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345

OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. októbra 1998 bol v
Štrasburgu prijatý Protokol pozmeňujúci Európsky dohovor o cezhraničnej televízii.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prijatím Protokolu pozmeňujúceho
Európsky dohovor o cezhraničnej televízii svojím uznesením č. 1 028 z 19. septembra 2000.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí uvedeného protokolu 15. októbra 2000.

Listina o prijatí protokolu Slovenskou republikou bola uložená u generálneho tajomníka Rady
Európy 31. októbra 2000.

Protokol nadobudol platnosť 1. marca 2002 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten
istý deň.



Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 345/2002 Z. z.

PROTOKOL

pozmeňujúci Európsky dohovor o cezhraničnej televízii

Členské štáty Rady Európy a ostatné zmluvné strany Európskeho dohovoru o cezhraničnej
televízii (ďalej len „dohovor"), ktorý bol otvorený na podpis v Štrasburgu 5. mája 1989,

vítajúc skutočnosť, že rozšírenie členstva Rady Európy od roku 1989 viedlo k rozvoju a realizácii
právneho rámca daného dohovorom na celoeurópskej úrovni,

majúc na zreteli technologický a hospodársky rozvoj v oblasti televízneho vysielania, ako aj
nástup nových komunikačných služieb v Európe od prijatia dohovoru v roku 1989,

berúc na vedomie, že tento rozvoj vyvoláva potrebu zmeniť ustanovenia dohovoru,

majúc na pamäti v tomto ohľade, že Európske spoločenstvo prijalo smernicu Európskeho
parlamentu a Rady č. 97/36/EC z 19. júna 1997 pozmeňujúcu smernicu Rady č. 89/552/EEC o
koordinácii niektorých zákonných ustanovení, regulačných opatrení alebo administratívnych
postupov členských štátov vzťahujúcich sa na aktivity v oblasti televízneho vysielania,

majúc na zreteli naliehavú potrebu pozmeniť niektoré ustanovenia dohovoru, aby bolo možné
rozvíjať dôsledný prístup k cezhraničnej televízii spájajúci dohovor a smernicu, ako sa zdôrazňuje
v Deklarácii o médiách v demokratickej spoločnosti prijatej ministrami štátov zúčastnených na 4.
európskej konferencii ministrov o masmediálnej politike (Praha 7. - 8. decembra 1994) a v
politickej Deklarácii 5. európskej konferencie ministrov (Solún 11. - 12. decembra 1997),

želajúc si ďalej rozvíjať princípy včlenené do odporúčaní Rady Európy, ktoré sa prijali v rámci
Rady Európy po prijatí dohovoru a týkajú sa vypracovania stratégií boja proti fajčeniu, alkoholu a
drogovej závislosti v spolupráci s tvorcami verejnej mienky a médiami, ďalej práva na krátke
spravodajstvo o významných podujatiach, pričom získané výhradné práva na ich televízne
vysielanie majú cezhraničný kontext, ako aj zobrazovania násilia v elektronických médiách,

dohodli sa takto:
Článok 1

V článku 8 v odseku 1 a v článku 16 ods. 2 v písmene a) vo francúzskom texte sa slovo
„juridiction" nahrádza slovom „compétence".

Článok 2

V článku 15 sa v odsekoch 3 a 4 v anglickom texte slovo „advertisements" nahrádza slovom
„advertising".

Článok 3

V článku 2 písmeno c) znie:

„c) „vysielateľ" je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za skladbu
televíznych programových služieb určených na príjem širokou verejnosťou, pričom ich prenáša
sama alebo ich úplné a nezmenené necháva prenášať treťou stranou,".

Článok 4

V článku 2 písmeno f) znie:

„f) „reklama" je každé verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo podobnú protihodnotu alebo
na propagáciu vlastných aktivít vysielateľa, pričom zámerom oznámenia je podporiť predaj,
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nákup alebo prenájom výrobkov či služieb, prezentovať zámer alebo myšlienku alebo dosiahnuť
iný účinok sledovaný zadávateľom reklamy alebo vysielateľom,".

Článok 5

Článok 2 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) „telenákup" je vysielanie priamej ponuky pre verejnosť s cieľom dodávať za odplatu výrobky
alebo služby vrátane nehnuteľného majetku, práv a záväzkov,".

Článok 6

V článku 2 sa písmeno g) označuje ako písmeno h).

Článok 7

Článok 5 vrátane nadpisu znie:

„Článok 5
Povinnosti zmluvných vysielacích strán

1. Každá zmluvná vysielacia strana zabezpečí, aby všetky programové služby vysielané
vysielateľom podliehajúcim jej právnemu poriadku boli v súlade s ustanoveniami tohto
dohovoru.

2. Na účely tohto dohovoru vysielateľom podliehajúcim právnemu poriadku zmluvnej strany je
- vysielateľ, ktorý má sídlo v príslušnej zmluvnej strane podľa odseku 3,
- vysielateľ, na ktorého sa vzťahuje odsek 4.

3. Na účely tohto dohovoru sa za sídlo vysielateľa bude považovať zmluvná strana, ktorá sa ďalej
označuje ako „vysielacia strana", v týchto prípadoch:

a) ak má vysielateľ svoj riadiaci orgán v danej zmluvnej strane, v ktorej prijíma aj rozhodnutia o
skladbe programu,

b) ak má vysielateľ svoj riadiaci orgán v jednej zmluvnej strane, ale rozhodnutia o skladbe
programu sa prijímajú v inej zmluvnej strane, za jeho sídlo sa bude považovať tá zmluvná
strana, v ktorej je do televíznej vysielacej činnosti zapojená podstatná časť pracovníkov; ak je
do televíznej vysielacej činnosti zapojená podstatná časť pracovníkov v oboch týchto
zmluvných stranách, za sídlo vysielateľa sa považuje tá zmluvná strana, kde má vysielateľ
riadiaci orgán; ak ani v jednej z uvedených zmluvných strán nie je do televíznej vysielacej
činnosti zapojená podstatná časť pracovníkov, za sídlo vysielateľa sa považuje tá zmluvná
strana, v ktorej po prvý raz začal vysielať v súlade s právnym poriadkom tejto zmluvnej
strany, a to za predpokladu, že s hospodárstvom tejto zmluvnej strany udržiava stabilné a
efektívne spojenie,

c) ak má vysielateľ svoj riadiaci orgán v zmluvnej strane, ale rozhodnutia o skladbe programu
sa prijímajú v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, alebo, naopak, za sídlo
vysielateľa sa považuje táto strana, a to za predpokladu, že v tejto zmluvnej strane je do
televíznej vysielacej činnosti zapojená podstatná časť pracovníkov,

d) ak v zmysle kritérií článku 2 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 97/36/EC z
19. júna 1997 pozmeňujúcej Smernicu Rady č. 89/552/EEC o koordinácii niektorých
zákonných ustanovení, regulačných opatrení alebo administratívnych postupov členských
štátov vzťahujúcich sa na aktivity v oblasti televízneho vysielania má vysielateľ sídlo v
niektorom členskom štáte Európskeho spoločenstva, bude sa tento štát považovať za sídlo
vysielateľa aj na účely tohto dohovoru.



Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 345/2002 Z. z.

4. Vysielateľ, na ktorého sa nedajú uplatniť ustanovenia odseku 3, sa považuje za podliehajúceho
právnemu poriadku zmluvnej strany, nazývajúcou sa zmluvná vysielacia strana, v prípadoch,
ak:

a) využíva kmitočet pridelený touto zmluvnou stranou,

b) nevyužíva kmitočet pridelený zmluvnou stranou, ale využíva družicovú kapacitu, ktorá tejto
zmluvnej strane patrí,

c) nevyužíva ani kmitočet pridelený zmluvnou stranou, ani družicovú kapacitu patriacu
zmluvnej strane, ale využíva vzostupný signál k družici z telekomunikačného zariadenia
umiestneného na území tejto zmluvnej strany.

5. Ak sa zmluvná vysielacia strana nedá určiť ani podľa odseku 4, Stály výbor sa bude zaoberať
týmto problémom podľa článku 21 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru, aby predmetnú zmluvnú
stranu určil.

6. Tento dohovor sa nevzťahuje na televízne vysielanie určené výhradne na príjem v štátoch, ktoré
nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, a na televízne vysielanie, ktoré nie je priamo alebo
nepriamo dostupné verejnosti v jednej alebo vo viacerých zmluvných stranách.".

Článok 8

Článok 8 vrátane nadpisu znie:

„Článok 8
Právo na odpoveď

1. Každá zmluvná vysielacia strana zabezpečí, aby každá fyzická osoba alebo právnická osoba bez
ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto trvalého bydliska mala možnosť uplatniť právo na
odpoveď alebo domáhať sa iného primeraného opravného prostriedku, či už zákonného, alebo
správneho, vo vzťahu k programom vysielaným vysielateľom podliehajúcim právnemu poriadku
tejto zmluvnej strany podľa článku 5. Osobitne zabezpečí, aby časové lehoty a iné úpravy na
uplatnenie práva na odpoveď umožnili účinný výkon tohto práva. Účinný výkon tohto práva
alebo iných primeraných zákonných alebo správnych opravných prostriedkov musí sa
zabezpečiť tak z hľadiska časovej lehoty, ako i spôsobov uplatnenia.

2. S týmto cieľom sa v pravidelných intervaloch a vhodnými prostriedkami v programovom výstupe
označuje názov programovej služby alebo vysielateľa zodpovedného za túto programovú
službu.".

Článok 9

Článok 9 vrátane nadpisu znie:

„Článok 9
Prístup verejnosti k informáciám

Každá zmluvná strana preskúma a, ak je to potrebné, prijme také zákonné opatrenie, akým je
zavedenie práva na krátke spravodajstvo o podujatiach, ktoré sú predmetom širokého záujmu
verejnosti, aby verejnosti nebolo upreté právo na informácie v dôsledku toho, že si vysielateľ
podliehajúci právnemu poriadku zmluvnej strany uplatní výhradné práva na vysielanie alebo
retransmisiu z tohto podujatia podľa článku 3.".
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Článok 10

Za článok 9 sa vkladá nový článok 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Článok 9a
Prístup k podujatiam významným pre verejnosť

1. Každá zmluvná strana si ponecháva právo prijať opatrenia, ktorými zabezpečí, že vysielatelia
podliehajúci jej právnemu poriadku nebudú na základe výhradných práv vysielať prenosy z
podujatí, považované dotyčnou zmluvnou stranou za významné pre verejnosť, takým spôsobom,
ktorý by podstatnú časť verejnosti v tejto zmluvnej strane zbavil možnosti sledovať takéto
podujatia v priamom prenose alebo zo záznamu vo voľne dostupnom vysielaní. Ak zmluvná
strana toto právo využije, môže zostaviť zoznam podujatí, ktoré považuje za významné pre
verejnosť.

2. Zmluvné strany vhodnými prostriedkami a pri rešpektovaní právnych záruk vyplývajúcich z
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj pri rešpektovaní ústavy štátu,
ak je to potrebné, zabezpečia, aby si vysielateľ podliehajúci právomoci týchto strán neuplatňoval
výhradné práva zakúpené ním po termíne nadobudnutia účinnosti tohto protokolu takým
spôsobom, že podstatná časť verejnosti inej zmluvnej strany bude zbavená možnosti sledovať
podujatia, ktoré boli určené touto druhou zmluvnou stranou na priamy prenos v celom rozsahu
alebo čiastočne, alebo tam, kde je to potrebné alebo vhodné z objektívnych dôvodov verejného
záujmu, zo záznamu v celom rozsahu alebo čiastočne vo voľne dostupnej televízii, ako určí táto
druhá zmluvná strana podľa odseku 1, pri rešpektovaní týchto požiadaviek:

a) zmluvná strana, ktorá realizuje opatrenia v súlade s odsekom 1, vypracuje zoznam domácich
alebo zahraničných podujatí, ktoré táto zmluvná strana považuje za významné pre verejnosť,

b) zmluvná strana toto uskutoční jasným a transparentným spôsobom a v náležitom,
splniteľnom časovom predstihu,

c) zmluvná strana určí, či tieto podujatia budú dostupné úplným alebo čiastočným priamym
prenosom alebo, kde je to potrebné alebo vhodné z objektívnych dôvodov verejného záujmu,
úplne alebo čiastočne zo záznamu,

d) opatrenia prijaté zmluvnou stranou, ktorá vypracúva zoznam podujatí, musia byť vyvážené a
podrobné, aby iné zmluvné strany mohli prijať opatrenia uvedené v tomto odseku,

e) zmluvná strana, ktorá vypracúva zoznam podujatí, ho spolu so sprievodnými opatreniami
predloží Stálemu výboru v lehote, ktorú určí Stály výbor,

f) opatrenia prijaté zmluvnou stranou, ktorá vypracúva zoznam podujatí, musia zodpovedať
smerniciam Stáleho výboru uvedeným v odseku 3, pričom je potrebné pozitívne stanovisko
Stáleho výboru k týmto opatreniam. Opatrenia prijaté podľa tohto odseku sa môžu vzťahovať
len na tie podujatia, ktoré Stály výbor každoročne uverejní vo svojom súpise podujatí z
jednotlivých zoznamov uvedenom v odseku 3, a na tie výhradné práva, ktoré boli zakúpené
po nadobudnutí platnosti tohto pozmeňujúceho protokolu.

