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Τροπολογία 12
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Μια τηλεοπτική εκπομπή είναι μια 
γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην 
οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [….] 2007, η οποία 
προσφέρεται από έναν πάροχο υπηρεσιών 
μέσων επικοινωνίας για την ταυτόχρονη 
παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση 
ένα πρόγραμμα μεταδόσεων· ο πάροχος 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας μπορεί να 
προσφέρει έναν αριθμό ακουστικών ή 
οπτικοακουστικών προγραμμάτων 
μεταδόσεων (κανάλια). Οι νομικές 
υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 
μπορούν να εφαρμόζονται, αλλά μόνο σε 
συγκεκριμένα κανάλια εκπομπής
παρεχόμενα από συγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να παρέχουν σαφή 
αιτιολόγηση των υποχρεώσεων 
«μεταφοράς σήματος» στην εθνική τους 
νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω υποχρεώσεις είναι διαφανείς, 
αναλογικές και κατάλληλα ορισμένες. Εν 
προκειμένω, οι κανόνες «μεταφοράς 
σήματος» πρέπει να εκπονούνται κατά 
τρόπο ώστε να παρέχονται επαρκή κίνητρα 
για αποδοτικές επενδύσεις στην υποδομή. 
Οι κανόνες «μεταφοράς σήματος» πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης 
σε τακτά διαστήματα προκειμένου να 
συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τις εξελίξεις στην αγορά, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να είναι 
ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους 
στόχους. Δεδομένης της ταχείας 
μεταβολής των συνθηκών στην 

(24) Οι νομικές υποχρεώσεις «μεταφοράς 
σήματος» μπορούν να εφαρμόζονται σε 
συγκεκριμένες ραδιοφωνικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και 
συμπληρωματικές υπηρεσίες 
παρεχόμενες από συγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Οι 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων  
ορίζονται στο άρθρο 1 (δ) της οδηγίας 
89/552/ΕΚ της 3ης Οκτωβρίου 1989 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την άσκηση 
τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (οδηγία 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων). Τα 
κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν σαφή 
αιτιολόγηση των υποχρεώσεων 
«μεταφοράς σήματος» στην εθνική τους 
νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω υποχρεώσεις είναι διαφανείς, 
αναλογικές και κατάλληλα ορισμένες. Εν 
προκειμένω, οι κανόνες «μεταφοράς 
σήματος» πρέπει να εκπονούνται κατά 
τρόπο ώστε να παρέχονται επαρκή κίνητρα 
για αποδοτικές επενδύσεις στην υποδομή. 
Οι κανόνες «μεταφοράς σήματος» πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης 
σε τακτά διαστήματα προκειμένου να 
συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τις εξελίξεις στην αγορά, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να είναι 
ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους 
στόχους. Οι συμπληρωματικέ υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες για τη βελτίωση 
της προσβασιμότητας των χρηστών με 
αναπηρίες, όπως υπηρεσία 
τηλεεικονογραφίας, υπηρεσία 
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τεχνολογία και στην αγορά η εν λόγω 
πλήρης επανεξέταση πρέπει να διεξάγεται 
τουλάχιστον ανά τριετία, απαιτείται δε η 
διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης με 
όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Ένα 
ή περισσότερα κανάλια εκπομπής 
μπορούν να συμπληρώνονται από
υπηρεσίες για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας των χρηστών με 
αναπηρίες, όπως υπηρεσία 
τηλεεικονογραφίας, υπηρεσία 
υποτιτλισμού, ακουστικής περιγραφής ή 
νοηματικής γλώσσας.

υποτιτλισμού, ακουστικής περιγραφής ή 
νοηματικής γλώσσας, χωρίς να 
εξαντλούνται σε αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του άρθρου 31 στο χρόνο, ενόψει νέων 
πλατφορμών και υπηρεσιών, και να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την 
πρόσβαση θεατών και ακροατών τόσο σε γραμμικές όσο και σε μη γραμμικές υπηρεσίες όπου 
τούτο ενδείκνυται, το δυνάμει πεδίο αυτής της διάταξης χρειάζεται να επεκταθεί στις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με τη νέα οδηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 
Τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται επίσης στην αιτιολογική σκέψη 24.

