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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας
2012/2132(INI)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της 
πολιτιστικής έκφρασης, που ενέκρινε η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την 
Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) στις 20 Οκτωβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων)1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την παραπλανητική και συγκριτική 
διαφήμιση2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά 
(οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002 για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των 
χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 
καθολικής υπηρεσίας)4, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 20095,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου6,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1718/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί εφαρμογής του προγράμματος υποστήριξης 
του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα (MEDIA 2007)7,

                                               
1 ΕΕ L 95, 15.4.2010, σ. 1.
2 ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 21.
3 ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
4 ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 51.
5 ΕΕ L 337, 18.12.2009, σ. 11.
6 ΕΕ L 335, 17.12.2011, σ. 1.
7 ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ.12.
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– έχοντας υπόψη την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής για ορισμένες πτυχές των 
διατάξεων σχετικά με την τηλεοπτική διαφήμιση της οδηγίας «τηλεόραση χωρίς 
σύνορα»1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/952/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την προστασία των ανηλίκων και της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωμα απάντησης σε σχέση με την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και 
επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφόρησης2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προστασία των ανηλίκων στον 
ψηφιακό κόσμο3,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική 
Ευρώπη» (COM(2011)0785),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 2005 με τίτλο «Προς 
μια προσβάσιμη κοινωνία της πληροφορίας» (COM(2008)0804),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 
2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2010 με τίτλο 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τον γραμματισμό 
στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου του 2010, σχετικά με τα κρατικά 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην ψηφιακή εποχή: το μέλλον του διττού συστήματος5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τον ευρωπαϊκό 
κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με την στρατηγική για την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τη διαδικτυακή 
διανομή οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με προστασία των 
παιδιών στον ψηφιακό κόσμο9,

                                               
1 ΕΕ C 102, 28.4.2004, σ. 2.
2 ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 72.
3 ΕΕ C 372, 20.12.2011, σ. 15.
4 ΕΕ C 45 E, 23.2.2010, σ. 9.
5 ΕΕ C 99 E, 3.4.2012, σ. 50.
6 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0506.
7 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2012)0209.
8 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2012)0324.
9 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2012)0428.
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– έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 2009/625/EC της Επιτροπής της 20 Αυγούστου 2009 
σχετικά με τoν γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας (παιδεία για τα Μέσα) στο ψηφιακό 
περιβάλλον για ανταγωνιστικότερο οπτικοακουστικό κλάδο και κλάδο περιεχομένου και 
για μια κοινωνία της γνώσης χωρίς αποκλεισμούς1,

– έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών της 24ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 13, 16 
και 17 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για την περίοδο 2009-2010 Προώθηση ευρωπαϊκών έργων 
σε προγραμματισμένες και κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας στην ΕΕ (COM(2012)0522),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2012 «Ώθηση στους 
τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας για την οικονομική μεγέθυνση και την 
απασχόληση στην ΕΕ» (COM(2012)0537),

– έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών της 4ης Μαΐου 2012 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2010/13/ΕΕ 
‘Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων’, Υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων και συνδεδεμένες συσκευές: εξέλιξη και μελλοντικές προοπτικές 
(COM(2012)0203),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, 
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΟΥΟΑΜ) 
αποτελεί τη βάση για τη ρύθμιση του τομέα των μέσων επικοινωνίας στην ΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΥΟΑΜ βασίζεται στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας 
και καλύπτει ως εκ τούτου όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικού περιεχομένου 
ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παροχή του περιεχομένου, 
διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους παρόχους υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΥΟΑΜ διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ως μέσο της εσωτερικής αγοράς που αντανακλά 
το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και την ενημέρωση και προστατεύει στόχους 
δημοσίου συμφέροντος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΥΟΑΜ αποβλέπει στη διασφάλιση της πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας με την προώθηση ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων·

