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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

►M2 ΟΔΗΓΙΑ

89/552/ΕΟΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ

ΤΟΥ

της 3ης Οκτωβρίου 1989,
για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων) ◄
(EE L 298 της 17.10.1989, σ. 23)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα

►M1
►M2

Οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 30ής Ιουνίου 1997
Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007

αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

L 202

60

30.7.1997

L 332
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ΟΔΗΓΙΑ 89/552/ΕΟΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
της 3ης Οκτωβρίου 1989,
για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων)

▼B
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2 και το άρθρο 66,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:
ότι στους στόχους της Κοινότητας, όπως καθορίζονται στη συνθήκη,
περιλαμβάνονται η διαρκώς στενότερη συνένωση των ευρωπαϊκών
λαών, οι στενότερες σχέσεις μεταξύ των λαών που ανήκουν στην
Κοινότητα, η εξασφάλιση μέσω κοινής δράσης της οικονομικής και
κοινωνικής προόδου των χωρών καταργώντας τους φραγμούς που διαιρούν την Ευρώπη, η σταθερή βελτίωση των όρων διαβίωσης των λαών
της καθώς και η διαφύλαξη και παγίωση της ειρήνης και της ελευθερίας·
ότι η συνθήκη προβλέπει τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς που περιλαμβάνει την εξάλειψη, μεταξύ των κρατών μελών, των εμποδίων στην
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και την εγκαθίδρυση καθεστώτος
που διασφαλίζει τον ανόθευτο ανταγωνισμό·
ότι οι διασυνοριακές εκπομπές που πραγματοποιούνται χάρη στις διάφορες τεχνολογίες αποτελούν ένα από τα μέσα για την επιδίωξη των
στόχων της Κοινότητας· ότι θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που να
διασφαλίζουν τη μετάβαση από τις εθνικές αγορές σε μια κοινή
αγορά παραγωγής και διανομής προγραμμάτων και να δημιουργούν
όρους θεμιτού ανταγωνισμού χωρίς να θίγεται ο χαρακτήρας δημοσίου
συμφέροντος τον οποίο πρέπει να έχουν οι παρεχόμενες τηλεοπτικές
υπηρεσίες·
ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε την ευρωπαϊκή σύμβαση για τη
διασυνοριακή τηλεόραση·
ότι η συνθήκη προβλέπει την έκδοση οδηγιών για το συντονισμό των
διατάξεων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στις μη μισθωτές δραστηριότητες·
ότι οι τηλεοπτικές δραστηριότητες συνιστούν, υπό κανονικές συνθήκες,
υπηρεσίες κατά την έννοια της συνθήκης·
ότι η συνθήκη προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των υπηρεσιών που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής, χωρίς να προβλέπονται
εξαιρέσεις που να συνδέονται με το πολιτιστικό ή άλλο περιεχόμενό
τους και χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τους υπηκόους των κρατών
μελών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της
Κοινότητας εκτός από το κράτος του αποδέκτη της παρεχόμενης υπηρεσίας·
(1) ΕΕ αριθ. C 179 της 17.7.1986, σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. C 49 της 22.2.1988, σ. 53, και ΕΕ αριθ. C 158 της 26.6.1989.
(3) ΕΕ αριθ. C 232 της 31.8.1987, σ. 29.
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ότι το δικαίωμα αυτό, εφαρμοζόμενο στη μετάδοση και τη διανομή
τηλεοπτικών υπηρεσιών, αποτελεί επίσης μια ειδική εκδήλωση, στα
πλαίσια του κοινοτικού δικαίου, μιας γενικότερης αρχής, δηλαδή της
ελευθερίας της έκφρασης όπως διακηρύσσεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 της Σύμβασης περί των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των
Θεμελιωδών Ελευθεριών που έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη·
ότι, για το λόγο αυτό, η έκδοση οδηγιών για τη δραστηριότητα της
τηλεοπτικής μετάδοσης και διανομής προγραμμάτων πρέπει να διασφαλίζει την ελεύθερη άσκησή της με βάση το παραπάνω άρθρο,
τηρώντας μόνον παράλληλα τα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του αυτού άρθρου και στο άρθρο 56 παράγραφος 1 της
συνθήκης·
ότι οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που εφαρμόζονται κατά την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων και καλωδιακής διανομής παρουσιάζουν διαφορές, ορισμένες από τις οποίες είναι δυνατό να παρεμποδίζουν την ελεύθερη
κυκλοφορία των σχετικών εκπομπών στην Κοινότητα και να προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στο εσωτερικό της κοινής αγοράς·
ότι όλα αυτά τα εμπόδια στην ελεύθερη μετάδοση στο εσωτερικό της
Κοινότητας πρέπει να εξαλειφθούν δυνάμει της συνθήκης·
ότι αυτή η εξάλειψη πρέπει να συμβαδίζει με τον συντονισμό των
νομοθεσιών που εφαρμόζονται σχετικά· ότι ο συντονισμός αυτός
πρέπει να έχει στόχο τη διευκόλυνση της άσκησης των σχετικών
επαγγελματικών δραστηριοτήτων και, γενικότερα, την ελεύθερη
κυκλοφορία των πληροφοριών και των ιδεών στο εσωτερικό της
Κοινότητας·
ότι, επομένως, είναι αναγκαίο και επαρκές για όλες τις εκπομπές να
τηρείται η νομοθεσία του κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται·
ότι η παρούσα οδηγία προβλέπει τις ελάχιστες αναγκαίες διατάξεις για
την κατοχύρωση της ελευθερίας των τηλεοπτικών μεταδόσεων· ότι,
κατά συνέπεια, δεν θίγεται η δικαιοδοσία των κρατών μελών και των
αρχών τους ως προς την οργάνωση, η οποία περιλαμβάνει και συστήματα εκχώρησης δικαιωμάτων, χορήγησης διοικητικής άδειας, ή φορολόγησης, και τη χρηματοδότηση των εκπομπών καθώς και και το περιεχόμενο των προγραμμάτων· ότι έτσι διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία στην
πολιτική εξέλιξη κάθε κράτους μέλους και η πολιτιστική ποικιλομορφία
της Κοινότητας·
ότι είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της κοινής αγοράς, για όλες της εκπομπές που προέρχονται από την Κοινότητα και προορίζονται για λήψη
στο εσωτερικό της, και ιδίως γι' αυτές που προορίζονται για λήψη σε
άλλο κράτος μέλος, να τηρούνται οι νομοθετικές διατάξεις του κράτους
μέλους από το οποίο προέρχονται και οι οποίες εφαρμόζονται στις
εκπομπές που προορίζονται για το κοινό σε αυτό το κράτος μέλος
καθώς και οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας·
ότι η υποχρέωση του κράτους μέλους καταγωγής να εξασφαλίζει τη
συμμόρφωση των εκπομπών με την εθνική νομοθεσία, όπως συντονίζεται με την παρούσα οδηγία, επαρκεί, σύμφωνα με το κοινοτικό
δίκαιο, για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εν λόγω
εκπομπών χωρίς να είναι αναγκαία η διενέργεια ενός δεύτερου ελέγχου
για τους ίδιους λόγους στα κράτη μέλη λήψης των εκπομπών· ότι, παρ'
όλα αυτά, το κράτος μέλος λήψης μπορεί, σε εξαιρετικές περιστάσεις
και καθορισμένες συνθήκες, να αναστέλλει προσωρινά την αναμετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών·
ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε να προλαμβάνονται πράξεις που ενδέχεται να παραβλάψουν την ελεύθερη κυκλοφορία
και την εμπορία των τηλεοπτικών εκπομπών ή να συντείνουν στη
δημιουργία δεσποζουσών θέσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε περιορισμούς της πολυμέρειας και της ελευθερίας των τηλεοπτικών
μεταδόσεων καθώς και της πληροφόρησης εν γένει·
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ότι η παρούσα οδηγία, περιοριζόμενη σε ρυθμίσεις που αφορούν ειδικά
τις τηλεοπτικές δραστηριότητες, δεν προδικάζει τις υφιστάμενες ή μελλοντικές κοινοτικές πράξεις εναρμόνισης που έχουν στόχο την ικανοποίηση, κυρίως, επιτακτικών απαιτήσεων στον τομέα της προστασίας
