφέροντα των 
χρηστών και όχι ο νομοθέτης υπαγορεύουν τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν οι 
πάροχοι.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 268
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 Α (νέο)

Άρθρο 4, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(6α) Το άρθρο 4(1) αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο: 
"1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν με κατάλληλα
μέσα ώστε οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί
να αφιερώνουν σε ευρωπαϊκά έργα, κατά
την έννοια του άρθρου 6, το μεγαλύτερο 
ποσοστό του χρόνου εκπομπής τους, εκτός 
του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών 
εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιχνιδιών, 
των διαφημίσεων, των υπηρεσιών 
τηλεκειμένου και τηλεαγορών. Το ποσοστό
αυτό, λαμβανομένων υπόψη των ευθυνών 
του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού έναντι 
του κοινού του όσον αφορά την 
ενημερωτική, εκπαιδευτική πολιτιστική 
και ψυχαγωγική αποστολή του, πρέπει να 
επιτευχθεί σταδιακά, βάσει κατάλληλων 
κριτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 1989, ο σκοπός του παρόντος άρθρου να εισαγάγει, ομαλά και βαθμιαία, τον κανόνα για την 
προώθηση ευρωπαϊκών έργων. Σήμερα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας,
επιβάλλεται να προταθούν πιο απαιτητικοί κανόνες στον τομέα αυτό έτσι ώστε να τονωθεί η 
ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία και να διατηρηθεί η πλούσια πολιτιστική πολυμορφία 
της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να έχουν δικαιολογίες όταν δεν 
καταβάλλουν την απαραίτητη προσπάθεια προώθησης ευρωπαϊκών παραγωγών.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 269
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 Α (νέο)

Άρθρα 4 και 5 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(6α) Τα άρθρα 4 και 5 διαγράφονται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με τη μεγαλύτερη πολυμορφία που προσφέρεται από περισσότερες υπηρεσίες, οι διατάξεις περί
ποσοστώσεων είναι περιττές. Υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να ενθαρρυνθεί η 
παραγωγή και μετάδοση ευρωπαϊκών έργων.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 270
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 Β (νέο)
Άρθρο 5 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(6 β) Διαγράφεται το άρθρο 5.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ποσοστώσεις αφορούν την ελευθερία προγραμματισμού των τηλεοπτικών δραστηριοτήτων. 
Η ψηφιακή εποχή ευνοεί τον πλουραλισμό, την ικανότητα του χρήστη να επιλέγει και, ως εκ 
τούτου, ο καθορισμός ποσοστώσεων καθίσταται πλέον παρωχημένος. Τα ενδιαφέροντα των 
χρηστών και όχι ο νομοθέτης υπαγορεύουν τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν οι 
πάροχοι.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 271
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 Β (νέο)
Άρθρο 5 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(6β) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο:
"Τα κράτη μέλη μεριμνούν, με τα
κατάλληλα μέσα, ώστε οι ραδιοτηλεοπτικοί
οργανισμοί να αφιερώνουν τουλάχιστον 
10% του χρόνου εκπομπής τους, εκτός του 
χρόνου που είναι αφιερωμένος σε ειδήσεις, 
αθλητικές εκδηλώσεις, τηλεοπτικά 
παιχνίδια, διαφημίσεις, υπηρεσίες 
τηλεκειμένου και τηλεαγορές, ή 
εναλλακτικά, κατ' επιλογή του κράτους 
μέλους, το 10 % τουλάχιστον του 
προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους, 
σε ευρωπαϊκά έργα που έχουν 
δημιουργηθεί από παραγωγούς που είναι 
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ανεξάρτητοι από ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς. Το ποσοστό αυτό, 
λαμβανομένων υπόψη των ευθυνών του 
ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού έναντι του 
κοινού του όσον αφορά την ενημερωτική, 
εκπαιδευτική πολιτιστική και ψυχαγωγική 
αποστολή του, πρέπει να επιτευχθεί 
σταδιακά, βάσει κατάλληλων κριτηρίων 
και αφιερώνοντας επαρκές ποσοστό σε 
πρόσφατα έργα, δηλαδή σε έργα που 
μεταδίδονται εντός πέντε ετών από την 
παραγωγή τους."

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 1989, ο σκοπός του παρόντος άρθρου να εισαγάγει, ομαλά και βαθμιαία, τον κανόνα για την 
προώθηση ευρωπαϊκών έργων. Σήμερα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, 
επιβάλλεται να προταθούν πιο απαιτητικοί κανόνες στον τομέα αυτό έτσι ώστε να τονωθεί η 
ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία και να διατηρηθεί η πλούσια πολιτιστική πολυμορφία 
της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να έχουν δικαιολογίες όταν δεν 
καταβάλλουν την απαραίτητη προσπάθεια προώθησης ευρωπαϊκών παραγωγών.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 272
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 9

Άρθρο 10, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Η τηλεοπτική διαφήμιση και οι 
τηλεαγορές πρέπει να είναι άμεσα 
αναγνωρίσιμες και να διακρίνονται σαφώς 
από τα άλλα μέρη της υπηρεσίας του 
προγράμματος μέσω οπτικών ή/και 
ακουστικών μέσων.

1. Η τηλεοπτική διαφήμιση και οι 
τηλεαγορές πρέπει να είναι άμεσα 
αναγνωρίσιμες και να διακρίνονται σαφώς 
από τα άλλα μέρη της υπηρεσίας του 
προγράμματος μέσω οπτικών ή/και 
ακουστικών μέσων. Οι τηλεοπτικές
διαφημίσεις και οι τηλεαγορές δεν 
επηρεάζουν την συντακτική ανεξαρτησία 
του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων, ούτε παραπλανούν τους θεατές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της διαφάνειας και της αναγνώρισης εξασφαλίζει ότι οι εμπορικές ανακοινώσεις είναι
αναγνωρίσιμες ως τέτοιες και αφήνει περιθώριο για την ανάπτυξη νέων διαφημιστικών 
τεχνικών.



PE 378.524v02-00 60/89 AM\630521EL.doc

EL

Τροπολογία: Herbert Reul

Τροπολογία 273
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 9

Άρθρο 10, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Η τηλεοπτική διαφήμιση και οι 
τηλεαγορές πρέπει να είναι άμεσα 
αναγνωρίσιμες και να διακρίνονται σαφώς 
από τα άλλα μέρη της υπηρεσίας του 
προγράμματος μέσω οπτικών ή/και 
ακουστικών μέσων.