Τροπολογία 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Μια τηλεοπτική εκπομπή είναι μια 
γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην 
οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [….] 2007, η οποία 
προσφέρεται από έναν πάροχο υπηρεσιών 
μέσων επικοινωνίας για την ταυτόχρονη 
παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση 
ένα πρόγραμμα μεταδόσεων· ο πάροχος 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας μπορεί να 
προσφέρει έναν αριθμό ακουστικών ή 
οπτικοακουστικών προγραμμάτων 
μεταδόσεων (κανάλια). Οι νομικές 
υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 

(24) Οι νομικές υποχρεώσεις «μεταφοράς 
σήματος» μπορούν να εφαρμόζονται σε 
συγκεκριμένες ραδιοφωνικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και 
συμπληρωματικές υπηρεσίες 
παρεχόμενες από συγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Οι 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων  
ορίζονται στο άρθρο 1 (α) της οδηγίας 
89/552/ΕΚ της 3ης Οκτωβρίου 1989 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την άσκηση 
τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (οδηγία 
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μπορούν να εφαρμόζονται, αλλά μόνο σε 
συγκεκριμένα κανάλια εκπομπής
παρεχόμενα από συγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να παρέχουν σαφή 
αιτιολόγηση των υποχρεώσεων 
«μεταφοράς σήματος» στην εθνική τους 
νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω υποχρεώσεις είναι διαφανείς, 
αναλογικές και κατάλληλα ορισμένες. Εν 
προκειμένω, οι κανόνες «μεταφοράς 
σήματος» πρέπει να εκπονούνται κατά 
τρόπο ώστε να παρέχονται επαρκή κίνητρα 
για αποδοτικές επενδύσεις στην υποδομή. 
Οι κανόνες «μεταφοράς σήματος» πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης 
σε τακτά διαστήματα προκειμένου να 
συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τις εξελίξεις στην αγορά, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να είναι 
ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους 
στόχους. Δεδομένης της ταχείας 
μεταβολής των συνθηκών στην 
τεχνολογία και στην αγορά η εν λόγω 
πλήρης επανεξέταση πρέπει να διεξάγεται 
τουλάχιστον ανά τριετία, απαιτείται δε η 
διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης με 
όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Ένα 
ή περισσότερα κανάλια εκπομπής 
μπορούν να συμπληρώνονται από
υπηρεσίες για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας των χρηστών με 
αναπηρίες, όπως υπηρεσία 
τηλεεικονογραφίας, υπηρεσία 
υποτιτλισμού, ακουστικής περιγραφής ή 
νοηματικής γλώσσας.

