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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Από το 2010, η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία 2010/13/ΕΕ) 

προβλέπει ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο που ενθαρρύνει τις βιομηχανίες στους τομείς του 

πολιτισμού και της δημιουργίας και προστατεύει τους ευάλωτους καταναλωτές, όπως είναι οι 

ανήλικοι, μέσω μιας προσέγγισης ελάχιστης εναρμόνισης όσον αφορά τα πρότυπα για τον 

ευρωπαϊκό κλάδο των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

Υπό το πρίσμα της νέας τεχνολογίας, της καταναλωτικής ζήτησης και της επακόλουθης 

συνεχούς μετάβασης από τις γραμμικές στις μη γραμμικές μεθόδους αναμετάδοσης 

εκπομπών, με την αναθεώρηση της οδηγίας ΥΟΜ επιδιώκεται η δημιουργία ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού στον ύψιστο βαθμό ώστε να είναι σε θέση οι τηλεοπτικοί φορείς και οι 

παραγωγοί περιεχομένου που χρησιμοποιούν τόσο τις νέες όσο και τις παραδοσιακές 

τεχνολογίες, να είναι ανταγωνιστικοί, να προστατεύονται, να διανέμουν πολιτιστικό 

περιεχόμενο και να επενδύουν σε αυτό. 

Πεδίο εφαρμογής 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας η όποια διεύρυνση του 

πεδίου εφαρμογής, ιδίως όσον αφορά τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, να μην θίγει τις 

διατάξεις της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) και να αφορά μόνο 

τον οπτικοακουστικό τομέα. Οι ισχύουσες παράμετροι της ΟΥΟΑΜ είναι χρήσιμες διότι 

καλύπτουν ήδη πολλές νέες τεχνολογίες μέσω ενός ορισμού επικεντρωνόμενου στη μορφή 

του τελικού προϊόντος και όχι στους τρόπους διανομής. 

Κάθε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής πρέπει να εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας σε 

ολόκληρη τη διαδικασία. Από γεωγραφικής σκοπιάς, το πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος 

κανονισμού εξακολουθεί να είναι το καταλληλότερο και το πλέον πρόσφορο για την επίτευξη 

μιας ισχυρής ενιαίας αγοράς για υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. 

Ορισμοί 

Οι υφιστάμενοι ορισμοί του κανονισμού 2010/13/ΕΕ εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ 

στο σύνολό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπου έχει πραγματοποιηθεί σύγκλιση των μέσων, 

είναι σκόπιμο να διαφοροποιείται το περιεχόμενο ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι συντακτική 

ευθύνη. Αυτό θα αποτρέψει παρέμβαση στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 

διασφαλίζοντας κυρίως την ερμηνεία του καθεστώτος ευθύνης των ενδιάμεσων φορέων 

παροχής υπηρεσιών. 

Χώρα καταγωγής 

Η αρχή της «χώρας καταγωγής» αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του παρόντος κανονισμού 

και κάθε προσπάθεια περιορισμού του εύρους της ενδέχεται να αποβεί σε βάρος του τομέα 

των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, της ενιαίας αγοράς και της ικανότητας διανομής 

του περιεχομένου πέραν των εθνικών συνόρων. Η αρχή της χώρας καταγωγής απλοποιεί τον 

κανονιστικό φόρτο για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και παρέχει σαφή νομική και 

συντακτική ευθύνη της κυριότητας του περιεχομένου. 

Η πρόταση της Επιτροπής να επιτραπεί η επιβολή εθνικών εισφορών για τις διασυνοριακές 
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παραδόσεις αντιστρατεύεται την προσέγγιση με βάση τη χώρα καταγωγής και συνιστά ένα 

πρώτο βήμα προς την προσέγγιση με βάση τη χώρα προορισμού. Για τον λόγο αυτό η 

συντάκτρια έχει αφαιρέσει αυτό το στοιχείο από το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης της 

επιτροπής IMCO. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

(IMCO) οφείλει να δεσμευτεί να διασφαλίσει την αρχή της χώρας καταγωγής δεδομένου ότι 

αυτή αποτελεί το κεντρικό σημείο μίας ολόκληρης σειράς κανονιστικών διατάξεων που 

εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της επιτροπής IMCO, και συγκεκριμένα της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ.  

Ωστόσο, πρέπει να εξετασθούν οι ανησυχίες που αφορούν την παράκαμψη τυχόν εθνικών 

διατάξεων μέσω της αρχής της χώρας καταγωγής. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διερευνηθεί 

περαιτέρω η δυνατότητα μεγαλύτερης συνεργασίας και η καθιέρωση ισχυρότερων και 

ταχύτερων μηχανισμών προσφυγής για τα κράτη. 

Κανόνες περί εμπορικής επικοινωνίας 

Ενώ είναι ευπρόσδεκτη η μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους κανόνες περί εμπορικής 

επικοινωνίας, οι τροποποιήσεις στις διατάξεις αυτών των κανόνων δεν θα πρέπει να 

αποδυναμώνουν την προστασία των καταναλωτών. Είναι θετικό βήμα, όσον αφορά την 

τοποθέτηση προϊόντων, η άρση της επισήμανσης «δέουσα προσοχή» δεδομένου ότι στο 

παρελθόν η συγκεκριμένη κανονιστική ασάφεια του όρου αυτού περιόρισε τη δυνατότητα 

των ραδιοτηλεοπτικών φορέων να χρησιμοποιούν αυτή την εμπορική πηγή εσόδων. 

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη χρονική διάρκεια και τα ποσοτικά όρια δεν 

λαμβάνει υπόψη τους διάφορους τρόπους χρηματοδότησης των διαφημίσεων σε ολόκληρη 

την ΕΕ, τόσο από άποψη αντικτύπου και από άποψη χρονικής διάρκειας του προγράμματος. 

Αυτό δεν θα αυξήσει τη διαφημιστική δαπάνη που προορίζεται για γραμμικές 

ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες. Αυτή η ευελιξία θα οδηγήσει σε κορεσμό των ωρών υψηλής 

τηλεθέασης, θα μειώσει τον αντίκτυπο των διαφημίσεων και θα δημιουργήσει περιόδους 

κορεσμού εις βάρος των καταναλωτών. Το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης προσβλέπει στην 

κατάργηση, προς το συμφέρον των καταναλωτών, τυχόν μέτρων που αποσκοπούν στην 

απορρύθμιση της χρονικής διάρκειας των διαφημίσεων. 

Τα ευρωπαϊκά έργα 

Η συντάκτρια πιστεύει ότι, ενώ θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα για την προώθηση 

ευρωπαϊκών έργων, η προσέγγιση που υιοθετείται θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην 

αγορά και, στο πλαίσιο αυτό, να μην επιβάλλεται η προβολή ή η αναζήτηση του 

περιεχομένου. Η χρήση ποσοστώσεων πρέπει να είναι περιορισμένη και δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να υπερβαίνει τις προτάσεις της Επιτροπής. Οι μεγαλύτερες ποσοστώσεις και οι 

πιο εξειδικευμένες προδιαγραφές ισοδυναμούν με προστατευτισμό των αγορών στον 

πολιτιστικό τομέα και δεν θα επέτρεπαν να λαμβάνεται υπόψη η ευρύτερη παγκόσμια αγορά 

τμήμα της οποίας αποτελεί η ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ. Οι επενδύσεις σε ευρωπαϊκό 

περιεχόμενο μεγιστοποιούνται όταν είναι προϊόν του ανταγωνισμού και της ζήτησης στην 

αγορά και όχι προϊόν τεχνητών στόχων αναφοράς και επιβολής τελών.  

Εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) 

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ΕΡΑ είναι 

απαραίτητες για τη διασφάλιση της καθολικής και πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τις 
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υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Μολονότι η Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών 

για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον 

συντονισμό και τις ανταλλαγές μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων, την ευθύνη για την 

εφαρμογή της ΟΥΟΑΜ επωμίζονται τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Τα 

κράτη μέλη πρέπει να αφιερώσουν επαρκείς πόρους στους εν λόγω φορείς προκειμένου αυτοί 

να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να εξασφαλίζουν σαφείς διαδικασίες προσφυγής και 

καταγγελίας. 

Προστασία των ανηλίκων 

Δεδομένης της σύγκλισης των μέσων ενημέρωσης, η αναθεώρηση της οδηγίας για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων προσφέρει την ευκαιρία αύξησης, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, του επιπέδου προστασίας των ανηλίκων στο πλαίσιο των µη γραµµικών 

υπηρεσιών. Είναι σημαντικό ότι κάθε νέος ορισμός ή τροποποίηση στο πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας ΥΟΜ επιδιώκει να βελτιώσει την προστασία των ανηλίκων, εξασφαλίζοντας ωστόσο 

στα κράτη μέλη την ευελιξία που απαιτείται για να αντιμετωπίζουν τις παράνομες 

δραστηριότητες. 

Προσβασιμότητα 

Ενώ είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενσωμάτωση του 

ζητήματος της προσβασιμότητας στις συναφείς πολιτικές, θα πρέπει ωστόσο να διατηρηθεί το 

άρθρο 7 της ισχύουσας οδηγίας ΥΟΑΜ και να βελτιωθεί με αναφορές σε υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες έχουν διαγραφεί από την Ευρωπαϊκή πράξη για την 

προσβασιμότητα (EAA). Η Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία 

περιλαμβάνει τόσο υλικές όσο και άυλες πτυχές σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων1, δεν αναγνωρίζει επαρκώς τις πραγματικότητες και τις ανάγκες 

του τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, γεγονός που θα μπορούσε να παρεμποδίσει τις 

πραγματικές καινοτομίες με τις οποίες θα μπορούσαν στο μέλλον να ικανοποιηθούν 

καλύτερα οι ατομικές ανάγκες των καταναλωτών.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 

Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

                                                 
1 «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη 

υπολογιστική ικανότητα», Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες COM(2015) 615 τελικό, 2015/0278(COD), 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η τελευταία ουσιώδης 

τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου27, που κωδικοποιήθηκε στη 

συνέχεια από την οδηγία 2010/13/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου28 , επήλθε το 2007 με την 

έκδοση της οδηγίας 2007/65/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου29. Έκτοτε, υπήρξαν 

σημαντικές και ταχείες εξελίξεις στην 

αγορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων. Οι τεχνικές εξελίξεις παρέχουν 

δυνατότητες για νέα είδη υπηρεσιών και 

εμπειριών των χρηστών. Οι συνήθειες 

τηλεθέασης, ιδίως των νεότερων γενεών, 

έχουν αλλάξει σημαντικά. Αν και η κύρια 

οθόνη τηλεόρασης εξακολουθεί να 

αποτελεί σημαντική συσκευή για την 

ανταλλαγή οπτικοακουστικών εμπειριών, 

πολλοί τηλεθεατές έχουν μεταστραφεί σε 

άλλες, φορητές συσκευές για την 

παρακολούθηση οπτικοακουστικού 

περιεχομένου. Το παραδοσιακό τηλεοπτικό 

περιεχόμενο εξακολουθεί να 

αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του 

μέσου ημερήσιου χρόνου τηλεθέασης. 

Ωστόσο, νέοι τύποι περιεχομένου, όπως τα 

βίντεο σύντομης διάρκειας ή το 

περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, 

αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία 

ενώ έχουν πλέον καθιερωθεί νέοι 

παράγοντες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών 

βίντεο κατά παραγγελία και οι πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο. 

(1) Η τελευταία ουσιώδης 

τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου27, που κωδικοποιήθηκε στη 

συνέχεια από την οδηγία 2010/13/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου28 , επήλθε το 2007 με την 

έκδοση της οδηγίας 2007/65/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου29. Έκτοτε, υπήρξαν 

σημαντικές και ταχείες εξελίξεις στην 

αγορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων. Οι τεχνικές εξελίξεις παρέχουν 

δυνατότητες για νέα είδη υπηρεσιών και 

εμπειριών των χρηστών. Οι συνήθειες 

τηλεθέασης, ιδίως των νεότερων γενεών, 

έχουν αλλάξει σημαντικά. Αν και η κύρια 

οθόνη τηλεόρασης εξακολουθεί να 

αποτελεί σημαντική συσκευή για την 

ανταλλαγή οπτικοακουστικών εμπειριών, 

πολλοί τηλεθεατές έχουν μεταστραφεί σε 

άλλες, φορητές συσκευές για την 

παρακολούθηση οπτικοακουστικού 

περιεχομένου. Το παραδοσιακό τηλεοπτικό 

περιεχόμενο εξακολουθεί να 

αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του 

μέσου ημερήσιου χρόνου τηλεθέασης. 

Ωστόσο, νέοι τύποι περιεχομένου, όπως τα 

βίντεο σύντομης διάρκειας ή το 

περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, 

αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία 

ενώ έχουν πλέον καθιερωθεί νέοι 

παράγοντες, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών 

βίντεο κατά παραγγελία, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο. 

__________________ __________________ 

27Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό 

ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών 

δραστηριοτήτων (οδηγία για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 298 της 

17.10.1989, σ. 23). 

27Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό 

ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών 

δραστηριοτήτων (οδηγία για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 298 της 

17.10.1989, σ. 23). 
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28Οδηγία 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) (ΕΕ 

L 95 της 15.4.2010, σ. 1). 

28Οδηγία 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) (ΕΕ 

L 95 της 15.4.2010, σ. 1). 

29Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Δεκεμβρίου 2007, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, για 

το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση 

τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332 

της 18.12.2007, σ. 27). 

29Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Δεκεμβρίου 2007, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, για 

το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση 

τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 332 

της 18.12.2007, σ. 27). 

Αιτιολόγηση 

Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην κοινωνία μας καθίσταται ολοένα και πιο 

σημαντικός, ιδίως για τις νέες γενιές, και αποτελεί σήμερα ένα σημείο προνομιακής πρόσβασης 

σε περιεχόμενο οπτικοακουστικών μέσων. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η οδηγία 2010/13/ΕΕ θα πρέπει να 

εξακολουθήσει να ισχύει μόνο για τις 

υπηρεσίες που έχουν ως κύριο σκοπό την 

παροχή προγραμμάτων ενημερωτικού, 

ψυχαγωγικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

Η απαίτηση ως προς τον κύριο αυτό σκοπό 

θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι 

ικανοποιείται, εάν η υπηρεσία έχει 

οπτικοακουστικό περιεχόμενο και μορφή 

που μπορούν να διαχωριστούν από την 

κύρια δραστηριότητα του παρόχου 

υπηρεσιών, όπως τα αυτοτελή τμήματα 

ηλεκτρονικών εφημερίδων που περιέχουν 

οπτικοακουστικά προγράμματα ή βίντεο 

που παράγονται από χρήστες, όταν τα 

τμήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν 

(3) Η οδηγία 2010/13/ΕΕ θα πρέπει να 

εξακολουθήσει να ισχύει μόνο για τις 

υπηρεσίες που προορίζονται για λήψη από 

ένα σημαντικό ποσοστό του ευρέος 

κοινού, και οι οποίες θα μπορούσαν να 

έχουν σαφή επίδραση σε αυτό, και οι 

οποίες έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή 

προγραμμάτων ενημερωτικού, 

ψυχαγωγικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

Η απαίτηση ως προς τον κύριο αυτό σκοπό 

θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι 

ικανοποιείται, εάν η υπηρεσία έχει 

οπτικοακουστικό περιεχόμενο και μορφή 

που μπορούν να διαχωριστούν από την 

κύρια δραστηριότητα του παρόχου 

υπηρεσιών, όπως τα αυτοτελή τμήματα 
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διαχωρίσιμα από την κύρια δραστηριότητά 

τους. Δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης, εκτός εάν 

παρέχουν κάποια υπηρεσία που εμπίπτει 

στον ορισμό της πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο. Μια υπηρεσία θα πρέπει να 

θεωρείται ότι είναι απλώς αναπόσπαστο 

συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητας 

λόγω των δεσμών μεταξύ της προσφοράς 

οπτικοακουστικής υπηρεσίας και της 

κύριας δραστηριότητας. Οι τηλεοπτικοί 

σταθμοί ή κάθε άλλη οπτικοακουστική 

υπηρεσία υπό τη συντακτική ευθύνη ενός 

παρόχου υπηρεσιών μπορεί να συνιστούν 

από μόνα τους υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, ακόμη και εάν 

παρέχονται στο πλαίσιο πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο, χαρακτηριστικό της 

οποίας είναι η απουσία συντακτικής 

ευθύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, 

εναπόκειται στους παρόχους που φέρουν 

τη συντακτική ευθύνη να τηρούν τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

ηλεκτρονικών εφημερίδων που περιέχουν 

οπτικοακουστικά προγράμματα ή βίντεο 

που παράγονται από χρήστες, όταν τα 

τμήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν 

διαχωρίσιμα από την κύρια δραστηριότητά 

τους. Οι υπηρεσίες κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης αποτελούν σημαντικό σημείο 

πρόσβασης σε πληροφορίες για τους 

καταναλωτές και στηρίζονται ολοένα και 

περισσότερο σε οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο που δημιουργείται ή τίθεται 

στη διάθεσή τους από τους χρήστες τους. 