3. Stály výbor bude raz do roka

a) uverejňovať súhrnný súpis zaradených podujatí a sprievodných opatrení oznámených
zmluvnými stranami v súlade s odsekom 2 písm. e),

b) vypracúvať smernice, ktoré musia byť prijaté trojštvrtinovou väčšinou členov, ako dodatok k
požiadavkám vymenovaným v odseku 2 písm. a) až e), aby sa zabránilo rozdielom medzi
uplatňovaním tohto článku a príslušných ustanovení Európskeho spoločenstva.".
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Článok 11

V článku 10 odsek 1 znie:

„1. Každá zmluvná vysielacia strana zabezpečí tam, kde je to uskutočniteľné a vhodnými
prostriedkami, aby vysielateľ podliehajúci jej právnemu poriadku vymedzil pre európske diela
väčšinový podiel svojho vysielacieho času, do ktorého sa však nezahŕňa čas venovaný
spravodajstvu, športovým podujatiam, súťažno-zábavným programom, reklame, teletextovým
službám a telenákupu. Vzhľadom na zodpovednosť vysielateľa voči svojim divákom v oblasti
informácií, vzdelávania, kultúry a zábavy sa má tento podiel dosiahnuť postupne, na základe
vhodných kritérií.".

Článok 12

V článku 10 odsek 4 znie:

„4. Zmluvné strany zabezpečia, aby vysielateľ podliehajúci ich právnemu poriadku nevysielal
kinematografické diela inak, ako je dohodnuté s vlastníkmi autorských práv.".

Článok 13

Za článok 10 sa vkladá nový článok 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Článok 10a
Mediálny pluralizmus

V duchu spolupráce a vzájomnej pomoci, na ktorých je tento dohovor založený, zmluvné strany
vytvoria právne podmienky, aby programové služby vysielané vysielateľom alebo programové
služby prevzaté inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami podliehajúcimi právnemu
poriadku týchto zmluvných strán v súlade s článkom 3 neohrozovali mediálny pluralizmus.".

Článok 14

Nadpis kapitoly III znie:

„KAPITOLA III

REKLAMA A TELENÁKUP".

Článok 15

Článok 11 znie:

„1. Reklama a telenákup musia byť slušné a čestné.

2. Reklama a telenákup nesmú byť zavádzajúce a poškodzovať záujmy spotrebiteľov.

3. Reklama a telenákup určené deťom alebo s účasťou detí sa musia vyhnúť všetkému, čo by
mohlo poškodiť ich záujmy a musia mať na zreteli ich osobitnú vnímavosť.

4. Telenákup nesmie vyzývať maloletých a mladistvých na objednávku, na kúpu alebo prenájom
výrobkov a služieb.

5. Zadávateľ reklamy nesmie vyvíjať nijaký redakčný nátlak na obsah programov.".
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Článok 16

Článok 12 vrátane nadpisu znie:

„Článok 12
Časový rozsah

1. Podiel telenákupných spotov, reklamných spotov a iných foriem reklamy okrem telenákupných
okien v zmysle odseku 3 nesmie presiahnuť 20 % denného vysielacieho času. Vysielanie
reklamných spotov nesmie presiahnuť 15 % denného vysielacieho času.

2. Podiel reklamných a telenákupných spotov v rámci pevnej hodiny nesmie presiahnuť 20 %.

3. Telenákupné okná vysielané v rámci programových služieb, ktoré nie sú výhradne zamerané na
telenákup, musia bez prerušenia trvať minimálne 15 minút. Takých telenákupných okien
možno odvysielať v priebehu dňa maximálne osem. Ich celkový časový rozsah nesmie v
priebehu jedného dňa presiahnuť 3 hodiny. Musia byť jasne označené optickými a zvukovými
prostriedkami.

4. Na účely tohto článku sa pod reklamu nezahŕňajú
- oznámenia vysielateľa v súvislosti s jeho vlastnými programami a dodatočnými produktmi
priamo odvodenými z týchto programov,
- oznámenia vo verejnom záujme a charitatívne výzvy vysielané bez odplaty.".

Článok 17

Článok 13 vrátane nadpisu znie:

„Článok 13
Forma a spôsob uvádzania

1. Reklama a telenákup musia byť rozoznateľné a ako také zreteľne oddelené od iných častí
programovej služby optickými a/alebo zvukovými prostriedkami. V zásade sa reklamné a
telenákupné spoty vysielajú v blokoch.

2. Reklama a telenákup nesmú narábať s technikami využívajúcimi podprahové vnímanie.

3. Skrytá reklama a telenákup nie sú prípustné, osobitne predvádzanie výrobkov alebo
predstavovanie služieb v programoch, ak sa tým sledujú reklamné ciele.

4. V reklame a telenákupe nesmú ani v obraze, ani vo zvuku účinkovať osoby, ktoré pravidelne
uvádzajú spravodajské a publicistické programy.".

Článok 18

Článok 14 vrátane nadpisu znie:

„Článok 14
Zaraďovanie reklamy a telenákupu

1. Reklama a telenákup sa zaraďujú medzi jednotlivé programy. Za podmienok ustanovených v
odsekoch 2 až 5 tohto článku možno reklamné a telenákupné spoty zaraďovať aj v priebehu
programov tak, aby nenarúšali ich celistvosť a hodnotu a aby neboli poškodené práva
vlastníkov práv.
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2. V programoch zložených zo samostatných častí alebo v športových programoch a pri prenosoch
podujatí a vystúpení s podobnou štruktúrou, ktorých súčasťou sú prestávky, možno reklamné
alebo telenákupné spoty zaraďovať len medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok.

3. Vysielanie audiovizuálnych diel, ako sú hrané celovečerné filmy a televízne filmy (okrem sérií,
seriálov, zábavných a dokumentárnych relácií), ktorých plánovaná dĺžka presahuje 45 minút,
možno prerušiť raz v priebehu každého časového úseku s plnou dĺžkou 45 minút. Ak plánovaná
dĺžka týchto diel presahuje dva alebo viacero úplných 45-minútových úsekov najmenej o 20
minút, je povolené ďalšie prerušenie.

4. Ak programy, ktoré nepatria pod odsek 2, prerušujú reklamné alebo telenákupné spoty, medzi
jednotlivými reklamnými a telenákupnými vstupmi do programu musí uplynúť najmenej 20
minút.

5. Reklama a telenákup sa nesmú vkladať do vysielania bohoslužieb. Spravodajské a publicistické
programy, dokumentárne, náboženské a detské programy trvajúce kratšie než 30 minút sa
nesmú prerušovať reklamou alebo telenákupom. Pri plánovanej dĺžke nad 30 minút platia
ustanovenia predchádzajúcich odsekov.".

Článok 19

Nadpis článku 15 a odsek 1 a odsek 2 písm. a) znejú:

„Článok 15
Reklama a telenákup niektorých výrobkov

1. Reklama a telenákup tabakových výrobkov sa zakazujú.

2. Reklama a telenákup alkoholických nápojov všetkých druhov musia spĺňať tieto pravidlá:

a) osobitne sa nesmú adresovať maloletým a mladistvým, pričom nijaká osoba v súvislosti so
spotrebou alkoholických nápojov nesmie vyzerať ako maloletá alebo mladistvá,".

Článok 20

V článku 15 ods. 2 písmená b) až e) vo francúzskom texte znejú:

„b) nesmú spájať požívanie alkoholu s fyzickým výkonom alebo riadením automobilu,

c) nesmú vnucovať myšlienku, že alkoholické nápoje majú liečebné vlastnosti, povzbudzujúci či
utišujúci účinok, alebo že môžu vyriešiť osobné problémy,

d) nesmú podporovať nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo vytvárať negatívny obraz
o abstinencii či striedmosti,

e) nesmú neprimerane zdôrazňovať obsah alkoholu v nápojoch.".