των καταναλωτών και της καλής διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών και του ανταγωνισμού·
ότι αυτό ο συντονισμός χρειάζεται, παρ' όλα αυτά, ώστε να διευκολυνθούν τα πρόσωπα και οι φορείς που παράγουν προγράμματα με πολιτιστικό περιεχόμενο στην ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων
τους·
ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις, όσον αφορά όλα τα κρατικά ή ιδιωτικά
κοινοτικά τηλεοπτικά προγράμματα, για ευρωπαϊκές οπτικοακουστικές
παραγωγές, αποτελούν ένα μέσο για την προώθηση της παραγωγής, της
ανεξάρτητης παραγωγής και της διανομής στους φορείς που αναφέρθηκαν και συμπληρώνουν άλλα μέσα που υπάρχουν ήδη ή πρόκειται να
προταθούν προς την ίδια κατεύθυνση·
ότι είναι, κατά συνέπεια, αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η δημιουργία αγορών επαρκούς μεγέθους για τις τηλεοπτικές παραγωγές στα κράτη μέλη
ώστε να αποσβέννυνται οι αναγκαίες επενδύσεις, όχι μόνο για την
καθιέρωση κοινών κανόνων που ανοίγουν τις εθνικές αγορές αλλά
και με το να διατίθεται στις ευρωπαϊκές παραγωγές, όπου είναι εφικτό
και με κατάλληλα μέσα, το μεγαλύτερο μέρος από τα τηλεοπτικά προγράμματα των κρατών μελών· ότι, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή
αυτών των κανόνων και η παρακολούθηση των στόχων, τα κράτη μέλη
πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή εκθέσεις για την εφαρμογή του
ποσοστού που προβλέπεται για τα ευρωπαϊκά έργα και τις ανεξάρτητες
παραγωγές από την παρούσα οδηγία· ότι για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση στην Ελληνική
Δημοκρατία και στην Πορτογαλική Δημοκρατία· ότι η Επιτροπή πρέπει
να γνωστοποιεί την έκθεση κά θε κράτους μέλους στα άλλα κράτη
μέλη, συνοδεύοντάς, την όπου είναι αναγκαίο, από μια γνώμη που θα
λαμβάνει υπόψη, ιδίως, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αναφορικά με
τα προηγούμενα έτη, το μερίδιο των έργων πρώτης μετάδοσης στον
προγραμματισμό, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των νέων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και την ιδιαίτερη κατάσταση χωρών με μικρή
ικανότητα οπτικοακουστικής παραγωγής ή με περιορισμένη γλωσσική
εμβέλεια·
ότι, για τους προαναφερόμενους λόγους, πρέπει να οριστούν τα «ευρωπαϊκά έργα», με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να
διευκρινίζουν τον ορισμό αυτό με τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς
που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, στα πλαίσια πάντοτε του κοινοτικού δικαίου και με βάση
τους στόχους της παρούσας οδηγίας·
ότι πρέπει να εξευρεθούν τα κατάλληλα μέσα και οι διαδικασίες βάσει
της κοινοτικής νομοθεσίας προκειμένου να προωθηθεί η επίτευξη των
στόχων αυτών με σκοπό τη θέσπιση καταλλήλων μέτρων για την ενθάρρυνση της δραστηριότητας και της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής παραγωγής και διανομής, ιδίως στα κράτη με μικρή ικανότητα οπτικοακουστικής παραγωγής ή με περιορισμένη γλωσσική εμβέλεια·
ότι οι εθνικές διατάξεις για την παροχή ενίσχυσης για την ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής παραγωγής μπορούν να εφαρμόζονται στο μέτρο που είναι
σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο·
ότι η υποχρέωση, όπου είναι εφικτό, να μεταδίδεται ορισμένο ποσοστό
ανεξάρτητων έργων που δημιουργούν παραγωγοί ανεξάρτητοι από
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, θα ενθαρρύνει την εμφάνιση νέων
πηγών τηλεοπτικής παραγωγής, και ιδίως τη δημιουργία μικρομεσαίων
επιχειρήσεων· ότι θα παρουσιαστούν νέες δυνατότητες και διέξοδοι για
τα δημιουργικά ταλέντα, για τα πολιτιστικά επαγγέλματα και για τους
εργαζόμενους στον πολιτιστικό τομέα· ότι, καθορίζοντας της έννοια του
ανεξάρτητου παραγωγού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τον στόχο αυτό και προς τούτου να χορηγούν στις μικρομεσαίες
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επιχειρήσεις παραγωγής τη δέουσα προσοχή και να φροντίζουν να καθιστούν δυνατή την οικονομική συμμετοχή των θυγατρικών εταιρειών
συμπαραγωγής των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών·
ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα προκειμένου τα κράτη μέλη να
μεριμνούν ώστε να μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα στην
πρώτη κινηματογραφική προβολή ενός έργου και την πρώτη του τηλεοπτική μετάδοση·
ότι, προκειμένου να προωθηθεί κατά τρόπο ενεργό μια συγκεκριμένη
γλώσσα, τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν την ευχέρεια να καταρτίζουν λεπτομερέστερους ή αυστηρότερους κανόνες σε συνάρτηση με
γλωσσικά κριτήρια, εφόσον οι κανόνες αυτοί συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο και ιδίως δεν εφαρμόζονται στην αναμετάδοση προγραμμάτων καταγωγής άλλων κρατών μελών·
ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και σωστή προστασία των
συμφερόντων των καταναλωτών, δηλαδή των τηλεθεατών, είναι ουσιώδες η τηλεοπτική διαφήμιση να υπόκειται σε ορισμένο αριθμό ελάχιστων προτύπων και κριτηρίων και να έχουν τα κράτη μέλη την ευχέρεια
να καθορίζουν λεπτομερέστερους ή αυστηρότερους κανόνες και,
κάποτε, διαφορετικούς όρους για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς
που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους·
ότι τα κράτη μέλη, τηρώντας δεόντος το κοινοτικό δίκαιο και όσον
αφορά εκπομπές με προορισμό μόνο το εθνικό έδαφος των οποίων η
λήψη δεν είναι άμεσα ή έμμεσα εφικτή σε ένα άλλο ή σε άλλα κράτη
μέλη, πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν άλλους όρους για την παρεμβολή διαφημίσεων και διαφορετικά όρια για τον όγκο των διαφημίσεων
προκειμένου να διευκολύνουν την μετάδοση εκπομπών αυτού του
είδους·
ότι είναι αναγκαίο να απαγορευθεί κάθε τηλεοπτική διαφήμιση τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων και των
έμμεσων μορφών διαφήμισης, οι οποίες, ενώ δεν αναφέρουν άμμεσα
το προϊόν, επιχειρούν να παρακάμψουν την απαγόρευση της διαφήμισης
χρησιμοποιώντας ονόματα σημάτων, σύμβολα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων καπνού ή επιχειρήσεων των οποίων οι γνωστές ή οι
κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παραγωγή ή την πώληση
των προϊόντων αυτών·
ότι είναι επίσης αναγκαίο να απαγορευθεί κάθε τηλεοπτική διαφήμιση
φαρμάκων και ιατρικών θεραπειών που παρέχονται μόνο με συνταγή
ιατρού στα κράτη μέλη στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός και να εισαχθούν αυστηρά κριτήρια όσον
αφορά την τηλεοπτική διαφήμιση αλκοολούχων ποτών·
ότι, έχοντας υπόψη πως η χρηματοδότηση των προγραμμάτων γίνεται,
όλο και περισσότερο, μέσω χορηγών, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες σχετικά·
ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθούν κανόνες που να αφορούν την προστασία της φυσικής, διανοητικής και ηθικής ανάπτυξης των ανηλίκων
στα προγράμματα και στις τηλεοπτικές διαφημίσεις·
ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
είναι σκόπιμο να μεριμνούν ώστε οι εκπομπές τους να απεικονίζουν
πιστά τα πραγματικά περιστατικά και τα γεγονότα, πρέπει, εν πάση
περιπτώσει, να υπόκεινται σε ακριβείς υποχρεώσεις ως προς το
δικαίωμα απάντησης ή προσφυγής σε ισοδύναμα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση αυτών των δικαιωμάτων από
οποιονδήποτε του οποίου τα νόμιμα δικαιώματα θίγονται από το περιεχόμενο μιας τηλεοπτικής εκπομπής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Ορισμοί