Οι υπηρεσίες κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης δεν εμπίπτουν γενικώς στο 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 

είναι όμως αναγκαίο να περιλαμβάνονται 

όταν οι υπηρεσίες τους ανταποκρίνονται 

σε όλα τα κριτήρια που καθορίζουν μια 

πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο. Ομοίως, 

θα πρέπει να αποκλείονται οι υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων που παρέχουν 

και διανέμουν το οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο και δεν ανταγωνίζονται τις 

τηλεοπτικές εκπομπές, για παράδειγμα, 

παρέχοντας και διανέμοντας το 

οπτικοακουστικό περιεχόμενο που 

δημιουργείται από ιδιώτες χρήστες για 

κοινή χρήση στο πλαίσιο κοινοτήτων 

κοινών ενδιαφερόντων. Μια υπηρεσία θα 

πρέπει να θεωρείται ότι είναι απλώς 

αναπόσπαστο συμπλήρωμα της κύριας 

δραστηριότητας λόγω των δεσμών μεταξύ 

της προσφοράς οπτικοακουστικής 

υπηρεσίας και της κύριας δραστηριότητας. 

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ή κάθε άλλη 

οπτικοακουστική υπηρεσία υπό τη 

συντακτική ευθύνη ενός παρόχου 

υπηρεσιών μπορεί να συνιστούν από μόνα 

τους υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, 

ακόμη και εάν παρέχονται στο πλαίσιο 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, 

χαρακτηριστικό της οποίας είναι η απουσία 

συντακτικής ευθύνης. Στις περιπτώσεις 

αυτές, εναπόκειται στους παρόχους που 

φέρουν τη συντακτική ευθύνη να τηρούν 

τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Οι συντακτικές αποφάσεις 

συνίστανται σε αποφάσεις που 

λαμβάνονται σε καθημερινή βάση, ιδίως 

από τους διευθυντές προγραμμάτων ή 

τους αρχισυντάκτες, στο πλαίσιο ενός 

εγκεκριμένου προγράμματος. Ο χώρος 

στον οποίο λαμβάνονται οι συντακτικές 

αποφάσεις είναι ο συνήθης χώρος 

εργασίας των ατόμων που τις λαμβάνουν. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) Οι κατά παραγγελία υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων ανταγωνίζονται 

για το ίδιο κοινό όπως οι τηλεοπτικές 

εκπομπές, και η φύση καθώς και οι τρόποι 

πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες θα 

οδηγήσουν τον χρήστη να αναμένει 

ευλόγως κανονιστική προστασία στο 

πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας. Λαμβάνοντας υπόψη 

το γεγονός αυτό, και προκειμένου να 

αποφεύγονται ανισότητες όσον αφορά την 

ελεύθερη κυκλοφορία και τον 

ανταγωνισμό, η έννοια του 

«προγράμματος» πρέπει να ερμηνεύεται 

κατά τρόπο δυναμικό που να λαμβάνει 

υπόψη τις εξελίξεις στην παροχή του 

περιεχομένου των υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας οι 

οποίες απευθύνονται σε ευρύ φάσμα 

κοινού και θεωρούνται μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. 

 



 

PE589.291v02-00 10/68 AD\1113062EL.docx 

EL 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Για να διαπιστωθεί η δικαιοδοσία 

απαιτείται εκτίμηση της πραγματικής 

κατάστασης με βάση τα κριτήρια που 

ορίζονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ. Η 

αξιολόγηση τέτοιων πραγματικών 

καταστάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα. 

Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών 

συνεργασίας που προβλέπονται στα άρθρα 

3 και 4 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, είναι 

σημαντικό να μπορεί η Επιτροπή να 

στηρίζει τα συμπεράσματά της σε 

αξιόπιστα πραγματικά περιστατικά. Η 

ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 

αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων (ERGA) θα πρέπει, ως εκ τούτου, 

να έχει την εξουσιοδότηση να εκδίδει 

γνώμες σε θέματα δικαιοδοσίας κατόπιν 

αιτήματος της Επιτροπής. 

(5) Για να διαπιστωθεί η δικαιοδοσία 

απαιτείται εκτίμηση της πραγματικής 

κατάστασης με βάση τα κριτήρια που 

ορίζονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ. Η 

αξιολόγηση τέτοιων πραγματικών 

καταστάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα. 

Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών 

συνεργασίας που προβλέπονται στα άρθρα 

3 και 4 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, είναι 

σημαντικό να μπορεί η Επιτροπή να 

στηρίζει τα συμπεράσματά της σε 

αξιόπιστα πραγματικά περιστατικά. Η 

ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 

αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων (ERGA) θα πρέπει, ως εκ τούτου, 

να έχει την εξουσιοδότηση να εκδίδει, από 

κοινού με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
γνώμες σε θέματα δικαιοδοσίας κατόπιν 

αιτήματος της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Για να διασφαλιστεί η συνοχή και 

να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τις 

επιχειρήσεις και τις αρχές των κρατών 

μελών, η έννοια της «υποκίνησης μίσους» 

θα πρέπει να εναρμονιστεί, στον 

κατάλληλο βαθμό, με τον ορισμό στην 

απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 

2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 

για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών 

και εκδηλώσεων ρατσισμού και 

ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, η 

οποία ορίζει τη ρητορική μίσους ως 

«δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους». 

(8) Για να διασφαλιστεί η συνοχή και 

να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τις 

επιχειρήσεις και τις αρχές των κρατών 

μελών, η έννοια της «υποκίνησης μίσους» 

θα πρέπει να εναρμονιστεί, στον 

κατάλληλο βαθμό και κατά περίπτωση 

στα κράτη μέλη, με τον ορισμό στην 

απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 

2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 

για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών 

και εκδηλώσεων ρατσισμού και 

ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, η 

οποία ορίζει τη ρητορική μίσους ως 
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Τούτο θα πρέπει να συνίσταται κυρίως 

στην εναρμόνιση των λόγων στους οποίους 

βασίζεται η υποκίνηση βίας ή μίσους. 

«δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους». 

Τούτο θα πρέπει να συνίσταται κυρίως 

στην εναρμόνιση των λόγων στους οποίους 

βασίζεται η υποκίνηση βίας ή μίσους. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Για να παρέχεται στους τηλεθεατές, 

συμπεριλαμβανομένων των γονέων και 

των ανηλίκων, η δυνατότητα να επιλέγουν 

εμπεριστατωμένα το περιεχόμενο που θα 

παρακολουθήσουν, είναι απαραίτητο οι 

πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων να τους παρέχουν επαρκείς 

πληροφορίες για το περιεχόμενο που 

ενδέχεται να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ανηλίκων. Οι πληροφορίες αυτές θα 

μπορούσαν να παρέχονται, για 

παράδειγμα, μέσω ενός συστήματος με 

περιγραφικούς δείκτες περιεχομένου που 

δηλώνουν τη φύση του περιεχομένου. Οι 

περιγραφικοί δείκτες περιεχομένου μπορεί 

να παρέχονται με γραπτά, γραφικά ή 

ακουστικά μέσα. 

9. Για να παρέχεται στους τηλεθεατές, 

συμπεριλαμβανομένων των γονέων και 

των ανηλίκων, η δυνατότητα να επιλέγουν 

εμπεριστατωμένα το περιεχόμενο που θα 

παρακολουθήσουν, είναι απαραίτητο οι 

πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων να τους παρέχουν επαρκείς 

πληροφορίες για το περιεχόμενο που 

ενδέχεται να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ανηλίκων. Οι πληροφορίες αυτές θα 

μπορούσαν να παρέχονται, για 

παράδειγμα, μέσω ενός συστήματος με 

περιγραφικούς δείκτες περιεχομένου που 

δηλώνουν τη φύση του περιεχομένου. Οι 

περιγραφικοί δείκτες περιεχομένου μπορεί 

να παρέχονται με γραπτά, γραφικά ή 

ακουστικά μέσα. Τα διαφορετικά μέσα 

περιγραφικών δεικτών περιεχομένου θα 

πρέπει να είναι αρκετά σαφή ώστε να 

ορίζουν κατά πόσον το συγκεκριμένο 

περιεχόμενο μπορεί να βλάψει ανηλίκους. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο ορισμένες ευρέως αποδεκτές 

διατροφικές οδηγίες, όπως το πρότυπο 

θρεπτικών χαρακτηριστικών του 

περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την 

(10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν ότι γίνεται 

χρήση αυτορρύθμισης και συρρύθμισης, 

περιλαμβανομένων και κωδίκων 

δεοντολογίας για την αποτελεσματική 
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Ευρώπη, που αποσκοπούν στη 

διαφοροποίηση των τροφίμων με βάση τη 

διατροφική σύστασή τους κατά τις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις τροφίμων που 

απευθύνονται σε παιδιά. Τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 

διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων 

δεοντολογίας αυτορρύθμισης και 

συρρύθμισης για την αποτελεσματική 

μείωση της έκθεσης των παιδιών και των 

ανηλίκων στις οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα 

τρόφιμα και τα ποτά με υψηλή 

περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα και 

λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον άλλον 

τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω εθνικές ή 

διεθνείς διατροφικές οδηγίες. 

μείωση της έκθεσης των παιδιών και των 

ανηλίκων στις οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα 

τρόφιμα και τα ποτά με υψηλή 

περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα και 

λιπαρές ουσίες, ή που με κάποιον άλλον 

τρόπο δεν τηρούν τις εν λόγω εθνικές ή 

διεθνείς διατροφικές οδηγίες, όπως αυτές 

που εκπονούνται στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής πλατφόρμας δράσης της 

Επιτροπής για τη διατροφή, τη σωματική 

δραστηριότητα και την υγεία και του 

προτύπου θρεπτικών χαρακτηριστικών 

του περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για 

την Ευρώπη. Η αυτορρύθμιση και η 

συρρύθμιση θα πρέπει να συμβάλλουν 

στην επίτευξη του στόχου αυτού. 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Παρομοίως, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να διασφαλίζουν 

τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης για να 

περιορίζουν αποτελεσματικά την έκθεση 

παιδιών και ανηλίκων σε 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν 

ορισμένα συστήματα συρρύθμισης ή 

αυτορρύθμισης σε ενωσιακό και εθνικό 

επίπεδο που αποσκοπούν στην υπεύθυνη 

εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω 

συστήματα, και ιδίως εκείνα που 

στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά συνοδεύονται με 

(11) Παρομοίως, τα κράτη μέλη πρέπει 

να διασφαλίζουν τη χρήση κωδίκων 

δεοντολογίας αυτορρύθμισης και 

συρρύθμισης για να περιορίζουν 

αποτελεσματικά την έκθεση παιδιών και 

ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για οινοπνευματώδη ποτά. 

Υπάρχουν ορισμένα συστήματα 

συρρύθμισης ή αυτορρύθμισης σε 

ενωσιακό και εθνικό επίπεδο που 

αποσκοπούν στην υπεύθυνη εμπορία 

οινοπνευματωδών ποτών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

οπτικοακουστικών εμπορικών 

ανακοινώσεων. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται περαιτέρω τα εν λόγω 

συστήματα, και ιδίως εκείνα που 

στοχεύουν στο να διασφαλίζεται ότι οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά συνοδεύονται με 
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μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση. μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για να εξαλειφθούν τα εμπόδια 

στην ελεύθερη κυκλοφορία των 

διασυνοριακών υπηρεσιών στο εσωτερικό 

της Ένωσης, είναι αναγκαίο να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 

μέτρων αυτορρύθμισης και συρρύθμισης 

που στοχεύουν, ιδίως, στην προστασία των 

καταναλωτών ή της δημόσιας υγείας. Όταν 

εφαρμόζονται ορθά και 

παρακολουθούνται, οι κώδικες 

δεοντολογίας σε ενωσιακό επίπεδο θα ήταν 

ενδεχομένως ένα καλό μέσο για την 

εξασφάλιση μιας περισσότερο συνεκτικής 

και αποτελεσματικής προσέγγισης. 

(12) Για να εξασφαλιστεί υψηλό 

επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και 

της δημόσιας υγείας, και να εξαλειφθούν 

ταυτόχρονα τα εμπόδια στην ελεύθερη 

κυκλοφορία των διασυνοριακών 

υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης, 

είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα των μέτρων 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης, ιδίως, 

στην προστασία των καταναλωτών ή της 

δημόσιας υγείας. Όταν εφαρμόζονται ορθά 

και παρακολουθούνται, οι κώδικες 

δεοντολογίας σε ενωσιακό επίπεδο θα ήταν 

ενδεχομένως ένα καλό μέσο για την 

εξασφάλιση μιας περισσότερο συνεκτικής 

και αποτελεσματικής προσέγγισης. Θα 

πρέπει να βοηθούν τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές στην κατάρτιση των 

εθνικών τους κωδίκων δεοντολογίας και 

να συμβάλλουν στη βελτίωση της 

συνοχής κατά την εφαρμογή της οδηγίας 

2010/13/ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η αγορά τηλεοπτικών υπηρεσιών 

έχει εξελιχθεί και υπάρχει ανάγκη για 

μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις, ιδίως όσον αφορά τους 

διαγράφεται 
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ποσοτικούς κανόνες για γραμμικές 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, 

τοποθέτηση προϊόντων και χορηγία. 

Χάρη στην εμφάνιση νέων υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

χωρίς διαφήμιση, έχουν διευρυνθεί οι 

δυνατότητες επιλογής των τηλεθεατών, οι 

οποίοι μπορούν να στραφούν εύκολα σε 

εναλλακτικές προσφορές. 

Αιτιολόγηση 

Ο ισχύων ποσοτικός κανόνας για τη διαφήμιση αποδείχθηκε αποτελεσματικός για την επίτευξη 

ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του καταναλωτή και της χρηματοδότησης των 

οπτικοακουστικών μέσων. Η αύξηση στην προσφορά οπτικοακουστικών υπηρεσιών δεν θα 

πρέπει να δικαιολογεί μια γενική μείωση στο επίπεδο προστασίας που προσφέρεται στους 

καταναλωτές από το διαφημιστικό περιεχόμενο. Η κατάργηση του ποσοτικού κανόνα θα 

επηρέαζε επίσης μη οπτικοακουστικούς τομείς ζωτικής σημασίας, όπως ο Τύπος, οι οποίοι 

στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη διαφήμιση και αντιμετωπίζουν ήδη χρηματοδοτικές 

δυσκολίες. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα της οδηγίας 

2010/13/EΕ, ιδιαιτέρως όσον αφορά τη 

συντακτική ευθύνη των παρόχων 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, θα 

πρέπει να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 

των προγραμμάτων και υπηρεσιών. 

Τρίτοι, εκτός από τον αποδέκτη της 

υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να τροποποιούν 

προγράμματα και υπηρεσίες χωρίς τη 

συναίνεση του αντίστοιχου παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Θα 

πρέπει να επιτρέπονται αλλαγές στην 

προβολή των προγραμμάτων και των 

υπηρεσιών που έχουν εγκριθεί ή 

δρομολογηθεί από τον αποδέκτη. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η χορηγία αποτελεί σημαντικό 

μέσο για τη χρηματοδότηση των 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή 

προγραμμάτων, ενώ συγχρόνως επιτρέπει 

την προώθηση του ονόματος ενός νομικού 

ή φυσικού προσώπου, ενός εμπορικού 

σήματος, μιας εικόνας, δραστηριοτήτων ή 

προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, για να 

αποτελέσει η χορηγία πολύτιμη μορφή 

διαφημιστικής τεχνικής για τους 

διαφημιστές και τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, οι ανακοινώσεις 

χορηγίας μπορούν να περιέχουν 

διαφημιστικές αναφορές για τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες του χορηγού, ακόμη και αν 

δεν ενθαρρύνουν άμεσα την αγορά των 

αγαθών και υπηρεσιών. Οι ανακοινώσεις 

χορηγίας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 

ενημερώνουν με σαφήνεια τους τηλεθεατές 

για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας. Το 

περιεχόμενο των χρηματοδοτούμενων με 

χορηγία προγραμμάτων δεν θα πρέπει να 

επηρεάζεται κατά τρόπο που θίγει τη 

συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

(14) Η χορηγία αποτελεί σημαντικό 

μέσο για τη χρηματοδότηση των 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή 

προγραμμάτων, ενώ συγχρόνως επιτρέπει 

την προώθηση του ονόματος ενός νομικού 

ή φυσικού προσώπου, ενός εμπορικού 

σήματος, μιας εικόνας, δραστηριοτήτων ή 

προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, για να 

αποτελέσει η χορηγία πολύτιμη μορφή 

διαφημιστικής τεχνικής για τους 

διαφημιστές και τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, οι ανακοινώσεις 

χορηγίας μπορούν να περιέχουν 

διαφημιστικές αναφορές για τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες του χορηγού, ακόμη και αν 

δεν επιτρέπεται να ενθαρρύνουν άμεσα 

την αγορά των αγαθών και υπηρεσιών. Οι 

ανακοινώσεις χορηγίας θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να ενημερώνουν με 

σαφήνεια τους τηλεθεατές για την ύπαρξη 

συμφωνίας χορηγίας. Το περιεχόμενο των 

χρηματοδοτούμενων με χορηγία 

προγραμμάτων δεν θα πρέπει να 

επηρεάζεται κατά τρόπο που θίγει τη 

συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Προκειμένου να προστατεύεται η 

συντακτική ευθύνη του παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και 

η οπτικοακουστική αλυσίδα 

προστιθέμενης αξίας, είναι αναγκαίο να 

διασφαλίζεται η ακεραιότητα των 

προγραμμάτων και των υπηρεσιών των 
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παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων. Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες 

πρέπει να μεταδίδονται χωρίς περικοπές, 

τροποποιήσεις ή διακοπές. Τα 

προγράμματα και οι υπηρεσίες δεν θα 

πρέπει να τροποποιούνται χωρίς τη 

συγκατάθεση του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. 