1. Η τηλεοπτική διαφήμιση και οι 
τηλεαγορές πρέπει να είναι άμεσα 
αναγνωρίσιμες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την αναγνωρισιμότητα και διαφάνεια των διαφημιστικών περιεχομένων διασφαλίζεται
επίσης αποτελεσματικά ο σκοπός που βασίζεται στην αρχή του διαχωρισμού, να ενημερώνεται ο 
θεατής για την ύπαρξη διαφημίσεων. Η αναγνωρισιμότητα και η διαφάνεια καθιστούν δυνατές 
χωρίς εγγύτερη διευκρίνιση του νόμου νέες μορφές διαφήμισης και τοποθετήσεις προϊόντων. 
Μεμονωμένα μηνύματα δεν περιορίζουν την ροή του προγράμματος και θα πρέπει για το λόγο 
αυτό να επιτρέπονται. Εκτός αυτού, οι θεατές προτιμούν συντομότερα διαφημιστικά μηνύματα.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 274
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 9

Άρθρο 10, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Εκτός αθλητικών προγραμμάτων, 
τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα 
και τα μηνύματα τηλεαγορών 
προβάλλονται μόνο κατ’ εξαίρεση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί στη διαφήμιση πρέπει να αρθούν, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους
ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί 
και να αποκομίζουν έσοδα για τη χρηματοδότηση και την επένδυση σε ευρωπαϊκό 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Ο καταναλωτής είναι ο καλύτερος ρυθμιστής της ποσότητας και του τύπου των διαφημίσεων.
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Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 275
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 9

Άρθρο 10, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Εκτός αθλητικών προγραμμάτων, 
τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα 
και τα μηνύματα τηλεαγορών 
προβάλλονται μόνο κατ’ εξαίρεση.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο ένα άνοιγμα των δυνατοτήτων διαφήμισης για την ελεύθερα εκπεμπόμενη 
τηλεόραση.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 276
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 9

Άρθρο 10, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Εκτός αθλητικών προγραμμάτων, τα 
μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα και τα 
μηνύματα τηλεαγορών προβάλλονται μόνο 
κατ’ εξαίρεση.

2. Εκτός μεταδόσεων αθλητικών 
εκδηλώσεων, τα μεμονωμένα διαφημιστικά 
μηνύματα και τα μηνύματα τηλεαγορών 
προβάλλονται μόνο κατ’ εξαίρεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "αθλητικά προγράμματα" είναι υπερβολικά ευρύς, δεδομένου ότι καλύπτει όχι μόνο την
μετάδοση αθλητικών αγώνων αλλά και κάθε είδος προγράμματος παρουσίασης και σχολιασμού 
του αθλητισμού, και έτσι η διάταξη αυτή αφήνει περιθώριο για καταχρήσεις.

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

Τροπολογία 277
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 9

Άρθρο 10, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Εκτός αθλητικών προγραμμάτων, τα
μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα και τα 
μηνύματα τηλεαγορών προβάλλονται μόνο 
κατ’ εξαίρεση.

2. Τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα 
και τα μηνύματα τηλεαγορών προβάλλονται 
μόνο κατ’ εξαίρεση.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Το ισχύον κείμενο της οδηγίας (άρθρο 10(2)) συμφωνεί περισσότερο με τις προσδοκίες των 
χρηστών.

Τροπολογία: Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Τροπολογία 278
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 9

Άρθρο 10, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Εκτός αθλητικών προγραμμάτων,
τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα και 
τα μηνύματα τηλεαγορών προβάλλονται 
μόνο κατ’ εξαίρεση.

2. Τα μεμονωμένα διαφημιστικά 
μηνύματα και τα μηνύματα τηλεαγορών 
προβάλλονται μόνο κατ’ εξαίρεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεαγορών πρέπει να εξακολουθούν
να αποτελούν την εξαίρεση· σε διαφορετική περίπτωση, υπονομεύεται η ακεραιότητα των 
ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων.

Τροπολογία: Herbert Reul

Τροπολογία 279
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 9

Άρθρο 10, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Εκτός αθλητικών προγραμμάτων, τα 
μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα και 
τα μηνύματα τηλεαγορών προβάλλονται
μόνο κατ’ εξαίρεση.

2. Οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση 
πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη ως τέτοια. 
Δεν επιτρέπεται να επηρεάζει τη 
συντακτική ανεξαρτησία των υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων και να 
παραπλανά τον θεατή."

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 10, παράγραφος 1.
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 280
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Εφόσον κατά τη διάρκεια των
προγραμμάτων παρεμβάλλονται 
διαφημίσεις ή τηλεαγορές, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε να μη θίγονται η 
ακεραιότητα των προγραμμάτων και τα 
δικαιώματα των δικαιούχων.

1. Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων δεν 
επιτρέπεται η παρεμβολή διαφημίσεων και 
τηλεαγορών που πλήττουν την ακεραιότητα 
των προγραμμάτων και τα δικαιώματα των 
καταναλωτών.

Or. it

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

Τροπολογία 281
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Εφόσον κατά τη διάρκεια των 
προγραμμάτων παρεμβάλλονται 
διαφημίσεις ή τηλεαγορές, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε να μη θίγονται η 
ακεραιότητα των προγραμμάτων και τα 
δικαιώματα των δικαιούχων.

1. Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων δεν 
επιτρέπεται η παραμβολή διαφημίσεων και 
τηλεαγορών που πλήττουν την ακεραιότητα 
των προγραμμάτων και τα δικαιώματα των 
καταναλωτών.

Or. it

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 282
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1 β) Στις περιπτώσεις που προγράμματα, 
πέρα αυτών που καλύπτονται από την 
παράγραφο 2, διακόπτονται από 
διαφημίσεις ή τηλεαγορές, μεταξύ δύο 
διαδοχικών διαφημιστικών διαλειμμάτων 
εντός του προγράμματος πρέπει να 
μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
είκοσι λεπτών.
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Or. it

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

Τροπολογία 283
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1 α) σε προγράμματα που απαρτίζονται 
από αυτόνομα μέρη, ή σε αθλητικά 
προγράμματα και παρεμφερούς 
διάρθρωσης εκδηλώσεις και παραστάσεις 
που περιέχουν και διαλείμματα, οι 
διαφημίσεις μπορούν να παρεμβληθούν 
μόνο στο ενδιάμεσο των μερών ή κατά τη 
διάρκεια των διαλειμμάτων.

Or. it

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

Τροπολογία 284
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 1 β (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1 β) Στις περιπτώσεις που προγράμματα, 
πέρα αυτών που καλύπτονται από την 
παράγραφο 2, διακόπτονται από 
διαφημίσεις ή τηλεαγορές, μεταξύ δύο 
διαδοχικών διαφημιστικών διαλειμμάτων 
εντός του προγράμματος πρέπει να 
μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
είκοσι λεπτών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4 dell'attuale testo 
dell'art. 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della programmazione.

La proposta della commissione modifica l'art. 11, eliminando alcune delle regole che nel 
testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. Non si 
ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della proposta della 
Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2- cioè l'aumento del numero di 
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canali a disposizione dell'utente - non ha nulla a che vedere con il numero e la frequenza 
delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la trasmissione di una partita di calcio 
diffusa in esclusiva da un canale generalista sarà comunque seguita dagli utenti appassionati 
di sport, anche se infarcita di spot pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla 
preferendo canali diversi dove la partita non é trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di 
trasmissione.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 285
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών 
(εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, 
των σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών 
και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων είναι δυνατόν να 
διακόπτεται για διαφημίσεις ή/και 
τηλεαγορές μια φορά για κάθε χρονική 
περίοδο 35 λεπτών.

