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Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 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: Michl Ebner

Τροπολογία 592
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 διασφαλίζουν με 
κατάλληλα μέσα, ακόμη και με τη θέσπιση 
των κατάλληλων ποινών αναλόγως των εν 
δυνάμει ωφελειών που αποκομίζονται από 
την παραβίαση των θεσπισμένων 
διατάξεων, στα πλαίσια της νομοθεσίας 
τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διαδικασίες επιτήρησης που απεδείχθησαν 
αποτελεσματικές σε αρκετά κράτη μέλη, 
ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας που υπάγονται στη
δικαιοδοσία τους να τηρούν τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας. Οι επιβαλλόμενες 
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χρηματικές ποινές πρέπει να είναι 
αρκούντως αποτρεπτικές ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η παραβίαση των 
διατάξεων εξακολουθεί να αποτελεί 
εξαίρεση και η επανάληψή τους δεν είναι 
πιθανή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι ικανές να αποτρέπουν τους φορείς της αγοράς να 
παραβιάζουν τους κανόνες. Ειδικότερα, οι ποινές πρέπει να διασφαλίζουν, κατ’ αρχάς, ότι κάθε 
τεκμαιρόμενο και/ή πραγματικό όφελος που απορρέει από παραβίαση θα επιστρέφεται και, 
δεύτερον, συμπληρωματικά μάλλον παρά εναλλακτικά, πρέπει να θεσπιστούν επαρκείς 
χρηματικές ποινές για να αποτρέψουν αυτούς που υπήρξαν επανειλημμένα υπεύθυνοι διάπραξης 
αδικήματος ή παραβίασης των κανόνων καθ’ οιoνδήποτε τρόπο.

Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 593
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 Α (νέο)
Άρθρο 4 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(6a) Το άρθρο 4 διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ποσοστώσεις παρεμποδίζουν την ελευθερία προγραμματισμού των τηλεοπτικών φορέων. Η 
ψηφιακή εποχή ενθαρρύνει τον πλουραλισμό και τις επιλογές του χρήστη και, συνεπώς, η 
προσφυγή στις ποσοστώσεις είναι ξεπερασμένη. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι φορείς 
παροχής υπηρεσιών πρέπει να ρυθμίζοναι από τα συμφέροντα του χρήστη και όχι από τον 
νομοθέτη.

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 594
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 Α (νέο)
Άρθρο 4 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(6a) Το άρθρο 4 διαγράφεται
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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: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 595
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 Β (νέο) 
Άρθρο 5 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(6β) Το άρθρο 5 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ποσοστώσεις παρεμποδίζουν την ελευθερία προγραμματισμού των τηλεοπτικών φορέων. Η 
ψηφιακή εποχή ενθαρρύνει τον πλουραλισμό και τις επιλογές του χρήστη και, συνεπώς, η 
προσφυγή στις ποσοστώσεις είναι ξεπερασμένη. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι φορείς 
παροχής υπηρεσιών πρέπει να ρυθμίζοναι από τα συμφέροντα του χρήστη και όχι από τον 
νομοθέτη.

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 596
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 Β (νέο)
Άρθρο 5 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(6β) Το άρθρο 5 διαγράφεται

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: Jorgo Chatzimarkakis
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Τροπολογία 597
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 Β (νέο) 
Άρθρο 5 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(6β) Το άρθρο 5 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίος ο ορισμός ποσόστωσης για τις ευρωπαϊκές παραγωγές.

Τροπολογία: Helga Trüpel, Jean-Luc Bennahmias

Τροπολογία 598
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7, ΣΗΜΕΙΟ (Α Α) (νέο) 

Άρθρο 6, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

αα) Στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο (δ):
(δ) Τα κράτη μέλη, όταν ορίζουν την έννοια 
'ανεξάρτητοι παραγωγοί', λαμβάνουν 
υπόψη τους τα τέσσερα ακόλουθα 
κριτήρια:
Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της 
παραγωγού εταιρείας, τον αριθμό των 
προγραμμάτων που παραδίδονται στον ίδιο 
σταθμό και την κυριότητα δευτερογενών 
δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη ρεαλιστική εκτίμηση των έργων ανεξάρτητων παραγωγών ο επιμερισμός των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων του σταθμού έχει ιδιαίτερη σημασία, ενώ 
κομβικός παράγων για την ανεξαρτησία είναι και η ιδιοκτησία της εταιρείας παραγωγής.

Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 599
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 9

Άρθρο 10, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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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 διακριτές από το 
συντακτικό περιεχόμενο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα μεμονωμένα σποτ δεν παρεμβάλλονται κατά την διάρκεια του προγράμματος. Εκτός αυτού, 
οι θεατές τα προτιμούν από τα μεγαλύτερης διάρκειας διαφημιστικά διαλείμματα.

Τροπολογία: Helga Trüpel, Jean-Luc Bennahmias

Τροπολογία 600
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 διακριτές από το 
συντακτικό περιεχόμενο.

Με την επιφύλαξη της χρήσης νέων 
διαφημιστικών τεχνικών, η τηλεοπτική 
διαφήμιση και οι τηλεαγορές διακρίνονται
σαφώς από τα άλλα μέρη της υπηρεσίας του 
προγράμματος μέσω οπτικών ή/και 
ακουστικών ή/και χωρικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η διαφανής και αποτεσματική προστασία του καταναλωτή ώστε να διακρίνει 
αυτές τις μορφές διαφήμισης από το συντακτικό περιεχόμενο.

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 601
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 9

Άρθρο 10, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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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 διακριτές 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 επισήμανσης εξασφαλίζει ότι οι εμπορικές ανακοινώσεις είναι 
αναγνωρίσιμες ως τέτοιες και αφήνει περιθώριο για την ανάπτυξη νέων διαφημιστικών 
τεχνικών.

Τροπολογία: Michl Ebner

Τροπολογία 602
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, οι τηλεαγορές 
και η τηλεπροώθηση προϊόντων πρέπει να 
είναι άμεσα αναγνωρίσιμες και να 
διακρίνονται σαφώς από τα άλλα μέρη της 
υπηρεσίας του προγράμματος μέσω οπτικών 
ή/και ακουστικών μέσων. Η τηλεπροώθηση 
προϊόντων δεν πρέπει να πραγματοποιείται 
απευθείας από παρουσιαστές 
προγραμμάτων και προσωπικότητες που 
συνδέονται με τις οπτικοακουστικές 
υπηρεσίες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία 1, η οδηγία πρέπει να καλύψει επίσης και τις 
τηλεπροωθήσεις.

Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor
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Τροπολογία 603
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. es

Αιτιολόγηση

Τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα δεν διακόπτουν τα προγράμματα και επί πλέον, οι 
θεατές τα προτιμούν από τα μακράς διάρκειας διαφημιστικά διαλείμματα.

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 604
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

Το περιεχόμενο των πλατοφρμών πέρα από την παραδοσιακή τηλεόραση, συνήθως 
παρακολουθείται για μικρά χρονικά διαστήματα, οπότε, είναι επιτακτική ανάγκη να 
επιτρέπονται οι μικρές διαφημιστικές διακοπές ώστε να υπάρχει προσαρμογή στις νέες μορφές 
διανομής.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 605
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

Διαγράφεται
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μόνο κατ’ εξαίρεση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τις καθορισμένες δέσμες διαφήμισης, τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα 
ενσωματώνονται ευκολότερα στο πρόγραμμα και, συνεπώς εκτρέπουν λιγότερο την προσοχή 
των θεατών, όπως έδειξαν και πρόσφατες μελέτες. Με δεδομένη την εντεινόμενη οικονομική 
πίεση που δέχονται οι φορείς παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών, τα μεμονωμένα διαφημιστικά 
μηνύματα πρέπει, αναμφίβολα, να επιτραπούν. Αυτό αντισταθμίζει τη συγκέντρωση στο έναντι 
πληρωμής περιεχόμενο και, συνεπώς, προάγει την ποικιλία στον ευρωπαϊκό κλάδο των μέσων 
ενημέρωσης.

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 606
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.

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer, Giulietto Chiesa, Monica Frassoni, Donato Tommaso 
Veraldi, Lilli Gruber

Τροπολογία 607
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 

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

Τροπολογία: Helga Trüpel, Monica Frassoni

Τροπολογία 608
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 
εξακολουθήσουν να αποτελούν την εξαίρεση· σε διαφορετική περίπτωση, υπονομεύεται η 
ακεραιότητα των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων.

Τροπολογία: Μανώλης Μαυρομμάτης

Τροπολογία 609
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 εκπομπών αθλητικών 
αναμεταδόσεων, τα μεμονωμένα 
διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα 
τηλεαγορών προβάλλονται μόνο κατ’ 
εξαίρεση. 

Or. el

Αιτιολόγηση

Τα μηνύματα αυτά θα πρέπει να απευθύνονται σε εκπομπές αθλητικών αναμεταδόσεων 
(ανάλογα και με τις φυσικές διακοπές τους) και όχι σε εκπομπές με αθλητικό περιεχόμενο 
γενικά.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 610
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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. 

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ποσοτικοί περιορισμοί της διαφήμισης δεν είναι δικαιολογημένο μέσο διαχείρισης του 
περιεχομένου του προγράμματος. Η απαγόρευση των διακοπών για τα θρησκευτικά 
προγράμματα κατά το παρελθόν δεν προσέδωσε σαφές πλεονέκτημα στα προγράμματα αυτά και 
από κοσμικής σκοπιάς πρέπει να αποφριφθούν.

