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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η υπό συζήτηση και έγκριση οδηγία αποτελεί την ενημέρωση μιας οδηγίας του 1989 •
(89/552/ΕΟΚ) που στόχο είχε την ελεύθερη διάδοση των τηλεοπτικών μεταδόσεων σ
το σύνολο της επικράτειας της ΕΟΚ.

Σε σχέση με το τότε πλαίσιο, η τεχνολογική εξέλιξη αύξησε σημαντικά τον αριθμό τω•
ν διαφόρων φορέων μέσω των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετάδοση και η
λήψη ενός οπτικοακουστικού περιεχομένου, προπάντων όμως τροποποίησε δομικά τ
ην ιδιομορφία  του business model του τομέα αυτού. Σημειώθηκε πράγματι μια σταδι
ακή μετατροπή από μια αγορά του πωλητή σε μια αγορά του καταναλωτή ο οποίος, ω
ς παθητικός δέκτης μιας προσφοράς που εκ των πραγμάτων προσδιορίζεται αποκλεισ
τικά από το διανομέα, μετεβλήθη - και θα μεταβάλλεται προπάντων όλο και περισσότ
ερο στο μέλλον - στον αποκλειστικό επιλογέα του προϊόντος που θα καταναλώσει.

Μεταξύ των συνεπειών που έχει ήδη προκαλέσει το νέο αυτό οικονομικό μοντέλο και•
που θα έχει ακόμη περισσότερο στο μέλλον, διαφαίνεται μια δραστική τροποποίηση τ
ης προέλευσης των πόρων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της βιομηχανίας
του κλάδου τόσο από πλευράς παραγωγής όσο και από πλευράς διανομής. Σε σχέση
με τις δύο παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης, δηλαδή συνδρομή και έσοδα από
διαφημίσεις, αυξάνεται πράγματι η σημασία της καταβολής εκ μέρους του χρήστη μια
ς τιμής σχετικά με το χαρακτήρα και την ποιότητα της ζητούμενης οπτικοακουστικής
υπηρεσίας.  Προβλέπεται ως εκ τούτου μια σημαντική και σταδιακή επέκταση της οικ
ονομικής σημασίας του βιομηχανικού αυτού τομέα πέραν της όξυνσης του ανταγωνισ
μού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από την μια πλευρά επομένως, το σενάριο αυτό καθιστά ακόμη πιο αναγκαία και επεί•
γουσα την υλοποίηση μιας πραγματικής ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς σε θέση να ανταγ
ωνισθεί, σε διαστάσεις, την αμερικανική και τις αναπτυσσόμενες αγορές δηλαδή της Ι
νδίας, της Λατινικής Αμερικής και της Κίνας και να λειτουργήσει πέραν των γλωσσικ
ών φραγμών και της πολλαπλότητας των εθνικών ρυθμίσεων.  Από την άλλη πλευρά, 
επιβάλλεται η καθιέρωση κανόνων που θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν, να υπ
οστηρίξουν και να ευνοήσουν τη σταδιακή τεχνολογική εξέλιξη, με την επίγνωση μετ
αξύ άλλων ότι στο μέλλον, το συμφέρον του καταναλωτή θα διασφαλίζεται όλο και π
ερισσότερο από το αυξανόμενο εύρος των επιλογών που προσφέρονται ακριβώς από
την τεχνολογία.

Ταυτόχρονα, είναι σκόπιμο να αναγνωρισθεί ότι ο ιδιάζων χαρακτήρας του προϊόντος - •
οπτικοακουστική υπηρεσία - δημιουργεί συγκεκριμένα προβλήματα που άπτονται εν
μέρει ευαισθησιών πολύ διαφοροποιημένων ακόμη σε ενδοεθνικό επίπεδο πέραν μιας
αξίας και συγκεκριμένα της πολιτιστικής ταυτότητας, η προστασία της οποίας αποτελ
εί θεμελιώδη ιδιομορφία του αποκαλούμενου "ευρωπαϊκού μοντέλου" .

Δέον επίσης να υπενθυμισθεί ότι αντίθετα με το 1989, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στο•
επίκεντρο της πολιτικής στρατηγικής της τον προσδιορισμό ενός γεωπολιτικού και γε
ωοικονομικού ρόλου με εξέχουσα θέση στο πλαίσιο της εξέλιξης της παγκόσμιας οικ
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ονομίας και συγκεκριμένα τη στρατηγική της Λισσαβόνας που ενεκρίθη το 2000 που
θέτει ως στόχο να καταστεί έως το 1010 η Ευρωπαϊκή Ένωση "η πλέον δυναμική και
ανταγωνιστική βασιζόμενη στη γνώση οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο ικανή για βιώσι
μη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερ
η κοινωνική συνοχή και σεβασμό για το περιβάλλον".   Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές ό
τι το μέλλον του οικονομικού τομέα που αποτελεί το αντικείμενο της οδηγίας αυτής
αντιπροσωπεύει ένα αποφασιστικό στοιχείο για την επιτυχία της στρατηγικής αυτής.  
Επιβάλλεται ως εκ τούτου η ανάγκη  να εγκριθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα λαμβ
άνει υπόψη, κατά τρόπο δεσμευτικό, μαζί με τους άλλους "πολιτικούς στόχους" της Ε
υρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς την ανάγκη να επιτραπεί στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να
καταστεί ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της σ
ε άλλες περιοχές του κόσμου.  Η αναθεώρηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ πρέπει να βα
δίσει προς την κατεύθυνση αυτή και να διατυπωθεί επομένως σε όρους που θα συμφι
λιώνουν το συλλογικό συμφέρον, εκείνο του καταναλωτή και εκείνο της βιομηχανίας.  
Υπογραμμίζουμε την ανάγκη να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα συνενώνει στοιχεί
α των διαφόρων αυτών συμφερόντων.

Κατ' αυτή την έννοια διαπιστώνουμε ότι το κείμενο της πρότασης της Επιτροπής κινεί•
ται ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή και αξίζει ως εκ τούτου να εγκριθεί από το
Κοινοβούλιο, ενώ πρέπει να απορριφθούν οι εναλλακτικές λύσεις που αντιπροσωπεύ
ουν είτε η διατήρηση της τοποθέτησης του ρυθμιστικού πλαισίου που ισχύει σήμερα (
Οδηγία για την τηλεόραση χωρίς σύνορα μόνο για τις αποκαλούμενες γραμμικές υπη
ρεσίες και Οδηγία E-Commerce για τις μη γραμμικές υπηρεσίες)  ή από την τροποποί
ηση ειδικών κανόνων για τις γραμμικές υπηρεσίες.