Αιτιολόγηση 

Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να τροποποιούνται από τρίτους χωρίς τη 

συναίνεση του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η τοποθέτηση προϊόντος δεν θα 

πρέπει να είναι αποδεκτή σε 

ειδησεογραφικά προγράμματα και 

προγράμματα επικαιρότητας, σε 

προγράμματα για θέματα καταναλωτών, σε 

θρησκευτικά προγράμματα και σε 

προγράμματα που παρακολουθούνται σε 

μεγάλο βαθμό από παιδιά. Ειδικότερα, τα 

στοιχεία δείχνουν ότι η τοποθέτηση 

προϊόντος και οι ενσωματωμένες 

διαφημίσεις μπορούν να επηρεάσουν τη 

συμπεριφορά των παιδιών, διότι τα παιδιά 

δεν είναι συνήθως σε θέση να 

αναγνωρίσουν το εμπορικό περιεχόμενο. 

Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να συνεχιστεί η 

απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντων 

σε προγράμματα που παρακολουθούνται 

σε μεγάλο βαθμό από παιδιά. Οι εκπομπές 

για θέματα καταναλωτών είναι 

προγράμματα που παρέχουν συμβουλές 

στους τηλεθεατές ή περιλαμβάνουν 

έρευνες σχετικά με την αγορά προϊόντων 

και υπηρεσιών. Το να επιτραπεί η 

τοποθέτηση προϊόντος σε τέτοια 

προγράμματα θα δυσχέραινε τη διάκριση 

μεταξύ της διαφήμισης και του 

συντακτικού περιεχομένου για τους 

(16) Η τοποθέτηση προϊόντος δεν θα 

πρέπει να είναι αποδεκτή σε 

ειδησεογραφικά προγράμματα και 

προγράμματα επικαιρότητας, σε 

προγράμματα για θέματα καταναλωτών, σε 

θρησκευτικά προγράμματα και σε 

προγράμματα για παιδιά. Ειδικότερα, τα 

στοιχεία δείχνουν ότι η τοποθέτηση 

προϊόντος και οι ενσωματωμένες 

διαφημίσεις μπορούν να επηρεάσουν τη 

συμπεριφορά των παιδιών, διότι τα παιδιά 

δεν είναι συνήθως σε θέση να 

αναγνωρίσουν το εμπορικό περιεχόμενο. 

Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να συνεχιστεί η 

απαγόρευση της τοποθέτησης προϊόντων 

σε προγράμματα για παιδιά. Οι εκπομπές 

για θέματα καταναλωτών είναι 

προγράμματα που παρέχουν συμβουλές 

στους τηλεθεατές ή περιλαμβάνουν 

έρευνες σχετικά με την αγορά προϊόντων 

και υπηρεσιών. Το να επιτραπεί η 

τοποθέτηση προϊόντος σε τέτοια 

προγράμματα θα δυσχέραινε τη διάκριση 

μεταξύ της διαφήμισης και του 

συντακτικού περιεχομένου για τους 

τηλεθεατές οι οποίοι μπορεί να αναμένουν 

από τα εν λόγω προγράμματα γνήσια και 
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τηλεθεατές οι οποίοι μπορεί να αναμένουν 

από τα εν λόγω προγράμματα γνήσια και 

ειλικρινή αξιολόγηση προϊόντων ή 

υπηρεσιών. 

ειλικρινή αξιολόγηση προϊόντων ή 

υπηρεσιών. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο 

δεν πρέπει να δίνεται υπερβολική 

προβολή σε ένα προϊόν έχει αποδειχτεί ότι 

είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. 

Περιορίζει επίσης την πρόσληψη της 

τοποθέτησης προϊόντος η οποία, εξ 

ορισμού, προϋποθέτει σχετικά έντονη 

προβολή για να μπορεί να δημιουργήσει 

προστιθέμενη αξία. Οι απαιτήσεις για τα 

προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση 

προϊόντος θα πρέπει, συνεπώς, να 

εστιάζονται στη σαφή ενημέρωση των 

τηλεθεατών για την ύπαρξη τοποθέτησης 

προϊόντος και να διασφαλίζουν ότι δεν 

επηρεάζεται η συντακτική ανεξαρτησία 

του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. 

(17) Οι απαιτήσεις για τα προγράμματα 

που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος θα 

πρέπει, συνεπώς, να εστιάζονται στη σαφή 

ενημέρωση των τηλεθεατών για την 

ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος και να 

διασφαλίζουν ότι δεν επηρεάζεται η 

συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Δεδομένου ότι η αύξηση του 

αριθμού νέων υπηρεσιών παρέχει στους 

τηλεθεατές περισσότερες επιλογές, οι 

τηλεοπτικοί φορείς έχουν μεγαλύτερη 

ευελιξία όσον αφορά την παρεμβολή 

διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεαγοράς, 

όταν αυτό δεν θίγει την ακεραιότητα του 

(18) Παρότι η αύξηση του αριθμού 

νέων υπηρεσιών παρέχει στους τηλεθεατές 

περισσότερες επιλογές, εξακολουθεί να 

είναι απαραίτητη η προστασία του 

συνόλου των προγραμμάτων και των 

καταναλωτών από τη δυσανάλογα συχνή 

προβολή διαφημίσεων και μηνυμάτων 
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προγράμματος. Ωστόσο, για να 

διασφαλιστεί ο ειδικός χαρακτήρας του 

ευρωπαϊκού τηλεοπτικού τοπίου, θα πρέπει 

να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι 

περιορισμοί στις διακοπές 

κινηματογραφικών έργων και τηλεοπτικών 

ταινιών, καθώς και ορισμένων κατηγοριών 

προγραμμάτων για τα οποία εξακολουθεί 

να απαιτείται ειδική προστασία. 

τηλεαγοράς. Ως εκ τούτου, για να 

διασφαλιστεί ο ειδικός χαρακτήρας του 

ευρωπαϊκού τηλεοπτικού τοπίου, θα πρέπει 

να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι 

περιορισμοί στις διακοπές 

κινηματογραφικών έργων και τηλεοπτικών 

ταινιών, καθώς και ορισμένων κατηγοριών 

προγραμμάτων για τα οποία εξακολουθεί 

να απαιτείται ειδική προστασία και να μην 

προβλεφθεί περαιτέρω ευελιξία. 

Αιτιολόγηση 

Υπογραμμίζει τη σημασία διατήρησης των κανόνων των 30 λεπτών μεταξύ διακοπών για 

διαφημίσεις σε κινηματογραφικά έργα, καθώς κάτι τέτοιο θα επηρέαζε δυσανάλογα την 

ακεραιότητα των προγραμμάτων και δεν αντιστοιχεί στις συνήθειες των καταναλωτών, ούτε 

συνιστά επιτακτική ανάγκη για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Παρότι η παρούσα οδηγία δεν 

αυξάνει τον συνολικό χρόνο αποδεκτής 

διαφήμισης μεταξύ των ωρών 7:00και 

23:00, είναι σημαντικό για τους 

τηλεοπτικούς φορείς να διαθέτουν 

μεγαλύτερη ευελιξία και να μπορούν να 

επιλέγουν τον χρόνο προβολής της 

διαφήμισης, ώστε να μεγιστοποιούν τη 

ζήτηση των διαφημιζομένων και τη ροή 

των τηλεθεατών. Το ωριαίο όριο θα 

πρέπει συνεπώς να καταργηθεί και να 

θεσπιστεί ημερήσιο όριο 20% του χρόνου 

των διαφημίσεων μεταξύ των ωρών 

07:00 και 23:00. 

διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Πολλοί τηλεοπτικοί φορείς 

ανήκουν σε μεγαλύτερους ομίλους μέσων 

ενημέρωσης και προβάλλουν 

ανακοινώσεις όχι μόνο σε σχέση με τα 

δικά τους προγράμματα και τα 

δευτερεύοντα προϊόντα που είναι άμεσα 

παράγωγα αυτών των προγραμμάτων, 

αλλά και σε σχέση με προγράμματα 

άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο 

όμιλο μέσων επικοινωνίας. Ο χρόνος 

μετάδοσης που διατίθεται για 

ανακοινώσεις του τηλεοπτικού φορέα 

σχετικά με τα προγράμματα άλλων 

οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο 

μέσων επικοινωνίας δεν θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται στον μέγιστο χρόνο 

ημερησίας μετάδοσης που μπορεί να 

διατίθεται για διαφήμιση και τηλεαγορά. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η παροχή της δυνατότητας σε ομίλους μέσων επικοινωνίας να προβάλλουν ανακοινώσεις σε 

όλους τους τηλεοπτικούς φορείς που κατέχουν σε σχέση με τα προγράμματα των τηλεοπτικών 

φορέων που κατέχουν θα ήταν επιζήμια για τον θεμιτό ανταγωνισμό στον τομέα, καθώς θα 

έδινε αδικαιολόγητο πλεονέκτημα στους κυρίαρχους τομείς. Θα οδηγούσε επίσης σε μη 

αναγκαία αύξηση του όγκου των διαφημίσεων καθώς οι ανακοινώσεις αυτές θα αποκλείονταν 

από τους ποσοτικούς κανόνες. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Οι πάροχοι κατά παραγγελία 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα 

πρέπει να προωθούν την παραγωγή και τη 

διανομή ευρωπαϊκών έργων 

εξασφαλίζοντας ότι οι κατάλογοί τους 

περιέχουν ένα ελάχιστο ποσοστό 

ευρωπαϊκών έργων και ότι παρέχεται σε 

αυτά αρκετή προβολή. 

(21) Οι πάροχοι κατά παραγγελία 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα 

πρέπει να προωθούν την παραγωγή και τη 

διανομή ευρωπαϊκών έργων 

εξασφαλίζοντας, όπου είναι εφικτό και 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, ότι 

οι κατάλογοί τους περιέχουν ένα ελάχιστο 

ποσοστό ευρωπαϊκών έργων χωρίς να 

επηρεάζουν την αρχή της πολυφωνίας 

των μέσων και εφόσον τέτοιου είδους 
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μέτρα δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες που 

παρέχονται στον καταναλωτή. 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Οι πάροχοι κατά παραγγελία 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα 

πρέπει να ενθαρρύνονται να προωθούν 

την παραγωγή και τη διανομή 

ευρωπαϊκών έργων εξασφαλίζοντας ότι οι 

κατάλογοί τους περιέχουν ένα ποσοστό 

ευρωπαϊκών έργων και ότι η εμπειρία 

τηλεθέασης του καταναλωτή δεν 

επηρεάζεται από αυτό. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Για να διασφαλιστεί ικανοποιητικό 

επίπεδο επενδύσεων σε ευρωπαϊκά έργα, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση 

να επιβάλλουν οικονομικές υποχρεώσεις 

στους παρόχους υπηρεσιών κατά 

παραγγελία που είναι εγκατεστημένοι στην 

επικράτειά τους. Οι υποχρεώσεις αυτές 

μπορεί να λάβουν τη μορφή άμεσων 

συνεισφορών για την παραγωγή και την 

απόκτηση δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκά 

έργα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 

επιβάλλουν εισφορές που καταβάλλονται 

σε ένα ταμείο, με βάση τα έσοδα από τις 

κατά παραγγελία υπηρεσίες που 

παρέχονται στο έδαφός τους και 

προορίζονται για αυτό. Η παρούσα 

οδηγία διευκρινίζει ότι, επειδή υπάρχει 

(22) Για να διασφαλιστεί ικανοποιητικό 

επίπεδο επενδύσεων σε ευρωπαϊκά έργα, 

θα πρέπει τα κράτη μέλη να μπορούν να 

επιβάλλουν οικονομικές υποχρεώσεις 

στους παρόχους υπηρεσιών κατά 

παραγγελία που είναι εγκατεστημένοι στην 

επικράτειά τους. Οι υποχρεώσεις αυτές 

μπορεί να λάβουν τη μορφή άμεσων 

συνεισφορών για την παραγωγή και την 

απόκτηση δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκά 

έργα. Οικονομικές υποχρεώσεις μπορούν 

να επιβάλλονται μόνο σε εθνικό επίπεδο 

από τα κράτη μέλη στις κατά παραγγελία 

υπηρεσίες εντός της δικαιοδοσίας τους, 

σύμφωνα με την αρχή της χώρας 

καταγωγής. 



 

AD\1113062EL.docx 21/68 PE589.291v02-00 

 EL 

άμεση σύνδεση μεταξύ των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

των διαφορετικών πολιτιστικών 

πολιτικών των κρατών μελών, 

επιτρέπεται επίσης στα κράτη μέλη να 

επιβάλλουν τέτοιες οικονομικές 

υποχρεώσεις σε εγκατεστημένους σε άλλο 

κράτος μέλος παρόχους κατά παραγγελία 

υπηρεσιών οι οποίες προορίζονται για την 

επικράτειά τους. Στην περίπτωση αυτή, 

οι οικονομικές υποχρεώσεις θα πρέπει να 

επιβάλλονται μόνον επί των εσόδων που 

προκύπτουν από τους τηλεθεατές στο εν 

λόγω κράτος μέλος. 

 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Όταν ένα κράτος μέλος αξιολογεί, 

κατά περίπτωση, κατά πόσον μια κατά 

παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών 

μέσων εγκατεστημένη σε άλλο κράτος 

μέλος απευθύνεται σε τηλεθεατές στην 

επικράτειά του, το κράτος αυτό μπορεί να 

αναφερθεί σε δείκτες, όπως η διαφήμιση 

ή άλλες ενέργειες προώθησης, που 

προορίζονται ειδικά για πελάτες στη δική 

του επικράτεια, δεδομένου ότι η κύρια 

γλώσσα της υπηρεσίας ή η ύπαρξη 

περιεχομένου ή εμπορικών ανακοινώσεων 

προορίζονται ειδικά για τους τηλεθεατές 

του κράτους μέλους λήψης. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 24 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Όταν τα κράτη μέλη επιβάλλουν 

χρηματοοικονομικές συνεισφορές σε 

παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών, οι 

συνεισφορές αυτές θα πρέπει να 

επιδιώκουν την κατάλληλη προώθηση 

των ευρωπαϊκών έργων, κατά τρόπο 

ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι διπλής 

επιβολής για τους παρόχους υπηρεσιών. 

Ως εκ τούτου, 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. 

διαγράφεται 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Για να διασφαλιστεί ότι οι 

υποχρεώσεις σχετικά με την προώθηση 

ευρωπαϊκών έργων δεν υπονομεύουν την 

ανάπτυξη της αγοράς και για να καταστεί 

δυνατή η είσοδος νέων παραγόντων στην 

αγορά, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν 

σημαντική παρουσία στην αγορά δεν θα 

πρέπει να υπόκεινται σε τέτοιες 

απαιτήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις 

επιχειρήσεις με μικρό κύκλο εργασιών και 

χαμηλό αριθμό τηλεθεατών, καθώς και για 

τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 

κατά τα οριζόμενα στη σύσταση 

2003/361/EΚ33της Επιτροπής. Επίσης, 

ενδέχεται να μην είναι ενδεδειγμένο να 

επιβάλλονται τέτοιες απαιτήσεις, στις 

περιπτώσεις στις οποίες – λόγω του 

χαρακτήρα ή του θεματικού τομέα των 

κατά παραγγελία υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων – οι απαιτήσεις 

αυτές θα ήταν ανέφικτες ή αδικαιολόγητες. 

(25) Για να διασφαλιστεί ότι οι 

υποχρεώσεις σχετικά με την προώθηση 

ευρωπαϊκών έργων δεν υπονομεύουν την 

ανάπτυξη της αγοράς και για να καταστεί 

δυνατή η είσοδος νέων παραγόντων στην 

αγορά, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν 

σημαντική παρουσία στην αγορά δεν θα 

πρέπει να υπόκεινται σε τέτοιες 

απαιτήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις 

επιχειρήσεις με μικρό κύκλο εργασιών και 

χαμηλό αριθμό τηλεθεατών, καθώς και για 

τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 

κατά τα οριζόμενα στη σύσταση 

2003/361/EΚ33της Επιτροπής. Επίσης, δεν 

θα ήταν ενδεδειγμένο να επιβάλλονται 

τέτοιες απαιτήσεις, στις περιπτώσεις στις 

οποίες – λόγω του χαρακτήρα ή του 

θεματικού τομέα των κατά παραγγελία 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή του 

ανταγωνισμού με ισοδύναμα ευρωπαϊκά 

έργα – οι απαιτήσεις αυτές θα ήταν 

ανέφικτες ή αδικαιολόγητες. Ωστόσο, θα 

θεωρούσαμε χρήσιμο ένα σύστημα το 
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οποίο θα ενισχύσει τις χρηματοδοτικές 

συνεισφορές για την παραγωγή 

ευρωπαϊκών έργων υψηλής ποιότητας, 

για παράδειγμα, μέσω ευνοϊκών 

φορολογικών μέτρων. 