Τροπολογία: Marie-Hélène Descamps

Τροπολογία 611
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. Οι διαφημίσεις και οι τηλεαγορές
παρεμβάλλονται μεταξύ προγραμμάτων. 
Με βάση τους όρους της παραγράφου 2, η 
διαφήμιση και τα μηνύματα τηλεαγορών 
μπορούν επίσης να παρεμβάλλονται μεταξύ 
προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
φυσικές διακοπές σου προγράμμτος και τη 
διάρκεια και τη φύση του, κατά τρόπο που 
να μη θίγει τα δικαιώματα των δικαιούχων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η αρχή της παρεμβολής διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεαγορών μεταξύ 
προγραμμάτων. Όταν οι παρεμβολές αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια προγράμματος πρέπει να 
διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η αξία των προγραμμάτων και ο σαβασμός των δικαιωμάτων 
των δικαιούχων.

Τροπολογία: Henri Weber, Giovanni Berlinguer
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Τροπολογία 612
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) Οι διαφημίσεις και οι τηλεαγορές
παρεμβάλλονται μεταξύ προγραμμάτων. 
Με βάση τους όρους της παραγράφου 2, η 
διαφήμιση και τα μηνύματα τηλεαγορών 
μπορούν επίσης να παρεμβάλλονται μεταξύ 
προγραμμάτων, κατά τρόπο που να μη θίγει 
την ανεραιότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη 
τις φυσικές διακοπές σου προγράμμτος και 
τη διάρκεια και τη φύση του, κατά τρόπο 
που να μη θίγει τα δικαιώματα των 
δικαιούχων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ουσιαστική χαλάρωση που προτείνει η Επιτροπή στο άρθρο 11 θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο 
την ισορροπία που υπάρχει σήμερα μεταξύ της ανάγκης χρηματοδότησης των προγραμμάτων, 
της διευκόλυνσης της θέασης, της ποιότητας του προγράμματος και του σεβασμού των έργων. 
Ωστόσο, κρίνεται δίκαιο να εκχωρηθεί στους τηλεοπτικούς φορείς μεγαλύτερη ευελιξία όσον 
αφορά την παρεμβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στα προγράμματά τους. 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού της διαφήμισης από το υπόλοιπο 
πρόγραμμα, η εξίσου θεμελιώδης αρχή της παρεμβολής διαφημίσεων μεταξύ προγραμμάτων 
πρέπει να καταστεί πιο ρητή. Έτσι λοιπόν, η πρόταση αποσκοπεί στη διατήρηση της ουσίας του 
σημερινού άρθρου 11(1), ιδίως με τη διατήρηση του κριτηρίου των «φυσικών διακοπών του 
προγράμματος» που καθιστά δυνατή την πρόληψη των αιφνίδιων και άκαιρων διακοπών.

Το άρθρο 11(2) αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ της ανάγκης προστασίας της ποιότητας και της 
ακεραιότητας όλων των προγραμμάτων – ιδίως των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των σήριαλ, 
των ψυχαγωγικών εκπομπών και των ντοκιμαντέρ – και της νομιμότητας της παροχής 
μεγαλύτερης ευελιξίας στους τηλεοπτικούς φορείς, αντικαθιστώντας τον κανόνα των 20 λεπτών 
με τρεις διακοπές ανά ώρα.

Το άρθρο 11(3) αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει πλαίσιο για την αναμετάδοση αθλητικών 
γεγονότων, η απρόβλεπτη φύση των οποίων αιτιολογεί ειδικές ρυθμίσεις ούτως ώστε οι θεατές 
να μην στερούνται φάσεων του αγώνα.

Τροπολογία: Giulietto Chiesa, Monica Frassoni, Donato Tommaso Veraldi, Lilli Gruber

Τροπολογία 613
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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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) Απαγορεύονται οι διαφημίσεις ή 
τηλεαγορές που παρεμβάλλονται κατά τη 
διάρκεια των προγραμμάτων, οι οποίες 
πλήττουν την ακεραιότητα των 
προγραμμάτων και τα δικαιώματα των 
δικαιούχων.

Τροπολογία: Marielle de Sarnez, Claire Gibault

Τροπολογία 614
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) Οι διαφημίσεις και οι τηλεαγορές
παρεμβάλλονται μεταξύ προγραμμάτων. 
Με βάση τους όρους της παραγράφου 2, η 
διαφήμιση και τα μηνύματα τηλεαγορών 
μπορούν επίσης να παρεμβάλλονται μεταξύ 
προγραμμάτων, κατά τρόπο που να μη θίγει 
την ακεραιότητά τους, λαμβάνοντας 
υπόψη τις φυσικές διακοπές σου 
προγράμματος και τη διάρκεια και τη 
φύση του, κατά τρόπο που να μη θίγει τα 
δικαιώματα των δικαιούχων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ουσιαστική χαλάρωση που προτείνει η Επιτροπή στο άρθρο 11 θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο 
την ισορροπία που υπάρχει σήμερα μεταξύ της ανάγκης χρηματοδότησης των προγραμμάτων, 
της διευκόλυνσης της θέασης, της ποιότητας του προγράμματος και του σεβασμού των έργων. 
Ωστόσο, κρίνεται δίκαιο να εκχωρηθεί στους τηλεοπτικούς φορείς μεγαλύτερη ευελιξία όσον 
αφορά την παρεμβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στα προγράμματά τους.

Τροπολογία: Jean-Luc Bennahmias, Carl Schlyter

Τροπολογία 615
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 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε  οι 
διαφημίσεις και τηλεαγορές που 
παρεμβάλλονται μεταξύ προγραμμάτων να 
μη θίγουν την ακεραιότητα των 
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ακεραιότητα των προγραμμάτων και τα 
δικαιώματα των δικαιούχων.

προγραμμάτων και τα δικαιώματα των 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των 
ηθικών δικαιωμάτων των δημιουργών, 
καθόσον τα διαφημιστικά διαλείμματα 
συνιστούν παραβίαση του ηθικού 
δικαιώματος του δημιουργού εκτός αν ο 
δημιουργός έχει συναινέσει στην 
παρεμβολή.

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: Giulietto Chiesa, Monica Frassoni, Donato Tommaso Veraldi, Lilli Gruber

Τροπολογία 616
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

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

(a) Σε περίπτωση προγραμμάτων που 
συνίστανται σε χωριστά μέρη ή αθλητικών 
προγραμμάτων, ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων και παρεμφερούς 
διάρθρωσης θεαμάτων που περιλαμβάνουν 
διαλείμματα, μπορούν να παρεμβληθούν  
και μηνύματα τηλεαγορών μόνο μεταξύ 
των χωριστών μερών του προγράμματος ή 
κατπά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Τροπολογία: Giulietto Chiesa, Monica Frassoni, Donato Tommaso Veraldi, Lilli Gruber

Τροπολογία 617
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

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

(β) Εφόσον κατά τη διάρκεια των 
προγραμμάτων παρεμβάλλονται 
διαφημίσεις ή τηλεαγορές πέρα από αυτές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, 
μεταξύ κάθε διαδοχικής διακοπής κατά τη 
διάρκεια ενός προγράμματος πρέπει να 
μεσολαβούν τουλάχιστον 20 λεπτά .
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Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 618
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.

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

Οι διαφημίσεις κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών δεν χρειάζονται ρύθμιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 619
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 

Διαγράφεται
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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.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ποσοτικοί περιορισμοί της διαφήμισης δεν είναι δικαιολογημένο μέσο διαχείρισης του 
περιεχομένου του προγράμματος. Η απαγόρευση των διακοπών για τα θρησκευτικά 
προγράμματα κατά το παρελθόν δεν προσέδωσε σαφές πλεονέκτημα στα προγράμματα αυτά και 
από κοσμικής σκοπιάς πρέπει να αποφριφθούν.

Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 620
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφιο 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. Απαγορεύεται η 
παρεμβολή διαφημίσεων ή τηλεαγορών 
κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών.»

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οιοσδήποτε περιορισμός στην συμπερίληψη διαφημίσεων σε συγκεκριμένο περιεχόμενο με βάση 
το παρόν άρθρο θα μπορούσε να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Τροπολογία: Henri Weber, Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 621
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

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

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός 2.  Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός 
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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. 

των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των 
σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών και 
των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, κονσέρτα φιλαρμονικής, όπερες, 
παιδικών και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται 
για διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μια φορά 
για κάθε χρονική περίοδο 45 λεπτών.

Η μετάδοση εκπομπών εκτός αυτών που 
προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο 
μπορεί να διακοπεί με διαφημιστικά 
μηνύματα και/ή μηνύματα τηλεαγορών, 
εντός των ορίων των τριών διακοπών 
εντός μιας δεδομένης χρονικής περιόδου 
μιας ωρολογιακής ώρας.
Κατ' εξαίρεση με την προηγούμενη 
παράγραφο, κατά την αναμετάδοση 
αθλητικών εκδηλώσεων που 
περιλαμβάνουν διακοπές, τα διαφημιστικά 
μηνύματα και τα μηνύματα τηλεαγορών 
δεν είναι δυνατόν να παρεμβληθούν παρά 
μόνο κατά τις διακοπές. Όταν η αθλητική 
εκδήλωση δεν περιλαμβάνει διακοπές, τα 
διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα 
τηλεαγορών παρεμβάλλονται με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
προηγούμενο εδάφιο.