▼M2
Άρθρο 1
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
α) «υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων»:
— υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 49 και 50 της συνθήκης, η
οποία τελεί υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων, κύριος σκοπός της οποίας είναι η
παροχή προγραμμάτων με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέως κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο
α) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι τηλεοπτικές εκπομπές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο ε) του παρόντος άρθρου, ή κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο ζ) του παρόντος άρθρου,
ή/και
— οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις·
β) «πρόγραμμα»: σειρά κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο η οποία
συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή
καταλόγου που καθορίζεται από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και της οποίας η μορφή και το περιεχόμενο είναι συγκρίσιμα με τη μορφή και το περιεχόμενο τηλεοπτικής εκπομπής. Ως
παραδείγματα προγραμμάτων αναφέρονται οι ταινίες μεγάλου
μήκους, οι αθλητικές διοργανώσεις, οι κωμικές σειρές, τα ντοκιμαντέρ, τα παιδικά προγράμματα και τα δραματοποιημένα έργα·
γ) «συντακτική ευθύνη»: η άσκηση ουσιαστικού ελέγχου όσον αφορά
την επιλογή των προγραμμάτων και την οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραμματισμό εάν πρόκειται για τηλεοπτικές εκπομπές, ή
σε κατάλογο εάν πρόκειται για κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Η συντακτική ευθύνη δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά νομική ευθύνη δυνάμει του εθνικού δικαίου για το περιεχόμενο ή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες·
δ) «πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων»: το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή
του οπτικοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων και που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται·
ε) «τηλεοπτική εκπομπή» (ήτοι γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών
μέσων): υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από
πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση προγραμματισμό μεταδόσεων·
στ) «τηλεοπτικός οργανισμός»: ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχει τηλεοπτικές εκπομπές·
ζ) «κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων» (ήτοι μη
γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης και, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει επιλέξει ο πάροχος
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·
η) «οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση»: εικόνες με ή χωρίς ήχο
που προορίζονται για την άμεση ή έμμεση προώθηση των εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή της εικόνας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι εικόνες αυτές
συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα έναντι πληρωμής ή
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αναλόγου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής. Μεταξύ των
μορφών οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τηλεοπτική διαφήμιση, η χορηγία, η τηλεαγορά και η τοποθέτηση προϊόντων·
θ) «τηλεοπτική διαφήμιση»: κάθε μορφή τηλεοπτικής ανακοίνωσης
που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ή
για λόγους αυτοπροβολής, από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση
ή φυσικό πρόσωπο στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την
προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής·
ι) «συγκαλυμμένη οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση»: η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός παρόχου υπηρεσιών,
εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται
να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της
παρουσίασης. Παρουσίαση αυτού του είδους θεωρείται ότι γίνεται
σκοπίμως, ιδίως όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος·
ια) «χορηγία»: κάθε συνεισφορά δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή
φυσικού προσώπου, που δεν παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικών
μέσων ή δεν παράγει οπτικοακουστικά έργα, για τη χρηματοδότηση
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων, με σκοπό
την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, της εικόνας,
των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων της·
ιβ) «τηλεαγορά»: άμεσες προσφορές που εκπέμπονται προς το κοινό με
σκοπό την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, έναντι πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·
ιγ) «τοποθέτηση προϊόντων»: κάθε μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην αναφορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζεται μέσα σε πρόγραμμα, έναντι πληρωμής ή
αναλόγου ανταλλάγματος·
ιδ)

i) «ευρωπαϊκά έργα»:
— έργα καταγωγής κρατών μελών,
— έργα καταγωγής ευρωπαϊκών τρίτων κρατών τα οποία είναι
μέρη της σύμβασης για τη διασυνοριακή τηλεόραση του
Συμβουλίου της Ευρώπης και πληρούν τις προϋποθέσεις
του σημείου ii),
— έργα συμπαραγωγής στο πλαίσιο συμφωνιών που αφορούν
τον οπτικοακουστικό τομέα, και έχουν συναφθεί μεταξύ
της Κοινότητας και τρίτων χωρών, τα οποία πληρούν
τους όρους που καθορίζονται σε καθεμία από τις εν
λόγω συμφωνίες.
— Η εφαρμογή των διατάξεων της δεύτερης και τρίτης περίπτωσης προϋποθέτει ότι τα έργα καταγωγής κρατών μελών
δεν υπόκεινται σε μέτρα που εισάγουν διακρίσεις στις εν
λόγω τρίτες χώρες·
(ii) τα έργα που αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση
του σημείου i) είναι έργα τα οποία πραγματοποιούνται κυρίως
από δημιουργούς και εργαζομένους που κατοικούν σε ένα ή
περισσότερα κράτη τα οποία αναφέρονται στην πρώτη και
δεύτερη περίπτωση του σημείου i) υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούν μία εκ των τριών ακόλουθων προϋποθέσεων:
— πραγματοποιούνται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς
εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα
κράτη, ή
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— η παραγωγή των έργων αυτών επιβλέπεται και ελέγχεται
πραγματικά από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη, ή
— οι συμπαραγωγοί των εν λόγω κρατών συνεισφέρουν τα
μέγιστα στις συνολικές δαπάνες συμπαραγωγής και η
συμπαραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσότερους
παραγωγούς εγκατεστημένους εκτός των εν λόγω κρατών·
(iii) τα έργα τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά κατά την έννοια του
σημείου i), αλλά παράγονται στο πλαίσιο διμερών συνθηκών
συμπαραγωγής που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και
τρίτων χωρών, λογίζονται ως ευρωπαϊκά, εφόσον οι συμπαραγωγοί από την Κοινότητα συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος
του συνολικού κόστους παραγωγής και η παραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους
εκτός του εδάφους των κρατών μελών.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Γενικές διατάξεις