__________________ __________________ 

33 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 

ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 

20.5.2003, σ. 36). 

33 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 

ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 

20.5.2003, σ. 36). 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξασφαλίσει επαρκή και γεωγραφικά 

διαφοροποιημένη χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του υποπρογράμματος Media του 

προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

για τη στήριξη της κυκλοφορίας 

δημιουργικού περιεχομένου μεταξύ των 

συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της 

βελτίωσης της ψηφιακής διανομής 

ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων 

και της ανάπτυξης καινοτόμων μοντέλων 

χρηματοδότησης για δημιουργικό 

περιεχόμενο. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, 

ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο, στις οποίες οι χρήστες, 

και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, καταναλώνουν 

όλο και περισσότερο οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το 

(26) Νέες προκλήσεις εμφανίζονται, 

ιδίως σε σχέση με τις πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο, στις οποίες οι χρήστες, 

και ιδιαίτερα οι ανήλικοι, καταναλώνουν 

όλο και περισσότερο οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, το 
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επιβλαβές περιεχόμενο και η ρητορική 

μίσους που αποθηκεύονται σε πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο προκαλούν ολοένα και 

μεγαλύτερη ανησυχία. Για τους σκοπούς 

της προστασίας των ανηλίκων από 

επιβλαβές περιεχόμενο και όλων των 

πολιτών από περιεχόμενο που περιέχει 

στοιχεία υποκίνησης βίας ή μίσους, είναι 

αναγκαίο να θεσπιστούν αναλογικοί 

κανόνες για τα θέματα αυτά. 

επιβλαβές περιεχόμενο και η ρητορική 

μίσους που αποθηκεύονται σε πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο προκαλούν ολοένα και 

μεγαλύτερη ανησυχία. Ενώ η αυθαίρετη 

αφαίρεση τέτοιας μορφής περιεχομένου, 

η οποία συχνά βασίζεται σε υποκειμενική 

ερμηνεία, μπορεί να υπονομεύσει την 

ελευθερία της έκφρασης και της 

πληροφόρησης, είναι αναγκαίο, να 

προστατεύονται οι ανήλικοι από 

επιβλαβές περιεχόμενο και όλοι οι πολίτες 

από περιεχόμενο που περιέχει στοιχεία 

υποκίνησης, μεταξύ άλλων, βίας, μίσους ή 

τρομοκρατίας. Είναι επίσης αναγκαίο να 

ενθαρρύνονται οι πάροχοι πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο να εφαρμόζουν 

εκούσια μέτρα για τα θέματα αυτά, 

σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο των 

κρατών μελών και το δίκαιο της Ένωσης, 

και με τις κατευθυντήριες γραμμές που 

εκδίδονται σε τακτική βάση από τις 

αρχές, και με την επιφύλαξη των άρθρων 

14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α. Το πλέον επιβλαβές 

περιεχόμενο, όπως η αδικαιολόγητη βία 

και η πορνογραφία, θα πρέπει να 

υπόκειται σε αυστηρότατα μέτρα. 

 ______________________ 

 1α 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 (ΕΕ L 178 της 

17.07.2000, σ. 1).   

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Ένα σημαντικό μέρος του 

αποθηκευμένου περιεχομένου σε 

(28) Ένα σημαντικό μέρος του 

αποθηκευμένου περιεχομένου σε 
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πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο δεν 

υπόκειται στη συντακτική ευθύνη του 

παρόχου της πλατφόρμας για την 

ανταλλαγή βίντεο. Ωστόσο, οι εν λόγω 

πάροχοι εν γένει καθορίζουν την οργάνωση 

του περιεχομένου, δηλαδή των 

προγραμμάτων ή των βίντεο που παράγουν 

οι χρήστες, μεταξύ άλλων και με 

αυτοματοποιημένα μέσα ή αλγορίθμους. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι εν λόγω 

πάροχοι να υποχρεούνται να λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για την προστασία των 

ανηλίκων από περιεχόμενο που θα 

μπορούσε να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη, καθώς 

και για την προστασία όλων των πολιτών 

από την υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια 

ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα 

αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη 

φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη 

θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή 

την εθνική ή εθνοτική καταγωγή. 

πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο δεν 

υπόκειται στη συντακτική ευθύνη του 

παρόχου της πλατφόρμας για την 

ανταλλαγή βίντεο. Ωστόσο, ορισμένοι 

πάροχοι αποδεικνύουν ότι έχουν την 

ικανότητα να καθορίζουν την οργάνωση 

του περιεχομένου, δηλαδή των 

προγραμμάτων ή των βίντεο που παράγουν 

οι χρήστες, μεταξύ άλλων και με 

αυτοματοποιημένα μέσα ή αλγορίθμους, 

ιδίως με τη σήμανση και τον καθορισμό 

αλληλουχίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι 

εν λόγω πάροχοι να υποχρεούνται να 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την 

προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο 

που θα μπορούσε να βλάψει τη σωματική 

και την πνευματική τους ανάπτυξη, στον 

βαθμό που έχουν λάβει πραγματική 

γνώση του εν λόγω περιεχομένου, καθώς 

και για την προστασία όλων των πολιτών 

από την υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια 

ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας τα 

αίτια της οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη 

φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη 

θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή 

την εθνική ή εθνοτική καταγωγή. Στις 

περιπτώσεις που αυτό είναι πρακτικό και 

εφικτό, πρέπει να εξετάζεται η 

δυνατότητα απόσυρσης του εν λόγω 

περιεχομένου μέσω της χρήσης 

αξιόπιστων συστημάτων αυτόματης 

αναγνώρισης. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Οι πάροχοι πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο θα πρέπει να 

συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο 

στην εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων 

που λαμβάνονται βάσει της παρούσας 

οδηγίας. Θα πρέπει, συνεπώς, να 

ενθαρρύνεται η συρρύθμιση. 

(30) Οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι 

φορείς, μεταξύ άλλων οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών και οι πάροχοι 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, θα πρέπει 

να συμμετέχουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο στην εφαρμογή των 

κατάλληλων μέτρων που λαμβάνονται 

βάσει της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει, 
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συνεπώς, να ενθαρρύνεται η συρρύθμιση 

που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και 

λογοδοσία υπό την παρακολούθηση των 

αρμόδιων εθνικών ρυθμιστικών φορέων. 

Για να εξασφαλιστεί σαφής και συνεκτική 

προσέγγιση ως προς αυτό το ζήτημα σε 

όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να μην έχουν το δικαίωμα να απαιτούν από 

τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο να λαμβάνουν αυστηρότερα από τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία μέτρα 

για την προστασία των ανηλίκων από 

επιβλαβές περιεχόμενο και των πολιτών 

γενικά από περιεχόμενο υποκίνησης βίας ή 

μίσους. Θα πρέπει, ωστόσο, να διατηρηθεί 

η δυνατότητα των κρατών μελών να 

λαμβάνουν τέτοια αυστηρότερα μέτρα 

όταν το περιεχόμενο είναι παράνομο, υπό 

τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις 

διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της 

οδηγίας 2000/31/ΕΚ, και να λαμβάνουν 

μέτρα σε σχέση με περιεχόμενο σε 

δικτυακούς τόπους που περιέχουν ή 

διαδίδουν υλικό παιδικής πορνογραφίας, 

όπως απαιτείται από και επιτρέπεται βάσει 

του άρθρου 25 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου35. Θα πρέπει, επίσης, να 

διατηρηθεί η δυνατότητα για τους 

παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο 

να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα σε 

εθελοντική βάση. 

Για να εξασφαλιστεί σαφής και συνεκτική 

προσέγγιση ως προς αυτό το ζήτημα σε 

όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να μην έχουν το δικαίωμα να απαιτούν από 

τους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο να λαμβάνουν αυστηρότερα από τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία μέτρα 

για την προστασία των ανηλίκων από 

επιβλαβές περιεχόμενο και των πολιτών 

γενικά από περιεχόμενο υποκίνησης βίας ή 

μίσους. Θα πρέπει, ωστόσο, να διατηρηθεί 

η δυνατότητα των κρατών μελών να 

λαμβάνουν τέτοια αυστηρότερα μέτρα 

όταν το περιεχόμενο είναι παράνομο, υπό 

τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις 

διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της 

οδηγίας 2000/31/ΕΚ, και να λαμβάνουν 

μέτρα σε σχέση με περιεχόμενο σε 

δικτυακούς τόπους που περιέχουν ή 

διαδίδουν υλικό παιδικής πορνογραφίας, 

όπως απαιτείται από και επιτρέπεται βάσει 

του άρθρου 25 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου35. Θα πρέπει, επίσης, να 

διατηρηθεί η δυνατότητα για τους 

παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο 

να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα σε 

εθελοντική βάση. 

__________________ __________________ 

35 Οδηγία 2011/93/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 

Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, 

σ.1). 

35 Οδηγία 2011/93/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 

Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, 

σ.1). 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (31α) Για να εξασφαλίσουν την 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

των χρηστών, οι ρυθμιστικές αρχές των 

κρατών μελών, σε συνεργασία με την 

ERGA και την Επιτροπή, θα πρέπει να 

εκδίδουν τακτικά κατευθυντήριες 

γραμμές σχετικά με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ισχύουν για την 

αφαίρεση επιβλαβούς περιεχομένου, 

σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο και τον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Οι καλυπτόμενοι από την παρούσα 

οδηγία πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας 

της πληροφορίας, κατά την έννοια του 

άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ. Οι εν λόγω πάροχοι 

υπόκεινται, συνεπώς, στους κανόνες για 

την εσωτερική αγορά που ορίζονται στο 

άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας, εάν είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος. Είναι 

σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται 

οι ίδιοι κανόνες στους παρόχους 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που δεν 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, με 

σκοπό να διαφυλαχθεί η 

αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων 

στην παρούσα οδηγία μέτρων προστασίας 

των ανηλίκων και των πολιτών και να 

εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 

κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όταν 

οι εν λόγω πάροχοι έχουν είτε μητρική 

(32) Οι καλυπτόμενοι από την παρούσα 

οδηγία πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας 

της πληροφορίας, κατά την έννοια του 

άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ. Οι εν λόγω πάροχοι 

υπόκεινται, συνεπώς, στους κανόνες για 

την εσωτερική αγορά που ορίζονται στο 

άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας, εάν είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος. Είναι 

σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται 

οι ίδιοι κανόνες στους παρόχους 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που δεν 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, με 

σκοπό να διαφυλαχθεί η 

αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων 

στην παρούσα οδηγία μέτρων προστασίας 

των ανηλίκων και των πολιτών και να 

εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 

κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όταν 

οι εν λόγω πάροχοι έχουν είτε μητρική 
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εταιρεία είτε θυγατρική εγκατεστημένη σε 

άλλο κράτος μέλος, ή όταν οι εν λόγω 

πάροχοι ανήκουν σε όμιλο του οποίου μία 

άλλη οντότητα είναι εγκατεστημένη σε 

κράτος μέλος. Προς τον σκοπό αυτό, θα 

πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις για τον 

προσδιορισμό του κράτους μέλους στο 

οποίο θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν την 

έδρα τους οι εν λόγω πάροχοι. Η Επιτροπή 

θα πρέπει να ενημερώνεται για τους 

παρόχους που υπάγονται στη δικαιοδοσία 

κάθε κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των 

κανόνων σχετικά με την ελευθερία 

εγκατάστασης οι οποίοι θεσπίζονται στην 

παρούσα οδηγία και στην οδηγία 

2000/31/ΕΚ. 

εταιρεία είτε θυγατρική εγκατεστημένη σε 

άλλο κράτος μέλος, ή όταν οι εν λόγω 

πάροχοι ανήκουν σε όμιλο του οποίου μία 

άλλη οντότητα είναι εγκατεστημένη σε 

κράτος μέλος. Προς τον σκοπό αυτό, θα 

πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις για τον 

προσδιορισμό του κράτους μέλους στο 

οποίο θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν την 

έδρα τους οι εν λόγω πάροχοι. Η Επιτροπή 

θα πρέπει να ενημερώνεται για τους 

παρόχους που υπάγονται στη δικαιοδοσία 

κάθε κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των 

κανόνων σχετικά με την ελευθερία 

εγκατάστασης οι οποίοι θεσπίζονται στην 

παρούσα οδηγία και στην οδηγία 

2000/31/ΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια 

του «παρόχου πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο» θα πρέπει να είναι ευρύτερη, 

προκειμένου να συμπεριλάβει και τους 

διανομείς γραμμικών υπηρεσιών ή τις 

πλατφόρμες αναμετάδοσης υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, ανεξάρτητα 

από το τεχνικό μέσο αναμετάδοσης που 

χρησιμοποιείται, όπως καλώδιο, 

δορυφόρος, διαδίκτυο. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών 

μελών μπορούν να επιτύχουν τον 

απαιτούμενο βαθμό διαρθρωτικής 

ανεξαρτησίας μόνο εάν έχουν συσταθεί ως 

χωριστές νομικές οντότητες. Συνεπώς, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται την 

ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών 

αρχών από την κυβέρνηση, από τους 

δημόσιους οργανισμούς και από τον 

βιομηχανικό κλάδο, ούτως ώστε να 

εξασφαλίζεται η αμεροληψία των 

αποφάσεών τους. Η εν λόγω απαίτηση 

ανεξαρτησίας δεν θα πρέπει να θίγει τη 

δυνατότητα των κρατών μελών να ιδρύουν 

ρυθμιστικές αρχές που έχουν την εποπτεία 

(33) Οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών 

μελών μπορούν να επιτύχουν τον 

απαιτούμενο βαθμό διαρθρωτικής 

ανεξαρτησίας μόνο εάν έχουν συσταθεί ως 

χωριστές νομικές οντότητες και 

λειτουργικά ανεξάρτητα όργανα αυτών 

των οντοτήτων. Συνεπώς, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία 

των εθνικών ρυθμιστικών αρχών από την 

κυβέρνηση, από τους δημόσιους 

οργανισμούς και από τον βιομηχανικό 

κλάδο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η 

αμεροληψία των αποφάσεών τους. Η εν 

λόγω απαίτηση ανεξαρτησίας δεν θα 

πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών 
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σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα των 

οπτικοακουστικών μέσων και των 

τηλεπικοινωνιών. Οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις 

εκτελεστικές εξουσίες και τους πόρους που 

απαιτούνται για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους, όσον αφορά το 

προσωπικό, την εμπειρογνωσία και τα 

οικονομικά μέσα. Οι δραστηριότητες των 

εθνικών ρυθμιστικών αρχών που 

καθορίζονται δυνάμει της παρούσας 

οδηγίας θα πρέπει να διασφαλίζουν τον 

σεβασμό των στόχων της πολυφωνίας των 

μέσων επικοινωνίας, της πολιτισμικής 

πολυμορφίας, της προστασίας των 

καταναλωτών, της εσωτερικής αγοράς και 

της προώθησης του θεμιτού 

ανταγωνισμού. 

μελών να ιδρύουν ρυθμιστικές αρχές που 

έχουν την εποπτεία σε διάφορους τομείς, 

όπως στον τομέα των οπτικοακουστικών 

μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 

διαθέτουν τις εκτελεστικές εξουσίες και 

τους πόρους που απαιτούνται για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όσον 

αφορά το προσωπικό, την εμπειρογνωσία 

και τα οικονομικά μέσα. Οι 

δραστηριότητες των εθνικών ρυθμιστικών 

αρχών που καθορίζονται δυνάμει της 

παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 

διασφαλίζουν τον σεβασμό των στόχων 

της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, 

της πολιτισμικής πολυμορφίας, της 

προστασίας των καταναλωτών, της 

εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του 

θεμιτού ανταγωνισμού. Θεωρείται 

αναγκαία η θέσπιση της υποχρέωσης για 

τα κράτη μέλη να έχουν ανεξάρτητες και 

αποτελεσματικές ρυθμιστικές αρχές.  Για 

τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 

προβούν στην ίδρυση μιας σειράς 

διοικητικών και οικονομικών 

απαιτήσεων για τη διευκόλυνση αυτών 

των ανεξάρτητων και αποτελεσματικών 

ρυθμιστικών αρχών. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 

ευχέρεια να συμβουλεύεται την ERGA για 

κάθε ζήτημα που συνδέεται με τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 

επικοινωνίας και τις πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο. Η ERGA θα πρέπει να 

επικουρεί την Επιτροπή, παρέχοντας την 

εμπειρογνωσία και τις συμβουλές της, 

καθώς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών. Ειδικότερα, η 

Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της 

ERGA κατά την εφαρμογή της οδηγίας 

(37) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 

ευχέρεια να συμβουλεύεται την ERGA για 

κάθε ζήτημα που συνδέεται με τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 

επικοινωνίας και τις πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο. Η ERGA θα πρέπει να 

επικουρεί την Επιτροπή, παρέχοντας την 

εμπειρογνωσία και τις συμβουλές της, 

καθώς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών. Ειδικότερα, η 

Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της 

ERGA κατά την εφαρμογή της οδηγίας 
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2010/13/ΕΕ με σκοπό να διευκολυνθεί η 

συγκλίνουσα εφαρμογή της σε όλη την 

ψηφιακή ενιαία αγορά. Κατόπιν αιτήματος 

της Επιτροπής, η ERGA θα πρέπει να 

διατυπώνει τη γνώμη της για διάφορα 

θέματα, ιδίως όσον αφορά τη δικαιοδοσία, 

τους κώδικες δεοντολογίας της Ένωσης 

στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων 

και της ρητορικής μίσους, καθώς και τις 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για τρόφιμα υψηλής 

περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι/νάτριο 

και σάκχαρα. 