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ουσιαστική χαλάρωση που προτείνει η Επιτροπή στο άρθρο 11 θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο 
την ισορροπία που υπάρχει σήμερα μεταξύ της ανάγκης χρηματοδότησης των προγραμμάτων, 
της διευκόλυνσης της θέασης, της ποιότητας του προγράμματος και του σεβασμού των έργων. 
Ωστόσο, κρίνεται δίκαιο να εκχωρηθεί στους τηλεοπτικούς φορείς μεγαλύτερη ευελιξία όσον 
αφορά την παρεμβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στα προγράμματά τους. 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού της διαφήμισης από το υπόλοιπο 
πρόγραμμα, η εξίσου θεμελιώδης αρχή της παρεμβολής διαφημίσεων μεταξύ προγραμμάτων 
πρέπει να καταστεί πιο ρητή. Έτσι λοιπόν, η πρόταση αποσκοπεί στη διατήρηση της ουσίας του 
σημερινού άρθρου 11(1), ιδίως με τη διατήρηση του κριτηρίου των «φυσικών διακοπών του 
προγράμματος» που καθιστά δυνατή την πρόληψη των αιφνίδιων και άκαιρων διακοπών.
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Το άρθρο 11(2) αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ της ανάγκης προστασίας της ποιότητας και της 
ακεραιότητας όλων των προγραμμάτων – ιδίως των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των σήριαλ, 
των ψυχαγωγικών εκπομπών και των ντοκιμαντέρ – και της νομιμότητας της παροχής 
μεγαλύτερης ευελιξίας στους τηλεοπτικούς φορείς, αντικαθιστώντας τον κανόνα των 20 λεπτών 
με τρεις διακοπές ανά ώρα.

Το άρθρο 11(3) αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει πλαίσιο για την αναμετάδοση αθλητικών 
γεγονότων, η απρόβλεπτη φύση των οποίων αιτιολογεί ειδικές ρυθμίσεις ούτως ώστε οι θεατές 
να μην στερούνται φάσεων του αγώνα.

Τροπολογία: Jean-Luc Bennahmias, Carl Schlyter

Τροπολογία 622
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. 

2. Η μετάδοση παιδικών και 
ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι 
δυνατόν να διακόπτεται για διαφημίσεις 
ή/και τηλεαγορές μια φορά για κάθε χρονική 
περίοδο 35 λεπτών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθεί η ακεραιότητα των ευρωπαϊκών έργων και να διασφαλιστεί η πολιτιστική 
ποικιλία, είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η υπερβολική παρεμβολή διαφημίσεων κατά τη 
διάρκεια της μετάδοσης οπτικοακουστικών έργων.

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

Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 623
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

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

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός 
των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των 

2. Η γραμμική μετάδοση τηλεοπτικών 
ταινιών (εκτός των σειρών αυτοτελών 
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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.»

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.» 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 3, οι μη γραμμικές υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
μπορούν να καθορίζουν τη φύση και τη 
διάρκεια των διαφημιστικών 
διαλειμμάτων, σύμφωνα με τις δικές τους 
προδιαγραφές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτό, αν χρειαστεί, έχει νόημα μόνο στη σφαίρα των γραμμικών μεταδόσεων. Η 
διαφήμιση στον μη γραμμικό τομέα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ευελιξία, διαφορετικά 
κινδυνεύει να αποθαρρύνει τους καταναλωτές.

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 624
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.

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός 
των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των 
σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών και 
των ντοκιμαντέρ),  παιδικών και 
ειδησεογραφικών προγραμμάτων, υπό την 
προϋπόθεση ότι η προγραμματισμένη 
διάρκειά τους υπερβαίνει τα 30 λεπτά, είναι 
δυνατόν να διακόπτεται για διαφημίσεις 
ή/και τηλεαγορές μια φορά για κάθε χρονική 
περίοδο 30 λεπτών. Η μετάδοση 
κινηματογραφικών έργων, υπό την 
προϋπόθεση ότι η προγραμματισμένη 
διάρκειά τους υπερβαίνει τα 45 λεπτά, είναι 
δυνατόν να διακόπτεται μια φορά για κάθε 
χρονική περίοδο 45 λεπτών. Περαιτέρω 
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διακοπή επιτρέπεται αν η 
προγραμματισμένη διάρκεια είναι 
τουλάχιστον 20 λεπτά μεγαλύτερη από δύο 
ή περισσότερες πλήρεις χρονικές περιόδους  
45 λεπτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κινηματογραφικά έργα πρέπει να συνεχίσουν να τελούν υπό έντονη προστασία, ενώ πρέπει 
να υπάρχει μια «χαλαρότερη» αντιμετώπιση των τηλεοπτικών έργων και συνήθεις διατάξεις για 
τους τύπους που συνήθως διαρκούν μεταξύ 30 και 60 λεπτών.

Τροπολογία: Marie-Hélène Descamps

Τροπολογία 625
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Η μετάδοση εκπομπών εκτός αυτών που 
προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, με 
εξαίρεση των θρησκευτικων εκπομπών, 
είναι δυνατόν να διακόπτεται για 
διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μια φορά για 
κάθε χρονική περίοδο 20 λεπτών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της συμπερίληψης του κανόνα αυτού είναι να περιορίσει κάθε υπερβολική αύξηση του 
αριθμού των διαφημιστικών διαλειμμάτων πράγμα που θα έθετε σε κίνδυνο την ποιότητα των 
προγραμμάτων (π.χ. σειρές αυτοτελών εκπομπών, σήριαλ, ψυχαγωγικές εκπομπές και 
ντοκιμαντέρ, τρέχουσα ειδησεογραφία, αθλητισμός και ελαφρά ψυχαγωγικά προγράμματα) 
απλοποιώντας τις ρυθνίσεις και παρέχον τας μεγαλύτερη ευελιξία στους ραδιοτηλεοπτικούς 
φορείς όσον αφορά τις διακοπές των προγραμμάτων.

Τροπολογία: Marielle De Sarnez, Claire Gibault

Τροπολογία 626
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφια 1 α και 1 β (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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Η μετάδοση εκπομπών εκτός αυτών που 
προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο 
μπορεί να διακοπεί με διαφημιστικά 
μηνύματα και/ή μηνύματα τηλεαγορών, 
εντός των ορίων των τριών διακοπών 
εντός μιας δεδομένης περιόδου 
ωρολογιακής ώρας.
Κατ' εξαίρεση με την προηγούμενη 
παράγραφο, κατά την αναμετάδοση 
αθλητικών εκδηλώσεων που 
περιλαμβάνουν διακοπές, τα διαφημιστικά 
μηνύματα και τα μηνύματα τηλεαγορών 
δεν είναι δυνατόν να παρεμβληθούν παρά 
μόνο κατά τις διακοπές. Όταν η αθλητική 
εκδήλωση δεν περιλαμβάνει διακοπές, τα 
διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα 
τηλεαγορών παρεμβάλλονται με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
προηγούμενο εδάφιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόσθετη ανακούφιση  που προτείνεται θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ισορροπία μεταξύ 
της χρηματοδότησης των προγραμμάτων και της ευκολίας παρακολούθησης και του σεβασμού 
των έργων.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 627
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιδιά δεν μπορούν να διακρίνουν τη διαφήμιση από το περιεχόμενο. Συνεπώς, σε τέτοιου 
είδους προγράμματα δεν πρέπει να επιτρέπονται τηλεαγορές και διαφημίσεις.
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Τροπολογία: Ivo Belet

Τροπολογία 628
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.

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

Απαγορεύεται η παρεμβολή διαφημίσεων ή 
τηλεαγορών κατά τη διάρκεια θρησκευτικών 
τελετών, παιδικών ή ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων.»

Τροπολογία: Miguel Portas,Věra Flasarová

Τροπολογία 629
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφιο 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 χρονική περίοδο 24 λεπτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα εκπομπής διαφημίσεων 12 λεπτά ανά ώρα, η καθιέρωση 
διαδοχικών μη διακοπτόμενων περιόδων 35 λεπτών θα είχε ως αποτέλεσμα ένα συνεχές 
δωδεκάλεπτο διαφημίσεων ανά ώρα, το οποίο δεν είναι ούτε προς το συμφέρον του κοινού ούτε 
των ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιλογή των 24 λεπτών θα 
καθιστούσε δυνατή την ύπαρξη δύο διαφημιστικών χρονοθυρίδων (6 λεπτών καθεμία ή 
οιαδήποτε άλλη κατανομή του δωδεκαλέπτου, σε δύο μέρη, συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας ενός ή αμφοτέρων των χρονοθυρίδων να συνίστανται σε μεμονωμένα 
διαφημιστικά μηνύματα), που φαίνεται ότι είναι καλύτερη λύση.
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Τροπολογία: Giulietto Chiesa, Monica Frassoni, Donato Tommaso Veraldi, Lilli Gruber

Τροπολογία 630
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφιο 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 χρονική περίοδο 45 λεπτών.

Τροπολογία: Michl Ebner

Τροπολογία 631
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφιο 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 χρονική περίοδο 30 λεπτών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 89/52/EΟΚ προβλέπει τη διακοπή των προγραμμάτων ανά 45 λεπτά (με ορισμένες 
εξαιρέσεις). Η μείωση του διαλείμματος στα 30 λεπτά, θα θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα 
των εν λόγω έργων.

Τροπολογία: Zdzisław Zbigniew Podkański

Τροπολογία 632
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφιο 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. 
Απαγορεύεται η παρεμβολή διαφημίσεων ή 
τηλεαγορών κατά τη διάρκεια θρησκευτικών 
τελετών.»

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 40 λεπτών. 
Απαγορεύεται η παρεμβολή διαφημίσεων ή 
τηλεαγορών κατά τη διάρκεια εθνικών 
εορτασμών ή θρησκευτικών τελετών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η προστασία του καθεστώτος των οπτικοακουστικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων τους.

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 633
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.

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός 
των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των 
σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών και 
των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών 
έργων, παιδικών προγραμμάτων, υπό την  
προϋπόθεση ότι η προγραμματισμένη 
διάρκειά τους υπερβαίνει τα 30 λεπτά, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύτερη εξισορρόπηση με την ανάγκη προστασίας συγκεκριμένων προγραμμάτων και με τις 
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προοπτικές κέρδους για τα οπτικοακουστικά έργα. Επί πλέον, δεν υπέρχει λόγος η νομοθεσία 
της ΕΕ να προστατεύει τέτοιου είδους προγράμματα αντί άλλων, όπως κονσέρτων, επί 
παραδείγματι, που μπορεί επίσης να είναι σημαντικά για πολλούς πολίτες. Αυτό πρέπει να 
αφεθεί στα κράτη μέλη και, εντέλει, στην αγορά.