▼M2
Άρθρο 2
1.
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε όλες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του να τηρούν
τους κανόνες δικαίου που ισχύουν σε αυτό το κράτος μέλος για τις
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που απευθύνονται στο κοινό.
2.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως πάροχοι υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία ενός κράτους
μέλους νοούνται εκείνοι:
α) οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος αυτό σύμφωνα με
την παράγραφο 3· ή
β) στους οποίους εφαρμόζεται η παράγραφος 4.
3.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ένας πάροχος υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος σε ένα
κράτος μέλος στις εξής περιπτώσεις:
α) ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει τα κεντρικά
γραφεία του σε αυτό το κράτος μέλος και οι συντακτικές αποφάσεις
για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται στο κράτος
μέλος αυτό·
β) εάν ένας πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει τα κεντρικά 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 ένα σημαντικό τμήμα
του προσωπικού του που ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων· εάν ένα σημαντικό τμήμα του
προσωπικού του, το οποίο ασχολείται με τη δραστηριότητα της
υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων, εργάζεται σε καθένα από τα
κράτη μέλη αυτά, ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων
θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος όπου έχει τα
κεντρικά γραφεία του· εάν ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού
που ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων, δεν εργάζεται σε κανένα από αυτά τα κράτη μέλη, ο
πάροχος υπηρεσιών μέσων θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο
κράτος μέλος στο οποίο άρχισε, για πρώτη φορά, τη δραστηριότητά
του, σύμφωνα με το δίκαιο εκείνου του κράτους μέλους, εφόσον
διατηρεί σταθερό και πραγματικό δεσμό με την οικονομία του
ίδιου κράτους μέλους·
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γ) εάν ένας πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων έχει τα κεντρικά γραφεία του σε ένα κράτος μέλος, αλλά οι αποφάσεις για την
υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται σε τρίτη χώρα, ή
αντιστρόφως, θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο συγκεκριμένο
κράτος μέλος, εφόσον ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού του το
οποίο ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων εργάζεται σε αυτό το κράτος μέλος.
4.
Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, στους οποίους
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3, θεωρούνται ότι υπόκεινται στη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους στις εξής περιπτώσεις:
α) χρησιμοποιούν ανερχόμενη ζεύξη προς δορυφόρο (up-link) που ανήκει σε αυτό το κράτος μέλος·
β) μολονότι δεν χρησιμοποιούν ανερχόμενη ζεύξη προς δορυφόρο (uplink) που ανήκει σε αυτό το κράτος μέλος, χρησιμοποιούν δορυφορικό δυναμικό ευρισκόμενο σε αυτό το κράτος μέλος.
5.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4 ποιο κράτος μέλος έχει τη δικαιοδοσία,
αρμόδιο είναι το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια των άρθρων
43 έως 48 της συνθήκης.
6.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που απευθύνονται αποκλειστικά προς τρίτες χώρες και
των οποίων δεν γίνεται άμεση ή έμμεση λήψη με συνήθη καταναλωτικό
εξοπλισμό από το κοινό σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.
▼M1
Άρθρο 2α
▼M2

1.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ελευθερία λήψεως και δεν
περιορίζουν την αναμετάδοση στο έδαφός τους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, για λόγους που
εμπίπτουν στα πεδία τα οποία διέπει η παρούσα οδηγία.
2.
Όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές, τα κράτη μέλη μπορούν
προσωρινά να παρεκκλίνουν από την παράγραφο 1, αν συντρέχουν οι
εξής προϋποθέσεις:
α) μια τηλεοπτική εκπομπή προερχόμενη από άλλο κράτος μέλος παραβαίνει προφανώς, σοβαρώς και βαρέως το άρθρο 22 παράγραφοι 1 ή
2 ή/και το άρθρο 3 στοιχείο β)·

▼M1

β) ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός παρέβη την (τις) διάταξη(-εις) του
στοιχείου α) τουλάχιστον δύο φορές εντός των δώδεκα προηγούμενων μηνών·
γ) το συγκεκριμένο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει, γραπτώς, στο
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και στην Επιτροπή, τις καταγγελλόμενες
παραβάσεις, καθώς και τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει σε περίπτωση νέας παράβασης·
δ) οι διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος μετάδοσης και την Επιτροπή
δεν κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό, εντός 15 ημερών από την
κοινοποίηση που προβλέπεται στο στοιχείο γ), και η καταγγελλόμενη παράβαση εξακολουθεί.
Εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση των μέτρων που λαμβάνει το
κράτος μέλος, η Επιτροπή αποφασίζει αν τα μέτρα συμβιβάζονται προς
το κοινοτικό δίκαιο. Εάν αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν συμβιβάζονται
προς το κοινοτικό δίκαιο, ζητείται από το κράτος μέλος να θέσει κατεπειγόντως τέρμα στα εν λόγω μέτρα.
3.
Η παράγραφος 2 ισχύει υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής οιασδήποτε διαδικασίας, θεραπείας ή κύρωσης για τις εν λόγω παραβάσεις
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εντός του κράτους μέλους στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο
σχετικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός.
▼M2

4.
Όσον αφορά τις κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών
μέσων, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την παράγραφο
1 σε σχέση με συγκεκριμένη υπηρεσία, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) τα μέτρα πρέπει:
i) να είναι αναγκαία για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
— δημόσια τάξη, ιδίως πρόληψη, έρευνα, ανίχνευση και δίωξη
εγκλημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται η προστασία των
ανηλίκων και η καταπολέμηση της πρόκλησης μίσους λόγω
φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας, καθώς και οι παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που αφορούν μεμονωμένα πρόσωπα,
— προστασία της δημόσιας υγείας,
— δημόσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προάσπισης
της εθνικής ασφάλειας και άμυνας,
— προστασία του καταναλωτή, περιλαμβανομένου και του
επενδυτή·
ii) να στρέφονται κατά μιας κατά παραγγελία υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων η οποία βλάπτει τους στόχους που αναφέρονται στο σημείο i) ή συνιστά σοβαρό κίνδυνο που απειλεί να
βλάψει τους προαναφερόμενους στόχους·
iii) να είναι ανάλογα προς τους στόχους αυτούς·
β) πριν από τη λήψη των εν λόγω μέτρων και ανεξαρτήτως τυχόν
δικαστικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών διαδικασιών και ενεργειών που αναλαμβάνονται στα πλαίσια
ποινικών ερευνών, το κράτος μέλος:
— έχει ζητήσει από το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου
υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, να
λάβει μέτρα και το τελευταίο δεν έλαβε μέτρα ή τα μέτρα
ήταν ανεπαρκή,
— έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος, στη
δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών, την
πρόθεσή του να λάβει τέτοια μέτρα.
5.
Τα κράτη μέλη μπορούν, σε έκτακτες περιπτώσεις, να παρεκκλίνουν από τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο β).
Στην περίπτωση αυτή, τα μέτρα πρέπει να κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατό στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του
οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών, αναφέροντας τους λόγους για
τους οποίους το κράτος μέλος κρίνει ότι πρόκειται για επείγουσα περίπτωση.
6.
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του κράτους μέλους να λάβει
τα μέτρα των παραγράφων 4 και 5, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τη
συμβατότητα των κοινοποιηθέντων μέτρων προς το κοινοτικό δίκαιο το
ταχύτερο δυνατό. Εάν συμπεράνει ότι τα μέτρα δεν συμβιβάζονται με
το κοινοτικό δίκαιο, η Επιτροπή ζητεί από το εν λόγω κράτος μέλος να
μη λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα ή να τερματίσει επειγόντως τα ληφθέντα μέτρα.
Άρθρο 3
1.
Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια, όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους,
να προβλέπουν λεπτομερέστερους ή αυστηρότερους κανόνες στα πεδία
που καλύπτει η παρούσα οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες
αυτοί συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία.
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2.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος:

α) κάνει χρήση της ελευθερίας που του παρέχεται μέσω της παραγράφου 1 για τη θέσπιση λεπτομερέστερων ή αυστηρότερων κανόνων
γενικού δημοσίου συμφέροντος· και
β) εκτιμά ότι ένας τηλεοπτικός οργανισμός ο οποίος εμπίπτει στη
δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους παρέχει τηλεοπτική εκπομπή η
οποία κατευθύνεται στο σύνολό της ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της
στην επικράτειά του,
μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία
προκειμένου να εξεύρουν αμοιβαία ικανοποιητική λύση σε προβλήματα
που ανακύπτουν. Αφού λάβει τεκμηριωμένο αίτημα από το πρώτο κράτος μέλος, το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία καλεί τον τηλεοπτικό
οργανισμό να συμμορφωθεί προς τους εν λόγω κανόνες γενικού δημοσίου συμφέροντος. Το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία ενημερώνει
εντός δύο μηνών το πρώτο κράτος μέλος σχετικά με τα αποτελέσματα
που είχε το αίτημά του. Οιοδήποτε των κρατών μελών μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή Επαφών που συστήνεται βάσει του άρθρου 23α
να εξετάσει την υπόθεση.
3.