                                               
1 ΕΕ L 227, 29.8.2009, σ. 9.
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E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές των υπηρεσιών οπτικοακουστικής επικοινωνίας 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές αλλαγές τεχνολογίας καθώς και εξελίξεις 
όσον αφορά τις επιχειρησιακές πρακτικές και πρότυπα, που επηρεάζουν τον τρόπο 
παροχής του περιεχομένου και πρόσβασης των χρηστών·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβασιμότητα των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία 
και των ηλικιωμένων στη συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της 
ΕΕ, ειδικότερα με την ανάπτυξη νέων πλατφορμών παροχής περιεχομένου όπως η 
τηλεόραση μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IPTV) και η συνδεδεμένη με το διαδίκτυο 
τηλεόραση (Connected TV)·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή στον γραμματισμό στα 
μέσα επικοινωνίας υπό το φως του αυξανόμενου ρυθμού των τεχνολογικών εξελίξεων και 
στη σύγκλιση των πλατφορμών μέσων επικοινωνίας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες τεχνολογικές αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα η 
προστασία των ανηλίκων να έχει μετατραπεί σε θέμα ιδιαίτερα πιεστικού και δύσκολου 
χαρακτήρα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν μετέφεραν εγκαίρως την ΟΥΟΑΜ 
στην εθνική τους νομοθεσία και εξακολουθούν να μην την εφαρμόζουν πλήρως και 
ορθώς·

Ι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί πλήρης 
αξιολόγηση της εφαρμογής της ΟΥΟΑΜ ούτε μια λεπτομερής εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητάς της· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση των αγορών των οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας προκάλεσε, με την ανάπτυξη των υβριδικών υπηρεσιών, αυξημένη ανησυχία 
σχετικά με ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως ο ανταγωνισμός, τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, η εξέλιξη των υφισταμένων μορφών οπτικοακουστικών εμπορικών 
επικοινωνιών και η εμφάνιση νέων μορφών καθώς και οι επικαλυπτικές διαφημίσεις 
(overlay advertising) που συνιστούν πρόβλημα για την ακεραιότητα των προγραμμάτων 
και θέτουν υπό αμφισβήτηση την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της ΟΥΟΑΜ, 
καθώς και τη σχέση της με άλλες πράξεις του δικαίου της ΕΕ,

Πορεία των εργασιών

1. τονίζει ότι η ΟΥΟΑΜ παραμένει το κατ’ εξοχήν κατάλληλο μέσο διακυβέρνησης του 
συντονισμού ανά την ΕΕ της εθνικής νομοθεσίας που διέπει όλα τα οπτικοακουστικά 
μέσα επικοινωνίας·

2. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει την έκθεση εφαρμογής της με 
σημαντική καθυστέρηση και ότι τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει την ΟΥΟΑΜ με 
ιδιαίτερα ποικίλους τρόπους·

3. επισημαίνει ότι η έκθεση εφαρμογής της Επιτροπής δεν θίγει την ανάγκη ενδεχόμενης 
αναπροσαρμογής της ΟΥΟΑΜ υπό το φως των πορισμάτων αυτών, όπως απαιτείται 
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βάσει του άρθρου 33·

Προσβασιμότητα 

4. τονίζει ότι η έκθεση εφαρμογής της Επιτροπής δεν ασχολείται σε βάθος με το ζήτημα της 
προσβασιμότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της ΟΥΟΑΜ, και εκφράζει τη λύπη του 
ότι δεν εξετάζεται στο πλαίσιο αυτό η αποτελεσματικότητα των εκτελεστικών διατάξεων 
των κρατών μελών·

5. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το κενό αυτό παρέχοντας συνοπτική εικόνα των 
μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και μια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς 
τους, προκειμένου να διασφαλίσει μια συνεχώς μεγαλύτερη προσβασιμότητα των 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας·

6. ζητεί την ευρύτερη προσβασιμότητα των προγραμμάτων, ειδικότερα εκείνων που 
παρέχονται μέσω υπηρεσιών κατά παραγγελία, χάρη σε περαιτέρω εξελίξεις όπως, μεταξύ 
άλλων, η ακουστική περιγραφή, οι εκφωνούμενοι υπότιτλοι, η νοηματική γλώσσα και οι 
κατάλογοι επιλογών (μενού), ιδίως των ηλεκτρονικών οδηγών προγράμματος και 
πλοήγησης ( EPG)·