Ο στόχος να προσδιορισθούν οι αποκαλούμενες "οπτικοακουστικές υπηρεσίες επικοι•
νωνίας"  είναι αποδεκτός έστω και αν φαίνεται σκόπιμο, προκειμένου να οριοθετηθεί
η διάκριση μεταξύ υπηρεσιών και υπηρεσιών επικοινωνίας, να εξευρεθεί μια ακριβέστ
ερη οριοθέτηση αυτού που πρέπει να εμπίπτει στο πλαίσιο των αποκαλούμενων "μη γ
ραμμικών υπηρεσιών επικοινωνίας".  Είναι πράγματι εύλογες οι ανησυχίες εκείνων π
ου φοβούνται ότι ένα πολύ εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής είναι δυνατόν να περιορίσει
τις ευρωπαϊκές ικανότητες διερεύνησης νέων μορφών επικοινωνίας και νέων προϊόντ
ων. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι τροπολογίες που προτείνουμε στην έκθε
ση αυτή.

Οι τροπολογίες μας έχουν ως στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών δο•
μών, ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής περιεχομένων εις τρόπον ώστε να καταστο
ύν ανταγωνιστικά πρόσωπα σε σχέση με τους αμερικανούς ανταγωνιστές αλλά και σε
βάθος χρόνου με τους ινδούς, λατινοαμερικανούς και κινέζους.  Για το σκοπό αυτό εί
ναι σημαντικό να υπογραμμισθεί η σημασία ενός καταλλήλου συστήματος διαχείριση
ς των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των οπτικοακουστικών περιεχομένων που πρέπει
να έχει χαρακτηριστικά τέτοια που να του επιτρέπουν την ενίσχυση μιας αυτόνομης π
αραγωγικής βιομηχανίας περιεχομένων.  Είναι ως εκ τούτου ευχής έργον να λαμβάνετ
αι υπόψη το συνολικό αυτό πλαίσιο στα κατάλληλα βήματα σε συντονισμό με τους σ
τόχους της παρούσας οδηγίας.
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1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

Βάσει της ίδιας φιλοσοφίας θεωρούμε ότι πρέπει να υποστηριχθεί η ιδέα μιας ορθής ρ
ύθμισης της "τοποθέτησης του προϊόντος" καθώς και ο προσδιορισμός κανόνων που
δεν θα πλήττουν συνολικά τη διαφήμιση λόγω του γεγονότος ότι η μεγαλύτερη ευρύτ
ητα επιλογών εκ μέρους του καταναλωτή θα οδηγήσει τη βιομηχανία στο να αποφεύγ
ει επιλογές αντίθετες με τα συμφέροντα των καταναλωτών, δεδομένου ότι η ευρεία π
ροσφορά θα δημιουργήσει ώθηση προς τα προϊόντα που θεωρούνται καλύτερα και πι
ο ευχάριστα για το κοινό.  Η τροποποίηση αυτή των αναγκών και των προσδοκιών τω
ν χρηστών μειώνει την ανάγκη μιας προστασίας εκ μέρους της δημόσιας αρχής.

Τέλος, θα επιθυμούσαμε να ταχθούμε υπέρ της αυτορρύθμισης πέραν της συρρύθμισ•
ης.  Έχουμε επίγνωση ότι η δυνατότητα νομοθέτησης προς την κατεύθυνση αυτή περι
ορίζεται σε σημαντικό βαθμό από την "Interinstitutional Agreement on Better Law-
making" της 31.12.2003.  Ωστόσο, η τεχνολογική εξέλιξη στο πλαίσιο των κανόνων
της αγοράς, είναι τόσο γρήγορη ώστε να καθίστανται σκόπιμες ρυθμίσεις που θα είναι
σε θέση να συμφιλιώσουν την ανάγκη προστασίας των αξιών και των στόχων γενικού
συμφέροντος και ταυτόχρονα να διασφαλίζουν την αναγκαία ελαστικότητα και ανταγ
ωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδεί
ας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπο
λογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1
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1. Η οδηγία 89/552/ΕΟΚ αφορά το συντονι
σμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελ
ών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δρα
στηριοτήτων. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων τεχ
νολογιών για τη μετάδοση υπηρεσιών οπτικ
οακουστικών μέσων απαιτούν την προσαρμ
ογή του ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να λαμ
βάνεται υπόψη ο αντίκτυπος των διαρθρωτι
κών αλλαγών και των τεχνολογικών εξελίξε
ων σε επιχειρηματικά μοντέλα, ιδίως στη χρ
ηματοδότηση της εμπορικής ραδιοτηλεόρασ
ης, καθώς και για την εξασφάλιση βέλτιστω
ν συνθηκών ανταγωνιστικότητας για τις ευρ
ωπαϊκές τεχνολογίες πληροφοριών, τον κλά
δο και τις υπηρεσίες των μέσων επικοινωνία
ς.

1. Η οδηγία 89/552/ΕΟΚ αφορά το συντονι
σμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελ
ών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δρα
στηριοτήτων. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων τεχ
νολογιών για τη μετάδοση υπηρεσιών οπτικ
οακουστικών μέσων απαιτούν την προσαρμ
ογή του ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να λαμ
βάνεται υπόψη ο αντίκτυπος των διαρθρωτι
κών αλλαγών, τη διάδοση των Τεχνολογιών
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICTs) και
των τεχνολογικών εξελίξεων σε επιχειρηματ
ικά μοντέλα, ιδίως στη χρηματοδότηση της
εμπορικής ραδιοτηλεόρασης, καθώς και για
την εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών ανταγ
ωνιστικότητας για τις ευρωπαϊκές τεχνολογί
ες πληροφοριών, τον κλάδο και τις υπηρεσίε
ς των μέσων επικοινωνίας.

Αιτιολόγηση

Η διάδοση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας είχε σημαντική επίπτωση στις εται
ρικές και οικονομικές δομές. Η διάδοσή τους ιδιαίτερα στόχευε περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξε
ις που μετέβαλαν τις δομές και τη λειτουργία πολλών επιχειρηματικών μοντέλων.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

4. Οι παραδοσιακές υπηρεσίες οπτικοακουσ
τικών μέσων επικοινωνίας και οι νεοεμφανι
ζόμενες κατ’ αίτηση υπηρεσίες προσφέρουν
σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην Κο
ινότητα, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
τονώνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τι
ς επενδύσεις.

