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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.

Το ιστορικό της παρούσας έκθεσης

Με την παρούσα ανακοίνωση η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή
των Περιφερειών (για λόγους πληροφόρησης) την πέµπτη έκθεση για την εφαρµογή της
οδηγίας 89/552/ΕΟΚ1, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/ΕΚ2 ‘‘Τηλεόραση
χωρίς σύνορα’’ (εφεξής “η οδηγία”).
Το άρθρο 26 της οδηγίας προβλέπει ότι το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2000 και
κατόπιν ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο
και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή της οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε, και ενδεχοµένως διατυπώνει περαιτέρω
προτάσεις για την προσαρµογή της οδηγίας στις εξελίξεις στον τοµέα των τηλεοπτικών
µεταδόσεων, ιδίως υπό το πρίσµα των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων.
Η παρούσα έκθεση αποτελεί συνέχεια της τέταρτης έκθεσης3, η οποία εγκρίθηκε τον
Ιανουάριο του 2003, και πραγµατεύεται την εφαρµογή της οδηγίας κατά τα έτη 2003 και
20044.
Στο παράρτηµα της τέταρτης έκθεσης, η Επιτροπή πρότεινε ένα πρόγραµµα εργασίας
προκειµένου να ανοίξει ο διάλογος για την πιθανή ανάγκη προσαρµογής του
κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εν λόγω τοµέα, λόγω των
εξελίξεων στις αγορές και στις τεχνολογίες. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δροµολόγησε το
2003 διαβουλεύσεις για την επανεξέταση της οδηγίας5.
Η παρούσα έκθεση εγγράφεται στο πλαίσιο του εν λόγω διαλόγου.
1.2.