2010/13/ΕΕ με σκοπό να διευκολυνθεί η 

συνεπής εφαρμογή της σε όλη την 

ψηφιακή ενιαία αγορά. Κατόπιν αιτήματος 

της Επιτροπής, η ERGA θα πρέπει να 

διατυπώνει τη γνώμη της για διάφορα 

θέματα, ιδίως όσον αφορά τη δικαιοδοσία, 

τους κώδικες δεοντολογίας της Ένωσης 

στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων 

και της ρητορικής μίσους. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 38 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 

ικανότητα των κρατών μελών να 

επιβάλλουν υποχρεώσεις για να 

διασφαλίσουν τη δυνατότητα εντοπισμού 

περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος και 

την προσβασιμότητα σ’ αυτό βάσει 

καθορισμένων στόχων γενικού 

συμφέροντος, όπως η πολυφωνία των 

μέσων επικοινωνίας, η ελευθερία του 

λόγου και η πολιτισμική πολυμορφία. Οι 

εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να 

επιβάλλονται μόνον όταν είναι 

απαραίτητες για να επιτευχθούν οι στόχοι 

γενικού συμφέροντος που καθορίζονται 

σαφώς από τα κράτη μέλη σε συμφωνία με 

το ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει ειδικότερα να 

εξετάσουν την ανάγκη για ρυθμιστική 

παρέμβαση ως προς τα αποτελέσματα που 

απορρέουν από τις δυνάμεις της αγοράς. 

Όταν αποφασίζουν να επιβάλουν κανόνες 

για τις δυνατότητες εντοπισμού, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν μόνον 

αναλογικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, 

για την εξυπηρέτηση θεμιτών στόχων 

δημόσιας πολιτικής. 

(38) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 

ικανότητα των κρατών μελών να 

λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν τη 

χωρίς διακρίσεις δυνατότητα εντοπισμού 

περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος και 

την πρόσβαση σ’ αυτό βάσει 

καθορισμένων στόχων γενικού 

συμφέροντος, όπως η πολυφωνία των 

μέσων επικοινωνίας, η ελευθερία του 

λόγου και η πολιτισμική πολυμορφία. Οι 

εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να 

θεσπίζονται μόνον όταν είναι απαραίτητες 

και αναλογικές για να επιτευχθούν οι 

στόχοι γενικού συμφέροντος που 

καθορίζονται σαφώς από τα κράτη μέλη σε 

συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο. Εν 

προκειμένω, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

ειδικότερα να εξετάσουν την ανάγκη για 

ρυθμιστική παρέμβαση ως προς τα 

αποτελέσματα που απορρέουν από τις 

δυνάμεις της αγοράς. Όταν αποφασίζουν 

να θεσπίσουν κανόνες για τις δυνατότητες 

εντοπισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λαμβάνουν μόνον αναλογικά μέτρα σε 

σχέση με τις επιχειρήσεις, για την 

εξυπηρέτηση θεμιτών στόχων δημόσιας 
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πολιτικής. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (38α) Τα δικαιώματα των προσώπων με 

αναπηρία και των ηλικιωμένων να 

συμμετέχουν και να εντάσσονται στην 

κοινωνική και πολιτιστική ζωή της 

Ένωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 

την παροχή προσιτών υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων. Είναι, ως εκ 

τούτου, σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η 

προσβασιμότητα καλύπτεται επαρκώς 

και προβάλλεται στην οδηγία 

2010/13/ΕΕ, σύμφωνα με τη Σύμβαση 

του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρίες.  

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 38 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (38β) Τα μέσα επίτευξης της 

προσβασιμότητας θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες 

πρόσβασης, όπως διερμηνεία στη 

νοηματική γλώσσα, υποτιτλισμό για 

κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής, 

προφορική εκφορά υποτίτλων, ακουστική 

περιγραφή και εύκολα κατανοητή 

περιήγηση στο μενού. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

διαφάνεια και προορατικότητα κατά τη 

βελτίωση αυτών των υπηρεσιών 

πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες 

και τους ηλικιωμένους, αναφέροντας με 

σαφήνεια στις πληροφορίες του 

προγράμματος, καθώς και στον 

ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων, ότι οι 
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υπηρεσίες αυτές διατίθενται, 

απαριθμώντας και εξηγώντας τον τρόπο 

χρήσης των δυνατοτήτων 

προσβασιμότητάς τους, και 

εξασφαλίζοντας ότι είναι προσβάσιμες 

από άτομα με αναπηρία. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (39α) Οποιοδήποτε μέτρο 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που 

εφαρμόζεται σε επίπεδο κράτους μέλους 

πρέπει να τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις 

σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων, ιδίως δε του άρθρου 52. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο αα – στοιχείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(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· 

(i) η υπηρεσία συνίσταται στην 

αποθήκευση ή στη διάθεση μεγάλου 

όγκου προγραμμάτων ή βίντεο 

παραγόμενων από χρήστες, για τα οποία ο 

πάροχος πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο 

δεν φέρει συντακτική ευθύνη· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο αα– στοιχείο ii 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(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· 

(ii) η οργάνωση του αποθηκευμένου 

περιεχομένου καθορίζεται από τον πάροχο 

της υπηρεσίας· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο αα – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(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· 

(iii) ο σκοπός της υπηρεσίας ή ενός 

τμήματός της είναι να παρέχει στο ευρύ 

κοινό προγράμματα και βίντεο 

παραγόμενα από χρήστες, με σκοπό την 

ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την 

εκπαίδευση· 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ββ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 β β) «υπηρεσία πρόσβασης»: πρόσθετη 

δυνατότητα της υπηρεσίας 

οπτικοακουστικών μέσων που βελτιώνει 

την προσβασιμότητα των προγραμμάτων 

για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία. Οι υπηρεσίες πρόσβασης 

περιλαμβάνουν υπότιτλους για κωφούς 
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και άτομα με προβλήματα ακοής, 

ακουστική περιγραφή, προφορική εκφορά 

υποτίτλων ή ακουστικούς υπότιτλους και 

διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα·» 

 β γ) «υποτίτλοι για κωφούς και άτομα 

με προβλήματα ακοής»: συγχρονισμένες 

εναλλακτικές λύσεις οπτικού κειμένου 

τόσο για ομιλιακές όσο και για μη 

ομιλιακές ακουστικές πληροφορίες που 

είναι απαραίτητες για την κατανόηση του 

περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης· 

 β δ) «ακουστική περιγραφή»: 

πρόσθετη ακουστική αφήγηση, με 

παρεμβαλλόμενο διάλογο, που περιγράφει 

τις σημαντικές πτυχές του οπτικού 

περιεχομένου του προγράμματος οι 

οποίες δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές 

μόνον από την κύρια εγγραφή ήχου· 

 β ε) «εκφωνούμενοι υπότιτλοι» ή 

«ακουστικοί υπότιτλοι»: μεγαλόφωνη 

ανάγνωση υποτίτλων στην εθνική γλώσσα 

όταν η ομιλία είναι σε διαφορετική 

γλώσσα· 

 β στ) «διερμηνεία στη νοηματική 

γλώσσα»: ταυτόχρονη μετάφραση τόσο 

των ομιλιακών όσο και των μη ομιλιακών 

ακουστικών πληροφοριών που 

απαιτούνται για την κατανόηση του 

προγράμματος, η οποία παρέχεται στην 

εθνική νοηματική γλώσσα· 

Αιτιολόγηση 

Τροπολογία που συνδέεται με την εκ νέου εισαγωγή των απαιτήσεων προσβασιμότητας. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) εάν ένας πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων έχει τα κεντρικά 

β) εάν ένας πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων έχει τα κεντρικά 
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γραφεία του σε ένα κράτος μέλος αλλά οι 

συντακτικές αποφάσεις για την υπηρεσία 

οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται σε 

άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος αυτός 

θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο 

κράτος μέλος στο οποίο εργάζεται η 

πλειονότητα του προσωπικού του που 

ασχολείται με τη δραστηριότητα της 

υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων·»· 

γραφεία του σε ένα κράτος μέλος αλλά οι 

συντακτικές αποφάσεις για την υπηρεσία 

οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται σε 

άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος αυτός 

θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο 

κράτος μέλος στο οποίο εργάζεται 

σημαντικό μέρος του προσωπικού του που 

ασχολείται με τη δραστηριότητα της 

υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων. Εάν 

σημαντικό μέρος του προσωπικού του 

που ασχολείται με τη δραστηριότητα της 

υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων 

εργάζεται και στα δύο αυτά κράτη μέλη, 

θεωρείται ότι ο πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων είναι 

εγκατεστημένος στο κράτος μέλος όπου 

λαμβάνονται οι περισσότερες συντακτικές 

αποφάσεις κατά την άσκηση της  

δραστηριότητας της υπηρεσίας 

οπτικοακουστικών μέσων· 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4  

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) παραβαίνει προφανώς, σοβαρώς 

και βαρέως τα άρθρα 6 ή 12, ή και τα δύο· 

α) παραβαίνει προφανώς, σοβαρώς 

και βαρέως τα άρθρα 6, 7 ή 12· 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) κατά τους 12 μήνες που 

προηγούνται της κοινοποίησης που 

αναφέρεται στο στοιχείο β) της παρούσας 

παραγράφου, ο πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων έχει, κατά τη 

γνώμη του οικείου κράτους μέλους, 

διαγράφεται 
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παραβεί τις διατάξεις των στοιχείων α), 

β) ή γ) της παραγράφου 2 τουλάχιστον 

δύο φορές· 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) ο πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων έχει 

παραβιάσει τις διατάξεις των στοιχείων 

α), β) ή γ) της παραγράφου 2 τουλάχιστον 

μία φορά μετά την κοινοποίηση που 

προβλέπεται στο στοιχείο β) της 

παρούσας παραγράφου· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε)  το κοινοποιούν κράτος μέλος έχει 

σεβαστεί τα δικαιώματα της υπεράσπισης 

του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων και, ιδίως, έχει 

δώσει στον εν λόγω πάροχο τη δυνατότητα 

να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις 

εικαζόμενες παραβάσεις και τα μέτρα που 

προτίθεται να λάβει. Λαμβάνει δεόντως 

υπόψη τις απόψεις αυτές καθώς και τις 

απόψεις του κράτους μέλους δικαιοδοσίας. 

ε) το κοινοποιούν κράτος μέλος έχει 

σεβαστεί τα δικαιώματα της υπεράσπισης 

του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων και, ιδίως, έχει 

δώσει στον εν λόγω πάροχο τη δυνατότητα 

να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις 

εικαζόμενες παραβάσεις και τα μέτρα που 

προτίθεται να λάβει εντός 15 ημερών από 

την κοινοποίηση του στοιχείου β). 

Λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις 

αυτές καθώς και τις απόψεις του κράτους 

μέλους δικαιοδοσίας. 
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Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4  

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εντός τριών μηνών από την 

κοινοποίηση των μέτρων που έχει λάβει το 

κράτος μέλος, κατ’ εφαρμογή των 

παραγράφων 2 και 3 και έπειτα από 

διαβούλευση με την ERGA, η Επιτροπή 

αποφασίζει για το κατά πόσον τα εν λόγω 

μέτρα είναι συμβατά με το ενωσιακό 

δίκαιο. Η προθεσμία αυτή αρχίζει την 

επομένη της παραλαβής της πλήρους 

κοινοποίησης. Η κοινοποίηση θεωρείται 

πλήρης εάν, εντός τριών μηνών από την 

παραλαβή της ή από την παραλαβή 

οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας που 

ζητήθηκε, η Επιτροπή δεν ζητήσει 

επιπλέον πληροφορίες. 

4. Εντός δύο μηνών από την 

κοινοποίηση των μέτρων που έχει λάβει το 

κράτος μέλος, κατ’ εφαρμογή των 

παραγράφων 2 και 3 και έπειτα από 

διαβούλευση με την ERGA, η Επιτροπή 

αποφασίζει για το κατά πόσον τα εν λόγω 

μέτρα είναι συμβατά με το ενωσιακό 

δίκαιο. Η προθεσμία αυτή αρχίζει την 

επομένη της παραλαβής της πλήρους 

κοινοποίησης. Η κοινοποίηση θεωρείται 

πλήρης εάν, εντός δύο μηνών από την 

παραλαβή της ή από την παραλαβή 

οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας που 

ζητήθηκε, η Επιτροπή δεν ζητήσει 

επιπλέον πληροφορίες. 

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η 

κοινοποίηση είναι ελλιπής, ζητεί όλες τις 

αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. 

Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος 

για την παραλαβή της απάντησης στο εν 

λόγω αίτημα. 

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η 

κοινοποίηση είναι ελλιπής, ζητεί μόνο μία 

φορά όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές 

πληροφορίες. Η Επιτροπή ενημερώνει το 

κράτος μέλος για την παραλαβή της 

απάντησης στο εν λόγω αίτημα. 

Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν παράσχει 

τις ζητηθείσες πληροφορίες εντός της 

προθεσμίας που όρισε η Επιτροπή ή τις 

παράσχει κατά τρόπο ελλιπή, η Επιτροπή 

εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία τα 

μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δυνάμει 

της παραγράφου 2 δεν συμβιβάζονται με 

το ενωσιακό δίκαιο. Εάν η Επιτροπή 

αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν 

συμβιβάζονται προς το ενωσιακό δίκαιο, 

το κράτος μέλος αίρει επειγόντως τα εν 

λόγω μέτρα. 

Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν παράσχει 

τις ζητηθείσες πληροφορίες εντός της 

προθεσμίας που καθόρισε η Επιτροπή ή τις 

παράσχει κατά τρόπο ελλιπή, η Επιτροπή 

εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία τα 

μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δυνάμει 

της παραγράφου 2 δεν συμβιβάζονται με 

το ενωσιακό δίκαιο. Εάν η Επιτροπή 

αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν 

συμβιβάζονται προς το ενωσιακό δίκαιο, 

το κράτος μέλος αίρει επειγόντως τα εν 

λόγω μέτρα το αργότερο εντός δύο 

εβδομάδων από την ημερομηνία της 

αποφάσεως της Επιτροπής. 
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Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη μπορούν, σε 

επείγουσες περιπτώσεις, να παρεκκλίνουν 

από τους όρους που καθορίζονται στην 

παράγραφο 3 στοιχεία β) και γ). Στην 

περίπτωση αυτή, τα μέτρα κοινοποιούνται 

το συντομότερο δυνατό στην Επιτροπή και 

στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του 

οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, μαζί με τους 

λόγους για τους οποίους το κράτος μέλος 

κρίνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη 

παρέκκλισης από τους εν λόγω όρους. 

6. Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν η 

υπηρεσία που παρέχεται από τον πάροχο 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 

παραβιάζει σε μεγάλο βαθμό τους όρους 

που καθορίζονται στα στοιχεία α), β) και 

γ) της παραγράφου 2, σε επείγουσες 

περιπτώσεις, να παρεκκλίνουν από τους 

όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 

3 στοιχεία β) και γ). Στην περίπτωση αυτή, 

τα μέτρα κοινοποιούνται το συντομότερο 

δυνατό στην Επιτροπή και στο κράτος 

μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου 

υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων, μαζί με τους 

λόγους για τους οποίους το κράτος μέλος 

κρίνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη 

παρέκκλισης από τους εν λόγω όρους. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος 

του κράτους μέλους να λάβει τα μέτρα της 

παραγράφου 6, η Επιτροπή εξετάζει τη 

συμβατότητα των κοινοποιηθέντων μέτρων 

με το ενωσιακό δίκαιο το ταχύτερο δυνατό. 

Εάν συμπεράνει ότι τα μέτρα δεν 

συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο, η 

Επιτροπή καλεί το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να μην λάβει τα σχεδιαζόμενα μέτρα 

ή να τερματίσει επειγόντως τα εν λόγω 

μέτρα. 

7. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος 

του κράτους μέλους να λάβει τα μέτρα της 

παραγράφου 6, η Επιτροπή εξετάζει τη 

συμβατότητα των κοινοποιηθέντων μέτρων 

με το ενωσιακό δίκαιο το ταχύτερο δυνατό. 