Προώθηση ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων

7. τονίζει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τους κανόνες που 
σχετίζονται με την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, αλλά ότι 
αποδίδεται ακόμα προτεραιότητα σε εθνικά έργα, ενώ το ποσοστό των ανεξάρτητων 
έργων στην τηλεόραση ακολουθεί πτωτική τάση·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί δεν επαρκούν 
για να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με την προώθηση ευρωπαϊκών έργων από τους 
παρόχους υπηρεσιών κατά παραγγελία· 

9. τονίζει την έλλειψη μεμονωμένων εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται δυνάμει του 
άρθρου 13 της ΟΥΟΑΜ σχετικά με τη διττή υποχρέωση της προαγωγής, στο πλαίσιο των 
κατά παραγγελία υπηρεσιών, της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά έργα αφενός και της 
προώθησης των έργων αυτών αφετέρου, και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει 
διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα αυτό·

10. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν καλύτερες συνέργιες μεταξύ των ρυθμιστικών 
αρχών, των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και της Επιτροπής, με σκοπό 
τα έργα της ΕΕ να προσφέρονται σε ευρύτερο κοινό, τόσο στην χώρα παραγωγής τους 
όσο και στα άλλα κράτη μέλη·

Προστασία ανηλίκων 

11. λαμβάνει υπό σημείωση τις πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης και κώδικες συμπεριφοράς που 
έχουν εκπονηθεί για να περιοριστεί η έκθεση των παιδιών και ανηλίκων σε διαφημίσεις 
και μάρκετινγκ τροφίμων, όπως αυτές που ξεκίνησαν στο πλαίσιο της πλατφόρμας 
δράσης της Επιτροπής για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία·
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12. τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης σημαίνουν μεν πρόοδο σε σύγκριση με την 
προηγούμενη κατάσταση, αλλά δεν έχουν αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικές και δεν 
μπορούν να αντικαταστήσουν νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις που ενδέχεται να είναι 
απαραίτητες για την αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιόν τρόπο οι βασικές απαιτήσεις της ΟΥΟΑΜ που 
εφαρμόζονται σε μη γραμμικές υπηρεσίες μπορούν να επεκταθούν σε άλλο επιγραμμικό 
περιεχόμενο και άλλες υπηρεσίες που δεν καλύπτονται επί του παρόντος από το πεδίο 
εφαρμογής της, και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013· 

Διαφήμιση

14. επισημαίνει ότι ο 12λεπτος περιορισμός των διαφημιστικών μηνυμάτων έχει παραβιαστεί 
σε σειρά κρατών μελών·

15. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως, ορθώς και χωρίς αναβολή τις
σχετικές διατάξεις της ΟΥΟΑΜ·

16. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά και 
αποτελεσματικά την τήρηση του κανόνα του 12λεπτου περιορισμού των διαφημιστικών 
μηνυμάτων στα κράτη μέλη και να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει όταν χρειασθεί·

17. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει μήπως είναι απαραίτητοι αυστηρότεροι κανόνες όσον 
αφορά τις διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά και ανηλίκους, με ιδιαίτερη έμφαση 
σε παραπλανητικές διαφημίσεις στην τηλεόραση και στο Διαδίκτυο·

18. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να επικαιροποιήσει την ερμηνευτική της 
ανακοίνωση για ορισμένες πτυχές των διατάξεων σχετικά με την τηλεοπτική διαφήμιση 
το 2013, ούτως ώστε να παρασχεθούν ενδεχομένως ενδείξεις σχετικά με την επίτευξη 
ελάχιστων ποιοτικών προτύπων για όλες τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 της ΟΥΟΑΜ·

Αγωγή στα Μέσα Επικοινωνίας

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αγωγή στα μέσα επικοινωνίας 
για όλους τους πολίτες της ΕΕ, ειδικότερα τα παιδιά και τους ανηλίκους, μέσω 
πρωτοβουλιών και συντονισμένων δράσεων, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο κριτικής 
κατανόησης των οπτικοακουστικών υπηρεσιών επικοινωνίας και να προαχθούν ο 
δημόσιος διάλογος και η συμμετοχή των πολιτών, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την ενεργό 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, ειδικότερα δε της βιομηχανίας των μέσων 
επικοινωνίας·

20. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την αγωγή στα μέσα επικοινωνίας στα 
σχολικά τους προγράμματα·

Μελλοντικές προκλήσεις

21. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή εκτέλεσε εν μέρει μόνο το έργο της 
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ως προς την εκπόνηση εκθέσεων σύμφωνα με την υποχρέωσή της που απορρέει από το 
άρθρο 33 της ΟΥΟΑΜ, και ζητεί την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης πριν από την επόμενη 
έκθεση εφαρμογής της Επιτροπής·

22. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξη των υβριδικών υπηρεσιών 
στην ΕΕ, ειδικότερα τη συνδεδεμένη με το Διαδίκτυο τηλεόραση, και να προσδιορίσει 
σαφώς στην Πράσινη Βίβλο της για τη συνδεδεμένη με το Διαδίκτυο τηλεόραση τα 
διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό·

o

o o

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κύριος στόχος της έκθεσης είναι να αξιολογηθεί κατά πόσο έχει προχωρήσει η μεταφορά 
της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικής επικοινωνίας στις εθνικές 
νομοθεσίες αφενός και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της αφετέρου. Η οδηγία 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ρύθμισης του τομέα των μέσων επικοινωνίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 33 της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την 
υποχρέωση να υποβάλλει ανά τριετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η πρώτη έκθεση της 
Επιτροπής δημοσιεύτηκε με σημαντική καθυστέρηση, η οποία οφειλόταν μεταξύ άλλων και 
στο γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν ολοκλήρωσαν την ενσωμάτωση της οδηγίας στην 
εθνική τους νομοθεσία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Διαπιστώνεται ότι στα μεμονωμένα κράτη μέλη η οδηγία έχει τεθεί σε εφαρμογή σε 
διαφόρους βαθμούς.

Η οδηγία είναι ένα μέσο της εσωτερικής αγοράς που συνδυάζει το δικαίωμα παροχής 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και 
πληροφόρησης και την προστασία σημαντικών στόχων δημοσίου συμφέροντος Είναι 
σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η ΟΥΟΑΜ έχει συνταχθεί έτσι ώστε να είναι πάντοτε 
κατάλληλη παρά τις εξελίξεις των τεχνολογιών, δεδομένου ότι βασίζεται στην αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας. Το κείμενο της οδηγίας είναι το αποτέλεσμα μακρών και 
δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και πρέπει να 
αναγνωριστεί ότι οι συμβιβασμοί που επιτεύχθηκαν είναι ισορροπημένοι και εξυπηρετούν 
αποτελεσματικά τα συμφέροντα των πολιτών και των επιχειρηματιών.

Σημειωτέον επίσης ότι η εφαρμογή της οδηγίας επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη της αγοράς. 
Σύμφωνα με δεδομένα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Οπτικοακουστικού Τομέα, επί 
του παρόντος, στα τέλη του 2012, υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότεροι από 8000 
πάροχοι υπηρεσιών τηλεοπτικών υπηρεσιών και περισσότεροι από 2000 πάροχοι κατά 
παραγγελία υπηρεσιών.

Το πρώτο μέρος της έκθεσης περιλαμβάνει ποιοτική αξιολόγηση όλων των διατάξεων, ενώ το 
δεύτερο αφορά τις μελλοντικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη δυναμική ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, και ειδικότερα τη συνδεδεμένη με το Διαδίκτυο τηλεόραση.