διαγράφεται

Απαγορεύεται η παρεμβολή διαφημίσεων ή 
τηλεαγορών κατά τη διάρκεια 
θρησκευτικών τελετών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί στη διαφήμιση πρέπει να αρθούν, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους
ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί 
και να αποκομίζουν έσοδα για τη χρηματοδότηση και την επένδυση σε ευρωπαϊκό 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο.
Οι διαφημίσεις κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών δεν χρειάζονται ρύθμιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 286
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών 
(εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, 
των σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών 
και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών 

διαγράφεται
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προγραμμάτων είναι δυνατόν να 
διακόπτεται για διαφημίσεις ή/και 
τηλεαγορές μια φορά για κάθε χρονική 
περίοδο 35 λεπτών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οιοσδήποτε περιορισμός των δυνατοτήτων εισαγωγής διαφήμισης στα ειδικά περιεχόμενα του 
άρθρου αυτού θα αποβεί εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής 
βιομηχανίας.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 287
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών 
(εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, 
των σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών 
και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων είναι δυνατόν να 
διακόπτεται για διαφημίσεις ή/και 
τηλεαγορές μια φορά για κάθε χρονική 
περίοδο 35 λεπτών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

This rule does not meet the Commission's Better Regulation principles and goes against the 
stated intentions of the review of this Directive to modernise the rules, remove unnecessary 
regulation and to help broadcasters to continue investing in original programming.

The proposal is more restrictive than the current Directive as it applies to news and 
children's programmes.  These genres are currently allowed one break during programmes 
that are more than 30 minutes long.  The proposed rule would remove breaks in news and 
children's programmes and threaten the commercial viability of these programmes leaving 
broadcasters to either schedule shorter programmes or move away from them entirely, 
thereby threatening not only European production but also plurality.
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Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 288
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών 
(εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, 
των σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών 
και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων είναι δυνατόν να 
διακόπτεται για διαφημίσεις ή/και 
τηλεαγορές μια φορά για κάθε χρονική 
περίοδο 35 λεπτών.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή επιτρέπει την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 από την 
παλαιά παράγραφο 3 που καθορίζει τη διάρκεια χωρίς διακοπή για διαφημίσεις για τα 
προγράμματα που αναφέρονται σ' αυτό το άρθρο σε 45 λεπτά.

Τροπολογία: Herbert Reul

Τροπολογία 289
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών 
(εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, 
των σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών 
και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων είναι δυνατόν να 
διακόπτεται για διαφημίσεις ή/και 
τηλεαγορές μια φορά για κάθε χρονική 
περίοδο 35 λεπτών. Απαγορεύεται η 
παρεμβολή διαφημίσεων ή τηλεαγορών 
κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών.»

2. Απαγορεύεται η παρεμβολή διαφημίσεων 
ή τηλεαγορών κατά τη διάρκεια 
θρησκευτικών τελετών.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Επιχειρήσεις που αγοράζουν ακριβές κινηματογραφικές ταινίες ή παράγουν τηλεοπτικές ταινίες, 
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πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να επαναχρηματοδοτήσουν αυτά τα προγράμματα. Εν
προκειμένω, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η διαφήμιση σε τέτοια υψηλής τηλεθέασης προγράμματα 
πρέπει να τοποθετείται υπεύθυνα και να μην γίνεται μη ελκυστική για τον χρήστη λόγω 
υπέρμετρων διακοπών για διαφημίσεις.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 290
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών 
(εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, 
των σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών 
και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων είναι δυνατόν να 
διακόπτεται για διαφημίσεις ή/και 
τηλεαγορές μια φορά για κάθε χρονική 
περίοδο 35 λεπτών. Απαγορεύεται η 
παρεμβολή διαφημίσεων ή τηλεαγορών 
κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών.»

2. Απαγορεύεται η παρεμβολή διαφημίσεων 
ή τηλεαγορών κατά τη διάρκεια 
θρησκευτικών τελετών.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο ένα άνοιγμα σε διαφημιστικές δυνατότητες με περιορισμό για παιδιά και 
θρησκευτικού περιεχομένου προγράμματα.

Τροπολογία: Rebecca Harms, Monica Frassoni

Τροπολογία 291
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών
(εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, 
των σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών 
και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων είναι δυνατόν να 
διακόπτεται για διαφημίσεις ή/και 
τηλεαγορές μια φορά για κάθε χρονική 
περίοδο 35 λεπτών.

2. Η μετάδοση οπτικοακουστικών 
έργων όπως είναι οι ταινίες με υπόθεση και 
οι τηλεοπτικές ταινίες (εκτός των σειρών 
αυτοτελών εκπομπών, των σήριαλ, των 
ψυχαγωγικών εκπομπών και των 
ντοκιμαντέρ), εφόσον η προγραμματισμένη 
διάρκειά τους υπερβαίνει τα 45 λεπτά, είναι 
δυνατόν να διακόπτεται μια φορά για κάθε 
πλήρη χρονική περίοδο 45 λεπτών.
Επιτρέπεται μια περαιτέρω διακοπή εάν η
προγραμματισμένη τους διάρκεια είναι 
τουλάχιστον 20 λεπτά μεγαλύτερη από δύο 
ή περισσότερες πλήρεις περιόδους 45 
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λεπτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθεί η ακεραιότητα των ευρωπαϊκών έργων είναι απαραίτητο να αποφεύγονται 
τα υπερβολικά εμπορικά μηνύματα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης οπτικοακουστικών έργων.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Monica Frassoni

Τροπολογία 292
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός 
των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των 
σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών και 
των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται 
για διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μια φορά 
για κάθε χρονική περίοδο 35 λεπτών.

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός 
των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των 
σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών και 
των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται 
για διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μια φορά 
για κάθε πλήρη χρονική περίοδο 45 λεπτών.
Άλλη διακοπή επιτρέπεται εάν η 
προγραμματισμένη διάρκειά τους 
υπερβαίνει κατά 20 λεπτά τουλάχιστον τη 
διάρκεια δύο ή περισσότερων πλήρων 
χρονικών διαστημάτων 45 λεπτών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διατηρεί τις έννοιες που περιέχονται στην ισχύουσα οδηγία (άρθρο 11(3)) για να 
διαφυλαχθεί η ακεραιότητα και το καταληπτό των έργων.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 293
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός 
των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των 
σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών και 
των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται 

2. Η μετάδοση οπτικοακουστικών έργων 
όπως κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου 
μήκους και τηλεοπτικές ταινίες (εκτός των 
σειρών αυτοτελών εκπομπών, των σήριαλ, 
των ψυχαγωγικών εκπομπών και των 
ντοκιμαντέρ), παιδικών και 
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για διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μια φορά 
για κάθε χρονική περίοδο 35 λεπτών.

ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι 
δυνατόν να διακόπτεται μια φορά για κάθε 
πλήρη χρονική περίοδο 45 λεπτών. Άλλη 
διακοπή επιτρέπεται εάν η 
προγραμματισμένη διάρκειά τους 
υπερβαίνει κατά 20 λεπτά τουλάχιστον τη 
διάρκεια δύο ή περισσότερων πλήρων 
χρονικών διαστημάτων 45 λεπτών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της υφισταμένης οδηγίας (άρθρο 11(3)) διασφαλίζει μεγαλύτερο σεβασμό για τους 
δημιουργούς, την ακεραιότητα των έργων και το καταληπτό αυτών.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 294
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών
(εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, 
των σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών 
και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται 
για διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μια φορά 
για κάθε χρονική περίοδο 35 λεπτών.

2. Η μετάδοση κινηματογραφικών 
έργων (εκτός των σειρών αυτοτελών 
εκπομπών, των σήριαλ, των ψυχαγωγικών 
εκπομπών, των τηλεοπτικών ταινιών, και 
των ντοκιμαντέρ), παιδικών και 
ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι 
δυνατόν να διακόπτεται για διαφημίσεις 
ή/και τηλεαγορές μια φορά για κάθε χρονική 
περίοδο 30 λεπτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες που διέπουν την παρεμβολή διαφημίσεων έχουν αισθητή επίδραση στην ικανότητα
των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών να επενδύουν σε νέο ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Προκειμένου
να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε πρωτότυπο ευρωπαϊκό περιεχόμενο και να δοθεί η
δυνατότητα στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς να προσφέρουν το περιεχόμενο αυτό στους 
ευρωπαίους θεατές δωρεάν, οι περιορισμοί στην παρεμβολή διαφημίσεων δεν πρέπει να 
εφαρμόζονται σε ταινίες που έχουν παραχθεί για την τηλεόραση.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 295
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών 
(εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, 
των σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών 
και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται 
για διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μια φορά 
για κάθε χρονική περίοδο 35 λεπτών.

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών 
(εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, 
των σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών 
και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων και προγραμμάτων 
επικαιρότητας είναι δυνατόν να διακόπτεται 
για διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μια φορά 
για κάθε χρονική περίοδο 35 λεπτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του κανόνα για την παρεμβολή διαφημίσεων πρέπει επίσης να
συμπεριλάβει τα προγράμματα επικαιρότητας, δεδομένου ότι αυτά αποτελούν μέρος των 
ενημερωτικών προγραμμάτων που προσφέρονται στο κοινό.

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 296
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφοι 2 α και 2 β (νέες) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2 α. Η μετάδοση εκπομπών, εκτός αυτών
που προβλέπονται στην προηγούμενη 
παράγραφο μπορεί να διακοπεί με 
διαφημιστικά μηνύματα και/ή μηνύματα 
τηλεαγορών, εντός του ορίου των τριών 
διακοπών εντός δεδομένης περιόδου μιας 
ωρολογιακής ώρας.
2 β. Κατ' εξαίρεσιν της προηγουμένης
παραγράφου, κατά την αναμετάδοση 
αθλητικών εκδηλώσεων που 
περιλαμβάνουν διακοπές, τα διαφημιστικά 
μηνύματα και τα μηνύματα τηλεαγορών 
δεν είναι δυνατόν να παρεμβληθούν παρά 
μόνο κατά την διάρκεια των διακοπών. 
Όταν η αθλητική εκδήλωση δεν
περιλαμβάνει διακοπές, τα διαφημιστικά 
μηνύματα και τα μηνύματα τηλεαγορών 
παρεμβάλλονται υπό τους όρους που 
προβλέπονται στην προηγούμενη 
παράγραφο.

Or. fr



PE 378.524v02-00 72/89 AM\630521EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Φαίνεται θεμιτό να επιτραπεί στις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις να ευνοούνται με μια
μεγαλύτερη ευελιξία για την παρεμβολή των διαφημιστικών μηνυμάτων εντός των
προγραμμάτων τους (σειρές αυτοτελών εκπομπών, σήριαλ, ψυχαγωγικές εκπομπές και 
ντοκιμαντέρ).

Εξάλλου, η πρόταση στοχεύει στην διαφύλαξη του κριτηρίου των "φυσικών διακοπών του 
προγράμματος" κατά την αναμετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων, πράγμα το οποίο επιτρέπει την 
πρόληψη κάθε απρόοπτης ή πρόωρης διακοπής.

Ελλείψει διακοπής, στο πλαίσιο μιας αναμετάδοσης αθλητικής εκδήλωσης, η παρούσα πρόταση 
επιτρέπει στις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις να διαθέτουν μεγαλύτερη ελευθερία για την 
παρεμβολή διαφημιστικών μηνυμάτων.

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 297
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2 α. Η μετάδοση εκπομπών, εκτός αυτών
που προβλέπονται στην προηγούμενη 
παράγραφο μπορεί να διακοπεί με 
διαφημιστικά μηνύματα και/ή μηνύματα 
τηλεαγορών, εντός του ορίου των τριών 
διακοπών εντός δεδομένης περιόδου μιας 
ωρολογιακής ώρας.
Κατ' εξαίρεσιν του προηγούμενου εδαφίου, 
κατά την αναμετάδοση αθλητικών 
εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν διακοπές, 
τα διαφημιστικά μηνύματα και τα 
μηνύματα τηλεαγορών είναι δυνατόν να 
παρεμβληθούν αποκλειστικά κατά την 
διάρκεια των διακοπών. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διαφημιστικές διακοπές πρέπει να πραγματοποιούνται με σεβασμό προς τον τηλεθεατή και 
την άνεσή του.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 298
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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2α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να
καθορίζουν τις χρονικές ζώνες για τα
παιδικά προγράμματα έτσι ώστε να 
ορίζουν καλύτερα τους κανόνες που 
διέπουν τις διαφημίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε απουσία ενιαίου ενωσιακού ορισμού των "παιδιών" και των "παιδικών προγραμμάτων" για
του σκοπούς της παρούσας οδηγίας, επιβάλλεται να ορίζουν σαφώς οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές τις χρονικές ζώνες κατά τις οποίες έχουν εφαρμογή οι κανόνες περί διαφημίσεων.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 299
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 11 Α (νέο)

Άρθρο 15, σημείο (α) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(11α) Το άρθρο 15, στοιχείο (α) 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
(α) να μην απευθύνεται ειδικά σε

ανηλίκους ούτε να υπάρχει έμμεση
πρόσβαση των ανηλίκων ούτε, ιδίως, να 
εμφανίζει ενηλίκους να καταναλώνουν 
τέτοια ποτά· να μη μεταδίδεται μεταξύ της 
6 π.μ. και της 9 μ.μ.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανήλικοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις τηλεοπτικές διαφημίσεις και για προφανείς λόγους τα
οινοπνευματώδη ποτά δεν είναι κατάλληλα για αυτούς. Μια σφαιρική ρύθμιση των 
διαφημίσεων οινοπνευματωδών που απευθύνεται σε ανηλίκους πρέπει κατά συνέπεια να 
περιλαμβάνει και τις έμμεσες μορφές προσέλκυσης. Η απόλυτη απαγόρευση όλων των
διαφημίσεων οινοπνευματωδών ποτών που απευθύνονται σε ανηλίκους αποτελεί αναλογικό 
μέτρο προστασίας που είναι δυνατό να εκτιμηθεί με αντικειμενικά κριτήρια.