Článok 21

Článok 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„5. Telenákup zameraný na lieky a liečebné postupy sa zakazuje.".
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Článok 22

Článok 16 vrátane nadpisu znie:

„Článok 16
Reklama a telenákup zamerané na konkrétnu zmluvnú stranu

1. S cieľom zabrániť porušovaniu hospodárskej súťaže a ohrozeniu televízneho trhu zmluvnej
strany reklama a telenákup, ktoré sú špecificky a s určitou pravidelnosťou zamerané na
divákov konkrétnej zmluvnej strany, ktorá nie je vysielacou stranou, nesmú obchádzať pravidlá
televíznej reklamy a telenákupu tejto zmluvnej strany.

2. Ustanovenia odseku 1 neplatia, ak

a) uvedené pravidlá pôsobia diskriminačne vo vzťahu reklamy a telenákupu vysielanými
vysielateľmi podliehajúcimi právnemu poriadku jednej zmluvnej strany a reklamy a
telenákupu, vysielanými vysielateľmi podliehajúcimi právnemu poriadku inej zmluvnej
strany,

b) dotknuté zmluvné strany uzavreli v tejto oblasti dvojstranné alebo viacstranné dohody.".

Článok 23

V článku 18 odsek 1 znie:

„1. Programy nesmú sponzorovať fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých hlavnou činnosťou
je výroba alebo predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb, na ktoré sa podľa článku 15
vzťahuje zákaz reklamy a telenákupu.".

Článok 24

Článok 18 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

„2. Spoločnosti, ktorých činnosť zahŕňa okrem iného výrobu alebo predaj liekov a liečebných
postupov, môžu sponzorovať programy propagovaním názvu, obchodnej značky, imidžu alebo
vlastných činností okrem akejkoľvek zmienky o liekoch alebo špecifických liečebných
postupoch, ktoré sú v zmluvnej vysielacej strane dostupné iba na lekársky predpis.".

Článok 25

V článku 18 sa odsek 2 označuje ako odsek 3.

Článok 26

Za kapitolu IV sa vkladá nová kapitola IVa, ktorá vrátane nadpisu znie:

„KAPITOLA IVa

PROGRAMOVÉ SLUŽBY URČENÉ VÝHRADNE NA PROPAGÁCIU VLASTNÝCH AKTIVÍT ALEBO
TELENÁKUP

Článok 18a
Programové služby určené výhradne na propagáciu vlastných aktivít

1. Ustanovenia tohto dohovoru sa s príslušnými potrebnými zmenami vzťahujú na programové
služby určené výhradne na propagáciu vlastných aktivít.
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2. Tieto služby môžu používať iné formy reklamy za podmienok ustanovených v článku 12 ods. 1 a
2.

Článok 18b
Programové služby určené výhradne na telenákup

1. Ustanovenia tohto dohovoru sa s príslušnými potrebnými zmenami vzťahujú na programové
služby určené výhradne na telenákup.

2. Reklama je v týchto službách prípustná za podmienok ustanovených v článku 12 ods. 1; v
článku 12 ods. 2 sa neuplatňuje.".

Článok 27

V článku 20 sa v odseku 4 vypúšťa posledná veta a odsek 7 znie:

„7. Podľa ustanovení článku 9a ods. 3 písm. b) a článku 23 ods. 3 sa rozhodnutia Stáleho výboru
prijímajú trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov.".

Článok 28

Článok 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa písmenom f), ktoré znie:

„f) predkladať stanoviská k porušovaniu práv podľa článku 24a ods. 2 písm. c).".

Článok 21 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

„2. Okrem uvedeného v odseku 1 Stály výbor

a) vypracúva smernice podľa článku 9a ods. 3 písm. b) s cieľom zamedziť odlišnostiam medzi
uplatňovaním ustanovení tohto dohovoru, týkajúcich sa prístupu verejnosti k spoločensky
významným podujatiam, a zodpovedajúcich ustanovení Európskeho spoločenstva,

b) predkladá stanovisko k opatreniam zmluvných strán, ktoré vypracovali zoznam domácich
alebo zahraničných podujatí považovaných týmito zmluvnými stranami za spoločensky
významné v súlade s článkom 9a ods. 2,

c) raz do roka uverejňuje súhrnný súpis podujatí z jednotlivých zoznamov a príslušných
opatrení oznámených zmluvnými stranami v súlade s článkom 9a ods. 2 písm. e).".

Článok 29

Článok 23 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„5. Výbor ministrov môže však po konzultácii so Stálym výborom rozhodnúť, že príslušná
zmena nadobudne platnosť po uplynutí dvoch rokov odo dňa, keď bola predložená na prijatie,
ak nijaká zmluvná strana neoznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy námietku proti
nadobudnutiu platnosti tejto zmeny. Ak sa taká námietka oznámi, zmena nadobudne platnosť v
prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni, ku ktorému zmluvná strana dohovoru, ktorá námietku
oznámila, uloží vyhlásenie o prijatí zmeny u generálneho tajomníka Rady Európy.

6. Ak Výbor ministrov zmenu schválil, ale ešte nenadobudla platnosť podľa odseku 4 alebo odseku
5, nemôže nijaký štát alebo Európske spoločenstvo vyjadriť svoj súhlas byť viazaný dohovorom
bez súčasného prijatia zmeny."
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Článok 30

Za článok 24 sa vkladá nový článok 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Článok 24a
Údajné zneužitie práv poskytovaných týmto dohovorom

1. Ak sa programová služba vysielateľa úplne alebo prevažne zameriava na územie inej zmluvnej
strany, ako je strana, ktorej právnemu poriadku vysielateľ podlieha („strana príjmu"), a ak
vysielateľova voľba sídla má za cieľ obísť zákony platné pre oblasti dohovoru, ktoré by sa naňho
vzťahovali, keby podliehal právnemu poriadku tejto inej zmluvnej strany, ide o zneužitie práv.

2. Ak niektorá zmluvná strana nastolí otázku uvedeného zneužitia, uplatňuje sa tento postup:

a) dotknuté zmluvné strany sa budú usilovať o riešenie zmierom,

b) ak sa im to nepodarí do troch mesiacov, zmluvná strana príjmu predloží problém Stálemu
výboru,

c) po vypočutí názorov dotknutých zmluvných strán Stály výbor do šiestich mesiacov od
dátumu, keď bol o probléme informovaný, vydá stanovisko, či došlo k zneužitiu práv, o
ktorom bude informovať dotknuté zmluvné strany.

3. Ak Stály výbor dospeje k záveru, že sa zneužili práva, zmluvná strana, ktorej právnemu
poriadku vysielateľ podlieha, prijme náležité opatrenia na odstránenie tohto zneužitia a bude o
nich informovať Stály výbor.