Προσβασιμότητα

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν
ασχολείται σε βάθος με το θέμα της προσβασιμότητας, ούτε της αποτελεσματικότητας της 
εφαρμογής των κατάλληλων διατάξεων στα μεμονωμένα κράτη μέλη. Ως προς τα 
συμπεράσματα της έκθεσης που δεν είναι επαρκώς ικανοποιητικά, ο εισηγητής καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθήσει την κατάσταση όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών μέσων 
επικοινωνίας σε άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής. Επίσης είναι ζωτικής σημασίας για 
τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν τους παραγωγούς ώστε να ενημερωθούν καλύτερα για 
τις ανάγκες των ατόμων αυτών και να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη 
τεχνολογιών που θα διασφαλίζουν ευρύτερη πρόσβαση για όλους τους πολίτες μέσω 
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περαιτέρω εξελίξεων μεταξύ άλλων και στους τομείς της ακουστικής περιγραφής, των 
εκφωνούμενων υπότιτλων, της νοηματικής γλώσσας και των καταλόγων επιλογών (μενού), 
ιδίως των ηλεκτρονικών οδηγών προγράμματος και πλοήγησης (EPG).

Προώθηση ευρωπαϊκών έργων

Κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η προώθηση της πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας μέσω της διανομής ευρωπαϊκών έργων αποτελεί κρίσιμης σημασίας στόχο. 
Βάσει της έκθεσης που η Επιτροπή υπέβαλε σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 13, 16 και 
17 της οδηγίας για την προώθηση ευρωπαϊκών έργων και έργων ανεξάρτητων παραγωγών, 
διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία που η Επιτροπή παρουσιάζει δεν επαρκούν για να συναχθούν 
κατάλληλα συμπεράσματα. Επίσης υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά τη μέθοδο 
παρακολούθησης που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, 
η αύξηση του αριθμού ευρωπαϊκών έργων που μεταδόθηκαν το 2010 σε σύγκριση με το 2009 
ανήρθε σε 0,5%. Ο μέσος χρόνος μετάδοσης ευρωπαϊκών έργων στην ΕΕ ανήρθε σε 63,8% 
το 2009 και σε 64,3% το 2010. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για το 2010 
σχετικά με η μετάδοση έργων ανεξάρτητων παραγωγών, διαπιστώθηκε πτώση κατά 0,3 % σε 
σύγκριση με το 2009 Ό μέσος όρος για την ΕΕ όσον αφορά το μερίδιο της παραγωγής των 
ανεξάρτητων παραγωγών ανήρθε σε 34,1% το 2009 και σε 33,8 % το 20101. Όλα τα κράτη 
μέλη συμπλήρωσαν το καθορισμένο από την οδηγία ελάχιστο ποσοστό των 10% για τις 
ανεξάρτητες παραγωγές. Εν τούτοις, στα μεμονωμένα κράτη μέλη τα επίπεδα διαφέρουν 
μεταξύ τους. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής δεν είναι πλήρως ικανοποιητικά. Στον τομέα 
αυτό ο εισηγητής ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθήσει την πρόοδο στα κράτη μέλη, 
και καλεί τους εθνικούς φορείς να ενθαρρύνουν την ευρύτερη μετάδοση ευρωπαϊκών έργων 
και να υποβάλλουν τα σχετικά τους πορίσματα πλήρως και σε τακτική βάση.

Προστασία των ανηλίκων

Ο εισηγητής αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι οι ανήλικοι είναι 
εκείνοι που εκτίθενται περισσότερο σε κίνδυνους που προκύπτουν κυρίως από εμπορικές 
ανακοινώσεις. Πρόκειται εδώ για διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών, ανθυγιεινών προϊόντων ή 
διαφημίσεις που προάγουν συγκεκριμένες καταναλωτικές συμπεριφορές. Ο εισηγητής 
επικροτεί τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη στον τομέα της προστασίας 
των ανηλίκων, όπως η θέσπιση αυστηρότερων εθνικών διατάξεων. Επίσης εκφράζει την 
ικανοποίησή του για πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό φόρουμ για το οινόπνευμα και την 
υγεία και η Πλατφόρμα δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία

Στο πλαίσιο της προστασίας των ανηλίκων πρέπει να προωθηθεί στα κράτη μέλη η εκπόνηση 
κωδικών συμπεριφοράς, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ακατάλληλων 
οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων κατά τη διάρκεια προγραμμάτων για παιδιά, 
ειδικότερα εκείνων που διαφημίζουν γλυκά, αλμυρά ή λιπαρά τρόφιμα και ροφήματα.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης δεν μπορούν ουδέποτε να 
αντικαταστήσουν νομικά δεσμευτικές απατήσεις, που είναι κρίσιμης σημασίας για την 
αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων.