4. Οι παραδοσιακές υπηρεσίες οπτικοακουσ
τικών μέσων επικοινωνίας και οι νεοεμφανι
ζόμενες κατ’ αίτηση υπηρεσίες προσφέρουν
σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην Κο
ινότητα, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
τονώνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τι
ς επενδύσεις, τη βελτίωση των συνθηκών δ
ιαβίωσης και ως εκ τούτου ενισχύοντας τη
ν ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επι
χειρήσεων.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η προσφορά σημαντικών ευκαιριών απασχόλησης αποτελεί
παράγοντα εξέχουσας σημασίας προκειμένου να δοθεί ώθηση στο βιομηχανικό τομέα στην Ευρ
ώπη. Η προώθηση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας σε όλους τους βιομηχανικούς τομεί
ς είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

5. Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και ισότιμω
ν όρων ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν
οι ευρωπαϊκές εταιρείες διανομής υπηρεσιώ
ν οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όσ
ον αφορά το νομικό καθεστώς που διέπει τη
ς νεοεμφανιζόμενες κατ' αίτηση υπηρεσίες, 
καθιστά απαραίτητη τόσο την αποφυγή στρε
βλώσεων του ανταγωνισμού όσο και τη βελ
τίωση της ασφάλειας δικαίου, που θα ισχύει
τουλάχιστον σε βασική δέσμη συντονισμέν
ων κανόνων για όλες τις υπηρεσίες οπτικοα
κουστικών μέσων.

5. Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και ισότιμω
ν όρων ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν
οι ευρωπαϊκές εταιρείες διανομής υπηρεσιώ
ν οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όσ
ον αφορά το νομικό καθεστώς που διέπει τη
ς νεοεμφανιζόμενες κατ' αίτηση υπηρεσίες, 
καθιστά απαραίτητη τόσο την αποφυγή στρε
βλώσεων του ανταγωνισμού, όσο και την π
ροσπάθεια για την ολοκλήρωση της εσωτε
ρικής αγοράς και ενός ενιαίου χώρου πληρ
οφοριών και τη βελτίωση της ασφάλειας δικ
αίου, που θα ισχύει τουλάχιστον σε βασική
δέσμη συντονισμένων κανόνων για όλες τις
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Αιτιολόγηση

Ο λόγος της εκπόνησης μιας νέας οδηγίας είναι να ενημερωθούν οι νομικές διατάξεις σε σχέση
με τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στην αγορά και να προσφερθεί στους παράγοντες της α
γοράς ένα νομικό κείμενο με σκοπό τη διασφάλιση των ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων συμ
βάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πληροφορίας που αποτελεί έναν από τους τ
ρεις πυλώνες της πρωτοβουλίας για το 2010.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6Α (νέα)
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(6α) Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συ
μβουλίου της Λισσαβώνας το 2000, η Ευρ
ωπαϊκή Ένωση παρουσίασε μια φιλόδοξη
ημερήσια διάταξη με στόχο να καταστεί η
Ευρώπη έως το 2010 "η πλέον δυναμική κ
αι ανταγωνιστική βασιζόμενη στη γνώση ο
ικονομίας στον κόσμο". Η στρατηγική της
Λισσαβώνας εξετέθη και πάλι το 2005 στο
πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης ως ο
υσιαστική συνιστώσα για τη βελτίωση της
ευημερίας, την προώθηση του ανταγωνισμ
ού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητ
ας στην ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, και στο πλ
αίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας, εί
ναι αναγκαίο να επικεντρωθούμε σε πολιτι
κές που θα έχουν χειροπιαστά αποτελέσμα
τα στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγορ
άς, τη μείωση των φραγμών στον ανταγωνι
σμό και την ανάκαμψη των τεχνολογιών πλ
ηροφόρησης και επικοινωνίας με προοπτικ
ή τη χάραξη ενός δρόμου προς την κατεύθ
υνση μιας ανταγωνιστικής και βασιζόμενη
ς στη γνώση οικονομίας.

Αιτιολόγηση

Η στρατηγική της Λισσαβώνας απετέλεσε το κυριότερο εργαλείο της ΕΕ για να δοθεί ώθηση στ
ην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, βελτιώνοντας την ευημερία και τις συνθ
ήκες διαβίωσης. Αποτελεί τη βάση για την προώθηση της παραγωγικότητας της ευρωπαϊκής βιο
μηχανίας της οποίας αποτελεί τμήμα και η ευρωπαϊκή ραδιοτηλεοπτική βιομηχανία.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6Β (νέα)
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(6β) Η δημιουργία μιας ισχυρής ευρωπαϊκ
ής βιομηχανίας ήταν ένας από τους κύριου
ς στόχους που ετέθησαν στην Ατζέντα της
Λισσαβώνας. Για το σκοπό αυτό, η παραγ
ωγικότητα και η τεχνολογική πρωτοκαθεδ
ρία σε όλους τους τομείς της οικονομίας μ
πορεί να επιτευχθεί με υψηλές επενδύσεις κ
αι τη χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών π
ληροφοριών και επικοινωνίας σε ένα ανταγ
ωνιστικό περιβάλλον που θα οδηγήσει στην
ορθή ρυθμιστική ισορροπία εις τρόπον ώσ
τε να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στον κατα
ναλωτή και να ενσωματωθεί η σύγκλιση στ
ην εσωτερική αγορά.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη των ευρωπαϊκ
ών επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επ
ικοινωνίας και με υψηλές επενδύσεις που θα οδηγήσουν στην απόκτηση της πρωτοκαθεδρίας σ
ε όλους τους βιομηχανικούς τομείς, περιλαμβανομένου του ραδιοτηλεοπτικού.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6Γ (νέα)

(6γ) Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της οποίας σ
ημαντικό τμήμα είναι ο οπτικοακουστικός
τομέας, είναι κρίσιμης σημασίας για την επ
ίτευξη των πολιτικών στόχων της στρατηγι
κής της Λισσαβώνας. Ως εκ τούτου, προκει
μένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα τ
ου οπτικοακουστικού βιομηχανικού τομέα, 
θα έπρεπε να προωθηθούν τα δέοντα μέσα
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ορθού ρυ
θμιστικού πλαισίου.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη των ευρωπαϊκ
ών επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επ
ικοινωνίας και με υψηλές επενδύσεις που θα οδηγήσουν στην απόκτηση της πρωτοκαθεδρίας σ
ε όλους τους βιομηχανικούς τομείς, περιλαμβανομένου του ραδιοτηλεοπτικού.
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Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6Δ (νέα)

(6δ) Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσ
αβώνας είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη
η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής παραγωγής εκ
πονώντας ένα πλαίσιο πολιτικής όσον αφορ
ά ιδιαίτερα την ιδιοκτησία και την εκμετάλ
λευση των δικαιωμάτων.