Εάν συμπεράνει ότι τα μέτρα δεν 

συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο, η 

Επιτροπή καλεί το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να μην λάβει τα σχεδιαζόμενα μέτρα 

ή να τερματίσει επειγόντως τα εν λόγω 

μέτρα το συντομότερο δυνατόν. 
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Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να 

απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία τους να συμμορφώνονται 

με αυστηρότερους ή λεπτομερέστερους 

κανόνες όσον αφορά τα άρθρα 5, 6, 6α, 9, 

10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 έως 26, 30 και 

30α, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες 

αυτοί συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο. 

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να 

απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία τους να συμμορφώνονται 

με αυστηρότερους ή λεπτομερέστερους 

κανόνες όσον αφορά τα άρθρα 6, 6α, 9, 10, 

11, 12, 13, 16, 17, 19 έως 26, 30 και 30α, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί 

συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο και δεν 

περιλαμβάνουν διατάξεις που εισάγουν 

διακρίσεις σε σχέση με την ιθαγένεια ή 

τον τόπο κατοικίας του παρόχου 

υπηρεσιών· 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η Επιτροπή έχει αποφασίσει, έπειτα 

από διαβούλευση με την ERGA ότι τα 

μέτρα είναι συμβατά με το ενωσιακό 

δίκαιο, και ιδίως ότι οι εκτιμήσεις του 

κράτους μέλους που λαμβάνει τα εν λόγω 

μέτρα βάσει των παραγράφων 2 και 3 είναι 

ορθώς θεμελιωμένες. 

γ) η Επιτροπή έχει αποφασίσει, εντός 

δύο μηνών έπειτα από διαβούλευση με την 

ERGA ότι τα μέτρα είναι συμβατά με το 

ενωσιακό δίκαιο, και ιδίως ότι οι 

εκτιμήσεις του κράτους μέλους που 

λαμβάνει τα εν λόγω μέτρα βάσει των 

παραγράφων 2 και 3 είναι ορθώς 

θεμελιωμένες. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ  

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή αποφασίζει εντός 

τριμήνου μετά την κοινοποίηση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 4 στοιχείο 

α). Η προθεσμία αυτή αρχίζει την επομένη 

της παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης. 

Η κοινοποίηση θεωρείται πλήρης εάν, 

εντός 3 μηνών από την παραλαβή της ή 

από την παραλαβή οποιασδήποτε 

πρόσθετης πληροφορίας που ζητήθηκε, η 

Επιτροπή δεν ζητήσει επιπλέον 

πληροφορίες. 

5. Η Επιτροπή αποφασίζει εντός δύο 

μηνών μετά την ηλεκτρονική και την 

επίσημη κοινοποίηση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 4 στοιχείο α). Η 

προθεσμία αυτή αρχίζει την επομένη της 

παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης. Η 

κοινοποίηση θεωρείται πλήρης εάν, εντός 

έξι εβδομάδων, από την παραλαβή της ή 

από την παραλαβή οποιασδήποτε 

πρόσθετης πληροφορίας που ζητήθηκε, η 

Επιτροπή δεν ζητήσει επιπλέον 

πληροφορίες. 

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η 

κοινοποίηση είναι ελλιπής, ζητεί όλες τις 

αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. 

Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος 

για την παραλαβή της απάντησης στο εν 

λόγω αίτημα. 

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η 

κοινοποίηση είναι ελλιπής, ζητεί μόνο μία 

φορά όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές 

πληροφορίες μόνο μία φορά. Η Επιτροπή 

ενημερώνει το κράτος μέλος για την 

παραλαβή της απάντησης στο εν λόγω 

αίτημα. 

Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν παράσχει 

τις ζητηθείσες πληροφορίες εντός της 

προθεσμίας που όρισε η Επιτροπή ή τις 

παράσχει κατά τρόπο ελλιπή, η Επιτροπή 

εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία τα 

μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δυνάμει 

της παραγράφου 3 δεν συμβιβάζονται με 

το ενωσιακό δίκαιο. Εάν η Επιτροπή 

αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν 

συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο, το 

εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα 

προτεινόμενα μέτρα· 

Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν παράσχει 

τις ζητηθείσες πληροφορίες εντός της 

προθεσμίας που καθόρισε η Επιτροπή ή τις 

παράσχει κατά τρόπο ελλιπή, η Επιτροπή, 

εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων από 

την εκπνοή της καθορισθείσας περιόδου 

ή κατόπιν της παραλαβής των ελλιπών 

πληροφοριών, εκδίδει απόφαση ως προς το 

κατά πόσον τα μέτρα που έλαβε το κράτος 

μέλος δυνάμει της παραγράφου 3 είναι ή 

όχι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο. Εάν η 

Επιτροπή αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν 

συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο, το 

εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα 

προτεινόμενα μέτρα· 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ  

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη 7. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν 
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συρρύθμιση και την αυτορρύθμιση με την 

έκδοση κωδίκων δεοντολογίας σε εθνικό 

επίπεδο στους τομείς που συντονίζει η 

παρούσα οδηγία, στον βαθμό που το 

επιτρέπουν τα νομικά τους συστήματα. Οι 

εν λόγω κώδικες σχεδιάζονται κατά τρόπον 

ώστε να είναι ευρύτερα αποδεκτοί από 

τους κύριους ενδιαφερόμενους στα οικεία 

κράτη μέλη. Οι κώδικες δεοντολογίας 

ορίζουν σαφώς και επακριβώς τους 

στόχους τους. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 

τακτική, διαφανή και ανεξάρτητη 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων. 

Προβλέπουν αποτελεσματικά μέτρα 

επιβολής, συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελεσματικών και αναλογικών 

κυρώσεων, κατά περίπτωση. 

συστήματα συρρύθμισης και/ή 

αυτορρύθμισης, για παράδειγμα, με την 

έκδοση κωδίκων δεοντολογίας σε εθνικό 

επίπεδο στους τομείς που συντονίζει η 

παρούσα οδηγία, στον βαθμό που το 

επιτρέπουν τα νομικά τους συστήματα. Τα 

εν λόγω μέτρα σχεδιάζονται κατά τρόπον 

ώστε να είναι ευρύτερα αποδεκτά από τους 

κύριους ενδιαφερόμενους που ενεργούν 

υπό τη δικαιοδοσία των οικείων κρατών 

μελών. Οι κώδικες δεοντολογίας ορίζουν 

σαφώς και επακριβώς τους στόχους τους. 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τακτική, 

διαφανή και ανεξάρτητη παρακολούθηση 

και αξιολόγηση της επίτευξης των 

επιδιωκόμενων στόχων. Προβλέπουν 

αποτελεσματικά μέτρα επιβολής, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελεσματικών και αναλογικών 

κυρώσεων, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο 

της δικαιοδοσίας του κράτους μέλους. 

Τα σχέδια κωδίκων δεοντολογίας της 

Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 

παράγραφοι 2 και 4, καθώς και οι 

τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις των 

ισχυόντων κωδίκων δεοντολογίας της 

Ένωσης, υποβάλλονται στην Επιτροπή από 

τα υπογράφοντα μέρη των εν λόγω 

κωδίκων. 

Τα σχέδια κωδίκων δεοντολογίας της 

Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 

παράγραφοι 2 και 4, καθώς και οι 

τροποποιήσεις ή οι επεκτάσεις των 

ισχυόντων κωδίκων δεοντολογίας της 

Ένωσης, υποβάλλονται στην Επιτροπή από 

τα υπογράφοντα μέρη των εν λόγω 

κωδίκων προς ενημέρωση. 

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την 

ERGA να διατυπώσει τη γνώμη της 

σχετικά με τα σχέδια, τις τροποποιήσεις ή 

τις επεκτάσεις των εν λόγω κωδίκων. Η 

Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει τους εν 

λόγω κώδικες, κατά περίπτωση. 

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την 

ERGA να διατυπώσει τη γνώμη της 

σχετικά με τα σχέδια, τις τροποποιήσεις ή 

τις επεκτάσεις των εν λόγω κωδίκων. Η 

Επιτροπή δημοσιεύει τους εν λόγω κώδικες 

και παρέχει ενημέρωση σχετικά με 

αυτούς, κατά περίπτωση. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 8 α (νέα) 



 

PE589.291v02-00 42/68 AD\1113062EL.docx 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) Προστίθεται νέα παράγραφος που 

έχει ως εξής: 

 "8α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 

ικανότητα των κρατών μελών να 

επιβάλλουν υποχρεώσεις για να 

διασφαλίσουν την προσβασιμότητα σε 

αυτό και την κατάλληλη προβολή 

περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος 

βάσει καθορισμένων στόχων γενικού 

συμφέροντος, όπως η πολυφωνία των 

μέσων επικοινωνίας, η ελευθερία του 

λόγου και η πολιτισμική πολυμορφία.»· 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8  

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα 

ενδεδειγμένα μέσα ώστε οι υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων που παρέχονται 

από παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων υπό τη 

δικαιοδοσία τους να μην εμπεριέχουν 

οποιαδήποτε υποκίνηση βίας ή μίσους 

ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους 

ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με 

το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική 

καταγωγή, τη θρησκεία ή την πίστη, την 

αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο 

προσανατολισμό. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα 

ενδεδειγμένα και εφαρμόσιμα μέσα ώστε 

οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που 

παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων υπό τη 

δικαιοδοσία τους να μην εμπεριέχουν 

οποιαδήποτε υποκίνηση βίας ή μίσους 

ενάντια ομάδας προσώπων ή μέλους 

ομάδας τα αίτια της οποίας σχετίζονται με 

το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική 

καταγωγή, τη θρησκεία ή την πίστη, την 

αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο 

προσανατολισμό. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 6α – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη 

μέλη να αναπτύξουν την παιδεία στα 

μέσα επικοινωνίας ως ένα μελλοντικά 

βιώσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων των παιδιών ώστε να 

κατανοούν τη διαφορά μεταξύ 

περιεχομένου και εμπορικών 

ανακοινώσεων. 

Αιτιολόγηση 

Τα παιδιά βλέπουν μεγάλο όγκο περιεχομένου που ενδεχομένως δεν προορίζεται αρχικά για 

αυτά. Ένα καλό και μελλοντικά βιώσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της παιδείας στα μέσα 

επικοινωνίας είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών ώστε να είναι κατανοητή η 

διαφορά μεταξύ περιεχομένου και εμπορικών επικοινωνιών. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 6 α – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή και η ERGA 

ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων να 

ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 

σχετικά με τα συστήματα συρρύθμισης 

που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την 

Ένωση. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή 

διευκολύνει την εκπόνηση ενωσιακών 

κωδίκων δεοντολογίας. 

3. Η Επιτροπή και η ERGA 

ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων να 

ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 

σχετικά με τα συστήματα συρρύθμισης 

που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την 

Ένωση. Η Επιτροπή, από κοινού με την 

ERGA, ενθαρρύνονται στην εκπόνηση 

ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10  

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 7 



 

PE589.291v02-00 44/68 AD\1113062EL.docx 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) το άρθρο 7 διαγράφεται· (10) το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο: 

 «Άρθρο 7 

 1. Τα κράτη μέλη εκπονούν μέτρα με 

σκοπό να εξασφαλισθεί ότι οι υπηρεσίες 

που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία τους καθίστανται 

σταδιακά προσβάσιμες από άτομα με 

αναπηρία. Τα μέτρα αυτά εκπονούνται  

σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 

παράγοντες, περιλαμβανομένων και 

παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων καθώς και οργανώσεων που 

εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία. 

 2. Η Επιτροπή και η ERGA 

διευκολύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των παρόχων 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

 3. Τα μέτρα, μνεία των οποίων 

γίνεται στην παράγραφο 1, 

περιλαμβάνουν την απαίτηση για τους 

παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων να υποβάλλουν στα κράτη μέλη 

έκθεση σε ετήσια βάση σχετικά με τα 

μέτρα που έλαβαν και την πρόοδο που 

σημειώθηκε όσον αφορά τη σταδιακή 

επίτευξη της προσβασιμότητας των 

υπηρεσιών τους στα άτομα με αναπηρίες. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 

δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών. 

 4. Τα μέτρα, μνεία των οποίων 

γίνεται στην παράγραφο 1, ενθαρρύνουν 

τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων να 

αναπτύσσουν και να δημοσιοποιούν τα 

σχέδια δράσης για την προσβασιμότητα 

τα οποία έθεσαν σε εφαρμογή με σκοπό 

να καταστήσουν βαθμιαία τις υπηρεσίες 

τους πιο προσβάσιμες στα άτομα με 

αναπηρίες. Τα εν λόγω σχέδια δράσης 

κοινοποιούνται στις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές. 
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 5. Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης, 

συμπεριλαμβανομένων δημόσιων 

κοινοποιήσεων και ανακοινώσεων σε 

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, που 

καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό μέσω 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 

παρέχονται, όπου αυτό είναι εφικτό, κατά 

τρόπο προσβάσιμο για άτομα με 

αναπηρίες, συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ 

άλλων, υπότιτλους για κωφούς και άτομα 

με προβλήματα ακοής, διερμηνεία στη 

νοηματική γλώσσα και ηχητικό μήνυμα, 

και ακουστική περιγραφή για τυχόν 

οπτικές πληροφορίες. 

 6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων να προωθούν, μέσω των πολιτικών 

τους για την απόκτηση περιεχόμενου, τον 

προγραμματισμό και τη σύνταξη, την 

παροχή υπηρεσιών πρόσβασης ως μέρος 

των πακέτων των παραγωγών 

περιεχομένου. 

 7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων καθιστούν διαθέσιμες τις 

ιστοσελίδες τους, τις διαδικτυακές 

εφαρμογές και τις υπηρεσίες που 

βασίζονται στην κινητή τηλεφωνία, 

συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών 

κινητών τηλεφώνων που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας, κατά τρόπο συνεκτικό και 

κατάλληλο για την αντίληψη, τη 

λειτουργία και την κατανόηση των 

χρηστών, και κατά τρόπο σταθερό που 

διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με 

διάφορους παράγοντες χρηστών και 

τεχνολογίες υποβοήθησης που διατίθενται 

σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – στοιχείο ii 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α) η παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο 

ii) τροποποιείται ως εξής: 

‘(ii) να εισάγουν ή να προάγουν 

διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού· 

‘(ii) να εισάγουν ή να προάγουν 

διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, 

εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής 

προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, 

γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης 

γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής 

μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού·» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013) 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α α) Προστίθεται το ακόλουθο 

στοιχείο: 

 «iv α) να απευθύνονται σε ανήλικους·» 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 -α β) Η παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
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τροποποιείται ως εξής: 

ε) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά 

απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε 

ανήλικους και να ενθαρρύνουν υπέρμετρη 

κατανάλωση των ποτών αυτών· 

ε) οι οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά ή ποτά 

με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη 
απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε 

ανήλικους και να ενθαρρύνουν υπέρμετρη 

κατανάλωση των ποτών αυτών· 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=EL) 

 

Αιτιολόγηση 

Περιορισμός της διαφήμισης ενεργειακών ποτών 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

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

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α γ) Προστίθεται το ακόλουθο 

στοιχείο: 

 ‘ζ α) απαγορεύονται οποιεσδήποτε 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις οι οποίες συνοδεύουν 

προγράμματα που παρακολουθούνται σε 

μεγάλο βαθμό από παιδιά, ή 

περιλαμβάνονται στα προγράμματα 

αυτά.» 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται διαγράφεται 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=EL
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από το ακόλουθο κείμενο: 

‘2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

τη συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις οι οποίες συνοδεύουν 

προγράμματα που παρακολουθούνται σε 

μεγάλο βαθμό από παιδιά, ή 

περιλαμβάνονται στα προγράμματα αυτά, 

σχετικά με τρόφιμα και ποτά που 

περιέχουν συστατικά και ουσίες με 

επιπτώσεις στη διατροφή και τη 

φυσιολογία, των οποίων δεν συνιστάται η 

υπερβολική πρόσληψη στη συνολική 

διατροφή , και ιδίως τα λιπαρά, τα trans-

λιπαρά οξέα, το αλάτι ή το νάτριο και τα 

σάκχαρα. 

 

Οι εν λόγω κώδικες θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για την 

αποτελεσματική μείωση της έκθεσης των 

ανηλίκων σε οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις για τρόφιμα και ποτά με 

υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σάκχαρα 

ή λιπαρά, ή που για άλλον λόγο δεν είναι 

σύμφωνα με τις εθνικές ή διεθνείς 

διατροφικές οδηγίες. Οι εν λόγω κώδικες 

θα πρέπει να προβλέπουν ότι οι 

οπτικοακουστικές εμπορικές 

ανακοινώσεις δεν πρέπει να δίνουν 

έμφαση στη θετική ποιότητα των 

διατροφικών πτυχών των εν λόγω τροφών 

και ποτών. 

 

Η Επιτροπή και η ERGA ενθαρρύνουν 

την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

σχετικά με τα συστήματα αυτορρύθμισης 

και συρρύθμισης που εφαρμόζονται σε 

ολόκληρη την Ένωση. Κατά περίπτωση, 

η Επιτροπή διευκολύνει την εκπόνηση 

κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης· ’ 
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Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β  

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά. Οι κώδικες 

αυτοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

να περιορίζουν αποτελεσματικά την 

έκθεση ανηλίκων σε οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις για 

οινοπνευματώδη ποτά. 