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων). Τα 
κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν σαφή 
αιτιολόγηση των υποχρεώσεων 
«μεταφοράς σήματος» στην εθνική τους 
νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω υποχρεώσεις είναι διαφανείς, 
αναλογικές και κατάλληλα ορισμένες. Εν 
προκειμένω, οι κανόνες «μεταφοράς 
σήματος» πρέπει να εκπονούνται κατά 
τρόπο ώστε να παρέχονται επαρκή κίνητρα 
για αποδοτικές επενδύσεις στην υποδομή. 
Οι κανόνες «μεταφοράς σήματος» πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης 
σε τακτά διαστήματα προκειμένου να 
συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τις εξελίξεις στην αγορά, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να είναι 
ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους 
στόχους. Μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων μπορούν να 
συμπληρώνονται από υπηρεσίες για τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας των 
χρηστών με αναπηρίες, όπως υπηρεσία 
τηλεεικονογραφίας, υπηρεσία 
υποτιτλισμού, ακουστικής περιγραφής ή 
νοηματικής γλώσσας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του άρθρου 31 στο χρόνο, ενόψει νέων 
πλατφορμών και υπηρεσιών, και να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την 
πρόσβαση θεατών και ακροατών τόσο σε γραμμικές όσο και σε μη γραμμικές υπηρεσίες όπου 
τούτο ενδείκνυται, το δυνάμει πεδίο αυτής της διάταξης χρειάζεται να επεκταθεί στις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με τη νέα οδηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 
Τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται επίσης στην αιτιολογική σκέψη 24.
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Τροπολογία 14
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Μια τηλεοπτική εκπομπή είναι μια 
γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην 
οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [….] 2007, η οποία 
προσφέρεται από έναν πάροχο υπηρεσιών 
μέσων επικοινωνίας για την ταυτόχρονη 
παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση 
ένα πρόγραμμα μεταδόσεων· ο πάροχος 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας μπορεί να 
προσφέρει έναν αριθμό ακουστικών ή 
οπτικοακουστικών προγραμμάτων 
μεταδόσεων (κανάλια). Οι νομικές 
υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 
μπορούν να εφαρμόζονται, αλλά μόνο σε 
συγκεκριμένα κανάλια εκπομπής
παρεχόμενα από συγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να παρέχουν σαφή 
αιτιολόγηση των υποχρεώσεων 
«μεταφοράς σήματος» στην εθνική τους 
νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω υποχρεώσεις είναι διαφανείς, 
αναλογικές και κατάλληλα ορισμένες. Εν 
προκειμένω, οι κανόνες «μεταφοράς 
σήματος» πρέπει να εκπονούνται κατά 
τρόπο ώστε να παρέχονται επαρκή κίνητρα 
για αποδοτικές επενδύσεις στην υποδομή. 
Οι κανόνες «μεταφοράς σήματος» πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης 
σε τακτά διαστήματα προκειμένου να 
συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τις εξελίξεις στην αγορά, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να είναι 
ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους 
στόχους. Δεδομένης της ταχείας μεταβολής 
των συνθηκών στην τεχνολογία και στην 
αγορά η εν λόγω πλήρης επανεξέταση 
πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον ανά 

(24) Οι νομικές υποχρεώσεις «μεταφοράς 
σήματος» σχετικά με την 
προσβασιμότητα και άλλες 
συμπληρωματικές υπηρεσίες μπορούν να 
εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες 
ραδιοφωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων που 
παρέχονται από έναν πάροχο υπηρεσιών 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 (δ) της οδηγίας 89/551/ΕΚ της 
3ης Οκτωβρίου 1989 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων 
(οδηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων). Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρέχουν σαφή αιτιολόγηση των 
υποχρεώσεων «μεταφοράς σήματος» στην 
εθνική τους νομοθεσία, ώστε να 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις 
είναι διαφανείς, αναλογικές και κατάλληλα 
ορισμένες. Εν προκειμένω, οι κανόνες 
«μεταφοράς σήματος» πρέπει να 
εκπονούνται κατά τρόπο ώστε να 
παρέχονται επαρκή κίνητρα για αποδοτικές 
επενδύσεις στην υποδομή. Οι κανόνες 
«μεταφοράς σήματος» πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης σε 
τακτά διαστήματα προκειμένου να 
συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τις εξελίξεις στην αγορά, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να είναι 
ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους 
στόχους. Δεδομένης της ταχείας μεταβολής 
των συνθηκών στην τεχνολογία και στην 
αγορά η εν λόγω πλήρης επανεξέταση 
πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον ανά 
τριετία, απαιτείται δε η διεξαγωγή 
δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους 
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τριετία, απαιτείται δε η διεξαγωγή 
δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους. Ένα ή 
περισσότερα κανάλια εκπομπής μπορούν 
να συμπληρώνονται από υπηρεσίες για τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας των 
χρηστών με αναπηρίες, όπως υπηρεσία 
τηλεεικονογραφίας, υπηρεσία 
υποτιτλισμού, ακουστικής περιγραφής ή 
νοηματικής γλώσσας.