Ανάπτυξη της τηλεοπτικής αγοράς στην Ευρώπη

Κατά τη διάρκεια των ετών πριν από το 2004, οι θετικές τάσεις που σηµειώθηκαν στην
ανάπτυξη του οπτικοακουστικού κλάδου της ΕΕ έφτασαν σε υψηλό βαθµό ωριµότητας.
Ταυτόχρονα, ορισµένα επιχειρηµατικά µοντέλα αντιµετώπισαν σοβαρές δοκιµασίες και
σε ορισµένους τοµείς οι φορείς εκµετάλλευσης ολοκλήρωσαν διαδικασίες ενοποίησης.
Οι νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες, κυρίως η ‘‘Ψηφιακή Επίγεια Τηλεόραση’’,6 και η
παράδοση οπτικοακουστικών υπηρεσιών µέσω νέων τεχνολογικών πλατφορµών
επέκτειναν την παρουσία τέτοιων υπηρεσιών στην αγορά ενισχύοντας το γνωστό
φαινόµενο του κατακερµατισµού της προσφοράς. Αυτή η τάση φαίνεται να
σταθεροποιείται σε ένα πλαίσιο υποχώρησης των διαφηµιστικών πόρων και ισχνής
προοπτικής για αύξηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης.
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ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23.
ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 60.
COM(2002) 778 τελικό της 6.1.2003.
Όπου κρίνεται σκόπιµο, γίνεται επίσης αναφορά στα πιο πρόσφατα γεγονότα του 2005.
Βλέπε σηµείο 4 της έκθεσης.
Στην πλειονότητα των κρατών µελών, η µετάβαση στην ‘‘Ψηφιακή Επίγεια Τηλεόραση’’
προγραµµατίζεται για το διάστηµα µεταξύ 2006 και 2012.
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Στην πράξη, ο αριθµός των καναλιών που διατίθενται αποτελεί σαφή απόδειξη
πολλαπλασιασµού των προσφερόµενων υπηρεσιών. Ενώ στις αρχές του 2001 εξέπεµπαν
µε δυνατότητες εθνικής κάλυψης περισσότερα από 660 κανάλια µέσω επίγειων
αναµεταδοτών, µέσω δορυφόρου ή καλωδιακά7, τρία χρόνια αργότερα
δραστηριοποιούνταν στην ΕΕ των 15 περισσότεροι από 860 τέτοια κανάλια 8.
Επιπροσθέτως, οι υπηρεσίες τηλεοπτικών µεταδόσεων που στοχεύουν τις µη εθνικές
αγορές σηµείωσαν ακόµη ταχύτερη ανάπτυξη. Στις αρχές του 2004 είχαν εντοπιστεί περί
τους 220 τέτοια κανάλια ι9. Περισσότερα από 160 εξ αυτών µετέδιδαν στην ΕΕ των 25
από άλλα κράτη µέλη ή από άλλες χώρες (το 2001 υπήρχαν µόνο 68 τέτοια κανάλια στην
ΕΕ των 15).
Κύρια προϋπόθεση για την επιγραµµική ανάπτυξη των οπτικοακουστικών υπηρεσιών
είναι η µεγάλη διαθεσιµότητα της ευρυζωνικής πρόσβασης. Οι σηµαντικές επενδύσεις
των τελευταίων ετών, οι οποίες εξακολουθούν να πραγµατοποιούνται, έχουν εξοπλίσει
τα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ των 15 µε υποδοµές που κάλυπταν κατά µέσο όρο
έως τα τέλη του 2004 το 88% του πληθυσµού10. Ταυτόχρονα, η πραγµατική διείσδυση
των ευρυζωνικών συνδέσεων σταθερής γραµµής αυξήθηκε σταθερά, αγγίζοντας το 10%
του πληθυσµού της ΕΕ των 15 και το 9% του πληθυσµού της ΕΕ των 25 στα τέλη του
200411.
Η συνολική αγορά της ΕΕ των 25, από πλευράς εκτίµησης των εσόδων των
ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών, υπολογίζεται σε περίπου 64,5 δισεκατοµµύρια ευρώ το
2003 (62,2 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2001, ήτοι αύξηση της τάξης του 3,7%)12.
Οι δηµόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί εδραίωσαν την παρουσία τους στις αγορές της
ΕΕ από πλευράς εσόδων. Τα συνολικά έσοδα των δηµοσίων ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών υπηρεσιών έφτασαν το 2003 τα 29,1 δισεκατοµµύρια ευρώ (στην ΕΕ των
25, συµπεριλαµβανοµένων των 1,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ των ραδιοφωνικών
υπηρεσιών), ποσό που παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο εν συγκρίσει µε το 200213.
Οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί της ΕΕ των 25 κατέγραψαν έσοδα που
ανέρχονταν σε 18,3 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2003, ποσό που παρέµεινε σχεδόν
αµετάβλητο εν συγκρίσει µε το προηγούµενο έτος14. Η συνδροµητική τηλεόραση και οι
συνδροµές πακέτου αύξησαν τα έσοδά τους στο συνολικό ποσό των
13,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2003, το οποίο σηµείωσε αύξηση ύψους 14,3% εν
συγκρίσει µε το προηγούµενο έτος, λόγω της επιτυχίας των δραστηριοτήτων πακέτου15.
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Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης του Οπτικοακουστικού Τοµέα, Επετηρίδα 2001.
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης του Οπτικοακουστικού Τοµέα, Επετηρίδα 2004.
Ibid.
IDATE, Ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ευρώπη, 2005.
Επιτροπή Επικοινωνιών, 2005.
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης του Οπτικοακουστικού Τοµέα, Επετηρίδα 2005. Ο
υπολογισµός αποκλείει ορισµένες κατηγορίες δηµόσιων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών
οργανισµών.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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Η διαφήµιση παραµένει η κύρια πηγή εσόδων για τους τηλεοπτικούς οργανισµούς της
ΕΕ. Μετά από ορισµένα χρόνια αύξησης, η οποία διεκόπη µόνο το 2001, τα ακαθάριστα
έσοδα της τηλεοπτικής διαφηµιστικής αγοράς το 2004 έφτασαν περίπου τα
25,7 δισεκατοµµύρια ευρώ στην ΕΕ των 15 (αύξηση 7,2% σε σχέση µε το 2003)16.
Η πτώση των διαφηµιστικών εσόδων το 2001 υπολογίζεται περίπου στο 6,8%
(στοιχεία του 2002 έναντι των στοιχείων του 2000)17. Η τηλεοπτική διαφηµιστική αγορά
το 2004 κινούνταν περίπου στα επίπεδα του 2000 σε ονοµαστικούς όρους και αποτέλεσε
σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών διαφηµιστικών επενδύσεων18.
2.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Τα νέα κράτη µέλη, τα οποία προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004, υποχρεώθηκαν
να κοινοποιήσουν την οικεία νοµοθεσία µεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.
Σύµφωνα µε την αξιολόγηση που διενεργήθηκε φαίνεται ότι συµµορφώθηκαν µε τις
σχετικές τους υποχρεώσεις.
3.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

3.1.

Πεδίο εφαρµογής

Μετά από την προσφυγή στη δικαιοσύνη της Mediakabel BV κατά της απόφασης της
Commissariaat voor de Media (ολλανδική αρχή µέσων επικοινωνίας), το ολλανδικό
Raad van State ζήτησε από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο την έκδοση προδικαστικής
απόφασης σχετικά µε το εάν οι υπηρεσίες “οιονεί βίντεο κατ’ αίτηση” (NVOD), ήτοι οι
υπηρεσίες πληρωµής ανά εκποµπή που επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν
µεταδόσεις “πολυπλεξίας” για τις οποίες πληρώνουν κατ’ αίτηση, υπάγονται στην
οδηγία. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για τη συγκεκριµένη απόφαση
εκκρεµούσε το 200419.
3.2.