Τροπολογία: Hanna Foltyn-Kubicka

Τροπολογία 634
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

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

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

Απαγορεύεται η παρεμβολή διαφημίσεων ή 
τηλεαγορών κατά τη διάρκεια εθνικών 
εορτασμών ή θρησκευτικών τελετών

Or. pl

Τροπολογία: >Mario Mauro

Τροπολογία 635
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφιο 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, θρησκευτικών προγραμμάτων, 
παιδικών και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται 
για διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μια φορά 
για κάθε χρονική περίοδο 35 λεπτών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επανεισαχθεί το κείμενο της υφιστάμενης οδηγίας λόγω της φύσεως των 
προγραμμάτων αυτών, που απαιτούν συνεχή μετάδοση.

Τροπολογία: Jean-Luc Bennahmias, Carl Schlyter
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Τροπολογία 636
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

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

2α. Η μετάδοση οπτικοακουστικών έργων, 
όπως ταινιών και τηλεοπτικών ταινιών 
(εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, 
των σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών 
και των ντοκιμαντέρ) εφόσον η 
προγραμματισμένη διάρκειά τους 
υπερβαίνει τα 45 λεπτά, μπορεί να 
διακόπτεται κάθε φορά που 
συμπληρώνεται χρονική περίοδος 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. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 637
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 11 A (νέο)

Άρθρο 14, παράγραφος 1 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(11α) Το άρθρο 14, παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
"1. Απαγορεύεται η τηλεοπτική διαφήμιση 
φαρμάκων και θεραπευτικών αγωγών."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων περιορισμός για τη διαφήμιση φαρμάκων και θεραπευτικών αγωγών εφαρμόζεται 
μόνον στην περίπτωση κατά την οποία αυτά χορηγούνται μόνον με συνταγή ιατρού.
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Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 638
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 11 A (νέο)

Άρθρο 15, παράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(11α) Προστίθεται η ακόλουθη νέα 
παράγραφος 1α στο άρθρο 15:
2. Οι οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά 
δεν μεταδίδονται μεταξύ 6:00 πμ και 9:00 
μμ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το οινόπνευμα ευθύνεται για το 7,4 % όλων των πρόωρων θανάτων και των θανάτων που 
οφείλονται σε κακή υγεία. Αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά παράγοντα κινδύνου μετά την υψηλή 
πίεση και τον καπνό και προκαλεί πάνω από το 25 % των θανάτων ανδρών της ηλικιακής 
ομάδας 15-29 ετών. Υπολογίζεται ότι 23 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εξαρτώνται από το 
οινόπνευμα ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι διαφημίσεις έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στην προώθηση 
μεταξύ των νέων θετικότερης στάσης ως προς την κατανάλωση οινοπνευματωδών. 

Η απαγόρευση διαφημίσεων μεταξύ 6:00 πμ και 9:00 μμ προσφέρει ένα πρακτικό, εύκολο στην 
εκτέλεση και στην παρακολούθηση μέσο για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία: Giulietto Chiesa, Monica Frassoni, Donato Tommaso Veraldi, Lilli Gruber

Τροπολογία 639
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

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

(-1) Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης 
όλων των μορφών διαφημιστικών 
μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεαγορών, 
εκτός των χρονοθυρίδων της τηλεαγοράς 
κατά την έννοια της παραγράφου 4, δεν 
υπερβαίνει το 20% του ημερήσιου χρόνου 
μετάδοσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να αντικαταστήσει το κείμενο που πρότεινε η Επιτροπή με το κείμενο 
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της υπάρχουσας οδηγίας για να αποφευχθεί η άρση των ορίων επί του καθημερινού όγκου των 
διαφημίσεων.
1. Στην πρώτη παράγραφο το υπάρχον ημερήσιο όριο το οποίο η Επιτροπή θα ανακαλούσε με 
την πρότασή της του Δεκεμβρίου 2005, αποκαθίσταται..
2. Στη δεύτερη παράγραφο το όριο ανά ώρα παραμένει αλλά επεκτείνεται το πεδίο αυτού του 
περιορισμού (σε αντίθεση προς την υπάρχουσα οδηγία) σε όλες τις μορφές διαφήμισης.
3. Στην τρίτη παράγραφο το αυτοπροβαλλόμενο υλικό απαγορεύεται κατά τον υπολογισμό 
ορίων για τον όγκο της διενεργούμενης διαφήμισης.
4. Στην τέταρτη παράγραφο επιδιώκουμε να επαναφέρουμε το χρονικό όριο επί των 
"χρονοθυρίδων της τηλεαγοράς", που ορίζεται στο άρθρο 18α της υφισταμένης οδηγίας αλλά 
έχει κοπεί από την πρόταση της Επιτροπής, και το οποίο είναι ήδη αρκετά γενναιόδωρο (τρείς 
ώρες ημερησίως).

Τροπολογία: Henri Weber, Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 640
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

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

1. Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης 
μηνυμάτων τηλεαγορών, διαφημιστικών 
μηνυμάτων και άλλων μορφών 
διαφήμισης, εκτός των χρονοθυρίδων της 
τηλεαγοράς σύμφωνα με την έννοια του 
άρθρου 18α), δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
20% του ημερήσιου χρόνου μετάδοσης. Ο 
χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών 
μηνυμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
15% του ημερησίου χρόνου μετάδοσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις γραμμικές υπηρεσίες ο μέσος καθημερινός περιορισμός διαφήμισης που 
περιέχεται στην ισχύουσα οδηγία πρέπει να παραμείνει. Ο περιορισμός αυτός δεν είναι περιττός 
καθόσον στις αγορές στις οποίες ένας και μόνον ιδιωτικός φορέας κατέχει δεσπόζουσα θέση 
και η προσφορά όσον αφορά διαφημίσεις αυτού του φορέα είναι μικρότερη από τη ζήτηση των 
διαφημιζομένων, κάθε χαλάρωση της διάρκειας της διαφήμισης θα οδηγούσε σε μεταφορά 
διαφημιστικών πόρων από τα δημόσια και εξειδικευμένα κανάλια, ακόμη και από τον γραπτό 
τύπο, σε ιδιωτικά κανάλια. Πέραν τούτων για να μην υπάρχει ενόχληση στην άνεση ακρόασης 
των τηλεθεατών, οι μη γραμμικές υπηρεσίες θα πρέπει τουλάχιστον να υπαχθούν σε 
ωρολογιακό περιορισμό του χρόνου διαφήμισης. 
Συνεπώς πρέπει να εισαχθεί άρθρο 3θ που θα ενσωματώνει τους όρους του νέου άρθρου 18α 
εκτός της μνείας της "τοποθέτησης προϊόντων", που απαγορεύεται στο εξής σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 και να αντικατασταθεί το νέο άρθρο 18 με το άρθρο 18, παράγραφος 1 της 
οδηγίας.
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Τροπολογία: Marielle De Sarnez, Claire Gibault

Τροπολογία 641
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.

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 18 της τροποποιημένης οδηγίας του 1997 (97/36/ΕΚ) ρυθμίζει ικανοποιητικά το 
χρόνο μετάδοσης που διατίθεται στη διαφήμιση.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 642
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.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ποσοτικοί περιορισμοί της διαφήμισης δεν είναι σωστό μέσο για τη διαχείριση του 
περιεχομένου του προγράμματος.

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 643
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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.

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.  

Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 644
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 
διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων 
τηλεαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
το 20 % στη διάρκεια μιας ωρολογιακής 
ώρας.  

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: Karin Resetarits
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Τροπολογία 645
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 σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνει 
ημερήσιο μέσο όρο 20 %.

Τροπολογία: Sarah Ludford

Τροπολογία 646
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 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
κατά μέσο όρο το 20% στη διάρκεια μιας 
ωρολογιακής ώρας και σε καμιά περίπτωση 
δεν υπερβαίνει το 25%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει επαρκής ευελιξία στους κανόνες διαφήμισης για να ικανοποιείται η ζήτηση 
δεομένου ότι οι δυνάμεις της αγοράς και η αποδοχή εκ μέρους του καταναλωτή είναι οι ύστατοι 
περιορισμοί επί των ραδιοτηλεοπτικών φορέων. 

Τροπολογία: Giulietto Chiesa, Monica Frassoni, Donato Tommaso Veraldi, Lilli Gruber

Τροπολογία 647
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 

Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης όλων 
των μορφών διαφημιστικών μηνυμάτων και 
μηνυμάτων τηλεαγοράς δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 20 % στη διάρκεια μιας 
ωρολογιακής ώρας.
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ώρας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να αντικαταστήσει το κείμενο που πρότεινε η Επιτροπή με το κείμενο 
της υπάρχουσας οδηγίας για να αποφευχθεί η άρση των ορίων επί του καθημερινού όγκου των 
διαφημίσεων.
1. Στην πρώτη παράγραφο το υπάρχον ημερήσιο όριο το οποίο η Επιτροπή θα ανακαλούσε με 
την πρότασή της του Δεκεμβρίου 2005, αποκαθίσταται..
2. Στη δεύτερη παράγραφο το όριο ανά ώρα παραμένει αλλά επεκτείνεται το πεδίο αυτού του 
περιορισμού (σε αντίθεση προς την υπάρχουσα οδηγία) σε όλες τις μορφές διαφήμισης.
3. Στην τρίτη παράγραφο το αυτοπροβαλλόμενο υλικό απαγορεύεται κατά τον υπολογισμό 
ορίων για τον όγκο της διενεργούμενης διαφήμισης.
4. Στην τέταρτη παράγραφο επιδιώκουμε να επαναφέρουμε το χρονικό όριο επί των 
"χρονοθυρίδων της τηλεαγοράς", που ορίζεται στο άρθρο 18α της υφισταμένης οδηγίας αλλά 
έχει κοπεί από την πρόταση της Επιτροπής, και το οποίο είναι ήδη αρκετά γενναιόδωρο (τρείς 
ώρες ημερησίως).