άμεσα ενδιαφερόμενους. Οι 
συμπληρωματικές υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες 
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των 
χρηστών με αναπηρίες, όπως υπηρεσία 
τηλεεικονογραφίας, υπηρεσία 
υποτιτλισμού, ακουστικής περιγραφής ή 
νοηματικής γλώσσας, χωρίς να 
εξαντλούνται σε αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δυνάμει πεδίο αυτής της διάταξης χρειάζεται να επεκταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 
νέας οδηγίας υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Οι κανόνες «μεταφοράς σήματος»πρέπει να 
επεκταθούν σε άλλες σημαντικές υποχρεώσεις πέραν των σχετικών με την προσβασιμότητα, π.χ. 
στις συμπληρωματικές υπηρεσίες για ομάδες του κοινού ή για το κοινό στο σύνολό του. 

Τροπολογία 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Μια τηλεοπτική εκπομπή είναι μια 
γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην 
οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [….] 2007, η οποία 
προσφέρεται από έναν πάροχο υπηρεσιών 
μέσων επικοινωνίας για την ταυτόχρονη 
παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση 
ένα πρόγραμμα μεταδόσεων· ο πάροχος 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας μπορεί να 
προσφέρει έναν αριθμό ακουστικών ή 
οπτικοακουστικών προγραμμάτων 
μεταδόσεων (κανάλια). Οι νομικές 
υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 
μπορούν να εφαρμόζονται, αλλά μόνο σε 
συγκεκριμένα κανάλια εκπομπής
παρεχόμενα από συγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να παρέχουν σαφή 

(24) Οι νομικές υποχρεώσεις «μεταφοράς 
σήματος» μπορούν να εφαρμόζονται στην 
περίπτωση ραδιοφωνικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και 
σε συγκεκριμένες συμπληρωματικές 
υπηρεσίες παρεχόμενες από συγκεκριμένο 
πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Οι 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων  
ορίζονται στο άρθρο 1 (α) της οδηγίας 
89/551/ΕΚ της 3ης Οκτωβρίου 1989 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την άσκηση 
τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (οδηγία 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων). Τα 
κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν σαφή 
αιτιολόγηση των υποχρεώσεων 
«μεταφοράς σήματος» στην εθνική τους 
νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εν 
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αιτιολόγηση των υποχρεώσεων 
«μεταφοράς σήματος» στην εθνική τους 
νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω υποχρεώσεις είναι διαφανείς, 
αναλογικές και κατάλληλα ορισμένες. Εν 
προκειμένω, οι κανόνες «μεταφοράς 
σήματος» πρέπει να εκπονούνται κατά 
τρόπο ώστε να παρέχονται επαρκή κίνητρα 
για αποδοτικές επενδύσεις στην υποδομή. 
Οι κανόνες «μεταφοράς σήματος» πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης 
σε τακτά διαστήματα προκειμένου να 
συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τις εξελίξεις στην αγορά, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να είναι 
ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους 
στόχους. Δεδομένης της ταχείας 
μεταβολής των συνθηκών στην 
τεχνολογία και στην αγορά η εν λόγω 
πλήρης επανεξέταση πρέπει να διεξάγεται 
τουλάχιστον ανά τριετία, απαιτείται δε η 
διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης με 
όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Ένα 
ή περισσότερα κανάλια εκπομπής 
μπορούν να συμπληρώνονται από
υπηρεσίες για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας των χρηστών με 
αναπηρίες, όπως υπηρεσία 
τηλεεικονογραφίας, υπηρεσία 
υποτιτλισμού, ακουστικής περιγραφής ή 
νοηματικής γλώσσας.