∆ικαιοδοσία (Άρθρο 2)

O ακρογωνιαίος λίθος της οδηγίας είναι η αρχή της ‘‘χώρας καταγωγής’’. Κατά
συνέπεια, τα προγράµµατα που συµµορφώνονται µε τη νοµοθεσία της χώρας καταγωγής
η οποία είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της οδηγίας µεταδίδονται ελεύθερα εντός της
ΕΕ.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί
παραβάσει κατά των ολλανδικών αρχών, µετά από την απόφαση της Commissariaat voor
de media (ολλανδική αρχή µέσων επικοινωνίας) να εκχωρήσει στον εαυτό της τη
δικαιοδοσία των καναλιών RTL 4 και RTL 5, τα οποίοι εκπέµπονται από
ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό δικαιοδοσίας Λουξεµβούργου. Χωρίς να τίθεται εν
αµφιβόλω η ουσία των επιχειρηµάτων της Commissariaat voor de Media, η απόφαση
του Raad van State ακύρωσε την εν λόγω απόφαση, αναφέροντας ότι η Commissariaat
voor de Media δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει στον εαυτό της δικαιοδοσία και να
16
17
18
19
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Ibid.
Ibid.
Ibid.
Υπόθεση C-89/04. Η απόφαση εκδόθηκε στις 2 Ιουνίου 2005. Πρβλ. το έγγραφο εργασίας των
υπηρεσιών της Επιτροπής που επισυνάπτεται στην έκθεση.
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προκαλέσει µια κατάσταση διττής δικαιοδοσίας η οποία έρχεται σε σύγκρουση µε την
οδηγία. ∆εδοµένου ότι δεν υφίσταται πλέον κατάσταση διττής δικαιοδοσίας µετά την
έκδοση της απόφασης, η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση.
Όσον αφορά τις εξαιρέσεις από την αρχή της χώρας καταγωγής βάσει του άρθρου 2α
παράγραφος 2, προέκυψε µια διαµάχη στην υπόθεση της “Extasi TV”. Η κυβέρνηση του
Ηνωµένου Βασιλείου (ΗΒ) κοινοποίησε στην Επιτροπή στις 20 ∆εκεµβρίου 2004 ότι
είχε την πρόθεση να κηρύξει εκτός νόµου την τηλεοπτική υπηρεσία γνωστή µε το όνοµα
“Extasi TV”. Ο λόγος που προέβαλε ήταν ότι η συγκεκριµένη τηλεοπτική υπηρεσία είχε
προφανώς, σοβαρά και βαρέως παραβεί το άρθρο 22 της οδηγίας. Εν προκειµένω,
διαπιστώθηκε ασάφεια σχετικά µε το ποιο κράτος µέλος είχε δικαιοδοσία επί του εν
λόγω ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού.
Συγκρούσεις δικαιοδοσίας προέκυψαν επίσης εκτός του πεδίου εφαρµογής του άρθρου
2α παράγραφος 2, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η νοµοθεσία των κρατών µελών λήψης
των εκποµπών περιελάµβανε αυστηρότερους ή λεπτοµερέστερους κανόνες από την
νοµοθεσία της χώρας στην οποία ήταν εγκατεστηµένος ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισµός.
Παραδείγµατος χάριν, η Σουηδική Επιτροπή Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων ανέφερε
στην Επιτροπή ότι θεωρεί ότι τα κανάλια TV3 και Canal 5, δικαιοδοσίας ΗΒ, εµπίπτουν
στη σουηδική δικαιοδοσία. Αντί να λάβει µονοµερή µέτρα, η Σουηδία δροµολόγησε
διάλογο µεταξύ των αρµόδιων ρυθµιστικών αρχών. Στο βαθµό που τέτοιου είδους
διαβουλεύσεις δεν θέτουν εν αµφιβόλω την αρχή της χώρας καταγωγής, η Επιτροπή
χαιρετίζει τη συγκεκριµένη προσέγγιση και παρέχει τη συνδροµή της. Παρόµοια θέµατα
προέκυψαν µεταξύ Ιρλανδίας και ΗΒ.
Τέλος, το θέµα των προγραµµάτων τρίτης χώρας που περιέχουν παρότρυνση σε µίσος,
δικαιοδοσίας κράτους µέλους δυνάµει του άρθρου 2 παράγραφος 4, απέκτησε ιδιαίτερη
σηµασία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Το Al Manar µεταδόθηκε από
αρκετούς ευρωπαϊκούς δορυφορικούς παρόχους. Η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα που
ανέλαβε δράση κατά της µετάδοσης του εν λόγω καναλιού µέσω των δορυφόρων
Eutelsat, που εµπίπτει στη δικαιοδοσία της σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 4. Μετά
από τη µετάδοση από το Al Manar µιας σειράς αντισηµιτικών προγραµµάτων, οι
γαλλικές αρχές έδωσαν στις 13 ∆εκεµβρίου 2004 εντολή στον δορυφορικό φορέα
εκµετάλλευσης να παύσει τη µετάδοση της τηλεοπτικής υπηρεσίας Al Manar. Η εν λόγω
απόφαση εφαρµόστηκε πάραυτα και η µετάδοση σταµάτησε στις 14 ∆εκεµβρίου 2004.
Μετά την απαγόρευση του Al Manar από τις γαλλικές αρχές, το εν λόγω κανάλι
εξακολουθούσε να διατίθεται από τους δορυφορικούς παρόχους New Sky Satellite (µε
έδρα τη Χάγη) και Hispasat. Το θέµα αποτέλεσε αντικείµενο πολλών συνεδριάσεων και
διαβουλεύσεων µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής. Στη συνέχεια οι
ολλανδικές και οι ισπανικές αρχές επίσης έδωσαν εντολή παύσης των µεταδόσεων του
Al Manar. Αυτή η στενή συνεργασία επέτρεψε στην Ευρώπη να καταπολεµήσει
αποτελεσµατικά την παρότρυνση σε µίσος µέσω των ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων
τρίτων χωρών.
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3.3.

Εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας για την κοινωνία (Άρθρο 3α)

Το άρθρο 3α παράγραφος 1 της οδηγίας καλύπτει τα εθνικά µέτρα για την προστασία
εκδηλώσεων οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί µείζονος σηµασίας για την κοινωνία. Έως
τα τέλη του 2004 ίσχυαν µέτρα δυνάµει του άρθρου 3α παράγραφος 1 της οδηγίας και
κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή για τα ακόλουθα κράτη µέλη: Ιταλία, Γερµανία,
Ηνωµένο Βασίλειο, Αυστρία και Ιρλανδία. Τα ιρλανδικά σχέδια µέτρων συζητήθηκαν
στην επιτροπή επαφών στις 30 Ιανουαρίου 2003 (η οποία εξέδωσε θετική γνώµη επ’
αυτών) και στη συνέχεια δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα τον Απρίλιο του
200320. Τα σχέδια µέτρων που υπεβλήθησαν από το Βέλγιο και τη Γαλλία συζητήθηκαν
µε τις αντίστοιχες εθνικές αρχές και στους κόλπους της επιτροπής επαφών τον Μάρτιο
του 2004, η οποία εξέδωσε θετική γνώµη επ’ αυτών. Στη συνέχεια, το 2004 το Βέλγιο
κοινοποίησε στην Επιτροπή τα τελικά µέτρα που έλαβε, τα οποία δηµοσιεύθηκαν στην
Επίσηµη Εφηµερίδα21.
∆υνάµει του άρθρου 3α παράγραφος 2 της οδηγίας, ο ενοποιηµένος κατάλογος των
µέτρων που έλαβαν τα κράτη µέλη δηµοσιεύεται άπαξ ετησίως στην Επίσηµη
Εφηµερίδα. Ο τελευταίος ενοποιηµένος κατάλογος δηµοσιεύθηκε τον Αύγουστο του
200322.
Μια υπόθεση σχετικά µε τον ρόλο της Επιτροπής σε σχέση µε το άρθρο 3α της οδηγίας
εκκρεµεί ακόµη ενώπιον του Πρωτοδικείου.23
3.4.

Προώθηση της διανοµής και της παραγωγής τηλεοπτικών προγραµµάτων
(άρθρα 4 και 5)