                                               
1 Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 13, 16 και 17 
της Οδηγίας 2010/13/EΕ για την περίοδο 2009-2010, COM(2012)522.
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Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, δικαίωμα ενημέρωσης, αρχή της 
χώρας προέλευσης 

Ο εισηγητής επικροτεί το γεγονός ότι η ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης 
(άρθρα 3 και 4), που συγκαταλέγονται στις αρχές της δημοκρατικής κοινωνίας όπως 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, και το δικαίωμα των 
πολιτών σε ενημέρωση για γεγονότα μείζονος σημασίας (άρθρα 14 και 15) 
συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία. Σημειωτέον ότι πολίτες και κράτη μέλη ασκούν όλο και 
συχνότερα τα δικαιώματά τους δυνάμει των διατάξεων αυτών.

Το άρθρο 2 της οδηγίας, που αναφέρεται στην αρχή της χώρας προέλευσης, ανταποκρίνεται 
στις προκλήσεις της εσωτερικής αγοράς Υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται ελεύθερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ, εφόσον συμβιβάζονται με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος 
μέλος το οποίο είναι η χώρα προέλευσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Απαγόρευση της υποκίνησης σε μίσος

Ο εισηγητής τονίζει ότι ο αντίκτυπος της οδηγίας μπορεί να μετρηθεί με βάση μια από τις 
σημαντικότερες πτυχές της, και πιο συγκεκριμένα την απαγόρευση της υποκίνησης σε μίσος 
για λόγους φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας (άρθρο 6). Στην έκθεση της Επιτροπής 
αναφέρεται μία μόνο περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της οδηγίας από το δορυφορικό 
κανάλι Al Aqsa TV, που μετέδιδε προγράμματα αντισημιτικού περιεχομένου. Κατόπιν 
παρεμβάσεως της Επιτροπής, η μετάδοση των προγραμμάτων αυτών σταμάτησε.

Εμπορικές ανακοινώσεις 

Το ζήτημα των εμπορικών ανακοινώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το φως των νέων 
μορφών προώθησης προϊόντων. Η έκθεση της Επιτροπής αναφέρει ότι έχουν σημειωθεί 
περιπτώσεις παραβίασης του κανόνα των 12 λεπτών σε διάφορα κράτη μέλη, και ως εκ 
τούτου ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με 
τον κανόνα αυτό. Ιδιαίτερα σημαντικές στο πλαίσιο των εμπορικών ανακοινώσεων είναι 
επίσης η χορηγία, η αυτοδιαφήμιση και η τοποθέτηση προϊόντων. Σημειωτέον ότι στη 
σημερινή εποχή δυναμικής ανάπτυξης των μέσων επικοινωνίας, εμφανίζονται πολλές νέες 
μορφές διαφήμισης ως προς τις οποίες η εφαρμογή ενιαίων κανόνων είναι δύσκολη, 
ειδικότερα στο πλαίσιο της συνδεδεμένης με το Διαδίκτυο τηλεόρασης (Connected TV). Το 
γεγονός αυτό ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για τους καταναλωτές και για το λόγο αυτό, ο 
εισηγητής ζητεί την περαιτέρω ανάλυση του προβλήματος αυτού, ιδίως σε εθνικό επίπεδο 
στα μεμονωμένα κράτη μέλη. Ένα άλλο θέμα στο οποίο πρέπει να επιστηθεί η προσοχή είναι 
η ανάγκη καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου ή φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής 
στις διαφημίσεις. Είναι πασιφανές το πρόβλημα της άμεσης και έμμεσης διαφήμισης 
προϊόντων βάσει στερεοτύπων, και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να αναληφθεί 
αποτελεσματική δράση κατά των στερεοτύπων αυτών.

Αγωγή στα Μέσα Επικοινωνίας

Σύμφωνα με το άρθρο 33 της οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει, εν ανάγκη, προτάσεις για την 
αναπροσαρμογή της οδηγίας στην πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα των υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις και το 
επίπεδο αγωγής στα μέσα επικοινωνίας στα κράτη μέλη. Σημειωτέον ότι η Επιτροπή δεν 
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εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που απορρέει από το άρθρο 33 και ως εκ τούτου ο εισηγητής 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την αγωγή στα μέσα επικοινωνίας.