Τροπολογία: Henri Weber, Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 648
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.

(2) 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.

Τροπολογία: Michl Ebner

Τροπολογία 649
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

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

1α. Σε δεδομένη ωρολογιακή ώρα ο 
μέγιστος αριθμός παραθύρων 
οπτικοακουστικών εμπορικών 
ανακοινώσεων που συνοδεύει υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας δεν 
υπερβαίνει τα τρία κατ' ανώτατο όριο. η 
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μέγιστη διάρκεια εκάστου αυτών των 
παραθύρων ορίζεται στα δώδεκα 
δευτερόλεπτα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα παράθυρα εμπορικών επικοινωνιών πρέπει επίσης να υπόκεινται σε χρονικά όρια. 

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 650
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

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

1a. Ο αριθμός των σειρών σύντομων 
μορφών διαφήμισης δεν πρέπει να 
υπερβαινει τις 3 στη διάρκεια μιας 
ωρολογιακής ώρας. 

Or. sv

Αιτιολόγηση

Χωρίς αυτή την προσθήκη στην παράγραφο 1, τα επιτρεπόμενα 12 λεπτά διαφήμισης ανά ώρα 
θα μπορούσαν να χωριστούν (για παράδειγμα) σε 24 ξεχωριστές διαφημιστικές εκπομπές των 
30 δεπτερολέπτων που δεν μπορεί να θεωρηθεί επιθυμητή κατάσταση για τους καταναλωτές.  
Ωστόσο, η διάταξη που έχει διαγραφεί, η οποία προέβλεπε διάστημα 20 λεπτών μεταξύ των 
διαφημιστών εκπομπών, ήταν υπερβολικά αυστηρή με αποτέλεσμα τη συχνή διακοπή 
προγραμμάτων σε ακατάλληλα σημεία και την αύξηση του αριθμού των διακοπών 
προγράμματος για εμπορικές ανακοινώσεις. Η παρούσα τροπολογία παρέχει στους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς τη δυνατότητα να παρεμβάλουν σειρές σύντομων μορφών 
διαφημίσεων όποτε το κρίνουν απαραίτητο χωρίς ταυτόχρονα να αυξάνεται ο αριθμός των 
επιτρεπόμενων σειρών διαφημιστικών εκπομπών ανά ώρα. Τούτο επίσης εξασφαλίζει ότι οι 
σοβαροί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί οι οποίοι επιθυμούν να μεταδίδουν εκπομπές χωρίς συνεχείς 
διακοπές μπορούν να το πράττουν χωρίς να καταλήγουν σε δυσμενέστερη ανταγωνιστική θέση ή 
να συναγωνίζονται συνεχώς λιγότερο σοβαρούς ανταγωνιστές οι οποίοι υποβιβάζουν την 
ακεραιότητα του περιεχομένου με στόχο την πώληση ελκυστικών διαφημιστικών ανακοινώσεων 
στην πρώτη θέση σειρών διαφημιστικών εκπομπών. 

Τροπολογία: Marielle De Sarnez, Claire Gibault

Τροπολογία 651
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13
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Άρθρο 18, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

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.

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 18 της τροποποιημένης οδηγίας του 1997 (97/36/ΕΚ) ρυθμίζει ικανοποιητικά το 
χρόνο μετάδοσης που διατίθεται στη διαφήμιση.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 652
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 18, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

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.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ποσοτικοί περιορισμοί της διαφήμισης δεν είναι σωστό μέσο για τη διαχείριση του 
περιεχομένου του προγράμματος.

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 653
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 18, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τις 
ανακοινώσεις του τηλεοπτικού οργανισμού 

Διαγράφεται
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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: Hanna Foltyn-Kubicka

Τροπολογία 654
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 18, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

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. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τις 
ανακοινώσεις του τηλεοπτικού οργανισμού 
που διαφημίζει τα δικά του προγράμματα 
και τηλεαγορές.  

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη "νομικών κενών" που επιτρέπουν στους τηλεοπτικούς οργανισμούς να διαφημίζουν 
προϊόντα τα οποία παράγονται από τα προγράμματά τους, καθώς και ανακοινώσεις χορηγίας 
και τοποθέτηση προϊόντων εξασθενεί σημαντικά τους εισαγόμενους περιορισμούς και θα 
μπορούσε να προσφέρει εύκολο μέσο για την παράκαμψή τους. 

Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 655
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 18, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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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. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε 
καμιά άλλη μορφή διαφήμισης 
περιλαμβανομένων των ανακοινώσεων 
χορηγίας και της τοποθέτησης 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: Miguel Portas and Věra Flasarová

Τροπολογία 656
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 18, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

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. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τις 
ανακοινώσεις του τηλεοπτικού οργανισμού 
σχετικά με τα δικά του προγράμματα και με 
τοποθέτηση προϊόντων. Η διαφήμιση για 
δευτερεύοντα προϊόντα που παράγονται 
απευθείας από τα προγράμματα και για 
ανακοινώσεις χορηγίας πρέπει να 
εξετάζονται εντός του μέγιστου ορίου του 
20% ανά ώρα χρόνου διαφήμισης."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πώληση προϊόντων είναι μια συνήθης εμπορική δραστηριότητα, ακόμη κι όταν αναφερόμαστε 
σε δευτερεύοντα προϊόντα τηλεοπτικών προγραμμάτων οπότε η διαφήμισή της πρέπει να 
εξετάζεται στο πλαίσιο του 20% ανά ώρα χρόνου διαφήμισης. Οι ανακοινώσεις χορηγίας 
πρέπει επίσης να εξετάζονται στο πλαίσιο του 20% ανά ώρα, διαφορετικά δεν θα υπάρχει 
πραγματικό όριο σχετικά με το πόσο μπορούν να διαρκούν οι ανακοινώσεις χορηγίας, τόσο η 
ανακοίνωση για κάθε χορηγό όσο και οι διαδοχικές ανακοινώσεις χορηγίας, οδηγώντας στην 
πιθανότητα εμπορίας αυτού του συμπληρωματικού και απεριόριστου χρόνου διαφήμισης εκτός 
του ορίου 20% σε αντίθεση προς το πνεύμα της οδηγίας.  
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Τροπολογία: Giulietto Chiesa, Monica Frassoni, Donato Tommaso Veraldi καιLilli Gruber

Τροπολογία 657
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 18, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

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.

(3) Οι προηγούμενες παράγραφοι δεν 
εφαρμόζονται για τις ανακοινώσεις του 
τηλεοπτικού οργανισμού σχετικά με τα δικά 
του προγράμματα και με τα δευτερεύοντα 
προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα 
προγράμματα αυτά ή για τις ανακοινώσεις 
χορηγίας. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να αντικαταστήσει το κείμενο που πρότεινε η Επιτροπή με το κείμενο 
της υπάρχουσας οδηγίας για να αποφευχθεί η άρση των ορίων επί του καθημερινού όγκου των 
διαφημίσεων.
1. Στην πρώτη παράγραφο το υπάρχον ημερήσιο όριο το οποίο η Επιτροπή θα ανακαλούσε με 
την πρότασή της του Δεκεμβρίου 2005, αποκαθίσταται.
2. Στη δεύτερη παράγραφο το όριο ανά ώρα παραμένει αλλά επεκτείνεται το πεδίο αυτού του 
περιορισμού (σε αντίθεση προς την υπάρχουσα οδηγία) σε όλες τις μορφές διαφήμισης.
3. Στην τρίτη παράγραφο το αυτοπροβαλλόμενο υλικό απαγορεύεται κατά τον υπολογισμό 
ορίων για τον όγκο της διενεργούμενης διαφήμισης.
4. Στην τέταρτη παράγραφο επιδιώκουμε να επαναφέρουμε το χρονικό όριο επί των 
"χρονοθυρίδων της τηλεαγοράς", που ορίζεται στο άρθρο 18α της υφισταμένης οδηγίας αλλά 
έχει κοπεί από την πρόταση της Επιτροπής, και το οποίο είναι ήδη αρκετά γενναιόδωρο (τρείς 
ώρες ημερησίως).

Τροπολογία: Henri Weber και Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 658
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 18, παράγραφος 2 (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

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.

3. Η παράγραφος 2 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 και τις 
ανακοινώσεις χορηγίας.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις γραμμικές υπηρεσίες ο μέσος καθημερινός περιορισμός διαφήμισης που 
περιέχεται στην ισχύουσα οδηγία πρέπει να παραμείνει. Ο περιορισμός αυτός δεν είναι περιττός 
καθόσον στις αγορές στις οποίες ένας και μόνον ιδιωτικός φορέας κατέχει δεσπόζουσα θέση 
και η προσφορά όσον αφορά διαφημίσεις αυτού του φορέα είναι μικρότερη από τη ζήτηση των 
διαφημιζομένων, κάθε χαλάρωση της διάρκειας της διαφήμισης θα οδηγούσε σε μεταφορά 
διαφημιστικών πόρων από τα δημόσια και εξειδικευμένα κανάλια, ακόμη και από τον γραπτό 
τύπο, σε ιδιωτικά κανάλια. Πέραν τούτων για να μην υπάρχει ενόχληση στην άνεση ακρόασης 
των τηλεθεατών, οι μη γραμμικές υπηρεσίες θα πρέπει τουλάχιστον να υπαχθούν σε 
ωρολογιακό περιορισμό του χρόνου διαφήμισης. 