Στις 28 Ιουλίου 2004, η Επιτροπή ενέκρινε την έκτη ανακοίνωση για την εφαρµογή των
άρθρων 4 και 5 της οδηγίας. Η έκθεση καλύπτει την ΕΕ των 15 κατά την περίοδο
αναφοράς 2001-2002. Ο µέσος χρόνος µετάδοσης ευρωπαϊκών έργων στην ΕΕ των 15
ήταν 66,95% το 2001 και 66,10% το 2002, ήτοι αύξηση 5,42 εκατοστιαίων µονάδων σε
µία τετραετία (1999-2002). Το µερίδιο των ευρωπαϊκών έργων από ανεξάρτητους
παραγωγούς εντός της ΕΕ των 15 ήταν 37,75% το 2001 και 34,03% το 2002, ήτοι τα
έργα ανεξάρτητων παραγωγών σταθεροποιήθηκαν περίπου στο ένα τρίτο του συνόλου
του σχετικού χρόνου µετάδοσης ή περίπου το 50% του συνόλου των ευρωπαϊκών έργων.
Το εν λόγω ποσοστό υπερβαίνει τον στόχο του 10% που τίθεται στο άρθρο 5 της
οδηγίας. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι η ζήτηση εθνικών και
ευρωπαϊκών έργων, η οποία αυξανόταν σταθερά κατά την τελευταία δεκαετία, έφτασε σε
ένα νέο ανώτατο όριο κατά το 2002, συνιστώντας σχεδόν τα δύο τρίτα όλων των
σχετικών µεταδόσεων. ∆εδοµένου του ποσοστού 50% που αποτελεί στόχο της οδηγίας,
το 66% είναι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα και αποδεικνύει τη δύναµη της ευρωπαϊκής
οπτικοακουστικής βιοµηχανίας.
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ΕΕ C 100 της 26.4.2003.
ΕΕ C 158 της 29.6.2005. Το 2005, η Γαλλία κοινοποίησε επίσης στην Επιτροπή τα µέτρα που
έλαβε (εγκρίθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2004), τα οποία θα δηµοσιευθούν εν ευθέτω χρόνω.
ΕΕ C 183 της 2.8.2003. Το 2004 δεν δηµοσιεύτηκε κανένας ενοποιηµένος κατάλογος, δεδοµένου
ότι εκείνη την εποχή δεν χρειάστηκε να γίνουν αλλαγές στον κατάλογο. Ο νέος ενοποιηµένος
κατάλογος, ο οποίος περιλαµβάνει τα βελγικά και τα γαλλικά µέτρα, θα δηµοσιευθεί από την
Επιτροπή µόλις ο γαλλικός κατάλογος δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Υπόθεση T-33/01, η ακρόαση πραγµατοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2005.
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Το 2004, η Επιτροπή διεξήγαγε, σε επτά από τα νέα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην
ΕΕ την 1η Μαΐου 2004, απολογισµό της κατάστασης σε εθελοντική βάση, προκειµένου
να µπορέσει να εκτιµήσει καλύτερα τις µελλοντικές επιπτώσεις των άρθρων 4 και 5 στο
έδαφός τους. Η περίοδος αναφοράς ήταν η προενταξιακή περίοδος, από τον Ιανουάριο
του 2003 έως τον Απρίλιο του 2004. Κατά µέσο όρο, ένα ποσοστό 60% ευρωπαϊκών
έργων προγραµµατίστηκε να µεταδοθεί το 2003 και ένα ποσοστό 62% κατά τους
πρώτους µήνες του 2004, µε ποσοστό συµµόρφωσης 77% και 83% αντιστοίχως. Το
µερίδιο των ευρωπαϊκών έργων που παράγονται από ανεξάρτητους παραγωγούς ήταν
30% το 2003 και 31% κατά τους πρώτους µήνες του 2004. ∆εδοµένου ότι τα εν λόγω
στοιχεία αφορούν την προενταξιακή περίοδο, υποδηλώνουν µια γενικά ικανοποιητική
εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 στα σχετικά κράτη µέλη.
Η έβδοµη ανακοίνωση για την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 κατά την περίοδο 20022004, η οποία αναµένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή το πρώτο ήµισυ του 2006, θα
περιλαµβάνει για πρώτη φορά στατιστικά στοιχεία από όλα τα 25 κράτη µέλη.
3.5.

Κανόνες για τη διαφήµιση (άρθρα 10 έως 20)

3.5.1.

Έκδοση ερµηνευτικής ανακοίνωσης

Ενόψει της ανάπτυξης νέων διαφηµιστικών τεχνικών, όπως η διαιρεµένη οθόνη, η
διαδραστική διαφήµιση, η εικονική διαφήµιση, καθώς και η τοποθέτηση προϊόντων, η
Επιτροπή εξέδωσε στις 23 Απριλίου 2004 ερµηνευτική ανακοίνωση προκειµένου να
διευκρινίσει την έννοια ορισµένων διατάξεων της οδηγίας24. Η ανακοίνωση διευκρινίζει
ιδίως τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να εφαρµοστούν οι σχετικοί κανόνες της οδηγίας
όσον αφορά τη διαιρεµένη οθόνη, τα µικρής διάρκειας διαφηµιστικά µηνύµατα, την
τηλεπροώθηση, την εικονική χορηγία και τη διαδραστική διαφήµιση. Σύµφωνα µε τη
νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η ερµηνευτική ανακοίνωση
εφαρµόζει την αρχή σύµφωνα µε την οποία η απαγόρευση µιας διαφηµιστικής τεχνικής ή
ενός είδους διαφήµισης ισχύει µόνο εάν προβλέπεται ρητά από την οδηγία. Ωστόσο, τα
κράτη µέλη είναι ελεύθερα να θεσπίσουν αυστηρότερες ή λεπτοµερέστερες διατάξεις για
τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς της δικαιοδοσίας τους.
3.5.2.

∆ιαφηµιστικές πινακίδες γύρω από τα στάδια κατά τη διάρκεια αναµετάδοσης
αθλητικών εκδηλώσεων