λόγω υποχρεώσεις είναι διαφανείς, 
αναλογικές και κατάλληλα ορισμένες. Εν 
προκειμένω, οι κανόνες «μεταφοράς 
σήματος» πρέπει να εκπονούνται κατά 
τρόπο ώστε να παρέχονται επαρκή κίνητρα 
για αποδοτικές επενδύσεις στην υποδομή. 
Οι κανόνες «μεταφοράς σήματος» πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης 
σε τακτά διαστήματα προκειμένου να 
συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τις εξελίξεις στην αγορά, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να είναι 
ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους 
στόχους. Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες 
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των 
χρηστών με αναπηρίες, όπως υπηρεσία 
τηλεεικονογραφίας, υπηρεσία 
υποτιτλισμού, ακουστικής περιγραφής ή 
νοηματικής γλώσσας, χωρίς να 
εξαντλούνται σε αυτές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την πρόσβαση των τηλεθεατών και των 
ακροατών τόσο σε γραμμικές όσο και σε μη γραμμικές υπηρεσίες  Το πεδίο θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να επεκταθεί στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με τη νέα οδηγία για 
τις εν λόγω υπηρεσίες. Αντί για υπηρεσίες "προσβασιμότητας" θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο 
όρος "συμπληρωματικές" υπηρεσίες, ώστε να καλύπτεται οιαδήποτε ειδική υπηρεσία η οποία 
προορίζεται για συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα (όπως υποτιτλισμός, ραδιοκειμενογραφία ή 
τηλεκειμενογραφία).
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Τροπολογία 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Κατά την εφαρμογή των μέτρων για 
τη μεταφορά της οδηγίας 2002/58/ΕΚ στο 
εθνικό δίκαιο, οι αρχές και τα δικαστήρια 
των κρατών μελών πρέπει όχι απλώς να 
ερμηνεύουν την εθνική τους νομοθεσία 
κατά τρόπο σύμφωνο προς την οδηγία 
αυτή, αλλά και να διασφαλίζουν ότι δεν 
βασίζονται σε ερμηνεία η οποία 
παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα ή 
γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας, 
όπως η αρχή της αναλογικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενσωματώνει και υλοποιεί, στην οδηγία  COM(2007) 698 τελικό που τροποποιεί 
την οδηγία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής, την απόφαση του Δικαστηρίου της 29ης Ιανουαρίου 2008 έτσι ώστε η οδηγία 
να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή χωρίς ωστόσο να 
παραγνωρίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας, 
περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (που αναφέρονται στο άρθρο 
17, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Τροπολογία 17
Ignasi Guardans Cambó

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2002/22/EΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων για 
την προστασία των καταναλωτών, ιδίως 
των οδηγιών 93/13/ΕΚ και 97/7/ΕΚ, και 
των εθνικών κανόνων που είναι σύμφωνοι 
με το κοινοτικό δίκαιο.

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων για 
την προστασία των καταναλωτών και 
άλλων κανόνων για τη διαφάνεια κατά 
την άσκηση υπηρεσιών, ιδίως των 
οδηγιών 93/13/ΕΚ, 97/7/ΕΚ και 
89/552/ΕΟΚ, και των εθνικών κανόνων 
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που είναι σύμφωνοι με το κοινοτικό 
δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Μανώλης Μαυρομμάτης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2002/22/EΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
συνδρομητές ενημερώνονται με σαφήνεια 
σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και των 
συγγενικών δικαιωμάτων, ώστε να 
παύσουν την παράνομη δραστηριότητά 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διαδίκτυοπ πρέπει να απαλλαγεί από αθέμιτες συμπεριφορές. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, οι 
συνδρομητές και οι φορείς εκμετάλλευσης να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της 
πειρατείας και της παράνομης επιγραμμικής δραστηριότητάς τους.

