Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την
Οδηγία Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων 2010/13/ΕΕ
Το πλαίσιο για τα ΜΜΕ του 21ο αιώνα
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής απαντήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2015)
Η συνεχής σύγκλιση των παραδοσιακών ΜΜΕ με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τηλεπικοινωνίες
έχει επιφέρει τεράστιες προκλήσεις και ραγδαίες μεταβολές στον οπτικοακουστικό τομέα και
τον τρόπο χρήσης των οπτικοακουστικών υπηρεσιών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε επαναξιολόγηση την Οδηγία Υπηρεσιών
Οπτικοακουστικών Μέσων 2010/13/ΕΕ, με σκοπό να την αναθεωρήσει εντός του έτους 2016.
Για το λόγο αυτό, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών της
Ε.Ε., τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, τους δημιουργούς
προϊόντων οπτικοακουστικού περιεχομένου, τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών
μέσων, τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών, την ακαδημαϊκή και τη δημοσιογραφική κοινότητα, καθώς και το σύνολο των πολιτών
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο:
α) να διαπιστώσει τον βαθμό αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας των μερών της Οδηγίας
ΥΟΑΜ 2010/13/EE στο ολοένα και περισσότερο συγκλίνον περιβάλλον των οπτικοακουστικών
υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών
β) εφόσον αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της σύγκλισης αυτής στο οπτικοακουστικό περιβάλλον,
να συγκεντρώσει στοιχεία και απόψεις σχετικά με την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί
μελλοντικά στον τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.
Η εν λόγω δημόσια διαβούλευση, η οποία έχει καταληκτική προθεσμία την 30η Σεπτεμβρίου
2015, βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AVMSD.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Τρόποι υποβολής απαντήσεων
α) Μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AVMSD, για
όσους επιθυμούν να υποβάλουν τις απαντήσεις τους online – διατίθεται μόνο στην αγγλική
γλώσσα
β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση cnect-g1-avmsd-refit@ec.europa.eu με
επισυναπτόμενο το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης (το οποίο διατίθεται σε όλες τις
γλώσσες της Ε.Ε.). Το ερωτηματολόγιο στην ελληνική γλώσσα θα το βρείτε εδώ.
γ) Με ταχυδρομική αποστολή του ως άνω ερωτηματολογίου στη διεύθυνση:
European Commission
DG Communication Networks, Content & Technology
Avenue de Beaulieu 25, 05/174
B-1049 Bruxelles

Μητρώο Διαφάνειας
Προκειμένου να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας (Transparency Register), διαφορετικά η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεωρήσει τις απαντήσεις τους ως προερχόμενες από ιδιώτη, επομένως
θα τις δημοσιεύσει χωριστά από τις απαντήσεις που προέρχονται από οργανισμούς ή φορείς.
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Οι απαντήσεις στη διαβούλευση, καθώς και η ταυτότητα εκείνων που τις υποβάλλουν, θα
δημοσιευθούν στο Διαδίκτυο, εκτός εάν κάποιος (φορέας ή ιδιώτης) δε συμφωνεί με τη
δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, οι απαντήσεις μπορούν να
δημοσιευθούν χωρίς την ταυτότητα αυτού που τις υπέβαλε, ή να μη δημοσιευθούν καθόλου.
Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληροφορήσουν την αρμόδια υπηρεσία για
τη διαβούλευση αυτή, σχετικά με το εάν επιθυμούν τη δημοσίευση των απαντήσεών τους.
Υποβολή συμπληρωματικών απόψεων
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματικές απόψεις (π.χ. έγγραφο
θέσεων, έκθεση κλπ.) ή να θέσουν ζητήματα που αφορούν στην Οδηγία 2010/13/ΕΕ ή/και εν
γένει στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία δεν καλύπτονται από το
ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης.
Περισσότερες πληροφορίες για την δημόσια διαβούλευση
Η παρούσα δημόσια διαβούλευση εντάσσεται στη Digital Single Market strategy της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Στρατηγική για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά), η οποία, μεταξύ άλλων,
προβλέπει την αναθεώρηση της Οδηγίας ΥΟΑΜ 2010/13/ΕΕ εντός του έτους 2016.
Στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/questions-andanswers-public-consultation-avmsd μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν
στην παρούσα δημόσια διαβούλευση, όπως έχουν διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(π.χ. τι είναι καλύτερη ρύθμιση, τι είναι η διαδικασία REFIT, προηγούμενες διαβουλεύσεις
αναφορικά με το συγκλίνον οπτικοακουστικό περιβάλλον, την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών
αρχών και την πολυφωνία στα ΜΜΕ, σημασία της προστασίας των ανηλίκων στην ψηφιακή
εποχή, ρόλος της σύγκλισης των ΜΜΕ για την ανάπτυξη και την καινοτομία, θέσπιση λιγότερο ή
περισσότερο ευέλικτων κανόνων περί διαφήμισης κλπ.).
Στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-seeksviews-europes-audiovisual-media-rules μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση της δημόσιας
διαβούλευσης, καθώς και λεπτομέρειες για την Οδηγία ΥΟΑΜ 2010/13/ΕΕ και τη διαδικασία
επαναξιολόγησης της Οδηγίας (REFIT exercise) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