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 300
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το άρθρο 18 αντικαθίστανται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Το άρθρο 18 διαγράφεται.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί στη διαφήμιση πρέπει να αρθούν, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους
ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί 
και να αποκομίζουν έσοδα για τη χρηματοδότηση και την επένδυση σε ευρωπαϊκό 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

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

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 301
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 18, παράγραφοι 1 και 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης 
σύντομων μορφών διαφήμισης, όπως 
διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων 
τηλεαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
το 20 % στη διάρκεια μιας ωρολογιακής 
ώρας.

διαγράφεται

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
για τις ανακοινώσεις του τηλεοπτικού 
οργανισμού σχετικά με τα δικά του 
προγράμματα και με τα δευτερεύοντα 
προϊόντα που παράγονται απευθείας από 
τα προγράμματα αυτά, τις ανακοινώσεις 
χορηγίας και την τοποθέτηση προϊόντων.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί στη διαφήμιση πρέπει να αρθούν, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους
ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί 
και να αποκομίζουν έσοδα για τη χρηματοδότηση και την επένδυση σε ευρωπαϊκό 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

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

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 302
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 18 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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1. Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης 
σύντομων μορφών διαφήμισης, όπως 
διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων 
τηλεαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
το 20 % στη διάρκεια μιας ωρολογιακής 
ώρας.

διαγράφεται

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
για τις ανακοινώσεις του τηλεοπτικού 
οργανισμού σχετικά με τα δικά του 
προγράμματα και με τα δευτερεύοντα 
προϊόντα που παράγονται απευθείας από 
τα προγράμματα αυτά, τις ανακοινώσεις 
χορηγίας και την τοποθέτηση προϊόντων.»

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυστηροί κανόνες σχετικά με τη διάρκεια της διαφήμισης δεν δικαιολογούνται στο πλαίσιο ενός
οπτικοακουστικού πανοράματος με μεγάλη ποικιλία καναλιών και υπηρεσιών όπως το σημερινό 
εντός του οποίου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει αυτά που προτιμά με το 
τηλεχειριστήριό του. Εκτός αυτού οι πάροχοι υπηρεσιών των οπτικοακουστικών μέσων έχουν 
ανάγκη από μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορούν να επενδύσουν σε ποιοτικά προγράμματα.

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 303
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 18 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης 
σύντομων μορφών διαφήμισης, όπως 
διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων 
τηλεαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
το 20 % στη διάρκεια μιας ωρολογιακής 
ώρας.

διαγράφεται

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
για τις ανακοινώσεις του τηλεοπτικού 
οργανισμού σχετικά με τα δικά του 
προγράμματα και με τα δευτερεύοντα 
προϊόντα που παράγονται απευθείας από 
τα προγράμματα αυτά, τις ανακοινώσεις 
χορηγίας και την τοποθέτηση προϊόντων.»

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι περιοριστικές διατάξεις θα πρέπει να αμβλυνθούν, προκειμένου να διασφαλίζονται
μεγαλύτερα περιθώρια στους φορείς.

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

Τροπολογία 304
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 18, παράγραφοι 1 και 2 και παράγραφος 2α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης 
σύντομων μορφών διαφήμισης, όπως 
διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων 
τηλεαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
το 20 % στη διάρκεια μιας ωρολογιακής 
ώρας.  

1. Ο χρόνος μετάδοσης που αφιερώνεται σε 
διαφημίσεις δεν υπερβαίνει το 15% του 
ημερήσιου χρόνου μετάδοσης. Ωστόσο, το 
ποσοστό μπορεί να αυξηθεί στο 20% αν 
περιλαμβάνει μορφές διαφήμισης όπως 
προσφορές που απευθύνονται απευθείας 
στο κοινό με σκοπό την πώληση, την 
αγορά ή την εκμίσθωση προϊόντων ή την 
παροχή υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύνολο των διαφημιστικών 
μηνυμάτων δεν υπερβαίνει το 15%.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τις 
ανακοινώσεις του τηλεοπτικού οργανισμού 
σχετικά με τα δικά του προγράμματα και 
με τα δευτερεύοντα προϊόντα που 
παράγονται απευθείας από τα 
προγράμματα αυτά, τις ανακοινώσεις 
χορηγίας και την τοποθέτηση προϊόντων.»

2. Ο χρόνος εκπομπής που αφιερώνεται σε 
διαφημίσεις εντός συγκεκριμένης χρονικής 
περιόδου μιας ώρας δεν υπερβαίνει το 
20%.

2α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 1, μορφές διαφήμισης όπως 
προσφορές που απευθύνονται απευθείας 
στο κοινό με σκοπό την πώληση, την 
αγορά ή την εκμίσθωση προϊόντων ή την 
παροχή υπηρεσιών, δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τη μία ώρα ημερησίως.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της ισχύουσας οδηγίας περιλαμβάνει όλες τις μορφές διαφήμισης και παρέχει 
προστασία δεδομένων για τη συντακτική ακεραιότητα των προγραμμάτων.

Τροπολογία: Paul Rübig
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Τροπολογία 305
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 18, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης 
σύντομων μορφών διαφήμισης, όπως 
διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων 
τηλεαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
το 20 % στη διάρκεια μιας ωρολογιακής 
ώρας.

1. Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης 
σύντομων μορφών διαφήμισης, όπως 
διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων 
τηλεαγοράς στη διάρκεια μιας 
ωρολογιακής ώρας δεν επιτρέπεται σε 
καμιά περίπτωση να υπερβαίνει ημερήσιο 
μέσο όρο 20 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί στην ποσότητα του διαφημιστικού χρόνου πρέπει να γίνουν λιγότερο άκαμπτοι
έτσι ώστε να δοθεί στους υπεύθυνους της κατάρτισης προγραμμάτων η δυνατότητα για πιο 
ευέλικτο προγραμματισμό, π.χ. στην περίπτωση ζωντανών μεταδόσεων.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 306
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15

Άρθρο 19 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ισχύουν, 
τηρουμένων των αναλογιών, για τηλεοπτικές 
εκπομπές αποκλειστικά αφιερωμένες σε 
διαφήμιση και τηλεαγορές, καθώς και για 
τηλεοπτικές εκπομπές αποκλειστικά 
αφιερωμένες σε αυτοπροβολή. Για τις εν 
λόγω εκπομπές δεν εφαρμόζονται το 
κεφάλαιο 3, καθώς και το άρθρο 11 
(κανόνες περί παρεμβολής διαφημίσεων ) 
και το άρθρο 18 (διάρκεια διαφημίσεων και 
τηλεαγορών).»

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ισχύουν, 
τηρουμένων των αναλογιών, για τηλεοπτικές 
εκπομπές αποκλειστικά αφιερωμένες σε 
διαφήμιση και τηλεαγορές, καθώς και για 
τηλεοπτικές εκπομπές αποκλειστικά 
αφιερωμένες σε αυτοπροβολή, οι οποίες θα 
είναι άμεσα αναγνωρίσιμες ως τέτοιες με 
οπτικά και/ή ακουστικά μέσα. Για τις εν 
λόγω εκπομπές δεν εφαρμόζονται το 
κεφάλαιο 3, καθώς και το άρθρο 11 
(κανόνες περί παρεμβολής διαφημίσεων ) 
και το άρθρο 18 (διάρκεια διαφημίσεων και 
τηλεαγορών).»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαφημίσεις, οι τηλεαγορές και η αυτοπροβολή κατά τις τηλεοπτικές εκπομπές που είναι
αποκλειστικά αφιερωμένες στους σκοπούς αυτούς πρέπει επίσης να επισημαίνονται ρητά ως 
τέτοιες. Ο καταναλωτής πρέπει να έχει επίγνωση του διαφημιστικού περιεχομένου των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.
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Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 307
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 17

Άρθρο 20 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη 
μέλη δύνανται, στα πλαίσια του κοινοτικού 
δικαίου, να καθορίζουν όρους 
διαφορετικούς από εκείνους του άρθρου 11 
παράγραφος 2 και του άρθρου 18, όσον 
αφορά εκπομπές που απευθύνονται 
αποκλειστικά στην εθνική επικράτεια και οι 
οποίες δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται, 
άμεσα ή έμμεσα, από το κοινό σε ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη μέλη, και όσον 
αφορά εκπομπές χωρίς σημαντικό 
αντίκτυπο ως προς το μερίδιο 
ακροαματικότητάς τους.»

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη 
μέλη δύνανται, στα πλαίσια του κοινοτικού 
δικαίου, να καθορίζουν όρους 
διαφορετικούς από εκείνους του άρθρου 11 
παράγραφος 2 και του άρθρου 18, όσον 
αφορά εκπομπές που απευθύνονται 
αποκλειστικά στην εθνική επικράτεια και οι 
οποίες δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται, 
άμεσα ή έμμεσα, από το κοινό σε ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη μέλη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ασάφεια της έννοιας "σημαντικό αντίκτυπο ως προς το μερίδιο ακροαματικότητάς τους" 
ευνοεί την αυθαιρεσία κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού, το οποίο θα μπορούσε ακόμη να 
χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό του δικαιώματος του ανταγωνισμού.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 308
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 17

Άρθρο 20 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη 
μέλη δύνανται, στα πλαίσια του κοινοτικού 
δικαίου, να καθορίζουν όρους 
διαφορετικούς από εκείνους του άρθρου 11 
παράγραφος 2 και του άρθρου 18, όσον 
αφορά εκπομπές που απευθύνονται 
αποκλειστικά στην εθνική επικράτεια και 
οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
λαμβάνονται, άμεσα ή έμμεσα, από το 
κοινό σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη 
μέλη, και όσον αφορά εκπομπές χωρίς 
σημαντικό αντίκτυπο ως προς το μερίδιο 

διαγράφεται
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ακροαματικότητάς τους.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο πρέπει να διαγραφεί για δύο λόγους: α) οι αυστηρά εθνικής εμβέλειας εκπομπές
πρέπει να εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα ποιότητας με τις πανευρωπαϊκές, β) υπάρχουν κράτη 
μέλη (π.χ. Ελλάδα) όπου οι εκπομπές προορίζονται αποκλειστικά για την εθνική επικράτεια και 
δεν είναι δυνατόν να ληφθούν από το κοινό σε άλλα κράτη μέλη· επομένως, το άρθρο αυτό 
μπορεί να αποκλείσει αδικαιολόγητα τις χώρες αυτές από τους ποσοτικούς κανόνες της ΕΕ που 
διέπουν τις διαφημίσεις.

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 309
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 17 Α (νέο)

Άρθρο 20 α (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(17α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
20α:

"Άρθρο 20 α
1. Για να διασφαλιστούν οι αρχές του 
πλουραλισμού, του ανταγωνισμού και της 
ελευθερίας των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στα έσοδα των 
διαφημίσεων, η δραστηριότητα της 
κατάρτισης των στοιχείων τηλεθέασης 
πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
a) οι φορείς που διενεργούν έρευνες 
σχετικά με τους δείκτες 
ακροαματικότητας, ποιότητας, απήχησης 
και μετάδοσης των διαφόρων μέσων 
ενημέρωσης πρέπει να είναι ανεξάρτητοι 
από όλους τους φορείς που αποτελούν 
αντικείμενο έρευνας·
β) να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα στα 
διοικητικά όργανα (τεχνικές -
επιστημονικές επιτροπές και/ή επιτροπές 
εποπτείας): πρέπει να περιλαμβάνουν 
εκπροσώπους από όλους τους 
εμπλεκόμενους και ερευνώμενους φορείς 
(ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, αγορά και 
καταναλωτές) και να μην περιορίζονται 
στις πλατφόρμες μετάδοσης·
γ) διαφάνεια των τεχνικών επιτροπών, στις 
οποίες πρέπει να ανατεθούν πραγματικές 
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εξουσίες όσον αφορά την έρευνα, χωρίς 
οιαδήποτε παρεμβολή – είτε τεχνικής είτε 
διοικητικής φύσεως – από πλευράς 
διοικητικού συμβουλίου."