Τροπολογία 19
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 19
Οδηγία 2002/22/EΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
εύλογες υποχρεώσεις «μεταφοράς 
σήματος» για τη μετάδοση εκπομπών 
συγκεκριμένων ραδιοτηλεοπτικών 
καναλιών καθώς και υπηρεσιών 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
εύλογες υποχρεώσεις «μεταφοράς 
σήματος» για τη μετάδοση εκπομπών 
συγκεκριμένων ραδιοφωνικών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και 
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προσβασιμότητας σε επιχειρήσεις υπό τη 
δικαιοδοσία τους, οι οποίες παρέχουν 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
χρησιμοποιούνται για τη διάδοση 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
στο κοινό, όταν σημαντικός αριθμός 
τελικών χρηστών των δικτύων αυτών τα 
χρησιμοποιεί ως το κύριο μέσο λήψης 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Οι εν λόγω 
υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνο όταν είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 
γενικού συμφέροντος όπως ορίστηκαν 
σαφώς και ειδικώς από κάθε κράτος μέλος 
στην οικεία εθνική νομοθεσία, και πρέπει 
είναι αναλογικές και διαφανείς.

συμπληρωματικών υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις υπό τη δικαιοδοσία τους, οι 
οποίες παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για τη 
διάδοση ραδιοφωνικών υπηρεσιών ή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στο 
κοινό, όταν σημαντικός αριθμός τελικών 
χρηστών των δικτύων αυτών τα 
χρησιμοποιεί ως το κύριο μέσο λήψης 
ραδιοφωνικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων. Οι εν λόγω 
υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνο όταν είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 
γενικού συμφέροντος όπως ορίστηκαν 
σαφώς και ειδικώς από κάθε κράτος μέλος, 
και πρέπει είναι αναλογικές και διαφανείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του άρθρου 31 στο χρόνο, ενόψει νέων 
πλατφορμών και υπηρεσιών, και να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν 
πρόσβαση θεατών και ακροατών τόσο σε γραμμικές όσο και σε μη γραμμικές υπηρεσίες όπου 
τούτο ενδείκνυται, το δυνάμει πεδίο αυτής της διάταξης χρειάζεται να επεκταθεί στις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με τη νέα οδηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 
Τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται επίσης στην αιτιολογική σκέψη 24.

Τροπολογία 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 19
Οδηγία 2002/22/EΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
εύλογες υποχρεώσεις «μεταφοράς 
σήματος» για τη μετάδοση εκπομπών 
συγκεκριμένων ραδιοτηλεοπτικών 
καναλιών καθώς και υπηρεσιών 
προσβασιμότητας σε επιχειρήσεις υπό τη 
δικαιοδοσία τους, οι οποίες παρέχουν 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
χρησιμοποιούνται για τη διάδοση 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
στο κοινό, όταν σημαντικός αριθμός 
τελικών χρηστών των δικτύων αυτών τα 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
εύλογες υποχρεώσεις «μεταφοράς 
σήματος» για τη μετάδοση εκπομπών 
συγκεκριμένων ραδιοφωνικών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και 
συμπληρωματικών υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις υπό τη δικαιοδοσία τους, οι 
οποίες παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για τη 
διάδοση ραδιοφωνικών υπηρεσιών ή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στο 
κοινό, όταν σημαντικός αριθμός τελικών 
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χρησιμοποιεί ως το κύριο μέσο λήψης 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Οι εν λόγω 
υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνο όταν είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 
γενικού συμφέροντος όπως ορίστηκαν 
σαφώς και ειδικώς από κάθε κράτος μέλος 
στην οικεία εθνική νομοθεσία, και πρέπει 
είναι αναλογικές και διαφανείς.

χρηστών των δικτύων αυτών τα 
χρησιμοποιεί ως το κύριο μέσο λήψης 
ραδιοφωνικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων. Οι εν λόγω 
υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνο όταν είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 
γενικού συμφέροντος όπως ορίστηκαν 
σαφώς και ειδικώς από κάθε κράτος μέλος, 
και πρέπει είναι αναλογικές και διαφανείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του άρθρου 31 στο χρόνο, ενόψει νέων 
πλατφορμών και υπηρεσιών, και να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν 
πρόσβαση θεατών και ακροατών τόσο σε γραμμικές όσο και σε μη γραμμικές υπηρεσίες όπου 
τούτο ενδείκνυται, το δυνάμει πεδίο αυτής της διάταξης χρειάζεται να επεκταθεί στις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με τη νέα οδηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 
Τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται επίσης στην αιτιολογική σκέψη 24.

