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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-500/06 

Corporación Dermoestética SA κατά To Me Group Advertising Media  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, ΕΝΩ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ  

Η ρύθµιση αυτή αποτελεί αδικαιολόγητο περιορισµό της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 

Τον Οκτώβριο του 2005, η Corporación Dermoestética, εταιρία ισπανικού δικαίου που ασκεί τις 
δραστηριότητές της στον τοµέα της αισθητικής ιατρικής, ανέθεσε, µε σύµβαση, στο 
διαφηµιστικό To Me Group την πραγµατοποίηση διαφηµιστικής εκστρατείας των υπηρεσιών της 
προς µετάδοση από τον εθνικό ιταλικό τηλεοπτικό σταθµό Canale 5. 

Αφού έλαβε προκαταβολή, το To Me Group πληροφόρησε την Corporación Dermoestética ότι 
ήταν αδύνατο, κατ’ εφαρµογή του ιταλικού νόµου του 1992, να µεταδοθούν οι σχεδιαζόµενες 
τηλεοπτικές διαφηµίσεις στους τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας. Συγκεκριµένα, 
δυνάµει του νόµου αυτού, η τηλεοπτική διαφήµιση των ιατρικών-χειρουργικών θεραπειών που 
παρέχονται σε ιδιωτικά υγειονοµικά θεραπευτήρια επιτρέπεται, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, 
µόνο στους τηλεοπτικούς σταθµούς τοπικής εµβέλειας, γεγονός το οποίο αντιστοιχεί στην 
απαγόρευση της διαφηµίσεως αυτής στους τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας.   

Επειδή το To Me Groupe αρνήθηκε να επιστρέψει την εισπραχθείσα προκαταβολή, η 
Corporación Dermoestética υπέβαλε ενώπιον του ιταλικού δικαστηρίου αίτηση περί καταγγελίας 
της συναφθείσας µεταξύ των δύο εταιριών συµβάσεως και ζήτησε να υποχρεωθεί το 
διαφηµιστικό πρακτορείο να της επιστρέψει την εν λόγω προκαταβολή.  

Προκειµένου να αποφανθεί επί της επιληφθείσας διαφοράς, το ιταλικό δικαστήριο ερωτά το 
∆ικαστήριο αν µια εθνική ρύθµιση, όπως η ιταλική, προσκρούει στις αρχές της ελευθερίας 
εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει κατ’ αρχάς ότι η προβλεπόµενη µε τον ιταλικό νόµο του 1992 
απαγόρευση διαφηµίσεως υπερβαίνει την απαγόρευση της οδηγίας Τηλεόραση χωρίς 



σύνορα 1 η οποία, µε µία από τις διατάξεις της, απαγορεύει τη διαφήµιση των θεραπευτικών 
αγωγών που διατίθενται µόνο µε ιατρική συνταγή. Μολονότι η οδηγία αυτή παρέχει ασφαλώς 
στα κράτη µέλη την ευχέρεια να προβλέπουν λεπτοµερέστερους ή αυστηρότερους κανόνες 
στους τοµείς που καλύπτει, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι η αρµοδιότητα αυτή πρέπει να 
ασκείται τηρουµένων των θεµελιωδών ελευθεριών που εγγυάται η Συνθήκη ΕΚ. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι ένα καθεστώς δηµοσιότητας, όπως το προβλεπόµενο µε τον 
ιταλικό νόµο του 1992, περιορίζει την ελευθερία εγκαταστάσεως εφόσον αποτελεί, για τις 
εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη µέλη εκτός από την Ιταλία εταιρίες, σοβαρό εµπόδιο στην 
άσκηση των δραστηριοτήτων τους µέσω θυγατρικής εγκατεστηµένης στην Ιταλία. Το 
∆ικαστήριο παρατηρεί επίσης ότι το καθεστώς αυτό αποτελεί περιορισµό της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών καθόσον εµποδίζει εταιρίες, όπως την Corporación Dermoestética, να 
απολαύουν των υπηρεσιών µεταδόσεως τηλεοπτικών διαφηµίσεων.  

Ωστόσο, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι οι περιορισµοί αυτοί µπορεί να δικαιολογούνται αν 
πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις: να εφαρµόζονται κατά τρόπο µη συνεπαγόµενο διακρίσεις, να 
ανταποκρίνονται σε επιτακτικούς λόγους γενικού συµφέροντος, να είναι ικανοί να εγγυηθούν 
την υλοποίηση του σκοπού που επιδιώκουν και να µη βαίνουν πέραν αυτού που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 

Εποµένως, πρώτον, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι το επίδικο καθεστώς δηµοσιότητας έχει 
εφαρµογή ανεξαρτήτως του κράτους µέλους εγκαταστάσεως των επιχειρήσεων στις οποίες 
απευθύνεται. ∆εύτερον, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η ρύθµιση περί τηλεοπτικής διαφηµίσεως των 
ιατρικο-χειρουργικών θεραπειών µπορεί να δικαιολογηθεί από τον σκοπό προστασίας της 
δηµόσιας υγείας. Εντούτοις, τρίτον, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι, θεσπίζοντας διατάξεις που 
καταλήγουν στην απαγόρευση των διαφηµίσεων των ιατρικο-χειρουργικών θεραπειών στους 
τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας, ενώ παρέχει τη δυνατότητα µετάδοσης των 
διαφηµίσεων αυτών στους τηλεοπτικούς σταθµούς τοπικής εµβέλειας, το επίδικο καθεστώς 
ενέχει ανακολουθία, την οποία η Ιταλική Κυβέρνηση δεν προσπάθησε να δικαιολογήσει. 
Συνεπώς, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι µια εθνική νοµοθεσία, όπως η επίδικη, δεν είναι 
κατάλληλη για την υλοποίηση του σκοπού της δηµόσιας υγείας και αποτελεί 
αδικαιολόγητο περιορισµό των δύο ελευθεριών.  

Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι η ελευθερία εγκαταστάσεως και η ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών πρέπει να ερµηνευθούν υπό την έννοια ότι απαγορεύουν νοµοθεσία, 
όπως την επίδικη, καθόσον απαγορεύει τη διαφήµιση των ιατρικών-χειρουργικών 
θεραπειών, που παρέχονται σε ιδιωτικά υγειονοµικά θεραπευτήρια, στους τηλεοπτικούς 
σταθµούς εθνικής εµβέλειας, ενώ επιτρέπει τη διαφήµιση αυτή, υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις, στους τηλεοπτικούς σταθµούς τοπικής εµβέλειας.  

 

                                                 
1 Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 298, σ. 23), όπως 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία  97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1997 (ΕΕ L 202, 
σ. 60). 



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG, DE, EL, EN, ES, FR, IT 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-500/06  

Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

Στιγµιότυπα από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται στο EbS “Europe by Satellite”, 
υπηρεσία παρεχόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας, 

L-2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 
ή B-1049 Βρυξέλλες, Τηλ: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&Submit=Submit&alldocs=alldocs&numaff=C-500/06