Αιτιολόγηση

Έχοντας ως γενικό στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ευρωπαϊκής οπτι
κοακουστικής βιομηχανίας, θα έπρεπε να αποδοθεί επίσης προσοχή στους παραγωγούς ευρωπα
ϊκού περιεχομένου. Θα μπορούσε σχετικά να εκπονηθεί κάποιο πλαίσιο που θα ασχολείται με τ
α δικαιώματα, δεδομένου ότι η κυριαρχία των διανομέων στο πλαίσιο αυτό είναι επιζήμια.

Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7
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(7) Η Επιτροπή ενέκρινε την πρωτοβουλία
“i2010: Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορ
ίας” για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της
απασχόλησης στους κλάδους της κοινωνίας
της πληροφορίας και των μέσων επικοινωνί
ας. Η πρωτοβουλία αποτελεί περιεκτική στρ
ατηγική για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης
της ψηφιακής οικονομίας στο πλαίσιο της σ
ύγκλισης των υπηρεσιών, δικτύων και συσκ
ευών που αφορούν τις πληροφορίες και τα μ
έσα επικοινωνίας, με τον εκσυγχρονισμό και
την ανάπτυξη του συνόλου των μέσων της κ
οινοτικής πολιτικής: των μέσων κανονιστικ
ής ρύθμισης, της έρευνας και της εταιρικής
συνεργασίας με τον κλάδο. Η Επιτροπή ανέ
λαβε τη δέσμευση να δημιουργήσει συνεκτι
κό πλαίσιο εσωτερικής αγοράς για την κοιν
ωνία της πληροφορίας και τις υπηρεσίες των
μέσων επικοινωνίας, μέσω εκσυγχρονισμού
του νομικού πλαισίου για οπτικοακουστικές
υπηρεσίες, αρχής γενομένης εντός του 2005 
με πρόταση της Επιτροπής για εκσυγχρονισ
μό της οδηγίας τηλεόραση χωρίς σύνορα.

(7) Η Επιτροπή ενέκρινε την πρωτοβουλία
“i2010: Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορ
ίας” για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της
απασχόλησης στους κλάδους της κοινωνίας
της πληροφορίας και των μέσων επικοινωνί
ας. Η πρωτοβουλία αποτελεί περιεκτική στρ
ατηγική για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης
της ψηφιακής οικονομίας και την κατανόησ
η των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοι
νωνίας ICTs) στο πλαίσιο της σύγκλισης τω
ν υπηρεσιών, δικτύων και συσκευών που αφ
ορούν τις πληροφορίες και τα μέσα επικοιν
ωνίας, με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτ
υξη του συνόλου των μέσων της κοινοτικής
πολιτικής: των μέσων κανονιστικής ρύθμιση
ς, της έρευνας και της εταιρικής συνεργασία
ς με τον κλάδο. Η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσ
μευση να δημιουργήσει συνεκτικό πλαίσιο ε
σωτερικής αγοράς για την κοινωνία της πλη
ροφορίας και τις υπηρεσίες των μέσων επικ
οινωνίας, μέσω εκσυγχρονισμού του νομικο
ύ πλαισίου για οπτικοακουστικές υπηρεσίες, 
αρχής γενομένης εντός του 2005 με πρότασ
η της Επιτροπής για εκσυγχρονισμό της οδη
γίας τηλεόραση χωρίς σύνορα.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και η υλοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας μπορού
ν να επιτευχθούν μόνο με την κατανόηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας.

Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13
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(13) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας καλύπτονται ό
λες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
μαζικής επικοινωνίας, είτε προγραμματισμέ
νες είτε κατ’ αίτηση. Το πεδίο εφαρμογής το
υ περιορίζεται, ωστόσο, σε υπηρεσίες όπως
ορίζονται στη Συνθήκη και κατά συνέπεια κ
αλύπτει κάθε μορφή οικονομικής δραστηριό
τητας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσ
εων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, αλλά δεν
καλύπτει μη οικονομικές δραστηριότητες, ό
πως οι καθαρά ιδιωτικοί δικτυακοί τόποι.

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

Αιτιολόγηση

Όπως η ίδια η Επιτροπή ετόνισε, η οδηγία δεν θα έπρεπε να καλύπτει τις μη οικονομικές δραστ
ηριότητες. Οι ιδιωτικοί δικτυακοί τόποι αλλά και άλλο ιδιωτικής χρήσης περιεχόμενο, όπως τα
μπλογκς, δεν θα έπρεπε να ρυθμίζονται. Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για το ημι-ιδιωτικό πε
ριεχόμενο, όπως η ενημέρωση για τοπικούς συλλόγους ή σχολικές εκδηλώσεις. Τούτο συμβιβάζ
εται επίσης με τον ορισμό των υπηρεσιών στο άρθρο 50 της Συνθήκης. Το κείμενο θα έπρεπε ω
ς εκ τούτου να αποκλείει τέτοιου είδους περιεχόμενο από το πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14
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(14) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας περιλαμβάνοντ
αι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην ενημε
ρωτική, ψυχαγωγική και εκπαιδευτική λειτο
υργία τους, αποκλείεται όμως κάθε μορφή ι
διωτικής αλληλογραφίας, όπως ηλεκτρονικά
μηνύματα που αποστέλλονται σε περιορισμέ
νο αριθμό αποδεκτών. Από τον ορισμό απο
κλείονται επίσης όλες οι υπηρεσίες που δεν
προβλέπονται για τη διανομή οπτικοακουστι
κού περιεχομένου, δηλαδή όπου το οπτικοα
κουστικό περιεχόμενο είναι απλώς συμπτωμ
ατικό στην υπηρεσία και δεν αποτελεί τον κ
ύριο σκοπό της. Μεταξύ των παραδειγμάτω
ν περιλαμβάνονται δικτυακοί τόποι που περι
έχουν οπτικοακουστικά στοιχεία μόνο επικο
υρικά, όπως είναι κινούμενα γραφικά στοιχε
ία, μικρά διαφημιστικά ή πληροφορίες που α
ναφέρονται σε ένα προϊόν ή σε μια μη οπτικ
οακουστική υπηρεσία.

