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13 Ιουλίου 2004 
 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου στις υποθέσεις C-262/02 και C-429/02 
 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / Γαλλικής ∆ηµοκρατίας και  Bacardi France SAS / Télévision 
Française 1 SA  (TF1), Groupe Jean-Claude Darmon SA, Girosport Sarl   

 
 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ  

 
Μια τέτοιου είδους  απαγόρευση συνιστά περιορισµό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ο οποίος, όµως, 

δικαιολογείται από τον σκοπό της προστασίας της δηµόσιας υγείας. 
 
 

Η γαλλική νοµοθεσία για την καταπολέµηση του καπνίσµατος και του αλκοολισµού (νόµος Evin) απαγορεύει 
στη Γαλλία την άµεση ή έµµεση τηλεοπτική διαφήµιση οινοπνευµατωδών ποτών. Κατά το γαλλικό ποινικό 
δίκαιο, η παράβαση των διατάξεων αυτών συνιστά «πληµµέληµα». Ένας κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος 
καταρτίσθηκε από τις γαλλικές αρχές και τους γαλλικούς τηλεοπτικούς σταθµούς, ορίζει τις λεπτοµέρειες 
εφαρµογής αυτής της απαγορεύσεως στις αναµεταδόσεις στη Γαλλία αθλητικών εκδηλώσεων που 
πραγµατοποιούνται σε άλλα κράτη µέλη. Ο εν λόγω κώδικας δεοντολογίας διακρίνει µεταξύ πολυµερών 
διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων,     οι οποίες αναµεταδίδονται σε µεγάλο αριθµό χωρών και, ως εκ τούτου, 
δεν µπορούν να θεωρηθούν ως απευθυνόµενες κυρίως στο γαλλικό κοινό, και διµερών διεθνών αθλητικών 
εκδηλώσεων, των οποίων η αναµετάδοση αφορά ειδικά το γαλλικό κοινό. Ο κώδικας ορίζει ότι, ως προς τις 
διµερείς διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, οι γαλλικοί τηλεοπτικοί φορείς οφείλουν να χρησιµοποιούν κάθε 
διαθέσιµο µέσο προκειµένου να εµποδίζουν την εµφάνιση επί οθόνης διαφηµίσεων οινοπνευµατωδών ποτών.  
 
Το ∆ικαστήριο επιλήφθηκε δύο υποθέσεων σχετικών µε το καθεστώς τηλεοπτικής διαφηµίσεως που ισχύει 
στη Γαλλία. 
  
Στην υπόθεση επί παραβάσεως (C-262/02), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από το ∆ικαστήριο να αναγνωρίσει  
ότι η γαλλική κανονιστική ρύθµιση είναι αντίθετη προς την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που 
καθιερώνει η Συνθήκη ΕΚ, λόγω των προσκοµµάτων που θέτει ο νόµος Evin στην αναµετάδοση στη Γαλλία 
αθλητικών εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται στο εξωτερικό. 
 
Η αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως (C-429/02) βασίζεται στο γεγονός ότι ο τηλεοπτικός 
σταθµός Télévision Française TF1 είχε δώσει στις εταιρίες Groupe Jean-Claude Darmon και Girosport, που 
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διαπραγµατεύονται για λογαριασµό του τα δικαιώµατα τηλεοπτικής αναµεταδόσεως αγώνων ποδοσφαίρου, 
την εντολή να µεριµνούν ώστε να µην εµφανίζονται επί οθόνης σήµατα οινοπνευµατωδών ποτών. Ως εκ 
τούτου, ορισµένοι ξένοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι αρνήθηκαν να εκµισθώσουν στην Bacardi France, η οποία 
παράγει και εµπορεύεται πολλά οινοπνευµατώδη ποτά,  διαφηµιστικές πινακίδες στον περίγυρο του 
αγωνιστικού χώρου. Η Bacardi France προσέφυγε ενώπιον των γαλλικών δικαστηρίων κατά της TF1, της 
Darmon και της Girosport, ζητώντας να υποχρεωθούν αυτές να παύσουν να ασκούν πιέσεις στους ξένους 
ποδοσφαιρικούς συλλόγους προκειµένου αυτοί να αρνούνται την εκµίσθωση  διαφηµιστικών πινακίδων στον 
περίγυρο του αγωνιστικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό,  το Cour de cassation της Γαλλίας υπέβαλε το ερώτηµα 
αν το γαλλικό καθεστώς είναι αντίθετο προς τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και, ιδίως, προς την αρχή 
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, την οποία καθιερώνει η Συνθήκη ΕΚ, και προς την κοινοτική οδηγία 
«Τηλεόραση χωρίς σύνορα»1. 
 
Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει, καταρχάς, ότι η έµµεση τηλεοπτική διαφήµιση οινοπνευµατωδών ποτών που 
συνίσταται στην εµφάνιση επί οθόνης, κατά την αναµετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων, εικόνων 
διαφηµιστικών πινακίδων δεν αποτελεί τηλεοπτικό µήνυµα δυνάµενο να διακριθεί από το υπόλοιπο 
πρόγραµµα και προοριζόµενο για την προώθηση αγαθών ή υπηρεσιών κατά την έννοια της οδηγίας 
«Τηλεόραση χωρίς σύνορα». Πράγµατι,  η παρεµβολή αυτού του είδους διαφηµίσεως κατά τα διαλείµµατα 
µεταξύ των διαφόρων µερών της συγκεκριµένης τηλεοπτικής εκποµπής είναι αδύνατη. Συνεπώς, η έµµεση 
τηλεοπτική διαφήµιση δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα».    
 
Εν συνεχεία, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι το γαλλικό καθεστώς τηλεοπτικής διαφηµίσεως συνιστά 
πράγµατι περιορισµό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια της Συνθήκης ΕΚ. 
 
Αφενός, διότι οι γαλλικοί τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να αρνούνται, προληπτικώς, όλες τις διαφηµίσεις 
οινοπνευµατωδών ποτών, οσάκις η εκδήλωση ενδέχεται να αναµεταδοθεί στη Γαλλία. Αφετέρου, διότι το εν 
λόγω καθεστώς εµποδίζει την παροχή υπηρεσιών µεταδόσεως τηλεοπτικών προγραµµάτων. Συγκεκριµένα, οι 
γαλλικοί τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να αρνούνται τις αναµεταδόσεις αθλητικών εκδηλώσεων κατά τη 
διάρκεια των οποίων εµφανίζονται εικόνες διαφηµιστικών πινακίδων οινοπνευµατωδών ποτών που 
διατίθενται στην αγορά της Γαλλίας. Επιπροσθέτως, οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων που 
πραγµατοποιούνται εκτός Γαλλίας δεν µπορούν να πωλούν τα τηλεοπτικά δικαιώµατα στους γαλλικούς 
τηλεοπτικούς φορείς, καθώς η µετάδοση των τηλεοπτικών αυτών προγραµµάτων ενδέχεται να συνεπάγεται 
έµµεση τηλεοπτική διαφήµιση οινοπνευµατωδών ποτών.  
 
Επιπλέον, µολονότι υφίστανται τεχνικές δυνατότητες αλλοιώσεως της εικόνας, µέσω των οποίων 
επιτυγχάνεται η εσκεµµένη αλλοίωση των εικόνων των πινακίδων που διαφηµίζουν οινοπνευµατώδη ποτά,  η 
χρήση τους θα συνεπαγόταν πρόσθετο και δη υψηλό κόστος για τους γαλλικούς τηλεοπτικούς φορείς.    
 
Τέλος,  το ∆ικαστήριο εξετάζει αν ο περιορισµός που εισάγει η γαλλική απαγόρευση δικαιολογείται. 
   
Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι το γαλλικό καθεστώς τηλεοπτικής διαφηµίσεως αποσκοπεί στην προστασία 
της δηµόσιας υγείας και είναι πρόσφορο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Επιπλέον, δεν υπερβαίνει το 
αναγκαίο για την επίτευξη του συγκεκριµένου σκοπού µέτρο. Συγκεκριµένα, το καθεστώς αυτό περιορίζει τις 
περιπτώσεις εµφανίσεως επί οθόνης εικόνων των πινακίδων που διαφηµίζουν οινοπνευµατώδη ποτά και 
µπορεί, ως εκ τούτου, να περιορίσει τη µετάδοση τέτοιων µηνυµάτων, µειώνοντας συνακόλουθα τον αριθµό 
των τηλεθεατών που  θα µπορούσαν να ωθηθούν στην κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών.  
 
Το ∆ικαστήριο αποφαίνεται, συνεπώς, ότι η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, την οποία καθιερώνει η 
Συνθήκη ΕΚ,  δεν αντιτίθεται σε απαγόρευση όπως αυτή που επιβάλλει το γαλλικό καθεστώς για την έµµεση 
τηλεοπτική διαφήµιση οινοπνευµατωδών ποτών.  

 
 

                                                 
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. 



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

 

Το παρόν ανακοινωθέν διατίθεται  στα γερµανικά, στα αγγλικά, στα ισπανικά, στα γαλλικά, 
στα ιταλικά και στα ελληνικά. 

 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως  βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
(www.curia.eu.int). 

Κατά κανόνα είναι διαθέσιµο από τις 12µµ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της ηµέρας 
δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κa Estella Cigna 
τηλ. (00 352) 4303-2582, Fax (00 352) 4303 2674  

 
 
 