Or. it

Αιτιολόγηση

Λόγω της σημασίας που έχει η συγκέντρωση των στοιχείων τηλεθέασης για τα έσοδα 
διαφήμισης, πρέπει να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες στην ΕΕ με βάση τις αρχές της ελευθερίας της 
έκφρασης, της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 310
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 17 Α (νέο)

Άρθρο 20 α (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(17α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
20α:

"Άρθρο 20 α
1. Για να διασφαλιστούν οι αρχές του 
πλουραλισμού, του ανταγωνισμού και της 
ελευθερίας των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στα έσοδα των 
διαφημίσεων, η δραστηριότητα της 
κατάρτισης των στοιχείων τηλεθέασης 
πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
a) οι φορείς που διενεργούν έρευνες 
σχετικά με τους δείκτες 
ακροαματικότητας, ποιότητας, απήχησης 
και μετάδοσης των διαφόρων μέσων 
ενημέρωσης πρέπει να είναι ανεξάρτητοι 
από όλους τους φορείς που αποτελούν 
αντικείμενο έρευνας·
β) να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα στα 
διοικητικά όργανα (τεχνικές -
επιστημονικές επιτροπές και/ή επιτροπές 
εποπτείας): πρέπει να περιλαμβάνουν 
εκπροσώπους από όλους τους 
εμπλεκόμενους και ερευνώμενους φορείς 
(ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, αγορά και 
καταναλωτές) και να μην περιορίζονται 
στις πλατφόρμες μετάδοσης·
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γ) διαφάνεια των τεχνικών επιτροπών, στις 
οποίες πρέπει να ανατεθούν πραγματικές 
εξουσίες όσον αφορά την έρευνα, χωρίς 
οιαδήποτε παρεμβολή – είτε τεχνικής είτε 
διοικητικής φύσεως – από πλευράς 
διοικητικού συμβουλίου."

Or. it

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 311
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 17 Α (νέο)
Άρθρο 22 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(17α) Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο:
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων των
παρόχων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία
τους δεν περιλαμβάνουν προγράμματα τα 
οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη 
σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη 
των ανηλίκων, και ιδίως προγράμματα που 
περιέχουν σκηνές πορνογραφίας ή άσκοπής 
βίας.
2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 επεκτείνονται επίσης σε άλλα
προγράμματα τα οποία είναι πιθανό να
βλάψουν τη σωματική, πνευματική ή ηθική
ανάπτυξη των ανηλίκων, εκτός από τις
περιπτώσεις κατά τις οποίες
εξασφαλίζεται, με επιλογή της ώρας 
παροχής της υπηρεσίας οπτικοακουστικού 
μέσου ή με οποιοδήποτε τεχνικό μέτρο, ότι 
οι ανήλικοι στην περιοχή μετάδοσης δεν 
πρόκειται υπό κανονικές συνθήκες να 
ακούσουν ή να δουν  τέτοιες υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων.
3. Επιπλέον, όταν τέτοιες υπηρεσίες
παρέχονται σε μη κωδικοποιημένη μορφή, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι
προηγείται ακουστικό προειδοποιητικό 
σήμα ή ότι αναγνωρίζονται με την 
παρουσία οπτικού συμβόλου καθ' όλη τη 
διάρκειά τους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο πρέπει να καλύπτει και τις μη γραμμικές υπηρεσίες. Είναι αναμφισβήτητο ότι η
πορνογραφία και η βία απαντούν κυρίως σε αυτό το είδος υπηρεσιών, όπου η πρόσβαση των
ανηλίκων σήμερα είναι ευκολότατη. Οι τηλεοπτικές εκπομπές ήδη υφίστανται ρυθμίσεις, στον
ένα ή τον άλλο βαθμό, για την προστασία των ανηλίκων. Πρέπει να αναληφθεί δράση στον
τομέα αυτού του νέου είδους υπηρεσιών.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 312
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 17 Β (νέο)

Άρθρο 22, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(17β) Το άρθρο 22, παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από τα εξής:
"1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε οι εκπομπές των 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που 
υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους να μην 
περιλαμβάνουν προγράμματα τα οποία 
μπορεί να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, 
πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 
ανηλίκων και, ειδικότερα, προγράμματα 
που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή 
σκηνές άσκοπης βίας. Την ευθύνη για 
προγράμματα αυτού του είδους, που 
κρίνονται επιβλαβή, φέρουν ο τηλεοπτικός 
οργανισμός και ο πάροχος υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων."

Or. it

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 313
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 18 Α (νέο)

Άρθρο 22 γ (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(18α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
22γ:

"Άρθρο 22γ
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εκτέλεση 
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των μέτρων που εμφαίνονται στο άρθρο 22 
ορίζοντας τους αρμόδιους για το καθήκον 
αυτό φορείς (εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή 
άλλους φορείς) και καθορίζουν τις δέουσες 
ποινές."

Or. it

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

Τροπολογία 314
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 19

Άρθρο 23α, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Στην παράγραφο 1 οι λέξεις "εκπροσώπους 
των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών" 
αντικαθίστανται από τις λέξεις 
"εκπροσώπους των αρμοδίων εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών που μνημονεύονται 
στο άρθρο 23β".

Or. it

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 315
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

Άρθρο 23β, παράγραφος -1 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

-1α. Η ουσιαστική προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
είναι αρμοδιότητα των δικαστών και των 
δικαστηρίων.
Ως εκ τούτου, δεν θα κλείνουν οι
οπτικοακουστικές επιχειρήσεις, ούτε θα 
διακόπτονται ή θα περιορίζονται οι 
εκπομπές τους χωρίς προηγούμενη 
δικαστική παρέμβαση.

Or. es

Αιτιολόγηση

La salvaguarda de los principios fundamentales ha de estar exclusivamente reservada a 
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jueces y tribunales y, por lo tanto, conviene excluir a los órganos reguladores nacionales de 
dicha función. La Directiva debe actuar como garantía frente a los eventuales intentos por 
parte de las autoridades reguladoras nacionales de ir más allá de lo expresamente permitido 
y en contra de los derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales y en la 
Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos. Las instituciones 
profesionales de más prestigio en el mundo de la Prensa, al tener conciencia de alguna 
conducta no deseable en este sentido, han solicitado explícitamente que la capacidad 
sancionadora de las autoridades reguladoras no pueda afectar al normal desarrollo del 
derecho fundamental de la libertad de expresión. Sólo los tribunales de justicia pueden 
decidir si un medio de comunicación debe ser castigado con el cierre de sus emisiones por 
haber conculcado derechos fundamentales.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 316
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

Άρθρο 23β, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την 
ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών και μεριμνούν ώστε οι εν λόγω αρχές 
να ασκούν τις εξουσίες τους με αμεροληψία 
και διαφάνεια.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τη 
σύσταση εθνικών ρυθμιστικών αρχών και 
διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους και 
εγγυώνται ότι οι εν λόγω αρχές να ασκούν 
τις εξουσίες τους με αμεροληψία και 
διαφάνεια.

Or. it

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

Τροπολογία 317
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

Άρθρο 23β, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την 
ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών και μεριμνούν ώστε οι εν λόγω αρχές 
να ασκούν τις εξουσίες τους με αμεροληψία 
και διαφάνεια.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τη 
σύσταση εθνικών ρυθμιστικών αρχών και 
διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους και 
εγγυώνται ότι οι εν λόγω αρχές να ασκούν 
τις εξουσίες τους με αμεροληψία και 
διαφάνεια.