(14) Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακο
υστικών μέσων επικοινωνίας περιλαμβάνοντ
αι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην ενημε
ρωτική, ψυχαγωγική και εκπαιδευτική λειτο
υργία τους στο ευρύ κοινό, αποκλείεται όμω
ς κάθε μορφή ιδιωτικής αλληλογραφίας, όπ
ως ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλοντ
αι σε περιορισμένο αριθμό αποδεκτών. Από
τον ορισμό αποκλείονται επίσης όλες οι υπη
ρεσίες που δεν προβλέπονται για τη διανομή
οπτικοακουστικού περιεχομένου, δηλαδή όπ
ου το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι α
πλώς συμπτωματικό στην υπηρεσία και δεν
αποτελεί τον κύριο σκοπό της. Μεταξύ των
παραδειγμάτων περιλαμβάνονται δικτυακοί
τόποι που περιέχουν οπτικοακουστικά στοιχ
εία μόνο επικουρικά, όπως είναι κινούμενα
γραφικά στοιχεία, μικρά διαφημιστικά ή πλη
ροφορίες που αναφέρονται σε ένα προϊόν ή
σε μια μη οπτικοακουστική υπηρεσία.

Αιτιολόγηση

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των οδηγιών που περιγράφονται στην οδηγία αυτή και μνημ
ονεύονται επίσης στον ορισμό, είναι η μετάδοση στο ευρύ κοινό.

Τροπολογία 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17Α (νέα)

(17α) Τα κριτήρια που παρατίθενται στον
ορισμό των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, 
όπως περιγράφονται στο στοιχείο (α) του ά
ρθρου 1 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, όπως τρ
οποποιούνται και επεξηγούνται περαιτέρω
στις αιτιολογικές σκέψεις 13 έως 17 της πα
ρούσας οδηγίας, πρέπει ταυτόχρονα να πλη
ρούνται.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί και να τονισθεί ότι τα κριτήρια που παρουσιάζει η Επιτροπή σ
τις αιτιολογικές σκέψεις 13 έως 17 πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα.

Τροπολογία 12
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25Α (νέα)

(25α) Η αυτορρύθμιση αποτελεί έναν τύπο
εθελοντικής πρωτοβουλίας που παρέχει τη
δυνατότητα στους οικονομικούς παράγοντε
ς, τους κοινωνικούς εταίρους και τις μη κυ
βερνητικές οργανώσεις ή ενώσεις να υιοθε
τήσουν μεταξύ τους και για τους ιδίους, κοι
νές κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Η αυτορρύθμιση είναι μία εναλλα
κτική μέθοδος για την εκπλήρωση των υφι
σταμένων διατάξεων και δεν είναι δυνατόν
να υποκαταστήσει πλήρως την υποχρέωση
του νομοθέτη. Η συρρύθμιση μπορεί να ση
μαίνει ότι η συμμόρφωση με τις διατάξεις
της παρούσας οδηγίας επαφίεται σε φορείς
αυτορρύθμισης υπό την επιφύλαξη των υπο
χρεώσεων των κρατών μελών βάσει της Συ
νθήκης.

Αιτιολόγηση

Η επεξήγηση των εννοιών της "συρρύθμισης" και της "αυτορρύθμισης" στις αιτιολογικές σκέψε
ις είναι αναγκαία προκειμένου να επιτρέπεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αυτορρύθμισης στη
ν Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Τροπολογία 13
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 35
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(35) Οι μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων επικοινωνίας διαθέτουν το δυ
ναμικό να αντικαθιστούν εν μέρει γραμμικές
υπηρεσίες. Θα πρέπει συνεπώς όπου αυτό εί
ναι εφικτό να προωθούν, με συνεχή και απο
τελεσματικό τρόπο, την παραγωγή και διανο
μή ευρωπαϊκών έργων, συμβάλλοντας έτσι ε
νεργά στην προώθηση της πολιτιστικής ποικ
ιλομορφίας. Είναι σημαντικό να επανεξετάζ
εται τακτικά η εφαρμογή των διατάξεων που
αναφέρονται στην προώθηση ευρωπαϊκών έ
ργων από υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσ
ων επικοινωνίας. Στο πλαίσιο των εκθέσεων
που ορίζονται στο άρθρο 3στ παράγραφος
3, τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης ιδιαιτέρ
ως υπόψη την χρηματοοικονομική συνεισφο
ρά των εν λόγω υπηρεσιών στην παραγωγή
και την απόκτηση δικαιωμάτων ευρωπαϊκών
έργων, το μερίδιο των ευρωπαϊκών έργων σ
το σύνολο των υπηρεσιών οπτικοακουστικώ
ν μέσων επικοινωνίας, καθώς και την πραγμ
ατική κατανάλωση των χρηστών ευρωπαϊκώ
ν έργων που προτείνονται από τις υπηρεσίες
αυτές.

(35) Οι μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακου
στικών μέσων επικοινωνίας διαθέτουν το δυ
ναμικό να αντικαθιστούν εν μέρει γραμμικές
υπηρεσίες και τους παραδοσιακούς διαύλο
υς διανομής, όπως το DVD και άλλες φυσι
κές υποστηρίξεις. Θα πρέπει συνεπώς όπου
αυτό είναι εφικτό να προωθούν, με συνεχή
και αποτελεσματικό τρόπο, την παραγωγή κ
αι διανομή ευρωπαϊκών έργων, συμβάλλοντ
ας έτσι ενεργά στην προώθηση της πολιτιστι
κής ποικιλομορφίας. Είναι σημαντικό να επ
ανεξετάζεται τακτικά η εφαρμογή των διατά
ξεων που αναφέρονται στην προώθηση ευρ
ωπαϊκών έργων από υπηρεσίες οπτικοακουσ
τικών μέσων επικοινωνίας. Στο πλαίσιο των
εκθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 3στ παρ
άγραφος 3, τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίση
ς ιδιαιτέρως υπόψη την χρηματοοικονομική
συνεισφορά των εν λόγω υπηρεσιών στην π
αραγωγή και την απόκτηση δικαιωμάτων ευ
ρωπαϊκών έργων, το μερίδιο των ευρωπαϊκώ
ν έργων στο σύνολο των υπηρεσιών οπτικο
ακουστικών μέσων επικοινωνίας, καθώς και
την πραγματική κατανάλωση των χρηστών ε
υρωπαϊκών έργων που προτείνονται από τις
υπηρεσίες αυτές.