Στην περίπτωση που το πρώτο κράτος μέλος εκτιμήσει ότι:

α) τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής
της παραγράφου 2 δεν είναι ικανοποιητικά· και
β) ο εν λόγω τηλεοπτικός οργανισμός έχει εγκατασταθεί στο κράτος
μέλος που έχει τη δικαιοδοσία με σκοπό να παρακάμψει τους αυστηρότερους κανόνες, στους τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία,
οι οποίοι θα ίσχυαν στην περίπτωσή του εάν είχε εγκατασταθεί στο
πρώτο κράτος μέλος,
μπορεί να λάβει μέτρα κατά του εν λόγω τηλεοπτικού οργανισμού.
Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικώς αναγκαία, να εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν επιφέρει διακρίσεις, και να είναι ανάλογα προς
τους επιδιωκόμενους στόχους τους.
4.
Τα κράτη μέλη δύνανται να λάβουν μέτρα κατ’ εφαρμογή της
παραγράφου 3 μόνον εφόσον πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:
α) έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος στο οποίο
είναι εγκατεστημένος ο τηλεοπτικός οργανισμός, την πρόθεσή τους
να λάβουν τα μέτρα αυτά θεμελιώνοντας επίσης τους λόγους στους
οποίους στηρίζουν την εκτίμησή τους· και
β) η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι τα μέτρα είναι συμβατά με το
κοινοτικό δίκαιο και ιδίως ότι οι εκτιμήσεις του κράτους μέλους
το οποίο λαμβάνει τα εν λόγω μέτρα σύμφωνα με τις παραγράφους
2 και 3 είναι ορθώς θεμελιωμένες.
5.
Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριμήνου μετά την κοινοποίηση της
παραγράφου 4 στοιχείο α), κατά πόσον τα μέτρα δεν είναι συμβατά με
το κοινοτικό δίκαιο. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν είναι
συμβατά με το κοινοτικό δίκαιο, το εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνει
τα προτεινόμενα μέτρα.
6.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν, με κατάλληλα μέσα και στα πλαίσια
της νομοθεσίας τους, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών
μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να τηρούν τις διατάξεις
της παρούσας οδηγίας.
7.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν καθεστώτα συρρύθμισης ή/και
αυτορρύθμισης σε εθνικό επίπεδο στους τομείς που συντονίζει η
παρούσα οδηγία στο βαθμό που τα νομικά τους συστήματα το επιτρέπουν. Τα εν λόγω καθεστώτα πρέπει να είναι ευρύτερα αποδεκτά από
τους κύριους ενδιαφερόμενους στα οικεία κράτη μέλη και να προβλέπεται η ουσιαστική επιβολή της εφαρμογής τους.
8.
Εκτός εάν ορίζεται άλλως στην παρούσα οδηγία, εφαρμόζεται η
οδηγία 2000/31/ΕΚ. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ διάταξης της

1989L0552 — EL — 19.12.2007 — 002.001 — 12
▼M2
οδηγίας 2000/31/ΕΚ και διάταξης της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται
οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εκτός εάν η παρούσα οδηγία ορίζει
άλλως.
__________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙα
Διατάξεις εφαρμοστέες σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Άρθρο 3α
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να διαθέτουν στους
αποδέκτες μιας υπηρεσίας εύκολη, άμεση και μόνιμη πρόσβαση τουλάχιστον στις ακόλουθες πληροφορίες:
α) την επωνυμία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·
β) τη γεωγραφική διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·
γ) στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του
δικτυακού τόπου του, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία, άμεση και
αποτελεσματική επαφή μαζί του·
δ) κατά περίπτωση, τον αρμόδιο ρυθμιστικό ή εποπτικό φορέα.
Άρθρο 3β
Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα ενδεδειγμένα μέσα ώστε οι πάροχοι
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχονται από παρόχους υπό
τη δικαιοδοσία τους να μην περιέχουν πρόκληση μίσους βάσει φυλής,
φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας.
Άρθρο 3γ
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους να μεριμνήσουν ώστε
οι υπηρεσίες τους να καταστούν σταδιακά προσβάσιμες στους ανθρώπους με οπτική ή ακουστική αναπηρία.
Άρθρο 3δ
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υπό τη δικαιοδοσία τους να μη μεταδίδουν κινηματογραφικά έργα εκτός των συμφωνημένων με τους κατόχους των δικαιωμάτων χρονικών περιόδων.
Άρθρο 3ε
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οπτικοακουστικές εμπορικές
ανακοινώσεις που μεταδίδονται από παρόχους που βρίσκονται υπό τη
δικαιοδοσία τους να συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις να αναγνωρίζονται
εύκολα ως τέτοιες. Οι συγκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές
ανακοινώσεις απαγορεύονται·
β) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο·
γ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται:
i) να θίγουν το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·
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ii) να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής
ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·
iii) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την
υγεία ή την ασφάλεια·
iv) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς
για την προστασία του περιβάλλοντος·
δ) απαγορεύονται όλες οι μορφές οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων για τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού·
ε)

οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά
απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε ανήλικους και να ενθαρρύνουν υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών·

στ) απαγορεύονται οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για
φάρμακα και θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική
συνταγή στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο
πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·
ζ)

οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να
θίγουν ηθικά ή σωματικά τους ανήλικους. Κατά συνέπεια, δεν
τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση προϊόντος ή υπηρεσίας εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους, δεν τους
ενθαρρύνουν ευθέως να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους για την
αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, δεν εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους γονείς,
τους διδάσκοντες ή σε άλλα πρόσωπα, και δεν παρουσιάζουν αναίτια ανήλικους σε επικίνδυνες καταστάσεις.

2.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύξουν κώδικες δεοντολογίας
σχετικά με τις ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις,
οι οποίες συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε προγράμματα για παιδιά,
σχετικά με τρόφιμα και ποτά που περιέχουν θρεπτικές ή άλλες ουσίες
με θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα, ιδίως συστατικά και ουσίες,
όπως τα λιπαρά, τα κορεσμένα λιπαρά, τα τρανς-λιπαρά οξέα, το αλάτι/νάτριο και τα σάκχαρα, των οποίων δεν συνιστάται η υπερβολική
κατανάλωση στη συνολική δίαιτα.
Άρθρο 3στ
1.
Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή τα προγράμματα που
δέχονται χορηγία πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) το περιεχόμενό τους και, όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές, ο
προγραμματισμός τους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται κατά τρόπον ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική
ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·
β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες·
γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας. Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία πρέπει να
επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε
άλλο σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά στο προϊόν ή τα
προϊόντα ή στην υπηρεσία ή τις υπηρεσίες με διακριτικό σήμα κατά
κατάλληλο τρόπο για προγράμματα, κατά την έναρξη, τη διάρκεια
ή/και το τέλος των προγραμμάτων.
2.
Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή τα προγράμματα δεν
επιτρέπεται να δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των οποίων κύρια
δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών
προϊόντων καπνού.