Η γαλλική νοµοθεσία κατά του καπνίσµατος και του αλκοολισµού (ο αποκαλούµενος
νόµος Evin) απαγορεύει την άµεση ή έµµεση τηλεοπτική διαφήµιση οινοπνευµατωδών
ποτών. Αυτό συνεπάγεται κυρίως ότι για τις αναµεταδόσεις στη Γαλλία διακρατικών
αθλητικών εκδηλώσεων που αφορούν κυρίως το γαλλικό κοινό, οι γαλλικοί
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί οφείλουν να χρησιµοποιήσουν όλα τα διαθέσιµα µέσα
προκειµένου να αποτρέψουν την εµφάνιση επί της οθόνης διαφήµισης οινοπνευµατωδών
ποτών.
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Ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε ορισµένες πτυχές των διατάξεων της οδηγίας
"Τηλεόραση χωρίς σύνορα", ΕΕ C 102 της 28.4.2004, σ. 2.
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Στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο κατατέθηκαν δύο προσφυγές για υποθέσεις που αφορούσαν
το εν λόγω νοµοθετικό καθεστώς: αφενός µια προσφυγή επί παραβάσει25, και αφετέρου
µια προσφυγή για έκδοση προδικαστικής απόφασης26. Η προσφυγή για έκδοση
προδικαστικής απόφασης που µας ενδιαφέρει ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας
έκθεσης αφορά την ενέργεια του καναλιού TF1 να δώσει εντολή στην εταιρεία Groupe
Darmon et Girosport, η οποία είχε εξουσιοδοτηθεί να διαπραγµατευθεί για λογαριασµό
του καναλιού τα τηλεοπτικά δικαιώµατα αναµετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων,
προκειµένου αυτή να πράξει τα δέοντα ώστε να αποφευχθεί η εµφάνιση επί της οθόνης
εµπορικών σηµάτων οινοπνευµατωδών ποτών. Αποτέλεσµα αυτού ήταν η άρνηση
µίσθωσης στη Bacardi France των διαφηµιστικών πινακίδων γύρω από τον αγωνιστικό
χώρο και, ως εκ τούτου, αυτή προσέφυγε ενώπιον των γαλλικών δικαστηρίων κατά της
TF1 και της Darmon et Girosport µε σκοπό να εκδοθεί απόφαση που θα τις καλεί να
παύσουν να ασκούν πιέσεις στα ξένα ποδοσφαιρικά σωµατεία. Υπό αυτές τις συνθήκες,
το γαλλικό ακυρωτικό δικαστήριο (Cour de Cassation) υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο προδικαστικό ερώτηµα σχετικά µε το εάν το γαλλικό νοµοθετικό καθεστώς
αντίκειται στις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, καθώς και στις διατάξεις της οδηγίας.
Στην απόφασή του της 13ης Ιουλίου 2004, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο αναφέρει ότι η
έµµεση τηλεοπτική διαφήµιση οινοπνευµατωδών ποτών σε πινακίδες που εµφανίζονται
κατά την αναµετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων δεν αποτελεί ξεχωριστό τηλεοπτικό
µήνυµα που αποσκοπεί στην προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών κατά την έννοια της
οδηγίας. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο θεώρησε πράγµατι ότι ήταν πρακτικώς αδύνατον οι
ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί να µεταδίδουν αυτές τις διαφηµίσεις µόνο κατά τη
διάρκεια των διαλειµµάτων που παρεµβάλλονται στα διάφορα µέρη του σχετικού
τηλεοπτικού προγράµµατος. Κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο εξέδωσε
απόφαση για µη επιβολή των διατάξεων της οδηγίας και για τη συµβατότητα της
γαλλικής νοµοθεσίας για την τηλεοπτική διαφήµιση µε το κοινοτικό δίκαιο.
3.5.3.

Παρακολούθηση

Η Επιτροπή έχει παρακολουθήσει σε τακτά διαστήµατα (τρεις χώρες ετησίως) εάν τα
κράτη µέλη διασφαλίζουν δεόντως ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί της δικαιοδοσίας
τους συµµορφώνονται µε τους κανόνες της οδηγίας για τη διαφήµιση. Για τον σκοπό
αυτό, η Επιτροπή συνεπικουρείται από έναν ανεξάρτητο σύµβουλο, του οποίου ο ρόλος
είναι να συγκεντρώνει τα σχετικά δεδοµένα και πληροφορίες.
Βάσει των εκθέσεων παρακολούθησης, κινήθηκαν διαδικασίες επί παραβάσει κατά
ορισµένων κρατών µελών και διαβιβάστηκε µια αιτιολογηµένη γνώµη στο Ηνωµένο
Βασίλειο. Ο αριθµός και η σηµασία των παραβάσεων των κανόνων της οδηγίας για τη
διαφήµιση υποδηλώνει ότι οι αρµόδιες αρχές του εν λόγω κράτους µέλους δεν
παρακολούθησαν δεόντως την εφαρµογή των κανόνων από τους ραδιοτηλεοπτικούς
οργανισµούς της δικαιοδοσίας τους.
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Υπόθεση C-262/02.
Υπόθεση C-429/02.
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3.6.