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τους παραδοσιακούς διαύλους διανομής, οι υπηρεσίες online προσφέρουν τεράστιε
ς ευκαιρίες για ευρωπαϊκό και ανεξάρτητο περιεχόμενο.

Η προώθηση των online υπηρεσιών είναι επομένως ο πλέον προσήκων τρόπος για την προώθη
ση της ευρύτερης διανομής ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα
τη διαθεσιμότητά τους για νέους διαύλους διανομής.

Στο πλαίσιο αυτό, βασική προϋπόθεση για το σεβασμό του ανταγωνισμού δεν είναι η απουσία δ
ιακρίσεων μεταξύ των διαφόρων αγορών διανομής, όπως οι online διανομείς, έναντι των παρα
δοσιακών διαύλων διανομής, όπως Pay TV, DVD ή άλλες φυσικές υποστηρίξεις.

Τροπολογία 14
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 43
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(43) Η οδηγία αποβλέπει στη διασφάλιση το
υ ειδικού χαρακτήρα του ευρωπαϊκού τηλεο
πτικού παιδιού και κατά συνέπεια περιορίζει
πιθανές διακοπές κινηματογραφικών έργων
και τηλεοπτικών ταινιών, καθώς και ορισμέν
ων κατηγοριών προγραμμάτων για τα οποία
συνεχίζει να απαιτείται ειδική προστασία.

(43) Η οδηγία αποβλέπει στη διασφάλιση το
υ ειδικού χαρακτήρα του ευρωπαϊκού τηλεο
πτικού παιδιού και στην προώθηση της ευρ
ωπαϊκής βιομηχανίας μέσων ενημέρωσης, 
και κατά συνέπεια περιορίζει πιθανές διακοπ
ές κινηματογραφικών έργων και τηλεοπτικώ
ν ταινιών, καθώς και ορισμένων κατηγοριών
προγραμμάτων για τα οποία συνεχίζει να απ
αιτείται ειδική προστασία.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της Ατζέντας της Λισσαβώνας και του στόχου προώθησης της ευρωπαϊκής βιομηχα
νίας καθώς και της ενίσχυσης της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας, η προώθηση της ευρωπ
αϊκής βιομηχανίας μέσων ενημέρωσης και των ευρωπαϊκών μέσων παραγωγής αποκτά εξέχουσ
α σημασία στο οπτικοακουστικό πλαίσιο.

Τροπολογία 15
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 47

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

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

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία θα έπρεπε να πραγματο
ποιείται όχι μόνο μεταξύ των εθνικών αρχών και της Επιτροπής αλλά και μεταξύ των ιδίων τω
ν εθνικών αρχών.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Άρθρο 1, στοιχείο (γ) (οδηγία 89/552/ΕΟΚ)
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(γ) ‘τηλεοπτική εκπομπή’ γραμμική υπηρεσ
ία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας
όπου ο των πάροχος υπηρεσιών μέσων επι
κοινωνίας αποφασίζει τη χρονική στιγμή σ
την οποία μεταδίδεται ένα συγκεκριμένο π
ρόγραμμα και καθορίζει το χρονοδιάγραμμ
α μεταδόσεων·

(γ) "γραμμική υπηρεσία" ή ‘τηλεοπτική εκ
πομπή’ η αρχική μετάδοση με οποιοδήποτε
μέσον σε αποκωδικοποιημένη ή κωδικοποι
ημένη μορφή και σε χρονολογική συνέχεια, 
διαφόρων προγραμμάτων. Τα προγράμματ
α αυτά μεταδίδονται στη συσκευή του χρή
στη σε μία χρονική στιγμή που αποφασίζετ
αι από τον πάροχο των υπηρεσιών επικοιν
ωνίας, σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα κ
αι ταυτόχρονα σε έναν απροσδιόριστο αριθ
μό πιθανών τηλεοπτικών θεατών. Ο ορισμ
ός αυτός περιλαμβάνει την ανακοίνωση πρ
ογραμμάτων μεταξύ επιχειρήσεων με προο
πτική τη μετάδοσή τους στο κοινό. Δεν περ
ιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχουν πληροφ
ορίες ή άλλα μηνύματα ή εικόνες κατόπιν μ
εμονωμένου αιτήματος ενός δέκτη υπηρεσι
ών·

Αιτιολόγηση

Στην παράγραφο αυτή περιλαμβάνεται ο ορισμός των γραμμικών υπηρεσιών, όπως οι τηλεοπτι
κές μεταδόσεις. Στη γενική έννοια των οπτικοακουστικών υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης είναι
σημαντικό να προσδιορίζεται τί είναι γραμμικό, όπως η τηλεοπτική μετάδοση, και τί δεν είναι. 
Τα χαρακτηριστικά παρατίθενται εν λεπτομερεία επισημαίνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της
γραμμικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