Συνεπώς πρέπει να εισαχθεί άρθρο 3θ που θα ενσωματώνει τους όρους του νέου άρθρου 18α 
εκτός της μνείας της "τοποθέτησης προϊόντων", που απαγορεύεται στο εξής σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 και να αντικατασταθεί το νέο άρθρο 18 με το άρθρο 18, παράγραφος 1 της 
οδηγίας.

Τροπολογία: Giulietto Chiesa, Monica Frassoni, Donato Tommaso Veraldi καιLilli Gruber

Τροπολογία 659
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

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

2a. Οι χρονοθυρίδες που αφιερώνονται σε 
εκπομπές τηλεαγοράς από σταθμό που δεν 
είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε 
τηλεαγορά πρέπει να έχουν ελάχιστη 
αδιάλειπτη διάρκεια 15 λεπτών και η 
συνολική διάρκειά τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις τρείς ώρες ημερησίως. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να αντικαταστήσει το κείμενο που πρότεινε η Επιτροπή με το κείμενο 
της υπάρχουσας οδηγίας για να αποφευχθεί η άρση των ορίων επί του καθημερινού όγκου των 
διαφημίσεων.
1. Στην πρώτη παράγραφο το υπάρχον ημερήσιο όριο το οποίο η Επιτροπή θα ανακαλούσε με 
την πρότασή της του Δεκεμβρίου 2005, αποκαθίσταται.
2. Στη δεύτερη παράγραφο το όριο ανά ώρα παραμένει αλλά επεκτείνεται το πεδίο αυτού του 
περιορισμού (σε αντίθεση προς την υπάρχουσα οδηγία) σε όλες τις μορφές διαφήμισης.
3. Στην τρίτη παράγραφο το αυτοπροβαλλόμενο υλικό απαγορεύεται κατά τον υπολογισμό 
ορίων για τον όγκο της διενεργούμενης διαφήμισης.
4. Στην τέταρτη παράγραφο επιδιώκουμε να επαναφέρουμε το χρονικό όριο επί των 
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"χρονοθυρίδων της τηλεαγοράς", που ορίζεται στο άρθρο 18α της υφισταμένης οδηγίας αλλά 
έχει κοπεί από την πρόταση της Επιτροπής, και το οποίο είναι ήδη αρκετά γενναιόδωρο (τρείς 
ώρες ημερησίως).

Τροπολογία: Henri Weber και Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 660
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14

Άρθρο 18α (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(14) Το άρθρο 18α διαγράφεται. (14) Το άρθρο 18α αντικαθίστανται από το 
ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 18α
Οι χρονοθυρίδες που αφιερώνονται σε 
εκπομπές τηλεαγοράς από σταθμό που δεν 
είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε 
τηλεαγορά πρέπει να έχουν ελάχιστη 
αδιάλειπτη διάρκεια 15 λεπτών.
(2) Ο μέγιστος αριθμός χρονοθυρίδων είναι 
8 ανά ημέρα. Η συνολική τους διάρκεια δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις ώρες 
ημερησίως. Πρέπει να αναγνωρίζονται 
σαφώς ως χρονοθυρίδες τηλεαγορών χάρη 
σε οπτικά και ακουστικά μέσα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 18α της οδηγίας δεν πρέπει να διαγραφεί διότι τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει στο 
φαινόμενο τηλεοπτικοί σταθμοί που δεν είναι αποκλειστικά αφιερωμένοι σε τηλεαγορές να 
αποφεύγουν κάθε ποσοτικό περιορισμό από την άποψη της συχνότητας και της διάρκειας 
πράγμα που θα αποβεί εις βάρος της άνεσης τηλεθέασης.  

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 661
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14

Άρθρο 18α (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Το Άρθρο 18α διαγράφεται. Τα παράθυρα οπτικοακουστικής 
εμπορικής επικοινωνίας πρέπει να 
διακρίνονται σαφώς με οπτικά και 
ακουστικά μέσα και η συνολική διάρκειά 
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τους δεν υπερβαίνει τις έξι ώρες 
ημερησίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατεύονται οι τηλεθεατές από υπερβολικά πολλά παράθυρα οπτικοακουστικής 
εμπορικής επικοινωνίας και για να αποκτήσει ο κλάδος της τηλεαγοράς ασφάλεια δικαίου 
πρέπει να εισαχθεί εκ νέου χρονικό πλαίσιο για τα παράθυρα αυτά. Αρμοδιότητα για τον 
καθορισμό του χρόνου εντός του οποίου μια υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων μπορεί να 
μεταδίδεται.

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 662
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14

Άρθρο 18α (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Το Άρθρο 18α διαγράφεται Τα παράθυρα οπτικοακουστικών 
εμπορικών ανακοινώσεων όπως 
τηλεαγορές και τηλεπροσφορές 
προσδιορίζονται σαφώς ως τοιαύτα με 
οπτικά και ακουστικά μέσα και η συνολική 
τους διάρκεια δεν υπερβαίνει τις έξη ώρες 
ημερησίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνολική κατάργηση των καθημερινών ορίων για τα παράθυρα τηλεαγορών όπως 
αναφέρονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την κατάργηση του άρθρου 18α, 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικούς κινδύνους και δεν συμβάλλει σε κανένα συγκεκριμένο 
στόχο της οδηγίας. Αυτή η απόλυτη ελευθέρωση και η υπερπληθώρα χρόνου μέσων ενημέρωσης 
για τα παράθυρα τηλεαγοράς, θα επιτρέψει σε αμφισβητήσιμους παράγοντες, και σε 
επικίνδυνους εμπόρους να επωφεληθούν από αυτό το άνοιγμα, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό 
τα θετικά αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί από τη βιομηχανία μέσω των σοβαρών 
προγραμμάτων αυτορρύμισης και της συνεχούς προώθησης των υψηλών προτύπων. Γενικά το 
μέτρο αυτό μπορεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες της βιομηχανίας τηλεαγοράς στην Ευρώπη 
να δημιουργήσει τα υψηλότερα πρότυπα για τους καταναλωτές.

Τροπολογία: Miguel Portas and Věra Flasarová

Τροπολογία 663
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ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15
Άρθρο 19, παράγραφος 1 α (νέα) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Το άρθρο 18 εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας αλλά δεν 
εφαρμόζεται σε εμπορικούς τηλεοπτικούς 
οργανισμούς." 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, όλοι οι οργανισμοί πρέπει να 
υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς κανόνες όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
συγκεκριμένα σεβασμός της ακεραιότητας κινηματογραφικών έργων, ταινιών και άλλων 
προγραμμάτων. Τούτο δεν ισχύει για τους ποιοτικούς κανόνες. 
Εάν ένας ιδιωτικός εμπορικός τηλεοπτικός οργανισμός επιθυμεί να έχει 10 ώρες διαφήμισης 
μεταξύ δύο ταινιών ή άλλων προγραμμάτων, τούτο πρέπει να γίνει δεκτό ως δική του απόφαση.
Πράγματι, οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις είναι ο κύριος σκοπός (και κύρια πηγή 
εισοδήματος) μιας εμπορικής διαφημιστικής τηλεόρασης, μολονότι μπορεί επίσης να 
ενημερώνει, να ψυχαγωγεί και να εκπαιδεύει και προσπαθεί να το πράττει με τρόπο που 
προσελκύει και δεν αλλοιώνει την ακροαματικότητα της διαφήμισης.
Τούτο δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας των οποίων κύριος σκοπός 
είναι να ενημερώνουν, ψυχαγωγούν και εκπαιδεύουν (με την υποχρέωση να προσφέρουν 
υπηρεσία υψηλής ποιότητας) μολονότι μπορούν επίσης να εκπέμπουν οπτικοακουστικές 
εμπορικές ανακοινώσεις ως δευτερεύουσα δραστηριότητα (και δευτερεύουσα πηγή εσόδων) και 
πράττουν τούτο με τρόπο που δεν αλλοιώνει την ακροαματικότητα της ενημέρωσης, της 
ψυχαγωγίας και της εκπαίδευσης.

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer, Giulietto Chiesa, Monica Frassoni, Donato Tommaso 
Veraldi καιLilli Gruber

Τροπολογία 664
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 17

Άρθρο 20 α (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Άρθρο 20α
1. Για να διασφαλιστούν οι αρχές της 
πολυφωνίας, 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 
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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 
εξουσίες όσον αφορά την έρευνα, χωρίς 
οιαδήποτε παρεμβολή – είτε τεχνικής είτε 
διοικητικής φύσεως – από πλευράς 
διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία: Marielle De Sarnez

Τροπολογία 665
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 18

Άρθρο 22 α και β (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(18) Τα άρθρα 22 α και 22β διαγράφονται Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 22α και 22β της ισχύουσας οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όσον αφορά ιδιαίτερα διερεύνηση 
εκ μέρους της Επιτροπής σχετικά με τα δυνατά τεχνικά μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
του ελέγχου εκ μέρους των γονέων επί των προγραμμάτων που παρακολουθούν οι ανήλικοι 
(τοποθέτηση φίλτρων, κατάλληλα συστήματα κατάταξης των προγραμμάτων, κ.λπ) πρέπει να 
παραμείνουν σε ισχύ.