Προστασία των ανηλίκων και δηµόσια τάξη (άρθρα 2α, 22 και 22α)

Η δεύτερη έκθεση αξιολόγησης27 της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την εφαρµογή της σύστασης του Συµβουλίου της
24ης Σεπτεµβρίου 1998 σχετικά µε την προστασία των ανηλίκων και την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια εγκρίθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 2003. Εστάλη ένα ερωτηµατολόγιο στα
κράτη µέλη, στις χώρες του ΕΟΧ και στις (τότε) υπό ένταξη χώρες28.
Η δεύτερη έκθεση αξιολόγησης κατέδειξε ότι η σύσταση εξακολουθούσε να
εφαρµόζεται µε διαφορετικό τρόπο από τα κράτη µέλη, αλλά ότι οι εξελίξεις ήταν
γενικώς θετικές.
Στις 30 Απριλίου 2004, η Επιτροπή, σε συνέχεια της δεύτερης έκθεσης αξιολόγησης,
πρότεινε µια συµπληρωµατική σύσταση: τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
για το δικαίωµα απάντησης σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης29.
Η εν λόγω συµπληρωµατική σύσταση προτάθηκε προκειµένου συµβαδίζει µε τις
προκλήσεις των τεχνολογικών εξελίξεων. Η πρόταση στηρίζεται στην αρχική σύσταση
του 1998 και καλύπτει τις γνώσεις για τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, τον γραµµατισµό
στα µέσα µαζικής επικοινωνίας, το δικαίωµα απάντησης δια όλων των µέσων
επικοινωνίας, τη συνεργασία και την αµοιβαία κοινοποίηση εµπειριών και ορθής
πρακτικής µεταξύ των φορέων (αυτο)ρύθµισης που ασχολούνται µε τη βαθµολογία ή την
ταξινόµηση οπτικοακουστικού περιεχοµένου, καθώς και τη δράση κατά των διακρίσεων
σε όλα τα µέσα επικοινωνίας.
Επί του παρόντος αποτελεί αντικείµενο διαβουλεύσεων στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3.7.

Συντονισµός µεταξύ εθνικών αρχών και της Επιτροπής

3.7.1.

Επιτροπή Επαφών

Η εφαρµογή των κανόνων της οδηγίας αποτελεί ευθύνη κάθε κράτους µέλους. Οι
συστηµατικές επαφές µε τους εθνικούς ρυθµιστικούς φορείς διατηρήθηκαν, ιδίως µέσω
της επιτροπής επαφών που συστάθηκε από την οδηγία (άρθρο 23α). Κατά την περίοδο
που καλύπτει η παρούσα έκθεση, η επιτροπή επαφών συνήλθε πέντε φορές.
Η επιτροπή εκπλήρωσε τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν από την οδηγία. Εξέδωσε
γνώµες δυνάµει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3α παράγραφος 2 σχετικά
µε τις εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας για την κοινωνία30.
Για τη διευκόλυνση της εφαρµογής της οδηγίας µέσω τακτικών διαβουλεύσεων για
πρακτικά προβλήµατα που προκύπτουν κατά την εφαρµογή της, η επιτροπή επαφών
συζήτησε, µεταξύ άλλων, την ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής για τη διαφήµιση.
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COM(2003) 776 τελικό της 12.12.2003.
Βλέπε http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/secondreport_en.htm.
COM(2004) 341 τελικό της 30.4.2004.
Βλέπε σηµείο 3.3 της παρούσας έκθεσης.
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Κατά το διάστηµα 2002-2004, η αναθεώρηση της οδηγίας συζητήθηκε σε αρκετές
συνεδριάσεις της επιτροπής επαφών. Η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση στην επιτροπή
επαφών για τις δηµόσιες διαβουλεύσεις το 2003 και τις εργασίες των οµάδων
επικέντρωσης31.
Η επιτροπή επαφών ενηµερώθηκε επίσης για την πρόθεση του ΗΒ να λάβει µέτρα
δυνάµει του άρθρου 2α της οδηγίας και συζήτησε το θέµα της ταυτοποίησης του
αρµόδιου κράτους µέλους32.
3.7.2.