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

(ε) ‘μη γραμμική υπηρεσία’ υπηρεσία οπτικ
οακουστικών μέσων επικοινωνίας που παρέ
χεται μέσω ενός ηλεκτρονικού δικτύου επι
κοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2, 
στοιχείο (α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ε
υρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου περιλαμβανομένης της καλωδιακής, δο
ρυφορικής, χερσαίας τηλεόρασης, τηλεόρα
σης πρωτοκόλλου Ιντερνέτ ή κινητού δικτύ
ου που έχει τα ακόλουθα πρόσθετα χαρακτ
ηριστικά:
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- ο χρήστης υποβάλλει μεμονωμένο αίτημα
για ειδική υπηρεσία (περιλαμβανομένης μι
ας υπηρεσίας συνδρομής) βάσει επιλογής π
εριεχομένου που επιλέγεται από τον πάροχ
ο της υπηρεσίας επικοινωνίας·
- η υπηρεσία ενσωματώνει το περιεχόμενο
που μπορεί να ειδωθεί σε μία γραμμική υπ
ηρεσία, π.χ. ταινίες μεγάλου μήκους, αθλητ
ικά γεγονότα και προγράμματα σε μορφή π
ου ήδη έχει καθορισθεί για τηλεοπτική δια
νομή, όπως κωμωδία καταστάσεων, ντοκι
μαντέρ, παιδικά προγράμματα και δραματι
κές ταινίες·
- η μορφή, παρουσίαση και μέσα πρόσβασ
ης στην υπηρεσία μπορεί να οδηγήσει το χ
ρήστη να αναμένει παρόμοια ρυθμιστική π
ροστασία με εκείνη που εφαρμόζεται για τι
ς γραμμικές υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Στον ορισμό αυτό των μη γραμμικών υπηρεσιών, καταβάλλεται προσπάθεια να συμπεριληφθού
ν όσο το δυνατόν περισσότερα χαρακτηριστικά. Στην πρώτη υποπαράγραφο υπογραμμίζεται το
γεγονός ότι, για την παροχή μιας μη γραμμικής υπηρεσίας είναι σημαντικό να ζητήσει ο χρήστη
ς την παροχή μιας υπηρεσίας βάσει επιλογής περιεχομένου που παρέχεται στο χρήστη από τον π
άροχο της υπηρεσίας μέσων ενημέρωσης. Η δεύτερη παράγραφος επιτρέπει την "λήψη όπως στ
ην τηλεόραση" περιεχομένου αφήνοντας έξω άλλους τύπους περιεχομένου βίντεο. Κατ' αυτό το
ν τρόπο επιτυγχάνεται ο στόχος της Επιτροπής να δημιουργήσει "ισότιμους όρους" για τις μη γρ
αμμικές υπηρεσίες και τις υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες εις τρόπον ώστε (π.χ.) η υπ
ηρεσία βίντεο κατόπιν παραγγελίας να μην καθίσταται ελκυστική ως πλατφόρμα διανομής για τ
ο λόγο και μόνο ότι ξεφεύγει από τους υφιστάμενους περιορισμούς σχετικά με τις μορφές διαφή
μισης στα τηλεοπτικά σχήματα.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

(στ) ‘οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωσ
η’ κινούμενες εικόνες με ή χωρίς ήχο που σ
υνοδεύουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέ
σων επικοινωνίας και προορίζονται για την
άμεση ή έμμεση προώθηση των προϊόντω
ν, υπηρεσιών ή της συμβολικής εικόνας ενό
ς φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί ο
ικονομική δραστηριότητα·

(στ) ‘οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωσ
η’ κινούμενες εικόνες με ή χωρίς ήχο που σ
υνοδεύουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέ
σων επικοινωνίας με στόχο να προωθήσουν
άμεσα ή έμμεσα την πώληση των προϊόντ
ων και υπηρεσιών ή την εικόνα ενός φυσικ
ού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομι
κή δραστηριότητα·
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της προώθησης πρέπει - όπως στα στοιχεία (ζ) και (θ) - να ερμηνευθεί στη συνέχεια
προκειμένου να επιτευχθούν τα δέοντα αποτελέσματα. Διαφορετικά, κάθε μνεία ενός προϊόντος
ή υπηρεσίας θα μπορούσε για εκδοτικούς λόγους να εμπίπτει στον ορισμό των "οπτικοακουστικ
ών εμπορικών επικοινωνιών" εάν θεωρηθεί αντικειμενικά ότι προωθεί τις πωλήσεις χωρίς να
υπάρχει πράγματι πρόθεση. Από την άλλη πλευρά, η διαφήμιση αυτή καθεαυτή θα μπορούσε να
χαρακτηρισθεί ως "οπτικοακουστική εμπορική επικοινωνία" στην περίπτωση που δεν έχει επιπτ
ώσεις και μπορεί ως εκ τούτου να θεωρηθεί αντικειμενικά ότι δεν προωθεί τις πωλήσεις αν και
υπήρχε τέτοια πρόθεση.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

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

(ια) ‘τοποθέτηση προϊόντων’, κάθε μορφή ο
πτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης π
ου συνίσταται στην παρουσίαση ή στην ανα
φορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίσ
τοιχου εμπορικού σήματος με ή κατόπιν αιτ
ήματος του παρόχου της υπηρεσίας επικοιν
ωνίας ώστε να εμφανίζεται σε υπηρεσίες οπ
τικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, έναντι
πληρωμής ή άλλου ανταλλάγματος.”

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι της υπηρεσίας μέσων ενημέρωσης παρέχουν στην πράξη κατά κανόνα έτοιμο περιεχ
όμενο από τρίτα μέρη. Συχνά επίσης δεν είναι σε θέση να προσδιορίζουν εάν ένα τέτοιο πρόγρα
μμα περιλαμβάνει περιεχόμενο τοποθέτησης προϊόντων ούτε έχουν την οποιαδήποτε δυνατότητ
α να τον επηρεάσουν.

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

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

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχ
οι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπό την δ
ικαιοδοσία τους να προωθούν, όπου είναι ε
φικτό και με κατάλληλα μέτρα, την παραγω
γή και την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά έργα υπ
ό την έννοια του άρθρου 6.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχ
οι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπό την δ
ικαιοδοσία τους να προωθούν, όπου είναι ε
φικτό, με κατάλληλα μέτρα και σε πλαίσιο
σεβασμού του ανταγωνισμού μεταξύ των δ
ιαφόρων αγορών διανομής, την παραγωγή
και την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά έργα υπό τ
ην έννοια του άρθρου 6.
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Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τους παραδοσιακούς διαύλους διανομής, οι υπηρεσίες online προσφέρουν τεράστιε
ς ευκαιρίες για ευρωπαϊκό και ανεξάρτητο περιεχόμενο.

Η προώθηση των online υπηρεσιών είναι επομένως ο πλέον προσήκων τρόπος για την προώθη
ση της ευρύτερης διανομής ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα
τη διαθεσιμότητά τους για νέους διαύλους διανομής.

Στο πλαίσιο αυτό, βασική προϋπόθεση για το σεβασμό του ανταγωνισμού δεν είναι η απουσία δ
ιακρίσεων μεταξύ των διαφόρων αγορών διανομής, όπως οι online διανομείς, έναντι των παρα
δοσιακών διαύλων διανομής, όπως Pay TV, DVD ή άλλες φυσικές υποστηρίξεις.