Τροπολογία: Mario Mauro

Τροπολογία 666
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 18

Άρθρο 22 α (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Άρθρο 22 α
(1) Τα κράτη μέλη προωθούν την 
παραγωγή και τον προγραμματισμό 
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υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας και προγραμμάτων που είναι 
κατάλληλα για ανήλικες και προορίζονται 
να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στον τομέα 
των μέσων επικοινωνίας. 
(2) Τα μέτρα επιδιώκουν να διευκολύνουν 
την παιδαγωγική δράση των γονέων, 
δασκάλων και εκπαιδευτικών για να 
συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις των 
προγραμμάτων που μπορεί να 
παρακολουθούν οι ανήλικες με:
- τη δημιουργία κατάλληλων συστημάτων 
κατάταξης των προγραμμάτων·
- την ενθάρρυνση της χάραξης πολιτικών 
με σκοπό τα μέσα επικοινωνίας να 
συνειδητοποιήσουν περισσότερο το θέμα, 
στις οποίες πρέπει να περιληφθεί η 
συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και 
να καταστεί δυνατόν να παράγονται 
ευρωπαϊκά προγράμματα κατάλληλα για 
όλη την οικογένεια ή για παιδιά και 
εφήβους· 
- το να ληφθεί υπόψη η κτηθείσα πείρα 
στον τομέα αυτό στην Ευρώπη ή και αλλού 
και η γνώμη των ενδιαφερομένων μερών, 
παραγωγών, γονέων, εκπαιδευτικών, 
εμπειρογνωμόνων στις επικοινωνίες και 
των σχετικών ενώσεων.
(3) Η νομοθεσία των κρατών μελών πρέπει 
επίσης να ορίζει ότι οι νέες συσκευές 
τηλεόρασης είναι εξοπλισμένες με 
τεχνικούς μηχανισμούς που θα παρέχουν 
τη δυνατότητα παρεμπόδισης της 
παρακολούθησης ορισμένων 
προγραμμάτων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να ορίσει με περισσότερη ακρίβεια τα μέτρα που χρειάζεται να 
ληφθούν για να προστατεύονται οι ανήλικες και να αξιολογείται το περιεχόμενο των υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας.
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Η προστασία που επεκτείνεται από το νόμο στους ανηλίκους, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα 
δικαιώματα των παιδιών και τα δικαιώματα των γονέων και της οικογένειας πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή με την παραγωγή και μετάδοση ικανοποιητικού αριθμού προγραμμάτων κατάλληλων 
για παιδιά, εφήβους και όλη την οικογένεια και με προγράμματα ευαισθητοποίησης των μέσων 
ενημέρωσης.

Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 667
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

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

(-1) 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

Η προστασία των θεμελιωδών αρχών πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστών 
και των δικαστηρίων και, ως εκ τούτου, τα εθνικά κανονιστικά όργανα είναι σκόπιμο να 
αποκλείονται από τις αρμοδιότητες αυτές. Η οδηγία πρέπει να λειτουργεί ως εγγύηση έναντι 
ενδεχόμενων προσπαθειών από πλευράς των εθνικών κανονιστικών οργάνων να υπερβούν 
αυτό το οποίο ρητώς επιτρέπεται και να λειτουργήσουν εις βάρος των αναγνωρισμένων 
δικαιωμάτων από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβασης για την 
Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα επαγγελματικά θεσμικά όργανα μεγάλου κύρους 
στον κόσμο του Τύπου, έχοντας υπόψη κάποια ανεπιθύμητα φαινόμενα προς την κατεύθυνση 
αυτή, ζήτησαν ρητώς η ικανότητα επιβολής κυρώσεων των κανονιστικών αρχών να μην μπορεί 
να επηρεάσει την φυσιολογική ανάπτυξη του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας της 
έκφρασης. Μόνον τα δικαστήρια μπορούν να αποφασίσουν εάν ένα μέσο επικοινωνίας πρέπιε 
να τιμωρηθεί με την διακοπή των εκπομπών του διότι παρεβίασε θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία: Michl Ebner

Τροπολογία 668
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

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

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εκ του νόμου εποπτεία της τηλεόρασης και άλλων μέσων λαμβάνει διαφορετικές μορφές στα 
διάφορα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δεν έδειξε καμιά ανεπάρκεια στην εσωτερική αγορά που θα 
δικαιολογούσε αλλαγή των δοκιμασμένων εποπτικών δομών. Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας τα ζητήματα δικαιοδοσίας πρέπει επομένως να παραμείνουν στη ρυθμιστική 
σφαίρα των κρατών μελών. Πέραν τούτων, ο ευρύς βαθμός ελευθερίας από τον έλεγχο 
περιεχομένου εκ μέρους των εποπτικών αρχών και η αντικατάστασή του από εκ των υστέρων 
απόδοση ευθυνών σε γενικές νομοθεσίες και ανεξάρτητα δικαστήρια, αναγνωρίζεται ευρέως ως 
κεντρικό στοιχείο της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης την οποία οι ευρωπαϊκές 
κοινωνίες αγωνίσθηκαν επί αιώνες για να επιτύχουν.  Δεν είναι επομένως σκόπιμο να 
επεκταθεί η καθιέρωση εποπτικών αρχών των μέσων επικοινωνίας που είχαν χωρισθεί για την 
ειδική περίπτωση της εκπομπής σε τομείς εκτός εκείνων της εκπομπής. Ακόμη και για την 
μετάδοση εκπομπών, πάντως, οι ρυθμιστικές αρχές ως θεσμός δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωτικές σε περιόδους κατά τις οποίες οι συχνότητες δεν επαρκούν. Η χρήση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για να δοθεί προτεραιότητα στην ανεξαρτησία μιας εποπτικής αρχής 
έναντι των συνταγμάτων των κρατών μελών είναι προβληματική σε κάθε περίπτωση, δεδομένου 
ότι συνιστά ανάμειξη στην κρατική οργάνωση των κρατών μελών και παραβιάζει την αρχή της 
δημοκρατίας.

Τροπολογία: Henri Weber

Τροπολογία 669
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

Άρθρο 23 β, 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 διασφαλίζουν την ύπαρξη 
ή τη δημιουργία ρυθμιστικών αρχών και 
εγγυώνται, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο, την ανεξαρτησία τους έναντι 
πολιτικών, οικονομικών και 
χρηματοδοτικών επιρροών Εξασφαλίζουν 
ότι η εξουσία τους ασκείται με πλήρη 
αμεροληψία και ότι οι μέθοδοι λειτουργίας 
τους είναι απολύτως διαφανείς. Αυτές οι 
ρυθμιστικές αρχές έχουν επίσης το 
καθήκον να διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις 
αυτής της οδηγίας τηρούνται, ιδιαίτερα 
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εκείνες που έχουν σχέση με την ελευθερία 
έκφρασης, την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
την μη διάκριση και την προστασία των 
ανηλίκων και ευπαθών ατόμων ή ατόμων 
με αναπηρίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προσδιορίζει το ρόλο, την ανεξαρτησία και τα καθήκοντα των ρυθμιστικών αρχών.

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 670
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

Άρθρο 23 b, 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 συστήνουν εθνικές 
ρυθμιστικές υπηρεσίες σύμφωνα με το 
εθνικό τους δίκαιο, εγγυώνται την 
ανεξαρτησία τους και μεριμνούν ώστε οι εν 
λόγω υπηρεσίες να ασκούν τις εξουσίες 
τους με αμεροληψία και διαφάνεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να αφήνεται περιθώριο επιλογής στα κράτη μέλη για να αποφασίζουν εάν θα 
έχουν ή δεν θα έχουν ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή. Είναι προς το ουσιαστικό συμφέρον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, και συνεπές προς τους βασικούς στόχους της οδηγίας 
αυτής, να απαιτείται από όλα τα κράτη μέλη να συστήσουν αμερόληπτη εθνική αρχή στον 
οπτικοακουστικό τομέα. 

Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 671
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

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

1. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την 
ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών και μεριμνούν ώστε οι εν λόγω αρχές

(2) Τα κράτη μέλη εγγυώνται με βάση το 
εθνικό δίκαιο την ανεξαρτησία των εθνικών 
ρυθμιστικών υπηρεσιών και μεριμνούν ώστε 
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να ασκούν τις εξουσίες τους με αμεροληψία 
και διαφάνεια.

οι εν λόγω υπηρεσίες να ασκούν τις 
εξουσίες τους με αμεροληψία και διαφάνεια.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η προστασία των θεμελιωδών αρχών πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστών 
και των δικαστηρίων και, ως εκ τούτου, τα εθνικά κανονιστικά όργανα είναι σκόπιμο να 
αποκλείονται από τις αρμοδιότητες αυτές. Η οδηγία πρέπει να λειτουργεί ως εγγύηση έναντι 
ενδεχόμενων προσπαθειών από πλευράς των εθνικών κανονιστικών οργάνων να υπερβούν 
αυτό το οποίο ρητώς επιτρέπεται και να λειτουργήσουν εις βάρος των αναγνωρισμένων 
δικαιωμάτων από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβασης για την 
Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα επαγγελματικά θεσμικά όργανα μεγάλου κύρους 
στον κόσμο του Τύπου, έχοντας υπόψη κάποια ανεπιθύμητα φαινόμενα προς την κατεύθυνση 
αυτή, ζήτησαν ρητώς η ικανότητα επιβολής κυρώσεων των κανονιστικών αρχών να μην μπορεί 
να επηρεάσει την φυσιολογική ανάπτυξη του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας της 
έκφρασης. Μόνον τα δικαστήρια μπορούν να αποφασίσουν εάν ένα μέσο επικοινωνίας πρέπει 
να τιμωρηθεί με την διακοπή των εκπομπών του διότι παρεβίασε θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 672
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

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

1a. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
ρυθμιστικές αυτές αρχές την αποστολή να 
διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, συγκεκριμένα προς 
εκείνες που αφορούν την ελευθερία της 
έκφρασης, την πολυφωνία στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, την αρχή της μη διάκρισης 
και την προστασία των ανηλίκων, των 
ευπαθών ατόμων και των αναπήρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή επιδιώκει με την πρότασή της να παρακινήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες είναι, μεταξύ άλλων, επιφορτισμένες με την 
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εφαρμογή της οδηγίας, με σεβασμό των αρχών που θέτει. Θα πρέπει ωστόσο να συνοδεύεται 
και από μία υποχρέωση για τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να δημιουργήσουν 
τέτοιους φορείς, των οποίων ο ρόλος παραμένει πολύ ουσιαστικός για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, των ελευθεριών, των ανηλίκων, και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και όλα 
αυτά για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων. 