Τροπολογία 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 19
Οδηγία 2002/22/EΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
εύλογες υποχρεώσεις «μεταφοράς 
σήματος» για τη μετάδοση εκπομπών 
συγκεκριμένων ραδιοτηλεοπτικών 
καναλιών καθώς και υπηρεσιών 
προσβασιμότητας σε επιχειρήσεις υπό τη 
δικαιοδοσία τους, οι οποίες παρέχουν 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
χρησιμοποιούνται για τη διάδοση 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών 
στο κοινό, όταν σημαντικός αριθμός 
τελικών χρηστών των δικτύων αυτών τα 
χρησιμοποιεί ως το κύριο μέσο λήψης 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Οι εν λόγω 
υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνο όταν είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 
γενικού συμφέροντος όπως ορίστηκαν 
σαφώς και ειδικώς από κάθε κράτος μέλος 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
εύλογες υποχρεώσεις «μεταφοράς 
σήματος» για τη μετάδοση εκπομπών 
συγκεκριμένων ραδιοφωνικών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και 
συμπληρωματικών υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις υπό τη δικαιοδοσία τους, οι 
οποίες παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για τη 
διάδοση ραδιοφωνικών υπηρεσιών ή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στο 
κοινό, όταν σημαντικός αριθμός τελικών 
χρηστών των δικτύων αυτών τα 
χρησιμοποιεί ως το κύριο μέσο λήψης 
ραδιοφωνικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων. Οι εν λόγω 
υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνο όταν είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 
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στην οικεία εθνική νομοθεσία, και πρέπει 
είναι αναλογικές και διαφανείς.

γενικού συμφέροντος όπως ορίστηκαν 
σαφώς και ειδικώς από κάθε κράτος μέλος, 
και πρέπει είναι αναλογικές και διαφανείς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την πρόσβαση των τηλεθεατών και των 
ακροατών τόσο σε γραμμικές όσο και σε μη γραμμικές υπηρεσίες  Το πεδίο θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να επεκταθεί στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με τη νέα οδηγία για 
τις εν λόγω υπηρεσίες. Αντί για υπηρεσίες "προσβασιμότητας" θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο 
όρος "συμπληρωματικές" υπηρεσίες, ώστε να καλύπτεται οιαδήποτε ειδική υπηρεσία η οποία 
προορίζεται για συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα (όπως υποτιτλισμός, ραδιοκειμενογραφία ή 
τηλεκειμενογραφία).

Τροπολογία 22
Helga Trüpel

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 19
Οδηγία 2002/22/EΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τις 
υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 
τουλάχιστον κάθε τριετία.

Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν στο 
εξής τις υποχρεώσεις «μεταφοράς 
σήματος» σε τακτική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των διαφορετικών νομικών μέσων που έχουν επιλέξει τα κράτη μέλη, δεν είναι σκόπιμο 
να υπάρχει αυστηρή απαίτηση αναθεώρησης των "κανόνων σήματος τουλάχιστον ανά τριετία".

Τροπολογία 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 19
Οδηγία 2002/22/EΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τις 
υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 
τουλάχιστον κάθε τριετία.

Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν στο εξής τις 
υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» σε 
τακτική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των διαφορετικών νομικών μέσων που έχουν επιλέξει τα κράτη μέλη, δεν είναι σκόπιμο 
να υπάρχει αυστηρή απαίτηση αναθεώρησης των "κανόνων σήματος τουλάχιστον ανά τριετία".

Τροπολογία 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 19
Οδηγία 2002/22/EΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τις 
υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» 
τουλάχιστον κάθε τριετία.’

Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν στο εξής τις 
υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» σε 
τακτά χρονικά διαστήματα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω των διαφορετικών νομικών μέσων που έχουν επιλέξει τα κράτη μέλη, δεν είναι σκόπιμο 
να υπάρχει αυστηρή απαίτηση αναθεώρησης των "κανόνων σήματος τουλάχιστον ανά τριετία".