Οµάδα ρυθµιστικών αρχών

Μολονότι η οδηγία δεν αναφέρεται ρητά στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές, η Επιτροπή
διοργάνωσε στις 27 Μαρτίου 2003 εναρκτήρια συνεδρίαση της Οµάδας Ρυθµιστικών
Αρχών Υψηλού Επιπέδου, η οποία συγκεντρώνει τις αρχές των κρατών µελών που είναι
υπεύθυνες για την επιβολή των ραδιοτηλεοπτικών κανονιστικών διατάξεων. Οι εν λόγω
συνεδριάσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται κατά µέσο όρο δύο φορές κατ’ έτος,
αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των εθνικών ρυθµιστικών αρχών
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ.
4.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Η αναθεώρηση της οδηγίας — συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων ακροάσεων και της
γραπτής διαβούλευσης — δροµολογήθηκε το 2003 µε το πρόγραµµα εργασίας που
επισυνάπτεται στην τέταρτη έκθεση εφαρµογής33.
Η Επιτροπή διατυπώνει τα συµπεράσµατα που εξήγαγε από την εν λόγω πρώτη
διαβούλευση στην ανακοίνωσή της µε τίτλο ‘‘Το µέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστικής
πολιτικής στον οπτικοακουστικό τοµέα’’34. Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η οδηγία
εξακολουθεί να συµβάλλει θετικά στην ελεύθερη κυκλοφορία των ραδιοτηλεοπτικών
υπηρεσιών εντός της ΕΕ, εντοπίστηκαν ορισµένα θέµατα τα οποία χρειάζεται να
εξεταστούν µεσοπρόθεσµα. ∆υνάµει της ανακοίνωσης του 2003 συστήθηκαν οµάδες
εστίασης µε εµπειρογνώµονες για τη συζήτηση των εν λόγω θεµάτων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµµετείχε ενεργά στη διαδικασία διαβούλευσης, ιδίως µε
τη συµµετοχή αρκετών ευρωβουλευτών35. Η έγκριση του σχεδίου νοµοθετικής πρότασης
από την Επιτροπή προβλέπεται στα τέλη του 2005.
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Βλέπε σηµείο 4 της παρούσας έκθεσης.
Βλέπε σηµείο 3.2 της παρούσας έκθεσης.
COM(2002) 778 τελικό της 6.1.2003.
COM(2003) 784 τελικό της 15.12.2003.
Ορισµένα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίστηκαν εισηγητές στη συνδιάσκεψη του
Λίβερπουλ και η έκθεση που εκπονήθηκε από τον Henri Weber για την εφαρµογή των άρθρων 4
και 5 της οδηγίας αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας.
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5.

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ

5.1.

∆ιεύρυνση

Κατά την περίοδο αναφοράς, η ΕΕ αύξησε τον αριθµό των µελών της από 15 σε 25, µε
10 νέα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην Ένωση την 1η Μαΐου 2004.
Οι σχέσεις µεταξύ της Ένωσης και των (τότε) υποψηφίων για ένταξη χωρών
αναπτύχθηκαν σύµφωνα µε τις προενταξιακές στρατηγικές. Με βάση την πρόοδο που
επιτεύχθηκε στην ευθυγράµµιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία, οι
διαπραγµατεύσεις σχετικά µε την πολιτιστική και οπτικοακουστική πολιτική
ολοκληρώθηκαν οριστικά µε τα µελλοντικά κράτη µέλη στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο του 2002. Η Επιτροπή παρακολούθησε τη διαδικασία,
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη κατάλληλης διοικητικής και δικαστικής
ικανότητας για την εφαρµογή της οδηγίας.
Η ΕΕ προετοιµάζει αυτή τη στιγµή την επόµενη διεύρυνση. Η Βουλγαρία και η
Ρουµανία αναµένεται να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Η Κροατία
και η Τουρκία είναι υποψήφιες για ένταξη χώρες.
Όσον αφορά τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε
τις προοπτικές για να γίνουν µέλη της ΕΕ σε αρκετές περιπτώσεις. Η Επιτροπή
ακολουθεί στρατηγική σύγκλισης των οπτικοακουστικών πολιτικών των εν λόγω χωρών
µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα µέσων επικοινωνίας, σε συνεργασία µε το Συµβούλιο της
Ευρώπης.
5.2.

Συνεργασία µε το Συµβούλιο της Ευρώπης

Η συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συµβουλίου της Ευρώπης
αναπτύχθηκε περαιτέρω, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για την
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τη ∆ιασυνοριακή Τηλεόραση. Ο εκπρόσωπος
της Επιτροπής συµµετείχε ως παρατηρητής σε πέντε συνεδριάσεις της Μόνιµης
Επιτροπής για τη ∆ιασυνοριακή Τηλεόραση (T-TT) και σε τέσσερεις συνεδριάσεις της
∆ιευθύνουσας Επιτροπής για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (CDMM), καθώς και στην
υπουργική συνδιάσκεψη του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα µέσα µαζικής
επικοινωνίας στο Κίεβο.
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η οδηγία ‘‘Τηλεόραση χωρίς σύνορα’’ εξακολουθεί να εφαρµόζεται επιτυχώς µε σκοπό
τη διασφάλιση της ελευθερίας παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι θεµελιώδεις στόχοι δηµοσίου συµφέροντος τους οποίους η οδηγία αποσκοπεί
να διασφαλίσει καθιερώνοντας την ελάχιστη εναρµόνιση στην εσωτερική αγορά
παραµένουν σε ισχύ. Η οδηγία παρέχει αποτελεσµατικές κανονιστικές διατάξεις για τον
ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τοµέα και η έκθεση επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης των οπτικοακουστικών θεµάτων.
Ωστόσο, ενόψει των εξελίξεων στην αγορά και στην τεχνολογία, καθίσταται προφανής η
ανάγκη αναθεώρησης του υφιστάµενου κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ, όπως
σκιαγραφείται ανωτέρω. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλλει πρόταση
αναθεώρησης της οδηγίας στα τέλη του 2005.
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