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

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

1. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικ
οινωνίας που δέχονται χορηγία ή που περιλα
μβάνουν τοποθέτηση προϊόντων πληρούν τι
ς ακόλουθες απαιτήσεις :

1. Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικ
οινωνίας που δέχονται χορηγία ή που περιλα
μβάνουν τοποθέτηση προϊόντων πληρούν τι
ς ακόλουθες απαιτήσεις :

(α) ο προγραμματισμός, κατά περίπτωση, κα
ι το περιεχόμενο των εν λόγω υπηρεσιών οπ
τικοακουστικών μέσων επικοινωνίας δεν επι
τρέπεται σε καμία περίπτωση να επηρεάζετα
ι κατά τρόπον ώστε να θίγεται η ευθύνη και
η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπη
ρεσιών μέσων επικοινωνίας·

(α) ο προγραμματισμός, κατά περίπτωση, κα
ι το περιεχόμενο των εν λόγω υπηρεσιών οπ
τικοακουστικών μέσων επικοινωνίας δεν επι
τρέπεται σε καμία περίπτωση να επηρεάζετα
ι κατά τρόπον ώστε να θίγεται η ευθύνη και
η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπη
ρεσιών μέσων επικοινωνίας·

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σ
ε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, 
ιδίως μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών α
ναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσί
ες·

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σ
ε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, 
ιδίως μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών α
ναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσί
ες·
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(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται σαφ
ώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας ή/κ
αι την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων. Προ
γράμματα τα οποία δέχονται χορηγία πρέπ
ει να επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμ
ία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο σύμβολο τ
ου χορηγού, όπως π.χ. αναφορά (στο ή) στ
α προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε διακριτικ
ό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο για προγρ
άμματα, κατά την έναρξη, τη διάρκεια ή/κ
αι το τέλος των προγραμμάτων. Προγράμμ
ατα που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντων
πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα στην
έναρξή τους για την αποφυγή οποιασδήποτ
ε σύγχυσης εκ μέρους των θεατών.

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται σαφ
ώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας ή/κ
αι την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων.

(γα) Προγράμματα τα οποία δέχονται χορη
γία πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με τη
ν επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο σ
ύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά (σ
το ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε δι
ακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο γι
α προγράμματα, κατά την έναρξη, τη διάρ
κεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων.
(γβ) Προγράμματα που περιέχουν τοποθέτ
ηση προϊόντων πρέπει να επισημαίνονται κ
ατάλληλα στην έναρξή τους για την αποφυγ
ή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ μέρους των θ
εατών.

Αιτιολόγηση

Διαχωρισμός των παραγράφων λόγω διαφορετικού περιεχομένου.

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ Α) (νέο)

Άρθρο 6 (οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

(δα) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφο
ς:
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"Τα κράτη μέλη, προσδιορίζοντας την ένν
οια του ανεξάρτητου παραγωγού, λαμβάνο
υν δεόντως υπόψη τα ακόλουθα τρία κριτή
ρια: ιδιοκτησία της εταιρίας παραγωγής, α
ριθμός προγραμμάτων που παρέχονται από
τον ίδιο ραδιοτηλεοπτικό παραγωγό και ιδι
οκτησία των δευτερευόντων δικαιωμάτω
ν".

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην ανεξαρτησία έχει κάποια σημασία δεδομένου ότι συνδέεται στενά με την έννοι
α των δικαιωμάτων. Το γεγονός ότι η αγορά είναι συγκεντρωμένη και η εξουσία που ασκείται α
πό λίγους στην αγορά των δικαιωμάτων σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες εταιρίες παραγωγής δεν εί
ναι σε θέση να εκμεταλλευθούν πλήρως τις νέες μορφές του περιεχομένου διανομής ούτε είναι
σε θέση να διατηρήσουν τα δικαιώματα. Οι ανεξάρτητες εταιρίες παραγωγής δεν είναι επίσης σ
ε θέση να προσελκύσουν κεφάλαια και ανάπτυξη παραμένοντας έτσι σοβαρά χρεωμένες με ένα
επίπεδο συγκέντρωσης που αποτελεί τροχοπέδη για την καινοτομία.

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

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

2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός
των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των σήρι
αλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών και των ντ
οκιμαντέρ), κινηματογραφικών έργων, παιδι
κών και ειδησεογραφικών προγραμμάτων εί
ναι 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 σήρι
αλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών και των ντ
οκιμαντέρ), κινηματογραφικών έργων, παιδι
κών και ειδησεογραφικών προγραμμάτων εί
ναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφημίσεις
ή/και τηλεαγορές μια φορά για κάθε χρονική
περίοδο 30 λεπτών.

Αιτιολόγηση

Η επέκταση του κανόνα των 30 λεπτών που ισχύει σήμερα για τις ειδήσεις και τα παιδικά προγ
ράμματα σε 35 λεπτά θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα των ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών από τις διαφημίσεις και επομένως στην ικανότητά τους να χρηματοδοτήσουν παραγωγ
ή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Δεδομένου ότι τα περισσότερα δελτία ειδήσεων και παιδικά
προγράμματα δεν διαρκούν άνω των 30 λεπτών, τούτο μπορεί ουσιαστικά να εξαλείψει τη διαφ
ήμιση από τα προγράμματα αυτά. Δεν φαίνεται να υπάρχει εξήγηση ή αιτιολόγηση του μέτρου α
υτού στην πρόταση της Επιτροπής ή στη ρυθμιστική της αξιολόγηση των επιπτώσεων.

Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17
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Άρθρο 20 (οδηγία 89/552/ΕΟΚ)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη
μέλη δύνανται, στα πλαίσια του κοινοτικού
δικαίου, να καθορίζουν όρους διαφορετικού
ς από εκείνους του άρθρου 11 παράγραφος
2 και του άρθρου 18, όσον αφορά εκπομπές
που απευθύνονται αποκλειστικά στην εθνικ
ή επικράτεια και οι οποίες δεν είναι δυνατόν
να λαμβάνονται, άμεσα ή έμμεσα, από το κο
ινό σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, 
και όσον αφορά εκπομπές χωρίς σημαντικ
ό αντίκτυπο ως προς το μερίδιο ακροαματι
κότητάς τους.»

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

Αιτιολόγηση

Η τελευταία πρόταση αναφέρεται σε σημαντικούς αντικτύπους ως προς το μερίδιο της ακροαμα
τικότητας. Η διατύπωση αυτή απαιτεί περαιτέρω επεξήγηση και ανάλυση ως προς το τί θεωρείτ
αι αγορά από πλευράς δικαίου του ανταγωνισμού.