1989L0552 — EL — 19.12.2007 — 002.001 — 14
▼M2
3.
Η χορηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων
από επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την
παρασκευή ή πώληση φαρμάκων και θεραπευτικών αγωγών δύναται
να προωθεί το όνομα ή την εικόνα της επιχείρησης, αλλά όχι συγκεκριμένα φάρμακα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με
ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.
4.
Προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας δεν δέχονται
χορηγία. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν την απαγόρευση της
εμφάνισης λογότυπου χορηγίας κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων, ντοκιμαντέρ και θρησκευτικών προγραμμάτων.
Άρθρο 3ζ
1.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντων.

2.
Κατά την παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η τοποθέτηση προϊόντων είναι αποδεκτή, εκτός αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει διαφορετικά,
— σε κινηματογραφικά έργα, ταινίες και σίριαλ για υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, αθλητικά προγράμματα και ελαφρά ψυχαγωγικά
προγράμματα, ή
— σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει πληρωμή αλλά μόνο δωρεάν
παροχή ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως διευκολύνσεις
στην παραγωγή ή βραβεία, με σκοπό να περιληφθούν σε πρόγραμμα.
Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην πρώτη περίπτωση δεν ισχύει για
τα προγράμματα για παιδιά.
Τα προγράμματα που περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων πληρούν
τουλάχιστον όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) το περιεχόμενό τους και, όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές, ο
προγραμματισμός τους σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται κατά
τρόπον ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του
παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·
β) δεν παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω ειδικών διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες·
γ) δεν δίνουν υπερβολική προβολή σε αυτά τα προϊόντα·
δ) οι θεατές ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων. Προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων
επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμία, κατά την έναρξη και το
τέλος του προγράμματος και όταν το πρόγραμμα ξαναρχίσει μετά
από διαφημιστικό διάλειμμα για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ μέρους των θεατών.
Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν την παρέκκλιση
από τις απαιτήσεις του στοιχείου δ), υπό τον όρο ότι το εν λόγω
πρόγραμμα δεν είναι παραγωγή ούτε ανάθεση του ίδιου του παρόχου
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή επιχείρησης συνδεόμενης με τον
πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.
3.
Εν πάση περιπτώσει, τα προγράμματα δεν περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων:
— για προϊόντα καπνού ή τσιγάρων ή τοποθέτηση προϊόντων από
επιχειρήσεις των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή
ή πώληση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού, ή
— ειδικών φαρμακευτικών προϊόντων ή θεραπευτικών αγωγών που
διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών μέσων.
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4.
Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο στα
προγράμματα που παράγονται μετά τις 19 Δεκεμβρίου 2009.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙβ
Διατάξεις εφαρμοστέες μόνο στις υπηρεσίες κατά παραγγελιά

Άρθρο 3η
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλίζουν
ότι οι κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες
παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που
υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων,
παρέχονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι ανήλικοι δεν βλέπουν
ή δεν ακούν κατά κανόνα τις εν λόγω κατά παραγγελία υπηρεσίες.
Άρθρο 3θ
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κατά παραγγελία υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να
προωθούν, όπου είναι εφικτό και χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένα
μέσα, την παραγωγή ευρωπαϊκών έργων και την πρόσβαση σε αυτά.
Η προώθηση αυτή θα μπορούσε να αφορά, μεταξύ άλλων, την οικονομική συμβολή των εν λόγω υπηρεσιών για την παραγωγή και την απόκτηση δικαιωμάτων ευρωπαϊκών έργων ή την εκπροσώπηση ή/και την
προβολή ευρωπαϊκών έργων στον κατάλογο των προγραμμάτων που
προσφέρει η κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων.
2.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, το αργότερο
στις 19 Δεκεμβρίου 2011 και εφεξής ανά τετραετία, σχετικά με την
υλοποίηση της παραγράφου 1.
3.
Η Επιτροπή, με βάση πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη
και ανεξάρτητη μελέτη, υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση της παραγράφου 1,
συνεκτιμώντας τις εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία καθώς και
το στόχο της πολιτισμικής ποικιλομορφίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙγ
Διατάξεις περί αποκλειστικών δικαιωμάτων και σύντομων ανταποκρίσεων
επικαιρότητας στις τηλεοπτικές εκπομπές

Άρθρο 3ι
1.
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το
κοινοτικό 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.
2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή τα τυχόν
μέτρα που έχουν λάβει ή που πρόκειται να λάβουν δυνάμει της παραγράφου 1. Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση, η Επιτροπή επα-
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ληθεύει ότι τα μέτρα είναι συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία και τα
γνωστοποιεί στα άλλα κράτη μέλη. Ζητεί τη γνώμη της επιτροπής που
έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 23α. Δημοσιεύει αμέσως τα ληφθέντα μέτρα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άπαξ
τουλάχιστον του έτους ενοποιημένο κατάλογο των μέτρων που έχουν
ληφθεί από τα κράτη μέλη.
3.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν με κατάλληλα μέσα, στο πλαίσιο της
νομοθεσίας τους, ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που υπάγονται
στη δικαιοδοσία τους δεν ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία
έχουν αποκτήσει μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας οδηγίας κατά τρόπον ώστε μια σημαντική μερίδα του κοινού σε άλλο
κράτος μέλος να στερείται της δυνατότητας να παρακολουθήσει εκδηλώσεις οι οποίες έχουν καθοριστεί από το άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα
με τις προηγούμενες παραγράφους, μέσω ολικής ή μερικής ζωντανής
κάλυψης ή, όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για αντικειμενικούς λόγους
δημοσίου συμφέροντος, ολικής ή μερικής αναμεταδιδόμενης κάλυψης
σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα όπως ορίζεται από το εν λόγω άλλο
κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 3ια
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας, οι τηλεοπτικοί οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα να έχουν πρόσβαση υπό δίκαιους, εύλογους και
ίσους όρους, σε διοργανώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, που
μεταδίδονται αποκλειστικά από τηλεοπτικό οργανισμό ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία τους.
2.
Εάν άλλος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός εγκατεστημένος στο ίδιο
κράτος μέλος με το ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό που ζητεί πρόσβαση,
έχει αποκτήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα της εκδήλωσης με μεγάλο
ενδιαφέρον για το κοινό, η πρόσβαση πρέπει να ζητηθεί από τον πρώτο
οργανισμό.
3.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πρόσβαση αυτή να εξασφαλίζεται δίνοντας στους τηλεοπτικούς οργανισμούς τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα σύντομα αποσπάσματα από το σήμα του εκπέμποντος
τηλεοπτικού οργανισμού αναφέροντας, εκτός εάν κάτι τέτοιο είναι πρακτικώς αδύνατον, τουλάχιστον την πηγή τους.
4.
Εναλλακτικά προς την παράγραφο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να
θεσπίσουν ισοδύναμο σύστημα που καθιστά με άλλα μέσα δυνατή την
πρόσβαση υπό δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους.
5.
Τα αποσπάσματα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα
γενικά ειδησεογραφικά προγράμματα και μπορούν να χρησιμοποιούνται
σε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων μόνο εάν το
ίδιο πρόγραμμα προσφέρεται σε μαγνητοσκόπηση από τον ίδιο πάροχο
υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.
6.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 5, τα κράτη μέλη
διασφαλίζουν, σύμφωνα με τα συστήματα δικαίου και τις νομικές πρακτικές τους, ότι καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι που αφορούν
την παροχή αυτών των σύντομων αποσπασμάτων, ιδίως δε οιεσδήποτε
αντισταθμιστικές ρυθμίσεις, ο μέγιστος χρόνος διάρκειας σύντομων
αποσπασμάτων, και τα χρονικά όρια που αφορούν τη μετάδοσή τους.
Εφόσον προβλέπεται αποζημίωση, αυτή δεν υπερβαίνει τα πρόσθετα
έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την παροχή της πρόσβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Προώθηση της διανομής και της παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων

Άρθρο 4
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν, κάθε φορά που αυτό είναι εφικτό και
με κατάλληλα μέσα, ώστε οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί να αφιερώνουν σε ευρωπαϊκά έργα, ►M2 __________ ◄το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου εκπομπής τους, εκτός του χρόνου των ειδήσεων, των
αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιχνιδιών, των διαφημίσεων
►M1 ή των υπηρεσιών τηλεκειμενογραφίας και τηλεαγοράς ◄. Το
ποσοστό αυτό, λαμβανομένων υπόψη των ευθυνών του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού έναντι του κοινού του όσον αφορά την ενημερωτική,
εκπαιδευτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική αποστολή του, πρέπει να
επιτευχθεί σταδιακά βάσει κατάλληλων κριτηρίων.
2.
Όταν το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να
επιτευχθεί, τότε το ποσοστό αυτό δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο από
εκείνο που διαπιστώθηκε κατά μέσο όρο το 1988 στο συγκεκριμένο
κράτος μέλος.
Ωστόσο, όσον αφορά την Ελληνική Δημοκρατία και την Πορτογαλική
Δημοκρατία, το έτος 1988 αντικαθίσταται από το έτος 1990.
3.
Από τις 3 Οκτωβρίου 1991, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην
Επιτροπή, ανά διετία, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου και του άρθρου 5.
Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως μια στατιστική κατάσταση σχετικά
με την επίτευξη του ποσοστού που αναφέρεται στο παρόν άρθρο και
στο άρθρο 5 για κάθε τηλεοπτικό πρόγραμμα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, τους λόγους για τους
οποίους, σε κάθε περίπτωση, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί το
ποσοστό αυτό, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν ή που προβλέπονται
για την επίτευξή του.
Η Επιτροπή γνωστοποιεί αυτές τις εκθέσεις στα άλλα κράτη μέλη, και
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνοδευόμενες, ενδεχομένως, από σχετική γνώμη. Η Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου και του άρθρου 5 σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης. Η
Επιτροπή μπορεί ιδίως να λαμβάνει υπόψη, στη γνώμη της, την πρόοδο
που έχει επιτευχθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, το μερίδιο των
έργων που μεταδίδονται για πρώτη φορά στον προγραμματισμό, τις
ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των νέων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και την ειδική κατάσταση των χωρών που έχουν λίγες δυνατότητες οπτικοακουστικής παραγωγής ή περιορισμένη γλωσσική εμβέλεια.
4.
Το Συμβούλιο επανεξετάζει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
βασιζόμενο σε έκθεση της Επιτροπής, συνοδευόμενη από τις προτάσεις
αναθεώρησης που η Επιτροπή τυχόν έκρινε κατάλληλες, το αργότερο
στο τέλος του πέμπτου έτους από την έκδοση της παρούσας οδηγίας.
Για το σκοπό αυτό, η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει ιδίως υπόψη, με
βάση τις πληροφορίες που της παρέχουν τα κράτη μέλη δυνάμει της
παραγράφου 2, τις εξελίξεις στην κοινοτική αγορά καθώς και τη διεθνή
κατάσταση.
Άρθρο 5
Τα κράτη μέλη μεριμνούν, κάθε φορά που αυτό είναι εφικτό και με τα
κατάλληλα μέσα, ώστε οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί να αφιερώνουν
τουλάχιστον 10 % του χρόνου εκπομπής τους, εκτός των ειδήσεων, των
αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιχνιδιών, των διαφημίσεων
►M1 ή των υπηρεσιών τηλεκειμενογραφίας και τηλεαγοράς ◄, ή,
εναλλακτικά, κατ' επιλογή του κράτους μέλους, το 10 % τουλάχιστον
του προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους, σε ευρωπαϊκά έργα
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παραγωγών ανεξαρτήτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Το
ποσοστό αυτό, λαμβανομένων υπόψη των ευθυνών των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών έναντι του κοινού τους όσον αφορά την ενημερωτική,
εκπαιδευτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική αποστολή τους, πρέπει να
επιτευχθεί σταδιακά βάσει κατάλληλων κριτηρίων· πρέπει να επιτευχθεί
αφιερώνοντας κατάλληλο ποσοστό σε πρόσφατα έργα, δηλαδή σε έργα
που μεταδίδονται εντός πέντε ετών από την παραγωγή τους.
▼M2

__________

▼M1

__________

Άρθρο 9
Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στις τηλεοπτικές εκπομπές που
απευθύνονται σε τοπικά ακροατήρια και δεν αποτελούν μέρος εθνικού
δικτύου.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

▼M2

Τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεαγορα

Άρθρο 10
1.
Η τηλεοπτική διαφήμιση και οι τηλεαγορές πρέπει να είναι άμεσα
αναγνωρίσιμες και διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο. Με την
επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών τεχνικών, η τηλεοπτική
διαφήμιση και οι τηλεαγορές διακρίνονται σαφώς από τα άλλα μέρη
της υπηρεσίας του προγράμματος μέσω οπτικών ή/και ακουστικών
ή/και χωρικών μέσων.
2.
Τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεαγοράς, εξαιρουμένων των μεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων, παραμένουν εξαίρεση.
Άρθρο 11
1.
Εφόσον κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων παρεμβάλλονται
διαφημίσεις ή τηλεαγορές, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μη θίγεται
η ακεραιότητα των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές
παύσεις και τη διάρκεια και τη φύση του προγράμματος, καθώς και
τα δικαιώματα των δικαιούχων.
2.
Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός των σειρών αυτοτελών
εκπομπών, των σήριαλ και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών έργων
και ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για
διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μία φορά για κάθε προγραμματισμένη
χρονική περίοδο 30 λεπτών τουλάχιστον. Η μετάδοση παιδικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μία φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο διάρκειας
τουλάχιστον 30 λεπτών, εφόσον η προγραμματισμένη διάρκεια του
προγράμματος υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Απαγορεύεται η παρεμβολή
διαφημίσεων ή τηλεαγορών κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών.
__________
▼B
Άρθρο 14
▼M2

__________
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2.
Απαγορεύεται η τηλεαγορά φαρμάκων για τα οποία απαιτείται
άδεια εμπορίας κατά την έννοια της οδηγίας 65/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1965, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με τα φάρμακα (1)
καθώς και η τηλεαγορά θεραπευτικών αγωγών.
▼B
Άρθρο 15
▼M1

▼B

Η τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεαγορά αλκοολούχων ποτών πρέπει να
τηρεί τα ακόλουθα κριτήρια:
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·
γ) να μην προκαλεί την εντύπωση ότι η κατανάλωση αλκοολούχων
ποτών 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·
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·
στ) να μην τονίζει ως προτέρημα των ποτών την υψηλή περιεκτικότητά
τους σε οινόπνευμα.

