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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.9.2018 A8-0192/85 

Τροπολογία  85 

Jonathan Bullock 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α α) «υπηρεσία πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο»: υπηρεσία, όπως 

ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πληροί τις 

ακόλουθες απαιτήσεις: 

διαγράφεται 

(i) η υπηρεσία συνίσταται στην 

αποθήκευση μεγάλου όγκου 

προγραμμάτων ή βίντεο παραγόμενων 

από χρήστες, για τα οποία ο πάροχος 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο δεν φέρει 

συντακτική ευθύνη· 

 

(ii) η οργάνωση του αποθηκευμένου 

περιεχομένου καθορίζεται από τον 

πάροχο της υπηρεσίας, με τη βοήθεια 

ιδίως αυτοματοποιημένων μέσων και 

αλγορίθμων, ιδίως με τη φιλοξενία, την 

απεικόνιση, τη σήμανση και τον 

καθορισμό αλληλουχίας· 

 

(iii) ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας ή 

ενός διαχωρίσιμου τμήματός της είναι να 

παρέχει στο ευρύ κοινό προγράμματα και 

βίντεο παραγόμενα από χρήστες, με 

σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή 

την εκπαίδευση· 

 

(iv) η υπηρεσία διατίθεται μέσω δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την 

έννοια του στοιχείου α) του άρθρου 2 της 
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οδηγίας 2002/21/ΕΚ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.9.2018 A8-0192/86 

Τροπολογία  86 

Jonathan Bullock 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

«Άρθρο 13  

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία τους διαθέτουν μερίδιο 

τουλάχιστον 20% των ευρωπαϊκών έργων 

στον κατάλογό τους και εξασφαλίζουν την 

προβολή των έργων αυτών. 

 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν 

από τους παρόχους κατά παραγγελία 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που 

υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να 

συνεισφέρουν οικονομικά στην παραγωγή 

ευρωπαϊκών έργων, μεταξύ άλλων με 

άμεσες επενδύσεις σε περιεχόμενο και 

συνεισφορές σε εθνικά ταμεία. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να απαιτούν από τους 

παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων που 

απευθύνονται σε τηλεθεατές στην 

επικράτειά τους αλλά είναι 

εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη να 

προβαίνουν σε τέτοιες 

χρηματοοικονομικές συνεισφορές. Στην 

περίπτωση αυτή, η χρηματοοικονομική 

συνεισφορά θα πρέπει να βασίζεται μόνο 

στα έσοδα που πραγματοποιούνται στα 
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κράτη μέλη που είναι αποδέκτες των 

υπηρεσιών. Εάν το κράτος μέλος στο 

οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος 

υπηρεσιών επιβάλλει χρηματοοικονομική 

συνεισφορά, το εν λόγω κράτος λαμβάνει 

υπόψη όλες τις χρηματοοικονομικές 

συνεισφορές που επιβάλλονται από τα 

κράτη μέλη που είναι αποδέκτες των 

υπηρεσιών. Κάθε χρηματοοικονομική 

συνεισφορά είναι συμβατή με το 

ενωσιακό δίκαιο, και ιδίως με τους 

κανόνες κρατικών ενισχύσεων. 

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 

στην Επιτροπή το αργότερο έως την 

[ημερομηνία - όχι αργότερα από τρία έτη 

μετά την έγκριση] και εφεξής ανά διετία 

σχετικά με την εφαρμογή των 

παραγράφων 1 και 2. 

 

4. Η Επιτροπή, με βάση τις πληροφορίες 

που παρέχουν τα κράτη μέλη και 

ανεξάρτητη μελέτη, υποβάλλει έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των 

παραγράφων 1 και 2, συνεκτιμώντας τις 

εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία, 

καθώς και τον στόχο της πολιτισμικής 

πολυμορφίας. 

 

5. Τα κράτη μέλη αίρουν τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 

για τους παρόχους με χαμηλό κύκλο 

εργασιών ή μικρό αριθμό τηλεθεατών ή 

που αποτελούν μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν 

επίσης να παρεκκλίνουν από αυτές τις 

απαιτήσεις στην περίπτωση που δεν είναι 

εφαρμόσιμες ή δικαιολογημένες λόγω του 

χαρακτήρα ή του θέματος των κατά 

παραγγελία υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων.»· 

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.9.2018 A8-0192/87 

Τροπολογία  87 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο -α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) στην παράγραφο 1 παρεμβάλλεται 

το ακόλουθο στοιχείο δ α): 

 «δ α) απαγορεύονται όλες οι μορφές 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων που προβάλλουν και/ή 

προωθούν τα τυχερά παιχνίδια και τον 

στοιχηματισμό· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποσκοπεί στην τροποποίηση διάταξης της ισχύουσας πράξης που δεν αναφερόταν στην 

πρόταση της Επιτροπής. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.9.2018 A8-0192/88 

Τροπολογία  88 

Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) στο άρθρο 10 παρεμβάλλεται η 

ακόλουθη παράγραφος 2α: 

 «2α. Οι υπηρεσίες ή τα προγράμματα 

οπτικοακουστικών μέσων δεν επιτρέπεται 

να δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις 

κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η 

οργάνωση τυχερών παιχνιδιών και 

στοιχηματισμού.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποσκοπεί στην τροποποίηση διάταξης της ισχύουσας πράξης που δεν αναφερόταν στην 

πρόταση της Επιτροπής. 

 