Τροπολογία: Michl Ebner

Τροπολογία 673
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

Άρθρο 23 β, 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.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εκ του νόμου εποπτεία της τηλεόρασης και άλλων μέσων λαμβάνει διαφορετικές μορφές στα 
διάφορα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δεν έδειξε καμιά ανεπάρκεια στην εσωτερική αγορά που θα 
δικαιολογούσε αλλαγή των δοκιμασμένων εποπτικών δομών. Σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας τα ζητήματα δικαιοδοσίας πρέπει επομένως να παραμείνουν στη ρυθμιστική 
σφαίρα των κρατών μελών. Πέραν τούτων, ο ευρύς βαθμός ελευθερίας από τον έλεγχο 
περιεχομένου εκ μέρους των εποπτικών αρχών και η αντικατάστασή του από εκ των υστέρων 
απόδοση ευθυνών σε γενικές νομοθεσίες και ανεξάρτητα δικαστήρια, αναγνωρίζεται ευρέως ως 
κεντρικό στοιχείο της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης την οποία οι ευρωπαϊκές 
κοινωνίες αγωνίσθηκαν επί αιώνες για να επιτύχουν.  Δεν είναι επομένως σκόπιμο να 
επεκταθεί η καθιέρωση εποπτικών αρχών των μέσων επικοινωνίας που είχαν χωρισθεί για την 
ειδική περίπτωση της εκπομπής σε τομείς εκτός εκείνων της εκπομπής. Ακόμη και για την 
μετάδοση εκπομπών, πάντως, οι ρυθμιστικές αρχές ως θεσμός δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωτικές σε περιόδους κατά τις οποίες οι συχνότητες δεν επαρκούν. Η χρήση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για να δοθεί προτεραιότητα στην ανεξαρτησία μιας εποπτικής αρχής 
έναντι των συνταγμάτων των κρατών μελών είναι προβληματική σε κάθε περίπτωση, δεδομένου 
ότι συνιστά ανάμειξη στην κρατική οργάνωση των κρατών μελών και παραβιάζει την αρχή της 
δημοκρατίας.

Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 674
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

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

(3) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
στις λοιπές εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 
στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες 
για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.  Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές επιταχύνουν τη συνεργασία τους, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τη διευθέτηση 
προβλημάτων δυνάμει του άρθρου 2, 
παράγραφος 7 της οδηγίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η προστασία των θεμελιωδών αρχών πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστών 
και των δικαστηρίων και, ως εκ τούτου, τα εθνικά κανονιστικά όργανα είναι σκόπιμο να 
αποκλείονται από τις αρμοδιότητες αυτές. Η οδηγία πρέπει να λειτουργεί ως εγγύηση έναντι 
ενδεχόμενων προσπαθειών από πλευράς των εθνικών κανονιστικών οργάνων να υπερβούν 
αυτό το οποίο ρητώς επιτρέπεται και να λειτουργήσουν εις βάρος των αναγνωρισμένων 
δικαιωμάτων από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβασης για την 
Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα επαγγελματικά θεσμικά όργανα μεγάλου κύρους 
στον κόσμο του Τύπου, έχοντας υπόψη κάποια ανεπιθύμητα φαινόμενα προς την κατεύθυνση 
αυτή, ζήτησαν ρητώς η ικανότητα επιβολής κυρώσεων των κανονιστικών αρχών να μην μπορεί 
να επηρεάσει την φυσιολογική ανάπτυξη του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας της 
έκφρασης. Μόνον τα δικαστήρια μπορούν να αποφασίσουν εάν ένα μέσο επικοινωνίας πρέπιε 
να τιμωρηθεί με την διακοπή των εκπομπών του διότι παρεβίασε θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία: Rihards Pīks

Τροπολογία 675
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

Άρθρο 23 β, 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 εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
στις λοιπές εθνικές ρυθμιστικές αρχές και 
στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες 
για την εφαρμογή των διατάξεων (και την 
αποτροπή κατάχρησης ή την δόλια 
συμπεριφορά) της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία να διευρυνθεί και ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των σχετικών 
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, ειδικά, για να 
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αποτρέπονται οι καταχρήσεις ή η δόλια συμπεριφορά και να αποφεύγονται οι πιθανές 
συγκρούσεις που οφείλονται σε διαφορές νομικής ρύθμισης σε διάφορες δικαιοδοσίες.

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 676
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

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

2 α. Η εθνική ρυθμιστική αρχή ενός 
κράτους μέλους ζητεί τη γνώμη της 
ρυθμιστικής αρχής άλλου κράτους μέλους 
προτού χορηγήσει άδεια ή έγκριση σε 
τηλεοπτικό οργανισμό ή πάροχο υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
του οποίου το πρόγραμμα απευθύνεται εξ 
ολοκλήρου ή κυρίως στο κοινό του άλλου 
κράτους μέλους. Το κράτος μέλος προς το 
οποίο απευθύνεται η παροχή υπηρεσίας 
έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις 
στην εθνική ρυθμιστική αρχή του άλλου 
κράτους μέλους για να αποφεύγεται 
καταστρατήγηση των εθνικών κανόνων 
του από τον τηλεοπτικό οργανισμό βάσει 
της δικαιοδοσίας του άλλου κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προληφθεί η κατά παραγγελία θέση με στόχο την υπονόμευση των κανόνων άλλου 
κράτους μέλους.

Τροπολογία: Rihards Pīks

Τροπολογία 677
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

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

2α. Η εθνική ρυθμιστική αρχή ενός 
κράτους μέλους ζητεί τη γνώμη της 
ρυθμιστικής αρχής άλλου κράτους μέλους 
προτού χορηγήσει έγκριση ή εκδώσει άδεια 
σε τηλεοπτικό οργανισμό του οποίου το 
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πρόγραμμα πρόκειται να απευθυνθεί εξ 
ολοκλήρου ή κυρίως στο κοινό του άλλου 
κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι να μεγιστοποιήσει τη συνεργασία και να ελαχιστοποιήσει τις 
διαμάχες με το να υποχρεώνει τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την έκδοση 
αδειών, εγκρίσεων ή τη σύναψη συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
επικοινωνιών στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες τα προγράμματα ενός παρόχου υπηρεσιών
εγκατεστημένου σε ένα κράτος μέλος πρόκειται να απευθυνθούν εξ ολοκλήρου ή κυρίως στην 
επικράτεια/επικράτειες άλλου/άλλων κρατών μελών να ζητούν τη γνώμη των σχετικών αρχών 
στο κράτος μέλος προορισμού της υπηρεσίας προτού εκδοθούν οι άδειες. Η εκ των προτέρων 
διαβούλευση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση των συγκρούσεων και του αριθμού 
δαπανηρών δικαστικών υποθέσεων που ενδεχομένως να έχουν αποφευχθεί. Επίσης, τα κράτη 
μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις δημόσιες πολιτικές άλλων κρατών μελών. Τούτο είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό όταν η μετεγκατάσταση μπορεί να προσφέρει αθέμιτο πλεονέκτημα σε 
παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας εγκατεστημένους σε ένα κράτος 
μέλος που όμως έχουν στόχο το κοινό άλλου κράτους μέλους όπου υπάρχουν αυστηρότερες 
ρυθμίσεις. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει στρεβλώσεις της αγοράς.

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer, Giulietto Chiesa, Monica Frassoni, Donato Tommaso 
Veraldi καιLilli Gruber

Τροπολογία 678
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20 A (νέο)

Άρθρο 23 γ (νέο) (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Άρθρο 23 γ
(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 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 
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δραστηριοποιούνται στην ραδιοτηλεοπτική 
και τις συναφείς αγορές. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία παρεμβάλλει νέο άρθρο στην οδηγία για την "τηλεόραση χωρίς σύνορα". Ο 
στόχος είναι να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς τις γενικές αρχές που 
έχουν σχέση με την προστασία της πολυφωνίας και τις απαγορεύσεις του συνδυασμού κατοχής 
κρατικών αξιωμάτων με την κατοχή θέσεων ελέγχου σε ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις.  Η 
τροπολογία απορρέει από τις θέσεις που έχει ήδη λάβει σε αρκετές περιπτώσεις το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, όπως στο ψήφισμα της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τους κινδύνους 
παραβίασης στην ΕΕ (και ιδιαίτερα στην Ιταλία) των δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης 
και πληροφόρησης, στην παράγραφο 12 του ψηφίσματος της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με τις 
ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και το αίτημα (το οποίο η Επιτροπή δεν περιέλαβε στην 
πρότασή της για την τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με την τηλεόραση χωρίς σύνορα) να 
εγκριθούν κανόνες για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στις τηλεοπτικές μεταδόσεις, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή 
λειτουργία της κοινής αγοράς. (Για παράδειγμα, στην παράγραφο 79 του ψηφίσματος της 22ας 
Απριλίου 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθούν νομικά μέσα 
που να εμποδίζουν κάθε σύγκρουση συμφερόντων·  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις 
που θα διασφαλίζουν ότι τα μέλη κυβερνήσεων δεν θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τα 
συμφέροντά τους στον τομέα των μέσων ενημέρωσης για πολιτικούς σκοπούς". Είναι πασιφανές 
ότι οι υπάρχουσες διαφορές μεταξύ εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά για παράδειγμα τη 
"σύγκρουση συμφερόντων" και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να 
αποδεικνύεται η σπουδαιότητα των μεμονωμένων οργανισμών στην αγορά τηλεοπτικών 
εκπομπών καθιστούν δυσχερέστερη την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης και την ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών στην Κοινότητα, πράγμα που έχει αντίθετο αποτέλεσμα στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.
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