▼M2

__________
Άρθρο 18
1.
Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και
μηνυμάτων τηλεαγοράς μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 20 %.
2.
Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά ανακοινώσεις που
γίνονται από τηλεοπτικό οργανισμό για τα δικά του προγράμματα και
δευτερεύοντα προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προγράμματα
αυτά, ανακοινώσεις χορηγίας και τοποθέτηση προϊόντων.
Άρθρο 18α
Τα παράθυρα τηλεαγοράς πρέπει να διακρίνονται σαφώς ως τέτοια με
οπτικά και ακουστικά μέσα και να έχουν ελάχιστη αδιάλειπτη διάρκεια
15 λεπτών.
Άρθρο 19
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται, τηρουμένων των
αναλογιών, σε τηλεοπτικούς σταθμούς αποκλειστικά αφιερωμένους
στη διαφήμιση και στην τηλεαγορά καθώς και σε τηλεοπτικούς σταθμούς αποκλειστικά αφιερωμένους στην αυτοπροβολή. Το κεφάλαιο ΙΙΙ
καθώς και τα άρθρα 11 και 18 δεν εφαρμόζονται στους εν λόγω τηλεοπτικούς σταθμούς.
__________
(1) ΕΕ αριθ. 22 της 9.2.1965, σ. 369. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 93/39/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 214 της 24.8.1993, σ. 22).
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Άρθρο 20
Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη μέλη δύνανται, λαμβάνοντας
δεόντως υπόψη το κοινοτικό δίκαιο, να καθορίζουν όρους διαφορετικούς από εκείνους του άρθρου 11 παράγραφος 2 και του άρθρου 18
όσον αφορά τηλεοπτικές εκπομπές που απευθύνονται αποκλειστικά
στην εθνική επικράτεια και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται,
άμεσα ή έμμεσα, από το κοινό σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη.
▼M1

__________

▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

▼M2

Προστασία ανήλικων σε τηλεοπτικές εκπομπές

▼M1
Άρθρο 22
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι εκπομπές των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους δεν περιλαμβάνουν προγράμματα τα οποία
ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, και ιδίως προγράμματα που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές αδικαιολόγητης βίας.
2.
Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 επεκτείνονται
επίσης και σε άλλα προγράμματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν τη
σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, εκτός αν εξασφαλίζεται, δι' επιλογής της ώρας της εκπομπής ή με άλλα τεχνικής
φύσεως μέτρα, ότι στην περιοχή μετάδοσης οι ανήλικοι δεν βλέπουν ή
δεν ακούν κατά κανόνα τις εκπομπές αυτές.
3.
Περαιτέρω, όταν τα προγράμματα αυτά μεταδίδονται με μη κωδικοποιημέμη μορφή, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να προηγείται
ακουστική προειδοποίηση ή να αναγνωρίζονται από την παρουσία
ενός οπτικού συμβόλου καθ' όλη τη διάρκειά τους.
▼M2

__________

▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

▼M2

Δικαίωμα απάντησης σε τηλεοπτικές εκπομπές

▼B
Άρθρο 23
▼M1

1.
Με την επιφύλαξη άλλων αστικών, διοικητικών ή ποινικών διατάξεων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, του οποίου θίγονται τα νόμιμα
συμφέροντα, και ιδίως η τιμή και η υπόληψή του διά της αναφοράς
εσφαλμένων στοιχείων κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού προγράμματος,
πρέπει να έχει δικαίωμα απάντησης ή δικαίωμα σε ισοδύναμα μέτρα
θεραπείας. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πραγματική άσκηση του
δικαιώματος απάντησης ή δικαιώματος σε ισοδύναμα μέτρα θεραπείας,
να μην παρεμποδίζεται από την επιβολή παράλογων προϋποθέσεων ή
όρων. Η απάντηση μεταδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος
αφότου απεδείχθη το βάσιμον του αιτήματος και σε χρονική στιγμή
και κατά τρόπο ανταποκρινόμενο προς την εκπομπή στην οποία αναφέρεται το αίτημα.
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▼B
2.
Το δικαίωμα απάντησης ή προσφυγής σε ισοδύναμα μέτρα μπορεί
να ασκείται έναντι όλων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που υπάγονται στη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους.
3.
Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις αναγκαίες διατάξεις για τη θέσπιση
του δικαιώματος αυτού ή των μέτρων αυτών και ορίζουν τη διαδικασία
άσκησής τους. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται επαρκής προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος απάντησης ή
προσφυγής σε ισοδύναμα μέτρα, και οι λεπτομέρειες εφαρμογής να
επιτρέπουν την κατάλληλη άσκηση αυτού του δικαιώματος από φυσικά
ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένα σε άλλα
κράτη μέλη.
4.
Το αίτημα για άσκηση του δικαιώματος απάντησης ή προσφυγής
σε ισοδύναμα μέτρα μπορεί να απορριφθεί αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, εάν συνεπάγεται αξιόποινη πράξη, εάν μπορεί να στοιχειοθετήσει αστική ευθύνη του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού ή εάν αντίκειται στα χρηστά ήθη.
5.
Θα προβλεφθούν διαδικασίες για την άσκηση δικαστικής προσφυγής προς επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την άσκηση του
δικαιώματος απάντησης ή προσφυγής σε ισοδύναμα μέτρα.
▼M1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙα
Επιτροπή επαφών

Άρθρο 23α
1.
Στο πλαίσιο της Επιτροπής, συνιστάται επιτροπή επαφών η οποία
απαρτίζεται από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.
Η επιτροπή επαφών προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής και
συνέρχεται είτε με πρωτοβουλία του είτε κατόπιν αιτήσεως της αντιπροσωπείας ενός κράτους μέλους.
2.

Τα καθήκοντα της επιτροπής επαφών είναι τα εξής:

α) να διευκολύνει την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με τακτικές διαβουλεύσεις για όλα τα πρακτικά προβλήματα
που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της, και ιδίως κατά την εφαρμογή του άρθρου 2, καθώς και για όλα τα ζητήματα για τα οποία
κρίνεται χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων·
β) να εκδίδει γνωμοδοτήσεις εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών των διατάξεων της παρούσας οδηγίας·
γ) να αποτελεί το χώρο ανταλλαγής απόψεων για τα θέματα που θα
πρέπει να καλύπτονται από τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 σχετικά με τη μεθοδολογία των εκθέσεων αυτών, την εντολή της ανεξάρτητης μελέτης
που αναφέρεται στο άρθρο 25α, την αξιολόγηση και τη μελέτη των
σχετικών προσφορών·
δ) να συζητά τα αποτελέσματα των τακτικών διαβουλεύσεων της Επιτροπής με τους εκπροσώπους των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών,
τους παραγωγούς, τους καταναλωτές, τους κατασκευαστές, τους
παρέχοντες υπηρεσίες και τα συνδικάτα και στους καλλιτεχνικούς
δημιουργούς·
▼M2

ε) να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών
και της Επιτροπής όσον αφορά την κατάσταση και την εξέλιξη των
ρυθμιστικών δραστηριοτήτων των υπηρεσιών οπτικοακουστικών
μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική της Κοινότητας στον
οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και τις σχετικές εξελίξεις στον
τεχνικό τομέα·
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▼M1
στ) να εξετάζει όλες τις εξελίξεις του τομέα για τις οποίες κρίνεται
χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων.
▼M2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙβ
Συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων των κρατών μελών

Άρθρο 23β
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχουν στα
λοιπά κράτη μέλη και στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για
την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, και ιδίως των
άρθρων της 2, 2α και 3, κυρίως μέσω των αρμόδιων ανεξάρτητων
ρυθμιστικών φορέων τους.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 24
Για τους τομείς που δεν συντονίζονται από την παρούσα οδηγία, η
οδηγία δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών
μελών που απορρέουν από υπάρχουσες συμβάσεις στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών και των τηλεοπτικών δραστηριοτήτων.
▼M2

__________

Άρθρο 26
Το αργότερο στις 19 Δεκεμβρίου 2011, και στη συνέχεια ανά τριετία, η
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας όπως τροποποιήθηκε και, εφόσον απαιτείται, διατυπώνει περαιτέρω προτάσεις για την προσαρμογή
της στις εξελίξεις στο πεδίο των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων,
ιδίως υπό το φως των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, της ανταγωνιστικότητας του τομέα και των επιπέδων της παιδείας για τα μέσα
σε όλα τα κράτη μέλη.
Η έκθεση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση όσον αφορά
το ζήτημα των διαφημίσεων που συνοδεύουν ή και περιέχονται σε
παιδικά προγράμματα, και ιδίως το κατά πόσον οι ποσοτικοί και ποιοτικοί κανόνες που θέτει η παρούσα οδηγία επέτυχαν το απαιτούμενο
επίπεδο προστασίας.
▼B
Άρθρο 27
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