4. Ak zmluvná strana, ktorej právnemu poriadku vysielateľ podlieha, neprijme do šiestich
mesiacov náležité opatrenia podľa odseku 3, pristúpi sa k rozhodcovskému konaniu medzi
dotknutými zmluvnými stranami, ako je stanovené v článku 26 ods. 2, ako aj v Prílohe k
dohovoru.

5. Zmluvná strana príjmu nepodnikne nijaké opatrenia proti predmetnej programovej službe, kým
sa rozhodcovské konanie neskončí.

6. Všetky opatrenia navrhované alebo prijaté podľa tohto článku musia byť v súlade s článkom 10
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.".

Článok 31

Článok 28 vrátane nadpisu znie:

„Článok 28
Vzťahy medzi dohovorom a domácim právnym poriadkom zmluvných strán

Dohovor nebráni zmluvným stranám, aby vo vzťahu k programovým službám vysielaným
vysielateľom podliehajúcim ich právnemu poriadku prijali prísnejšie alebo podrobnejšie pravidlá
podľa článku 5 než tie, ktoré stanovuje dohovor.".

Článok 32

V článku 32 odsek 1 znie:

„1. Pri podpise alebo uložení listiny o ratifikácii, pri prijatí, schválení alebo pristúpení môže každý
štát vyhlásiť, že si vyhradzuje právo obmedziť na svojom území retransmisiu programových
služieb obsahujúcich reklamu na alkoholické nápoje podľa podmienok ustanovených v článku
15 ods. 2 tohto dohovoru, a to výhradne v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho domácej legislatíve.
Iná výhrada nie je prípustná.".
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Článok 33

V článku 20 ods. 2, v článku 23 ods. 2, v článku 27 ods. 1, v článku 29 ods. 1 a 4, v článku 34
a v záverečnej formulácii sa slová „Európske hospodárske spoločenstvo" nahrádzajú v príslušnom
gramatickom tvare výrazom „Európske spoločenstvo".

Článok 34

Tento protokol sa predloží zmluvným stranám dohovoru na prijatie. Nijaká výhrada nie je
prípustná.

Článok 35

1. Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď posledná
zo zmluvných strán dohovoru uloží u generálneho tajomníka Rady Európy svoju listinu o
prijatí.

2. Tento protokol však nadobudne platnosť po uplynutí dvojročného obdobia odo dňa jeho
predloženia na prijatie, ak niektorá zo zmluvných strán dohovoru neoznámi generálnemu
tajomníkovi Rady Európy, že má proti nadobudnutiu platnosti námietku. Právo vzniesť
námietku je vyhradené tým štátom Európskeho spoločenstva, ktoré vyjadrili svoj súhlas byť
viazané dohovorom ešte pred uplynutím trojmesačného obdobia od predloženia tohto protokolu
na prijatie.

3. Ak dôjde k oznámeniu námietky, protokol nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni, keď zmluvná strana dohovoru, ktorá oznámila námietku, uložila svoju
listinu o prijatí u generálneho tajomníka Rady Európy.

4. Zmluvná strana dohovoru môže kedykoľvek oznámiť, že protokol bude predbežne vykonávať.

Článok 36

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, ostatným zmluvným
stranám dohovoru a Európskemu spoločenstvu

a) uloženie každej listiny o prijatí,

b) každé vyhlásenie o predbežnom vykonávaní tohto protokolu podľa článku 35 ods. 4,

c) každý dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu podľa článku 35 ods. 1 až 3,

d) každý iný akt, oznámenie alebo informáciu týkajúcu sa tohto protokolu.
Dané v Štrasburgu 9. septembra 1998 v angličtine a francúzštine a predložené na prijatie 1.

októbra 1998. Oba texty majú rovnakú platnosť a v jedinom vyhotovení sa ukladajú do archívu
Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy pošle overenú kópiu každému členskému štátu
Rady Európy, ostatným zmluvným stranám dohovoru a Európskemu spoločenstvu.
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PROTOCOL
AMENDING THE EUROPEAN CONVENTION ON TRANSFRONTIER TELEVISION

The member States of the Council of Europe and the
other Parties to the European Convention on
Transfrontier Television, opened for signature in
Strasbourg on 5 May 1989 (hereinafter referred to as
“the Convention”),

Welcoming the fact that the enlargement of the
membership of the Council of Europe since 1989 has
led to the development and implementation at the
pan-European level of the legal framework provided for
under the Convention;

Considering the major technological and economic
developments in the field of television broadcasting as
well as the appearance of new communications
services in Europe since the adoption of the
Convention in 1989;

Noting that these developments call for a revision of
the provisions of the Convention;

Bearing in mind, in this regard, the adoption by the
European Community of Directive 97/36/EC of the
European Parliament and of the Council of 19 June
1997 amending Council Directive 89/552/EEC on the
co-ordination of certain provisions laid down by law,
regulation or administrative action in member states
concerning the pursuit of television broadcasting
activities;

Considering the urgent need to amend certain
provisions of the Convention in order to develop a
coherent approach to transfrontier television between
this instrument and the directive, as underlined in the
Declaration on Media in a Democratic Society adopted
by the ministers of the States participating in the
4th European Ministerial Conference on Mass Media
Policy (Prague, 7 — 8 December 1994) and in the
political Declaration of the 5th European Ministerial
Conference (Thessaloniki, 11 — 12 December 1997);

Wishing to further develop the principles embodied
in the Council of Europe recommendations on the
drawing up of strategies to combat smoking, alcohol
and drug dependence in co-operation with
opinion-makers and the media, on the right to short
reporting on major events where exclusive rights for
their television broadcast have been acquired in a
transfrontier context and on the portrayal of violence
in the electronic media, which have been adopted
within the framework of the Council of Europe since
the Convention was adopted,

Have agreed as follows:

Article 1

The word “juridiction” in Article 8, paragraph 1, and
in Article 16, paragraph 2a, in the French text, shall
be replaced by the word “compétence”.

Article 2

The word “advertisements” in Article 15, pa-
ragraphs 3 and 4, in the English text, shall be replaced
by the word “advertising”.

Article 3

The definition of “Broadcaster” in Article 2,
paragraph c, shall be worded as follows:
“c “Broadcaster” means the natural or legal person

who has editorial responsibility for the composition
of television programme services for reception by
the general public and transmits them or has them
transmitted, complete and unchanged, by a third
party;”

Article 4

The definition of “Advertisement” in Article 2,
paragraph f, shall be worded as follows:
“f “Advertising” means any public announcement in

return for payment or similar consideration or for
self-promotional purposes, which is intended to
promote the sale, purchase or rental of a product
or service, to advance a cause or idea, or to bring
about some other effect desired by the advertiser or
the broadcaster itself;”

Article 5

A new paragraph g reading as follows shall be
inserted in Article 2:
“g “Tele-shopping” means direct offers broadcast to

the public with a view to the supply of goods or
services, including immovable property, rights and
obligations in return for payment;”
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Article 6

Article 2, paragraph g, shall be renumbered to
Article 2, paragraph h.