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας για την αυτορρύθμιση και 

συρρύθμιση όσον αφορά ακατάλληλες 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά. Οι κώδικες 

αυτοί, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές 

στα κράτη μέλη, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για να περιορίζουν 

αποτελεσματικά την έκθεση ανηλίκων σε 

οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις 

για οινοπνευματώδη ποτά. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή και η ERGA 

ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών σχετικά με τα συστήματα 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που 

εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διευκολύνει 

την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας της 

Ένωσης· 

4. Η Επιτροπή και η ERGA 

ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών σχετικά με τα συστήματα 

αυτορρύθμισης και συρρύθμισης που 

εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 

Κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις 

αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, η Επιτροπή εξετάζει το 

ενδεχόμενο να διευκολύνει την εκπόνηση 

κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης με 

βάση τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη 

μέλη· 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 11α.  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο 9α 

 Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να 

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα που δεν 

εισάγουν διακρίσεις για την αρμόζουσα 

προβολή των γενικού ενδιαφέροντος 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Τα 

μέτρα αυτά είναι αναλογικά και 

επιδιώκουν γενικούς στόχους όπως την 

πολυφωνία των μέσων, την ελευθερία του 

λόγου και την πολιτισμική πολυμορφία, 

όπως ευκρινώς προσδιορίζονται από τα 

κράτη μέλη σε συμφωνία με το δίκαιο της 

Ένωσης. 

 Τα εν λόγω μέτρα επιβάλλονται μόνον 

όταν είναι απαραίτητες για να 

επιτευχθούν οι στόχοι γενικού 

συμφέροντος που καθορίζονται σαφώς 

από τα κράτη μέλη σε συμφωνία με το 

ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, τα 

κράτη μέλη εξετάζουν ειδικότερα την 

ανάγκη για ρυθμιστική παρέμβαση ως 

προς τα αποτελέσματα που απορρέουν 

από τις δυνάμεις της αγοράς. Όταν 

αποφασίζουν να επιβάλουν κανόνες για 

τις δυνατότητες εντοπισμού, τα κράτη 

μέλη επιβάλλουν μόνον αναλογικές 

υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, για την 

εξυπηρέτηση θεμιτών στόχων δημόσιας 

πολιτικής.» 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 β (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9 β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 11β. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 9β 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 

προγράμματα και οι υπηρεσίες των 

παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων δεν μπορούν να τροποποιηθούν 

χωρίς τη συγκατάθεσή τους, όπως για 

παράδειγμα με εμπορικές επικαλύψεις.» 

Αιτιολόγηση 

Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να τροποποιούνται από τρίτους χωρίς τη 

συναίνεση του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δεν ενθαρρύνουν ευθέως την αγορά 

ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών· 

β) δεν ενθαρρύνουν την αγορά ή 

μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών· 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η τοποθέτηση προϊόντος 

επιτρέπεται σε όλες τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, εκτός από τα 

ειδησεογραφικά προγράμματα και 

προγράμματα επικαιρότητας, τα 

προγράμματα για θέματα καταναλωτών, 

θρησκευτικά προγράμματα και 

προγράμματα που παρακολουθούνται σε 

2. Η τοποθέτηση προϊόντος 

επιτρέπεται σε όλες τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, εκτός από τα 

ειδησεογραφικά προγράμματα και 

προγράμματα επικαιρότητας, τα 

προγράμματα για θέματα καταναλωτών, 

θρησκευτικά προγράμματα και 

προγράμματα για παιδιά. 
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μεγάλο βαθμό από παιδιά. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β)  δεν ενθαρρύνουν ευθέως την αγορά 

ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών· 

β)  δεν ενθαρρύνουν την αγορά ή 

μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών· 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν 

ότι τα προγράμματα που παρέχονται από 

παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία 

τους, τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν 

σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική 

ανάπτυξη των ανηλίκων, διατίθενται μόνο 

κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι, κανονικά, 

οι ανήλικοι δεν τα ακούν ούτε τα βλέπουν. 

Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν 

την επιλογή της ώρας μετάδοσης, μέσα 

εξακρίβωσης της ηλικίας ή άλλα τεχνικά 

μέτρα. Είναι αναλογικά προς την δυνητική 

βλάβη που μπορεί να προκαλέσει το 

πρόγραμμα. 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν 

ότι τα προγράμματα που παρέχονται από 

παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία 

τους, τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν 

σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική 

ανάπτυξη των ανηλίκων, όπως η 

διαφήμιση για οινοπνευματώδη ποτά ή 

τυχερά παιχνίδια, διατίθενται μόνο κατά 

τρόπο που διασφαλίζει ότι, κανονικά, οι 

ανήλικοι δεν τα ακούν ούτε τα βλέπουν. 

Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν 

την επιλογή της ώρας μετάδοσης, μέσα 

εξακρίβωσης της ηλικίας ή άλλα τεχνικά 

μέτρα. Είναι αναλογικά προς την δυνητική 

βλάβη που μπορεί να προκαλέσει το 

πρόγραμμα. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 
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Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως η 

αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, 

υπόκειται σε αυστηρότατα μέτρα, όπως η 

κρυπτογράφηση και ο αποφασιστικός 

γονικός έλεγχος· 

Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως η 

αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, 

υπόκειται σε αυστηρότατα μέτρα, όπως η 

κρυπτογράφηση και ο αποφασιστικός 

γονικός έλεγχος, καθώς και στα μέτρα 

μνεία των οποίων γίνεται στην 

παράγραφο 1·  

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 

όπου είναι εφικτό και κάνοντας χρήση 

των κατάλληλων μέσων, οι πάροχοι κατά 

παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία 

τους διαθέτουν μερίδιο τουλάχιστον 20% 

των ευρωπαϊκών έργων στον κατάλογό 

τους. Κάθε χρηματοοικονομική 

συνεισφορά είναι συμβατή με το 

ενωσιακό δίκαιο, ιδίως δε με τους 

κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, και  

δεν επηρεάζει αρνητικά τους 

καταναλωτές. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15  

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

απαιτούν από τους παρόχους κατά 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

απαιτούν από τους παρόχους κατά 



 

PE589.291v02-00 54/68 AD\1113062EL.docx 

EL 

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 

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. 

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. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επαρκή 

και γεωγραφικά διαφοροποιημένη 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

υποπρογράμματος Media του 

προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

για τη στήριξη της κυκλοφορίας 

δημιουργικού περιεχομένου μεταξύ των 

συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της 
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βελτίωσης της ψηφιακής διανομής 

ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων 

και της ανάπτυξης καινοτόμων μοντέλων 

χρηματοδότησης για δημιουργικό 

περιεχόμενο. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 15α. στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 

τροποποιείται ως εξής: 

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 

λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το ενωσιακό 

δίκαιο για να εξασφαλίζει ότι οι 

τηλεοπτικοί οργανισμοί που υπάγονται στη 

δικαιοδοσία του δεν μεταδίδουν κατ’ 

αποκλειστικότητα εκδηλώσεις οι οποίες 

θεωρούνται από το εν λόγω κράτος μέλος 

ως μείζονος σημασίας για την κοινωνία, 

κατά τρόπον ώστε μια σημαντική μερίδα 

του κοινού στο εν λόγω κράτος μέλος να 

εμποδίζεται να παρακολουθήσει τις 

εκδηλώσεις αυτές μέσω ζωντανής ή 

αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν 

τηλεοπτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση που 

πράξει κάτι τέτοιο, το οικείο κράτος μέλος 

καταρτίζει κατάλογο των εθνικών ή μη 

εθνικών εκδηλώσεων τις οποίες θεωρεί ως 

μείζονος σημασίας για την κοινωνία. 

Πράττει τούτο με σαφή και διαφανή τρόπο 

και εγκαίρως. Επίσης, το οικείο κράτος 

μέλος καθορίζει εάν οι εκδηλώσεις αυτές 

πρέπει να είναι διαθέσιμες για ολική ή 

μερική ζωντανή κάλυψη ή, όπου είναι 

αναγκαίο ή σκόπιμο για αντικειμενικούς 

λόγους δημοσίου συμφέροντος, ολική ή 

μερική αναμεταδιδόμενη κάλυψη.» 

‘1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 

λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το ενωσιακό 

δίκαιο για να εξασφαλίζει ότι οι 

τηλεοπτικοί οργανισμοί που υπάγονται στη 

δικαιοδοσία του δεν μεταδίδουν κατ’ 

αποκλειστικότητα εκδηλώσεις οι οποίες 

θεωρούνται από το εν λόγω κράτος μέλος 

ως μείζονος σημασίας για την κοινωνία, 

κατά τρόπον ώστε μια σημαντική μερίδα 

του κοινού στο εν λόγω κράτος μέλος να 

εμποδίζεται να παρακολουθήσει τις 

εκδηλώσεις αυτές μέσω ζωντανής ή 

αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν 

τηλεοπτικό πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη 

απαιτούν επίσης από τους τηλεοπτικούς 

οργανισμούς που υπάγονται στη 

δικαιοδοσία τους να μεταδίδουν αυτά τα 

μείζονος σημασίας για την κοινωνία 

γεγονότα κατά τρόπο προσβάσιμο για 

όσους έχουν λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρίες. Σε περίπτωση που πράξει κάτι 

τέτοιο, το οικείο κράτος μέλος καταρτίζει 

κατάλογο των εθνικών ή μη εθνικών 

εκδηλώσεων τις οποίες θεωρεί ως μείζονος 

σημασίας για την κοινωνία. Πράττει τούτο 

με σαφή και διαφανή τρόπο και εγκαίρως. 

Επίσης, το οικείο κράτος μέλος καθορίζει 

εάν οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να είναι 

διαθέσιμες για ολική ή μερική ζωντανή 
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κάλυψη ή, όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο 

για αντικειμενικούς λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, ολική ή μερική 

αναμεταδιδόμενη κάλυψη.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=EL) 

Αιτιολόγηση 

Τροπολογία που συνδέεται με την εκ νέου εισαγωγή των απαιτήσεων προσβασιμότητας στο 

άρθρο 7. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός 

των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των 

σίριαλ και των ντοκιμαντέρ), 

κινηματογραφικών έργων και 

ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι 

δυνατόν να διακόπτεται για διαφημίσεις 

και/ή τηλεπωλήσεις μία φορά για κάθε 

προγραμματισμένη χρονική περίοδο 

διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών. 

Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός 

των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των 

σίριαλ και των ντοκιμαντέρ), 

κινηματογραφικών έργων και 

ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι 

δυνατόν να διακόπτεται για διαφημίσεις 

και/ή τηλεπωλήσεις μία φορά για κάθε 

προγραμματισμένη χρονική περίοδο 

διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών. 

Απαγορεύεται η παρεμβολή διαφήμισης ή 

τηλεαγοράς κατά τη διάρκεια 

θρησκευτικών τελετών ή παιδικών 

προγραμμάτων. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο) 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 22 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 16α. το άρθρο 22 τροποποιείται ως 

εξής: 
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«Η τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεπώληση 

αλκοολούχων ποτών πρέπει να τηρεί τα 

ακόλουθα κριτήρια:  

«Η τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεπώληση 

αλκοολούχων ποτών και ποτών με υψηλή 

περιεκτικότητα σε καφεΐνη πρέπει να 

τηρεί τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) να μην απευθύνεται ειδικά στους 

ανήλικους ούτε, ιδίως, να εμφανίζει 

ανήλικους να καταναλώνουν τέτοια ποτά·  

α) να μην απευθύνεται ειδικά στους 

ανήλικους ούτε, ιδίως, να εμφανίζει 

ανήλικους να καταναλώνουν τέτοια ποτά· 

β) να μη συσχετίζει την κατανάλωση 

αλκοολούχων ποτών με βελτιωμένες 

σωματικές επιδόσεις ή την οδήγηση 

οχημάτων· 

β) να μη συσχετίζει την κατανάλωση 

αλκοολούχων ποτών ή ποτών με υψηλή 

περιεκτικότητα σε καφεΐνη με 

βελτιωμένες σωματικές επιδόσεις ή την 

οδήγηση οχημάτων· 

γ) να μην προκαλεί την εντύπωση ότι 

η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευνοεί 

την κοινωνική ή σεξουαλική επιτυχία· 

γ) να μην προκαλεί την εντύπωση ότι 

η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ή 

ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε 

καφεΐνη ευνοεί την κοινωνική ή 

σεξουαλική επιτυχία· 

δ) να μην αφήνει να υπονοηθεί ότι τα 

αλκοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές 

ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, 

ηρεμιστικά ή καταπραϋντικά· 

δ) να μην αφήνει να υπονοηθεί ότι τα 

αλκοολούχα ποτά ή τα ποτά με υψηλή 

περιεκτικότητα σε καφεΐνη έχουν 

θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως 

διεγερτικά, ηρεμιστικά ή καταπραϋντικά· 

ε) να μην ενθαρρύνει την άμετρη 

κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και να 

μη δίνει αρνητική εικόνα της αποχής από 

την κατανάλωσή τους ή της μετρημένης 

κατανάλωσής τους· 

ε) να μην ενθαρρύνει την άμετρη 

κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ή ποτών 

με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη και 

να μη δίνει αρνητική εικόνα της αποχής 

από την κατανάλωσή τους ή της 

μετρημένης κατανάλωσής τους· 

στ) στ) να μην τονίζει ως προτέρημα 

των ποτών την υψηλή περιεκτικότητά τους 

σε οινόπνευμα. 

στ) να μην τονίζει ως προτέρημα των 

ποτών την υψηλή περιεκτικότητά τους σε 

οινόπνευμα ή καφεΐνη. 

Αιτιολόγηση 

Περιορισμός της διαφήμισης ενεργειακών ποτών 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17  

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η ημερήσια αναλογία τηλεοπτικών 

διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων 

τηλεπώλησης κατά το διάστημα από 7:00 

έως 23:00 δεν υπερβαίνει το 20%. 

1. Η ημερήσια αναλογία τηλεοπτικών 

διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων 

τηλεπώλησης εντός δεδομένης 

ωρολογιακής ώρας δεν υπερβαίνει το 

20%. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται: διαγράφεται 

α)  σε ανακοινώσεις τηλεοπτικού 

φορέα για τα δικά του προγράμματα και 

δευτερεύοντα προϊόντα και άμεσα 

παράγωγα προϊόντα των εν λόγω 

προγραμμάτων ή για προγράμματα άλλων 

οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο 

μέσων επικοινωνίας· 

 

β)  στις ανακοινώσεις χορηγίας·  

γ)  στις τοποθετήσεις προϊόντων.  

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

18. Το κεφάλαιο VIII διαγράφεται· διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι η επαναφορά του άρθρου 27 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ που 

περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα σε σχέση με την προστασία των ανηλίκων κατά την τηλεοπτική 

μετάδοση. 
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Τροπολογία  82 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19  

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 

και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, τα κράτη 

μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να 

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για: 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 

και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, τα κράτη 

μέλη ενθαρρύνουν και μεριμνούν ώστε οι 

πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να 

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για: 

α) την προστασία των ανηλίκων από 

περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη 

φυσική, πνευματική ή ηθική τους 

ανάπτυξη· 

α)  την προστασία των ανηλίκων από 

περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τη 

φυσική και την πνευματική τους ανάπτυξη· 

β) την προστασία όλων των πολιτών 

από περιεχόμενο που εμπεριέχει 

υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια ομάδας 

προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της 

οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη 

φυλετική καταγωγή, το χρώμα, τη 

θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή 

την εθνική ή εθνοτική καταγωγή. 

β) την προστασία όλων των πολιτών 

από περιεχόμενο που εμπεριέχει 

υποκίνηση βίας ή μίσους ενάντια ομάδας 

προσώπων ή μέλους ομάδας τα αίτια της 

οποίας σχετίζονται με το φύλο, τη φυλή, το 

χρώμα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, 

την αναπηρία, την εθνική ή εθνοτική 

καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση, τα 

γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τα 

πολιτικά ή άλλα φρονήματα, την ιδιότητα 

μέλους εθνικής μειονότητας, την 

περιουσία, τη γέννηση, την ηλικία ή τον 

γενετήσιο προσανατολισμό· 

 β α) τον περιορισμό της έκθεσης των 

παιδιών στη διαφήμιση ανθυγιεινών 

τροφίμων και ποτών σε πλατφόρμες 

ανταλλαγής βίντεο. 

2. Η καταλληλότητα των μέτρων 

κατά την έννοια της παραγράφου 1 

καθορίζεται με βάση τη φύση του 

επίμαχου περιεχομένου, τη βλάβη που 

μπορεί να προκαλέσει, τα 

χαρακτηριστικά της κατηγορίας 

προσώπων που πρέπει να 

προστατεύονται, καθώς και τα 

δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 

που διακυβεύονται, 

συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων 

των παρόχων πλατφόρμας ανταλλαγής 
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βίντεο και των χρηστών που έχουν 

δημιουργήσει και/ή μεταφορτώσει το 

περιεχόμενο, καθώς και το δημόσιο 

συμφέρον. 

