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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ) ΤΗΣ 26ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 (ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΧ) 

 

(2007/C 134/03) 

 

Το σημείο 2.5 της ανακοίνωσης της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με 

ορισμένες νομικές πτυχές που αφορούν τα κινηματογραφικά και τα άλλα οπτικοακουστικά 

έργα (1) αναφέρει: «Τα προαναφερόμενα ειδικά κριτήρια συμβατό- τητας για ενίσχυση στην 

κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή θα ισχύουν έως τον Ιούνιο του 2004, προθεσμία 

που έθεσαν οι έως τα σήμερα αποφάσεις». Το 2004, η Επιτροπή παρέτεινε την ισχύ των 

ειδικών κριτηρίων συμβατότητας για ενίσχυση στην κινηματογραφική και τηλεοπτική 

παραγωγή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 (2). 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ενόψει της επόμενης επανεξέτασης της ανακοίνωσης, η 

Επιτροπή προτίθεται, εκτός από την περαιτέρω ανάλυση των επιχειρημάτων του τομέα, να 

εκπονήσει διεξοδική μελέτη επί των επιπτώσεων των υφισταμένων συστημάτων κρατικών 

ενισχύσεων. Στη μελέτη αυτή θα πρέπει να εξετάζονται ειδικότερα οι οικονομικές και 

πολιτιστικές επιπτώσεις των σχετικών με την εδαφικότητα απαιτήσεων που επιβάλλουν τα 

κράτη μέλη, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις επιπτώσεις τους στις συμπαραγωγές.» 

Η μελέτη ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου 2006 (3). Τα αποτελέσματα της μελέτης θα 

αποτελέσουν αναπόσπαστο στοιχείο για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα μελλοντικά 

κριτήρια συμβατότητας. 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης και η συνακόλουθη επανεξέταση 

της ανακοίνωσης, η Επιτροπή αποφάσισε να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται τα σημερινά 

κριτήρια έως ότου τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στα 

κινηματογραφικά και τα άλλα οπτικοακουστικά έργα ή, το αργότερο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 

2009. 

 

(1) ΕΕ C 43 της 16.2.2002, σ. 6. 

(2) Aνακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών για τη συνέχεια που 

πρέπει να δοθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές που 

αφορούν τα κινηματογραφικά και τα άλλα οπτικοακουστικά έργα της 26ης Σεπτεμβρίου 2001 

(ΕΕ C 123 της 30.4.2004). 
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(3) ΕΕ S 173, 12.9.2006, αναφορά 2006/S 173-183874. 
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