Article 7

The following text shall replace Article 5:

“Article 5:

Duties of the transmitting Parties

1 Each transmitting Party shall ensure that all
programme services transmitted by a broadcaster
within its jurisdiction comply with the terms of this
Convention.

2 For the purposes of this Convention, a broadcaster
within the jurisdiction of a Party is:
— a broadcaster who is deemed to be established in

that Party according to paragraph 3;
— a broadcaster to whom paragraph 4 applies.

3 For the purposes of this Convention, a broadcaster
shall be deemed to be established in a Party,
hereinafter referred to as the “transmitting Party“,
in the following cases:
a the broadcaster has its head office in that Party

and the decisions on programme schedules are
taken in that Party;

b if a broadcaster has its head office in one Party
but decisions on programme schedules are taken
in another Party, it shall be deemed to be
established in the Party where a significant part
of the workforce involved in the pursuit of the
television broadcasting activity operates; if a
significant part of the workforce involved in the
pursuit of the television broadcasting activity
operates in each of those Parties, the broadcaster
shall be deemed to be established in the Party
where it has its head office; if a significant part of
the workforce involved in the pursuit of the
television broadcasting activity operates in
neither of those Parties, the broadcaster shall be
deemed to be established in the Party where it first
began broadcasting in accordance with the
system of law of that Party, provided that it
maintain a stable and effective link with the
economy of that Party;

c if a broadcaster has its head office in a Party but
decisions on programme schedules are taken in
a State which is not Party to this Convention, or
vice-versa, it shall be deemed to be established in
the Party concerned, provided that a significant
part of the workforce involved in the pursuit of the
television broadcasting activity operates in that
Party;

d if, when applying the criteria of paragraph 3 of
Article 2 of Directive 97/36/EC of the European
Parliament and of the Council of 19 June 1997
amending Council Directive 89/552/EEC on the
co-ordination of certain provisions laid down by

law, regulation or administrative action in
member States concerning the pursuit of
television broadcasting activities, a broadcaster is
deemed to be established in a member State of
the European Community, that broadcaster shall
also be deemed to be established in that State for
the purposes of this Convention.

4 A broadcaster to whom the provisions of
paragraph 3 is not applicable is deemed to be
within the jurisdiction of a Party, so-called
transmitting Party, in the following cases:
a it uses a frequency granted by that Party;
b although it does not use a frequency granted by

a Party it does use a satellite capacity
appertaining to that Party;

c although it uses neither a frequency granted by a
Party nor a satellite capacity appertaining to a
Party it does use a satellite up-link situated in
that Party.

5 If the transmitting Party cannot be determined
according to paragraph 4, the Standing Committee
shall consider this issue according to Article 21,
paragraph 1, indent a, of this Convention, in order
to determine this Party.

6 This Convention shall not apply to television
broadcasts intended exclusively for reception in
States which are not Party to this Convention, and
which are not received directly or indirectly by the
public in one or more Parties.”

Article 8

Article 8 shall have the following wording:

“Article 8:

Right of reply

1 Each transmitting Party shall ensure that every
natural or legal person, regardless of nationality or
place of residence, shall have the opportunity to
exercise a right of reply or to seek other comparable
legal or administrative remedies relating to
programmes transmitted by a broadcaster within
its jurisdiction, within the meaning of Article 5. In
particular, it shall ensure that timing and other
arrangements for the exercise of the right of reply
are such that this right can be effectively exercised.
The effective exercise of this right or other
comparable legal or administrative remedies shall
be ensured both as regards the timing and the
modalities.

2 For this purpose, the name of the programme
service or of the broadcaster responsible for this
programme service shall be identified in the
programme service itself, at regular intervals by
appropriate means.”
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Article 9

The following text shall replace Article 9:

“Article 9:

Access of the public to information

Each Party shall examine and, where necessary,
take legal measures such as introducing the right to
short reporting on events of high interest for the public
to avoid the right of the public to information being
undermined due to the exercise by a broadcaster
within its jurisdiction of exclusive rights for the
transmission or retransmission, within the meaning of
Article 3, of such an event.”

Article 10

A new Article 9bis, worded as follows, shall be
inserted:

“Article 9bis:

Access of the public to events of major importance

1 Each Party retains the right to take measures to
ensure that a broadcaster within its jurisdiction
does not broadcast on an exclusive basis events
which are regarded by that Party as being of major
importance for society in such a way as to deprive
a substantial proportion of the public in that Party
of the possibility of following such events by live
coverage or deferred coverage on free television. If
it does so, the Party concerned may have recourse
to the drafting of a list of designated events which
it considers to be of major importance for society.

2 Parties shall ensure by appropriate means,
respecting the legal guarantees granted by the
Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms as well as, where
appropriate, the national constitution, that a
broadcaster within their jurisdiction does not
exercise the exclusive rights purchased by that
broadcaster following the date of entry into force of
the Protocol amending the European Convention on
Transfrontier Television in such a way that a
substantial proportion of the public in another
Party is deprived of the possibility of following
events which are designated by that other Party, via
whole or partial live coverage, or where necessary
or appropriate for objective reasons in the public
interest, whole or partial deferred coverage on free
television as determined by that other Party under
paragraph 1, respecting the following
requirements:
a the Party implementing the measures referred to

in paragraph 1 shall draw up a list of national or
non-national events which are considered by that
Party as being of major importance for society;

b the Party shall do so in a clear and transparent
manner in due and effective time;

c the Party shall determine whether these events
shall be available via whole or partial live
coverage, or where necessary or appropriate for
objective reasons in the public interest, whole or
partial deferred coverage;

d the measures taken by the Party drawing up the
list shall be proportionate and as detailed as
necessary to enable other Parties to take
measures referred to in this paragraph;

e the Party drawing up the list shall notify the list
and the corresponding measures to the Standing
Committee, the time limit for which shall be fixed
by the Standing Committee;

f the measures taken by the Party drawing up the
list shall be within the limitations of the
guidelines of the Standing Committee referred to
in paragraph 3 and the Standing Committee must
have given a positive opinion on the measures.

Measures based on this paragraph shall apply only
to those events published by the Standing Committee
in the annual list referred to in paragraph 3 and to
those exclusive rights purchased after the entry into
force of this amending Protocol.

3 Once a year the Standing Committee shall:
a publish a consolidated list of the enlisted events

and corresponding measures notified by Parties
in accordance with paragraph 2e;

b draw up guidelines to be adopted by a majority of
three quarters of the members in addition to the
requirements listed up in paragraph 2 a to e in
order to avoid differences between the
implementation of this Article and that of
corresponding European Community
provisions.”

Article 11

Paragraph 1 of Article 10 shall have the following
wording:
“1 Each transmitting Party shall ensure, where

practicable and by appropriate means, that a
broadcaster within its jurisdiction reserves for
European works a majority proportion of its
transmission time, excluding the time appointed to
news, sports events, games, advertising, teletext
services and tele-shopping. This proportion, having
regard to the broadcaster’s informational,
educational, cultural and entertainment
responsibilities to its viewing public, should be
achieved progressively, on the basis of suitable
criteria.”