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, κατά 

περίπτωση: 
2. Τα μέτρα αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση: 

α)  τον καθορισμό και την εφαρμογή, 

στους όρους και τις προϋποθέσεις των 

παρόχων πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, 

των εννοιών της υποκίνησης βίας ή μίσους, 

όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 

στοιχείο β), και του περιεχομένου που 

μπορεί να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ανηλίκων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 

αντίστοιχα· 

α)  τον καθορισμό των δικαιωμάτων 

και των καθηκόντων των χρηστών, στους 

όρους και τις προϋποθέσεις των παρόχων 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο, σε σχέση 

με την υποκίνηση βίας ή μίσους, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), 

και του περιεχομένου που μπορεί να 

βλάψει τη σωματική, πνευματική ή ηθική 

ανάπτυξη των ανηλίκων, σύμφωνα με τα 

άρθρα 6 και 12 αντίστοιχα και τις 

κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται 

από τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών 

μελών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 

4· 

β)  τη θέσπιση και χρησιμοποίηση 

μηχανισμών που επιτρέπουν στους χρήστες 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο να 

αναφέρουν ή να επισημαίνουν στον 

εκάστοτε πάροχο της πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο το αναφερόμενο στην 

παράγραφο 1 περιεχόμενο που είναι 

αποθηκευμένο στην πλατφόρμα του· 

β)  τη θέσπιση και χρησιμοποίηση 

φιλικών προς τον χρήστη μηχανισμών που 

επιτρέπουν στους χρήστες πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο να αναφέρουν ή να 

επισημαίνουν στον εκάστοτε πάροχο της 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο το 

αναφερόμενο στην παράγραφο 1 

περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στην 

πλατφόρμα του· 

γ)  τη θέσπιση και χρησιμοποίηση 

συστημάτων επαλήθευσης της ηλικίας των 

χρηστών της πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο σε σχέση με το περιεχόμενο που 

μπορεί να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ανηλίκων· 

γ)  τη θέσπιση και χρησιμοποίηση 

συστημάτων ή άλλων τεχνικών μέσων για 

την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών 

της πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο σε 

σχέση με γνωστό περιεχόμενο που μπορεί 

να βλάψει τη σωματική ή την πνευματική 

ανάπτυξη των ανηλίκων· 

δ)  τη θέσπιση και χρησιμοποίηση 

συστημάτων που επιτρέπουν στους 

χρήστες της πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο να αξιολογούν το περιεχόμενο που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1· 

δ)  τη θέσπιση και χρησιμοποίηση 

συστημάτων που επιτρέπουν στους 

χρήστες της πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο να αξιολογούν το περιεχόμενο που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1· 

ε)  την παροχή συστημάτων γονικού 

ελέγχου σε σχέση με περιεχόμενο που 

μπορεί να βλάψει τη σωματική, 

πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των 

ανηλίκων· 

ε)  την παροχή συστημάτων γονικού 

ελέγχου σε σχέση με περιεχόμενο που 

μπορεί να βλάψει τη σωματική ή την 

πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων· 
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στ)  τη θέσπιση και εφαρμογή 

συστημάτων μέσω των οποίων οι πάροχοι 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο εξηγούν 

στους χρήστες της πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο τη συνέχεια που δόθηκε 

στην αναφερόμενη στο στοιχείο β) 

αναφορά ή επισήμανσή τους. 

στ)  τη θέσπιση και εφαρμογή 

διάφανων, ευκολόχρηστων και 

αποτελεσματικών συστημάτων και 

διαδικασιών μέσω των οποίων οι πάροχοι 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο 

χειρίζονται και επιλύουν θέματα που 

εγείρουν οι χρήστες της πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο και κοινοποιούν, κατά 

περίπτωση, τη συνέχεια που δόθηκε στην 

εφαρμογή των αναφερόμενων στα 

στοιχεία α) έως στ) μέτρων. 

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πάροχοι πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο 

να αναλάβουν πάραυτα μέτρα, μόλις 

καταστεί γνωστό ή υπάρξει ενημέρωση 

για τον παράνομο χαρακτήρα 

περιεχόμενου, με σκοπό την άρση ή την 

απενεργοποίηση της πρόσβασης στο εν 

λόγω περιεχόμενο σύμφωνα με την οδηγία 

2000/31/ΕΚ· 

 2α. Η καταλληλότητα των μέτρων 

κατά την έννοια της παραγράφου 1 

καθορίζεται με βάση τη φύση του 

επίμαχου περιεχομένου, τη βλάβη που 

μπορεί να προκαλέσει, τα 

χαρακτηριστικά της κατηγορίας 

προσώπων που πρέπει να 

προστατεύονται, καθώς και τα 

δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 

που διακυβεύονται, 

συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων 

των παρόχων πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο και των χρηστών που έχουν 

δημιουργήσει και/ή μεταφορτώσει το 

περιεχόμενο, καθώς και το δημόσιο 

συμφέρον και την προστασία της 

ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης. 

3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής 

των μέτρων των παραγράφων 1 και 2, τα 

κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συρρύθμιση 

που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 

7. 

3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής 

των μέτρων των παραγράφων 1 και 2, τα 

κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συρρύθμιση 

που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 

7. 

4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους 

αναγκαίους μηχανισμούς αξιολόγησης της 

καταλληλότητας των μέτρων που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, τα 

οποία λαμβάνονται από τους παρόχους 

4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους 

απαραίτητους μηχανισμούς για την 

αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων 

σχετικά με τη διαφάνεια, την 

αναγκαιότητα, την αποτελεσματικότητα 
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πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Τα κράτη 

μέλη αναθέτουν αυτό το καθήκον στις 

αρχές που έχουν διοριστεί σύμφωνα με το 

άρθρο 30. 

και την καταλληλότητα των μέτρων που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, τα 

οποία λαμβάνονται από τους παρόχους 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο. Τα κράτη 

μέλη αναθέτουν αυτό το καθήκον στις 

αρχές που έχουν διοριστεί σύμφωνα με το 

άρθρο 30. Τα κράτη μέλη εκδίδουν τις 

αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι στα 

μέτρα που λαμβάνονται γίνεται σεβαστή η 

ελευθερία έκφρασης και η ανάγκη 

ενημέρωσης των χρηστών. Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραμμές εκπονούνται σε 

συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και 

ERGA· 

5. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν 

στους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο μέτρα τα οποία είναι αυστηρότερα 

από τα μέτρα των παραγράφων 1 και 2. 

Δεν απαγορεύεται στα κράτη μέλη να 

επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα όσον 

αφορά το παράνομο περιεχόμενο. Κατά τη 

λήψη αυτών των μέτρων, τα κράτη μέλη 

τηρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 

από το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης, 

όπως, ανάλογα με την περίπτωση, εκείνων 

που καθορίζονται στα άρθρα 14 και 15 της 

οδηγίας 2000/31/ΕΚ ή του άρθρου 25 της 

οδηγίας 2011/93/ΕΕ. 

5. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν 

στους παρόχους πλατφόρμας ανταλλαγής 

βίντεο μέτρα τα οποία είναι αυστηρότερα 

από τα μέτρα των παραγράφων 1 και 2. 

Δεν απαγορεύεται στα κράτη μέλη να 

επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα όσον 

αφορά το παράνομο περιεχόμενο. Κατά τη 

λήψη αυτών των μέτρων, τα κράτη μέλη 

τηρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 

από το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης, 

όπως, ανάλογα με την περίπτωση, εκείνων 

που καθορίζονται στα άρθρα 14 και 15 της 

οδηγίας 2000/31/ΕΚ ή του άρθρου 25 της 

οδηγίας 2011/93/ΕΕ. 

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 

διαθεσιμότητα μηχανισμών υποβολής 

καταγγελιών και προσφυγής για την 

επίλυση διαφορών μεταξύ των χρηστών 

και παρόχων πλατφορμών ανταλλαγής 

βίντεο σχετικά με την εφαρμογή των 

κατάλληλων μέτρων που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 2. 

 

7. Η Επιτροπή και η ERGA 

ενθαρρύνουν τους παρόχους πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο να ανταλλάσσουν 

βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα 

συστήματα συρρύθμισης που 

εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διευκολύνει 

την εκπόνηση ενωσιακών κωδίκων 

δεοντολογίας. 

7.  Η Επιτροπή και η ERGA 

ενθαρρύνουν τους παρόχους πλατφόρμας 

ανταλλαγής βίντεο να ανταλλάσσουν 

βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα 

συστήματα συρρύθμισης που 

εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διευκολύνει 

την εκπόνηση ενωσιακών κωδίκων 

δεοντολογίας. 

8. Οι πάροχοι πλατφόρμας 8. Οι πάροχοι πλατφόρμας 
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ανταλλαγής βίντεο ή, κατά περίπτωση, οι 

οργανώσεις που τους εκπροσωπούν για τα 

θέματα αυτά, υποβάλλουν στην Επιτροπή 

σχέδιο κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης, 

καθώς και τροποποιήσεις των 

υφιστάμενων ενωσιακών κωδίκων 

δεοντολογίας. Η Επιτροπή μπορεί να 

ζητήσει από την ERGA να διατυπώσει τη 

γνώμη της σχετικά με τα σχέδια, τις 

τροποποιήσεις ή τις επεκτάσεις του πεδίου 

εφαρμογής των εν λόγω κωδίκων 

δεοντολογίας. Η Επιτροπή μπορεί να 

δώσει την κατάλληλη δημοσιότητα στους 

εν λόγω κώδικες δεοντολογίας. 

ανταλλαγής βίντεο ή, κατά περίπτωση, οι 

οργανώσεις που τους εκπροσωπούν για τα 

θέματα αυτά, υποβάλλουν στην Επιτροπή 

σχέδιο κωδίκων δεοντολογίας της Ένωσης, 

καθώς και τροποποιήσεις των 

υφιστάμενων ενωσιακών κωδίκων 

δεοντολογίας, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4. Η 

Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την 

ERGA να διατυπώσει τη γνώμη της 

σχετικά με τα σχέδια, τις τροποποιήσεις ή 

τις επεκτάσεις του πεδίου εφαρμογής των 

εν λόγω κωδίκων δεοντολογίας. Η 

Επιτροπή δίνει την κατάλληλη 

δημοσιότητα στους εν λόγω κώδικες 

δεοντολογίας προάγοντας βέλτιστες 

πρακτικές. 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που δεν 

είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά 

τους, αλλά έχουν είτε μητρική εταιρεία είτε 

θυγατρική που είναι εγκατεστημένη στην 

επικράτειά τους, ή ανήκουν σε όμιλο που 

έχει οντότητα εγκατεστημένη στην 

επικράτειά τους, θεωρείται ότι είναι 

εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους για 

τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 1 

της οδηγίας 2000/31/ΕΟΚ. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο 

 α)  που δεν είναι εγκατεστημένοι στην 

επικράτειά τους, αλλά έχουν είτε μητρική 

εταιρεία είτε θυγατρική που είναι 

εγκατεστημένη στην επικράτειά τους, ή 

ανήκουν σε όμιλο που έχει οντότητα 

εγκατεστημένη στην επικράτειά τους, 

 β)  που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα 

κράτη μέλη απευθυνόμενοι παράλληλα 
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στους τηλεθεατές της επικράτειάς τους, 

να θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένοι 

στην επικράτειά τους για τους σκοπούς του 

άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2000/31/ΕΟΚ. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 

δεύτερου εδαφίου και, όταν υπάρχουν 

πολλές θυγατρικές εγκατεστημένες σε 

διαφορετικό κράτος μέλος η καθεμία, ή 

όταν υπάρχουν αρκετές άλλες επιχειρήσεις 

του ομίλου κάθε μία από τις οποίες είναι 

εγκατεστημένη σε διαφορετικό κράτος 

μέλος, τα οικεία κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν ότι ο πάροχος ορίζει σε 

ποια από τα εν λόγω κράτη μέλη θα 

πρέπει να θεωρηθεί ότι βρίσκεται η έδρα 

του. 

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 

δεύτερου εδαφίου και, όταν υπάρχουν 

πολλές θυγατρικές εγκατεστημένες σε 

διαφορετικό κράτος μέλος η καθεμία, ή 

όταν υπάρχουν αρκετές άλλες επιχειρήσεις 

του ομίλου κάθε μία από τις οποίες είναι 

εγκατεστημένη σε διαφορετικό κράτος 

μέλος, θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένες 

στο κράτος μέλος όπου εργάζεται η 

πλειονότητα του προσωπικού. 

Αιτιολόγηση 

Η παροχή της δυνατότητας στις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο να επιλέγουν το κράτος μέλος 

όπου θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένες σύμφωνα με την παρούσα οδηγία θα ήταν δυσανάλογη 

καθώς θα επέτρεπε πρακτικές άγρας αρμόδιου δικαστηρίου (forum-shopping). Ο 

προσδιορισμός της θέσης της πλειονότητας του προσωπικού συνιστά ένα σαφές και αξιόπιστο 

κριτήριο προκειμένου να καθοριστεί ο τόπος εγκατάστασης της πλατφόρμας στην Ένωση. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28 β – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή κατάλογο των παρόχων 

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή κατάλογο των παρόχων 
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πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που είναι 

εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους και 

τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ 

βάσει των οποίων θεμελιώνεται η 

δικαιοδοσία τους. Επικαιροποιούν τον 

κατάλογο σε τακτική βάση. Η Επιτροπή 

εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες ανεξάρτητες 

ρυθμιστικές αρχές έχουν πρόσβαση σε 

αυτές τις πληροφορίες. 

πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο που είναι 

εγκατεστημένοι ή θεωρείται ότι είναι 

εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους 

σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 βάσει των οποίων 

θεμελιώνεται η δικαιοδοσία τους. 

Επικαιροποιούν τον κατάλογο σε τακτική 

βάση. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι 

αρμόδιες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές 

έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 28β – παράγραφος 2α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Εάν, κατά την εφαρμογή της 

παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δεν 

συμφωνούν για το ποιο κράτος μέλος έχει 

δικαιοδοσία, παραπέμπουν το θέμα στην 

Επιτροπή αμελλητί. Η Επιτροπή μπορεί 

να ζητήσει από την ERGA να διατυπώσει 

τη γνώμη της επί του θέματος εντός 15 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 

του αιτήματος. 

Αιτιολόγηση 

Καθώς οι πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο συνήθως απευθύνονται σε τηλεθεατές σε ολόκληρη 

την Ένωση, θα μπορούσαν να προκύψουν διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών κατά τον 

προσδιορισμό των αρμόδιων κρατών μελών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να δρα προκειμένου να καθορίζει το κράτος μέλος που 

έχει δικαιοδοσία, όπως κάνει για τις άλλες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με το 

άρθρο 3. 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν 

επαρκείς εξουσίες επιβολής της 

νομοθεσίας για την αποτελεσματική 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές να διαθέτουν 

επαρκείς εξουσίες επιβολής και πόρους 

της νομοθεσίας για την αποτελεσματική 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ορίζουν ένα 

ενιαίο και δημοσίως διαθέσιμο σημείο 

επαφής για πληροφορίες και υποβολή 

καταγγελιών σχετικά με τα ζητήματα 

προσβασιμότητας που αναφέρονται στο 

άρθρο 7. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 

έχουν χωριστούς ετήσιους 

προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί 

δημοσιοποιούνται. Τα κράτη μέλη 

μεριμνούν ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές να διαθέτουν τους κατάλληλους 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που 

τους επιτρέπουν να εκτελούν τα 

καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, 

καθώς και να συμμετέχουν και να 

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 

έχουν χωριστούς ετήσιους 

προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί 

δημοσιοποιούνται. Τα κράτη μέλη 

μεριμνούν ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς 

και ανθρώπινους πόρους που τους 

επιτρέπουν να εκτελούν τα καθήκοντα που 

τους έχουν ανατεθεί, καθώς και να 

συμμετέχουν και να συμβάλλουν ενεργά 
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συμβάλλουν ενεργά στην ERGA. στην ERGA. 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30α – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να συνεργάζεται και να παρέχει στα 

μέλη της τις αναγκαίες πληροφορίες για 

την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως 

όσον αφορά τα άρθρα 3 και 4· 

δ) να συνεργάζεται και να παρέχει στα 

μέλη της τις αναγκαίες πληροφορίες για 

την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως 

όσον αφορά τα άρθρα 3, 4 και 7· 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 30α – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να διατυπώνει γνώμες, όταν της το 

ζητεί η Επιτροπή, για τα θέματα που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 

στοιχείο β), στο άρθρο 6α παράγραφος 3 

και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4, 

καθώς και για κάθε ζήτημα που συνδέεται 

με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, 

ιδίως με την προστασία των ανηλίκων και 

την υποκίνηση μίσους.»· 

ε) να διατυπώνει γνώμες, όταν της το 

ζητεί η Επιτροπή, για τα θέματα που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 

στοιχείο β), στο άρθρο 6α παράγραφος 3 

και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4, 

καθώς και για κάθε ζήτημα που συνδέεται 

με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, 

ιδίως με την προστασία των ανηλίκων, την 

υποκίνηση μίσους, την πολυφωνία των 

μέσων και την προστασία της ελευθερίας 

έκφρασης και πληροφόρησης.»· 
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