Or. it

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 318
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20
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Άρθρο 23β, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την 
ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών και μεριμνούν ώστε οι εν λόγω αρχές 
να ασκούν τις εξουσίες τους με αμεροληψία 
και διαφάνεια.

1. Στο βαθμό που τα κράτη μέλη έχουν 
ιδρύσει εθνικές ρυθμιστικές υπηρεσίες, 
εγγυώνται την ανεξαρτησία τους και 
μεριμνούν ώστε οι εν λόγω αρχές να ασκούν 
τις εξουσίες τους με αμεροληψία και 
διαφάνεια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν να ιδρύσουν εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Στο 
βαθμό αυτό χρειάζεται διόρθωση η διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 319
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

Άρθρο 23β, παράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διενεργείται εποπτεία όσον αφορά τη 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, και ιδίως αυτές που 
αφορούν την ελευθερία έκφρασης, τον 
πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αρχή της μη 
διάκρισης και την προστασία των ευπαθών 
ατόμων. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν σε 
ποιον αναθέτουν αυτό το καθήκον.

Or. it

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

Τροπολογία 320
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

Άρθρο 23β, παράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

1α. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές τους το καθήκον της 
εποπτείας όσον αφορά τη συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 
και ιδίως αυτών που αφορούν την 
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ελευθερία έκφρασης, τον πλουραλισμό των 
μέσων ενημέρωσης, την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, την αρχή της μη διάκρισης 
και την προστασία των ευπαθών ατόμων.

Or. it

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 321
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

Άρθρο 23β, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
στις λοιπές εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 
στην Επιτροπή τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.”

2. Οι απαραίτητες πληροφορίες για την 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας διατίθενται σε επίπεδο κράτους 
μέλους και Επιτροπής.

Or. it

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

Τροπολογία 322
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20 Α (νέο)

Άρθρο 23β α (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(20α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
23β α:

"Άρθρο 23β α
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του
πλουραλισμού της ενημέρωσης στο 
ραδιοτηλεοπτικό σύστημα. Τα κράτη μέλη 
απαγορεύουν, ειδικότερα, τη δημιουργία 
και τη διατήρηση δεσπόζουσας θέσης στην 
τηλεοπτική και τις συναφείς αγορές.
2. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να 
διασφαλίζουν τον σεβασμό της 
ουδετερότητας της ενημέρωσης που 
παρέχεται από τις δημόσιες αρχές και 
θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα για την 
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πρόληψη ενδεχομένων καταχρήσεων όσον 
αφορά την επίδραση των κυβερνητικών 
απόψεων στις πληροφορίες που 
διοχετεύονται μέσω των μέσων 
ενημέρωσης.
3. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν σε 
κατόχους κρατικών αξιωμάτων, στις 
συζύγους ή τους συγγενείς πρώτου και 
δευτέρου βαθμού, καθώς και σε εταιρείες 
ελεγχόμενες από αυτούς, να 
καταλαμβάνουν ή να διατηρούν θέσεις 
ελέγχου σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην ραδιοτηλεοπτική 
και τις συναφείς αγορές.

Or. it

Αιτιολόγηση

Coerentemente con posizioni già espresse dal PE (vedi risoluzione approvata il 6 settembre 
2005 sulla " televisione senza frontiere" e la risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di 
violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione 
(articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI) )allo scopo di 
richiedere agli Stati membri il rispetto di principi di carattere generale in tema di tutela del 
pluralismo e divieto di cumulo tra cariche di governo e controllo di imprese radiotelevisive.
E' infatti di palmare evidenza che le disparità esistenti tra le legislazioni nazionali in tema, 
rendono più difficile l'esercizio della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi 
nel territorio comunitario.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 323
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20 Α (νέο)

Άρθρο 23β α (νέο), παράγραφος 1 (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(20α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
23β α:
"1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του 
πλουραλισμού της ενημέρωσης στο 
ραδιοτηλεοπτικό σύστημα. Τα κράτη μέλη 
απαγορεύουν, ειδικότερα, τη δημιουργία 
και τη διατήρηση δεσπόζουσας θέσης στην 
τηλεοπτική και τις συναφείς αγορές."

Or. it
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 324
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20 Α (νέο)

Άρθρο 23β α (νέο), παράγραφος 2 (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

"2. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να 
διασφαλίζουν τον σεβασμό της 
ουδετερότητας της ενημέρωσης που 
παρέχεται από τις δημόσιες αρχές και 
θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα για την 
πρόληψη ενδεχομένων καταχρήσεων όσον 
αφορά την επίδραση των κυβερνητικών 
απόψεων στις πληροφορίες που 
διοχετεύονται μέσω των μέσων 
ενημέρωσης."

Or. it

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 325
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20 Α (νέο)

Άρθρο 23β α (νέο), παράγραφος 3 (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

"3. Η άσκηση του δικαιώματος στην 
ενημέρωση πρέπει πάντα να σταθμίζεται 
σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής των ατόμων τα οποία αυτή αφορά 
και ποτέ δεν πρέπει να παραβιάζεται ο 
σεβασμός της αξιοπρέπειας του ατόμου, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση των ανηλίκων.  
Στην τελευταία περίπτωση πρέπει πάντα 
να γίνεται μνεία των διεθνών συμβάσεων 
επί του θέματος, καθώς και των κανόνων 
δεοντολογίας και άλλων μορφών 
αυτορρύθμισης που έχουν καταρτίσει 
φορείς του τομέα της πληροφόρησης σε 
μεμονωμένα κράτη μέλη."

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί ότι έχοντας υπόψη τα εξαιρετικώς επιθετικά και τεχνολογικώς προηγμένα 
μέσα ενημέρωσης το δικαίωμα του να ενημερώνεται κανείς δεν πρέπει να υπερισχύει του 
σεβασμού για την αξιοπρέπεια του ατόμου και του απαραβίαστου δικαιώματος στην ιδιωτική 
ζωή.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 326
ΑΡΘΡΟ 2

Παράρτημα "Οδηγίες και Κανονισμοί", Άρθρο 3(α), Αριθμός 4 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004)

«4. Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 3ης Οκτωβρίου 1989 για το συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών 
δραστηριοτήτων: Άρθρα 3ζ έως 3η και 
άρθρα 10 έως 20. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
…/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.»

«4. Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 3ης Οκτωβρίου 1989 για το συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών 
δραστηριοτήτων: Άρθρα 3γ και 3ζ έως 3η 
και άρθρα 10 έως 20. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
…/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα του καταναλωτή να προσδιορίζει τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών
μέσων κατά εύκολο, άμεσο και μόνιμα προσιτόa τρόπο συνδέεται σαφώς με την προστασία των
συμφερόντων των καταναλωτών και κατά συνέπεια πρέπει να μνημονεύεται ρητά στο 
παράρτημα "Οδηγίες και Κανονισμοί".