Article 12

Paragraph 4 of Article 10 shall have the following
wording:
“4 The Parties shall ensure that a broadcaster within

their jurisdiction does not broadcast
cinematographic works outside periods agreed with
the rights holders.”
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Article 13

A new Article 10bis reading as follows shall be
inserted:

“Article 10bis:

Media pluralism

The Parties, in the spirit of co-operation and mutual
assistance which underlies this Convention, shall
endeavour to avoid that programme services
transmitted or retransmitted by a broadcaster or any
other legal or natural persons within their jurisdiction,
within the meaning of Article 3, endanger media
pluralism.”

Article 14

The heading of Chapter III shall read as follows:
“Advertising and tele-shopping”

Article 15

Article 11 shall have the following wording:
“1 Advertising and tele-shopping shall be fair and

honest.

2 Advertising and tele-shopping shall not be
misleading and shall not prejudice the interests of
consumers.

3 Advertising and tele-shopping addressed to or
using children shall avoid anything likely to harm
their interests and shall have regard to their special
susceptibilities.

4 Tele-shopping shall not exhort minors to contract
for the sale or rental of goods and services.

5 The advertiser shall not exercise any editorial
influence over the content of programmes.”

Article 16

Article 12 shall have the following wording:

“Article 12:

Duration

1 The proportion of tele-shopping spots, advertising
spots and other forms of advertising, with the
exception of tele-shopping windows within the
meaning of paragraph 3, shall not exceed 20 % of
the daily transmission time. The transmission time
for advertising spots shall not exceed 15 % of the
daily transmission time.

2 The proportion of advertising spots and
tele-shopping spots within a given clock hour shall
not exceed 20 %.

3 Windows devoted to tele-shopping programmes
broadcast within programme services which are not
exclusively devoted to tele-shopping shall be of a
minimum uninterrupted duration of 15 minutes.

The maximum number of windows per day shall be
eight. Their overall duration shall not exceed three
hours per day. They must be clearly identified by
optical and acoustic means.

4 For the purposes of this article, advertising shall
not include:
— announcements made by the broadcaster in

connection with its own programmes and
ancillary products directly derived from those
programmes;

— announcements in the public interest and charity
appeals broadcast free of charge.”

Article 17

Article 13 shall have the following wording:

“Article 13:

Form and presentation

1 Advertising and tele-shopping shall be clearly
distinguishable as such and recognisably separate
from the other items of the programme service by
optical and/or acoustic means. In principle,
advertising and tele-shopping spots shall be
transmitted in blocks.

2 Advertising and tele-shopping shall not use
subliminal techniques.

3 Surreptitious advertising and tele-shopping shall
not be allowed, in particular the presentation of
products or services in programmes when it serves
advertising purposes.

4 Advertising and tele-shopping shall not feature,
visually or orally, persons regularly presenting
news and current affairs programmes.”

Article 18

The following text shall replace Article 14:

“Article 14:

Insertion of advertising and tele-shopping

1 Advertising and tele-shopping shall be inserted
between programmes. Provided the conditions
contained in paragraphs 2 to 5 of this article are
fulfilled, advertising and tele-shopping spots may
also be inserted during programmes in such a way
that the integrity and value of the programme and
the rights of the rights holders are not prejudiced.

2 In programmes consisting of autonomous parts, or
in sports programmes and similarly structured
events and performances containing intervals,
advertising and tele-shopping spots shall only be
inserted between the parts or in the intervals.

3 The transmission of audiovisual works such as
feature films and films made for television
(excluding series, serials, light entertainment
programmes and documentaries), provided their
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scheduled duration is more than forty-five minutes,
may be interrupted once for each complete period
of forty-five minutes. A further interruption is
allowed if their scheduled duration is at least
twenty minutes longer than two or more complete
periods of forty-five minutes.

4 Where programmes, other than those covered by
paragraph 2, are interrupted by advertising or
tele-shopping spots, a period of at least twenty
minutes should elapse between each successive
advertising or tele-shopping break within the
programme.

5 Advertising and tele-shopping shall not be inserted
in any broadcast of a religious service. News and
current affairs programmes, documentaries,
religious programmes, and children’s programmes,
when their scheduled duration is less than thirty
minutes, shall not be interrupted by advertising or
tele-shopping. If their scheduled duration is thirty
minutes or longer, the provisions of the previous
paragraphs shall apply.”

Article 19

The heading of Article 15 and paragraphs 1 to 2a, of
this article shall have the following wording:

“Article 15:

Advertising and tele-shopping of particular products

1 Advertising and tele-shopping for tobacco products
shall not be allowed.

2 Advertising and tele-shopping for alcoholic
beverages of all varieties shall comply with the
following rules:
a they shall not be addressed particularly to minors

and no one associated with the consumption of
alcoholic beverages in advertising or
tele-shopping should seem to be a minor;”

Article 20

In the French text, Article 15, paragraph 2,
sub-paragraphs b to e, shall be worded as follows:

“b ils ne doivent pas associer la consommation de
l’alcool h des performances physiques ou h la
conduite automobile;

 c ils ne doivent pas suggérer que les boissons
alcoolisées sont dotées de propriétés
thérapeutiques ou qu’elles ont un effet stimulant,
sédatif, ou qu’elles peuvent résoudre des
problčmes personnels;

d ils ne doivent pas encourager la consommation
immodérée de boissons alcoolisées ou donner une
image négative de l’abstinence ou de la sobriété;

e ils ne doivent pas souligner indûment la teneur
en alcool des boissons.”

Article 21

A new paragraph 5 reading as follows shall be
inserted in Article 15:
“5 Tele-shopping for medicines and medical treatment

shall not be allowed.”

Article 22

Article 16 will have the following wording:

“Article 16:

Advertising and tele-shopping directed
specifically at a single Party

1 In order to avoid distortions in competition and
endangering the television system of a Party,
advertising and tele-shopping which are
specifically and with some frequency directed to
audiences in a single Party other than the
transmitting Party shall not circumvent the
television advertising and tele-shopping rules in
that particular Party.

2 The provisions of the preceding paragraph shall not
apply where:
a the rules concerned establish a discrimination

between advertising and tele-shopping
transmitted by a broadcaster within the
jurisdiction of that Party and advertising and
tele-shopping transmitted by a broadcaster or
any other legal or natural person within the
jurisdiction of another Party; or

b the Parties concerned have concluded bilateral or
multilateral agreements in this area.”

Article 23

Paragraph 1 of Article 18 shall read as follows:

“1 Programmes may not be sponsored by natural or
legal persons whose principal activity is the
manufacture or sale of products, or the provision
of services, the advertising and tele-shopping of
which are prohibited by virtue of Article 15.”

Article 24

A new paragraph 2 reading as follows shall be
inserted in Article 18:
“2 Companies whose activity includes, inter alia, the

manufacture or sale of medicines and medical
treatments may sponsor programmes by promoting
the name, trademark, image or activities of the
company, to the exclusion of any reference to
medicines or specific medical treatment available
only on medical prescription in the transmitting
Party.”