Η ικανότητα αξιοποίησης των μέσων επικοινωνίας συνιστά έναν από τους βασικούς στόχους 
της οδηγίας, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η υβριδική τηλεόραση. Επειδή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ επιγραμμικών και 
μη επιγραμμικών υπηρεσιών είναι ρευστή, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να 
ξεχωρίζουν τα διάφορα μέσα και τις πήγες του περιεχομένου τους. Ανήκει στις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών να ενσωματώσουν στα εκπαιδευτικά τους συστήματα προγράμματα 
κατάρτισης για την αγωγή στα μέσα επικοινωνίας.

Μελλοντικές προκλήσεις

Η δυναμική επιτάχυνση των τεχνολογικών αλλαγών ανά τον κόσμο έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην αγορά των οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Καθότι συγκλίνουν το Διαδίκτυο 
και η τηλεόραση, οι πάροχοι προσφέρουν ολοένα και συχνότερα υπηρεσίες δικτύων δεύτερης 
γενιάς και Διαδικτύου σε σύγχρονους τηλεοπτικούς δέκτες. Για τους καταναλωτές η 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ επιγραμμικών και μη επιγραμμικών υπηρεσιών είναι όλο και 
λιγότερο σαφής. Η τηλεόραση που ονομάζεται “Connected TV” ή “Hybrid TV” καθίσταται 
ολοένα και πιο δημοφιλής. Επιπλέον, οι πολιτιστικές και τεχνολογικές αλλαγές και η αύξηση 
της πρόσβασης στο ευρυζωνικό Διαδίκτυο προσφέρουν σε εκατομμύρια καταναλωτές τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν παραδοσιακά τηλεοπτικά προγράμματα χρησιμοποιώντας 
«ταμπλέτες», «έξυπνα τηλέφωνα» και κονσόλες. Υπό το πρίσμα αυτών των τεράστιων 
δυνατοτήτων και προκλήσεων που συνδέονται με την υβριδική τηλεόραση, δεν πρέπει να 
λησμονηθεί η υλοποίηση των θεμελιωδών στόχων που περιλαμβάνονται στην οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο των νέων τεχνολογικών λύσεων, 
πρέπει να τεθεί το ερώτημα με ποιόν τρόπο μπορούν να προωθηθούν αποτελεσματικά τα 
ευρωπαϊκά έργα και τα έργα των ανεξάρτητων παραγωγών, πώς μπορούν να προστατευτούν 
αποτελεσματικά οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των παιδιών, από την 
τεράστια επίδραση της διαφήμισης, και ταυτόχρονα να διασφαλιστούν ίσοι ανταγωνιστικοί 
όροι για τους παραγωγούς, να προστατευθούν η ελευθερία έκφρασης και η πολυφωνία στα 
μέσα ενημέρωσης καθώς και να αυξηθεί, ειδικότερα μεταξύ των νεότερων, η αγωγή στα μέσα 
επικοινωνίας.

Επίσης πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η αγορά των οπτικοακουστικών υπηρεσιών υφίσταται 
ισχυρό διεθνή ανταγωνισμό. Περισσότερες από 1500 υπηρεσίες έχουν έδρα εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κατευθύνουν τις προσφορές τους προς την ευρωπαϊκή αγορά. Οι 
πάροχοι αυτοί δεν δεσμεύονται πάντοτε από τις ίδιες νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για 
τους ευρωπαίους παρόχους.

Είναι σημαντικό να συνεχίσει η Επιτροπή να αναλύει εις βάθος την εξέλιξη των αγορών και 
τη συμπεριφορά των καταναλωτών υπό το φως παρόμοιων νέων υπηρεσιών καθώς και τις 
ενδεχόμενες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις οπτικοακουστικές αγορές 
της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει, βάσει των αναλύσεων αυτών, 
σαφείς συστάσεις ως προς το κατά πόσο ενδείκνυται μια αναπροσαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου.