Article 25

Paragraph 2 of Article 18 shall be renumbered to
paragraph 3.
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Article 26

A new Chapter IVbis reading as follows shall be
inserted:

“ C h a p t e r  I V b i s

Programme services devoted exclusively to
self-promotion or tele-shopping

Article 18bis: Programme services devoted
exclusively to self-promotion

1 The provisions of this Convention shall apply
mutatis mutandis to programme services devoted
exclusively to self-promotion.

2 Other forms of advertising shall be allowed on such
services within the limits established by Article 12,
paragraphs 1 and 2.

Article 18ter:

Programme services devoted exclusively
to tele-shopping

1 The provisions of this Convention shall apply
mutatis mutandis to programme services devoted
exclusively to tele-shopping.

2 Advertising shall be allowed on such services within
the limits established in Article 12, paragraph 1;
Article 12, paragraph 2, shall not apply.”

Article 27

The last sentence of paragraph 4 of Article 20 shall
be deleted and paragraph 7 of Article 20 shall have the
following wording:
“7 Subject to the provisions of Article 9bis,

paragraph 3b, and Article 23, paragraph 3, the
decisions of the Standing Committee shall be taken
by a majority of three-quarters of the members
present.”

Article 28

Article 21 shall be supplemented as follows:
“f give opinions on abuse of rights under

Article 24bis, paragraph 2c.

2 In addition, the Standing Committee shall:
a draw up the guidelines referred to in Article 9bis,

paragraph 3b, in order to avoid differences
between the implementation of the provisions of
this Convention concerning access of the public
to events of major importance for society and that
of corresponding European Community
provisions;

b give an opinion on the measures taken by Parties
which have drawn up a list of national or
non-national events which are considered by
those Parties as being of major importance for
society in accordance with Article 9bis,
paragraph 2;

c publish once a year a consolidated list of the
enlisted events and corresponding measures

notified by Parties in accordance with Article 9bis,
paragraph 2e.”

Article 29

Two new paragraphs 5 and 6, reading as follows,
shall be inserted in Article 23:
“5 However, the Committee of Ministers may, after

consulting the Standing Committee, decide that a
particular amendment shall enter into force
following the expiry of a period of two years after
the date on which it has been opened to acceptance,
unless a Party has notified the Secretary General of
the Council of Europe of an objection to its entry
into force. Should such an objection be notified, the
amendment shall enter into force on the first day of
the month following the date on which the Party to
the Convention which has notified the objection has
deposited its instrument of acceptance with the
Secretary General of the Council of Europe.

6 If an amendment has been approved by the
Committee of Ministers, but has not yet entered
into force in accordance with paragraphs 4 or 5, a
State or the European Community may not express
their consent to be bound by the Convention
without accepting at the same time the
amendment.”

Article 30

A new Article 24bis, reading as follows, shall be
inserted:

“Article 24bis:

Alleged abuses of rights conferred by this Convention

1 When the programme service of a broadcaster is
wholly or principally directed at the territory of a
Party other than that which has jurisdiction over
the broadcaster (the “receiving Party”), and the
broadcaster has established itself with a view to
evading the laws in the areas covered by the
Convention which would have applied to it had it
fallen within the jurisdiction of that other Party,
this shall constitute an abuse of rights.

2 Where such an abuse is alleged by a Party, the
following procedure shall apply:
a the Parties concerned shall endeavour to achieve

a friendly settlement;
b if they fail to do so within three months, the

receiving Party shall refer the matter to the
Standing Committee;

c having heard the views of the Parties concerned,
the Standing Committee shall, within six months
of the date on which the matter was referred to it,
give an opinion on whether an abuse of rights has
been committed and shall inform the Parties
concerned accordingly.

3 If the Standing Committee has concluded that an
abuse of rights has occurred, the Party whose
jurisdiction the broadcaster is deemed to be within
shall take appropriate measures to remedy the
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abuse of rights and shall inform the Standing
Committee of those measures.

4 If the Party whose jurisdiction the broadcaster is
deemed to be within has failed to take the measures
specified in paragraph 3 within six months, the
arbitration procedure set out in Article 26,
paragraph 2, and the appendix of the Convention
shall be pursued by the Parties concerned.

5 A receiving Party shall not take any measures
against the programme service concerned until the
arbitration procedure has been completed.

6 Any measures proposed or taken under this article
shall comply with Article 10 of the Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms.”

Article 31

Article 28 shall have the following wording:

“Article 28:

Relations between the Convention
and the internal law of the Parties

Nothing in this Convention shall prevent the Parties
from applying stricter or more detailed rules than
those provided for in this Convention to programme
services transmitted by a broadcaster deemed to be
within their jurisdiction, within the meaning of
Article 5.”

Article 32

Paragraph 1 of Article 32 shall have the following
wording:
“1 At the time of signature or when depositing its

instrument of ratification, acceptance, approval or
accession any State may declare that it reserves the
right to restrict the retransmission on its territory,
solely to the extent that it does not comply with its
domestic legislation, of programme services
containing advertising for alcoholic beverages
according to the rules provided for in Article 15,
paragraph 2, of this Convention.

No other reservation may be made.”

Article 33

In Article 20, paragraph 2, Article 23, paragraph 2,
Article 27, paragraph 1, Article 29, paragraphs 1
and 4, Article 34 and in the closing formula, the words
“European Economic Community” are replaced by
“European Community”.

Article 34

This Protocol shall be open for acceptance by the

Parties to the Convention. No reservation may be
made.

Article 35

1 This Protocol shall enter into force on the first day
of the month following the date on which the last of
the Parties to the Convention has deposited its
instrument of acceptance with the Secretary
General of the Council of Europe.

2 However, this Protocol shall enter into force
following the expiry of a period of two years after
the date on which it has been opened to acceptance,
unless a Party to the Convention has notified the
Secretary General of the Council of Europe of an
objection to its entry into force. The right to make
an objection shall be reserved to those States or the
European Community which expressed their
consent to be bound by the Convention prior to the
expiry of a period of three months after the opening
for acceptance of this Protocol.

3 Should such an objection be notified, the Protocol
shall enter into force on the first day of the month
following the date on which the Party to the
Convention which has notified the objection has
deposited its instrument of acceptance with the
Secretary General of the Council of Europe.

4 A Party to the Convention may, at any time, declare
that it will apply the Protocol on a provisional basis.

Article 36

The Secretary General of the Council of Europe shall
notify the member States of the Council of Europe, the
other Parties to the Convention and the European
Community of:

a the deposit of any instrument of acceptance;

b any declaration of provisional application of this
Protocol in accordance with Article 35,
paragraph 4;

c any date of entry into force of this Protocol in
accordance with Article 35, paragraphs 1 to 3;

d any other act, notification or communication
relating to this Protocol.

Done at Strasbourg, the 9th day of September 1998,
in English and French, and opened for acceptance the
1st day of October 1998. Both texts are equally
authentic and shall be deposited in a single copy in
the archives of the Council of Europe. The Secretary
General of the Council of Europe shall transmit
certified copies to each member State of the Council of
Europe, to the other Parties to the Convention and to
the European Community.
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