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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 24ηr Σεπτεµβρου 1998
για την ανπτυξη τηr ανταγωνιστικτηταr τηr ευρωπαϊκr βιοµηχαναr οπτικοακουστικν
υπηρεσιν και υπηρεσιν πληροφρησηr µσω τηr προθησηr εθνικν πλαισων µε σκοπ
την επτευξη συγκρσιµου και αποτελεσµατικο επιπδου προστασαr των ανηλκων και τηr
ανθρπινηr αξιοπρπειαr
(98/560/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 130,
την πρταση τηr Επιτροπr,
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
Εκτιµνταr:
(1)

(2)

(3)

τι η Επιτροπ ενκρινε το Πρσινο Βιβλο για την
προστασα των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr στο πλασιο των οπτικοακουστικν υπηρεσιν και των υπηρεσιν πληροφρησηr στιr 16
Οκτωβρου 1996 και τι το Συµβολιο το υποδχτηκε
ευνοϊκ κατ τη σνοδ του τηr 16ηr ∆εκεµβρου
1996·
τι το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο (3), η Οικονοµικ και
Κοινωνικ Επιτροπ (4) και η Επιτροπ των Περιφερειν (5) εξδωσαν γνµεr σχετικ µε το Πρσινο
Βιβλο·
τι τα συµπερσµατα τηr διαδικασαr διαβολευσηr
των ενδιαφερµενων µερν υποβλθηκαν απ την
Επιτροπ στο Συµβολιο κατ τη σνοδ του τηr
30r Ιουνου 1997 και τυχαν οµφωνηr θετικr υποδοχr απ το τελευταο·

(1) Γνµη που διατυπθηκε στιr 13 Μαου 1998 (δεν χει ακµα
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(2) ΕΕ C 214 τηr 10. 7. 1998, σ. 25.
(3) ΕΕ C 339 τηr 10. 11. 1997, σ. 420.
(4) ΕΕ C 287 τηr 22. 9. 1997, σ. 11.
(5) ΕΕ C 215 τηr 16. 7. 1997, σ. 37.

(5)

(6)

τι η Επιτροπ ενκρινε στιr 16 Οκτωβρου 1996 την
ανακονωση για το παρνοµο και επιβλαβr υλικ
στο Ιντερντ (∆ιαδκτυο)· τι στιr 17 Vεβρουαρου
1997, το Συµβολιο και οι αντιπρσωποι των
κυβερνσεων των κρατν µελν, συνελθντεr στο
πλασιο του Συµβουλου ενκριναν το φφισµα για
το παρνοµο και επιβλαβr περιεχµενο του Ιντερντ (6)· τι, στιr 24 Απριλου 1997, το Ευρωπαϊκ
Κοινοβολιο εξδωσε γνµη σχετικ µε την ανακονωση τηr Επιτροπr για το παρνοµο και επιβλαβr υλικ στο Ιντερντ, τι οι εργασεr αυτr συνεχζονται κατ τρπο που συµπληρνει την παροσα
σσταση, εφσον ασχολονται µε λεr τιr µορφr
παρνοµου και επιβλαβοr υλικο ειδικ στο Ιντερντ·
τι η παροσα σσταση αφορ, ειδικτερα,
ζητµατα προστασαr των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr στιr οπτικοακουστικr υπηρεσεr
και υπηρεσεr πληροφρησηr που καθστανται διαθσιµεr για το κοιν, ανεξρτητα απ τον τρπο µετδοσηr (π.χ. εκποµπ, ιδικτητεr υπηρεσεr µεσηr
επικοινωναr (on-line)  υπηρεσεr στο Ιντερντ)·
τι, για την ανπτυξη τηr ανταγωνιστικτηταr τηr
ευρωπαϊκr βιοµηχαναr οπτικοακουστικν υπηρεσιν και υπηρεσιν πληροφρησηr και την προσαρµογ τηr στην τεχνολογικ εξλιξη και τιr διαρθρωτικr αλλαγr, χουν κεφαλαιδη σηµασα η ενηµρωση, η ευαισθητοποηση και η εκπαδευση των
χρηστν· τι αυτ αποτελε επσηr προϋπθεση για
την πλρη συµµετοχ του ευρωπαου πολτη στην
κοινωνα τηr πληροφοραr· τι, για το λγο αυτ,
πραν των µτρων προστασαr των ανηλκων και
καταπολµησηr του παρνοµου υλικο που θγει την

(6) ΕΕ C 70 τηr 6. 3. 1997, σ. 1.
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ανθρπινη αξιοπρπεια, πρπει να προωθηθε η
νµιµη και υπεθυνη χρση των οπτικοακουστικν
υπηρεσιν και των υπηρεσιν πληροφρησηr, µεταξ
λλων και µσω τηr σκησηr µτρων γονικο ελγχου·
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

τι η οδηγα 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, τηr 30r Ιουνου 1997, για
την τροποποηση τηr οδηγαr 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλου, για τον συντονισµ ορισµνων νοµοθετικν, κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των
κρατν µελν σχετικ µε την σκηση τηλεοπτικν
δραστηριοττων (1), και ιδωr τα ρθρα 22, 22α και
22β, προβλπει πλρεr σνολο µτρων για την προστασα των ανηλκων απ τιr τηλεοπτικr εκποµπr
οτωr στε να εξασφαλσει την ελεθερη κυκλοφορα των τελευταων·
τι η ανπτυξη των οπτικοακουστικν υπηρεσιν
και των υπηρεσιν πληροφρησηr εναι ζωτικr
σηµασαr για την Ευρπη λαµβανοµνων υπψη των
σηµαντικν δυνατοττων τουr τσο στον τοµα τηr
εκπαδευσηr, τηr πρσβασηr στην πληροφορα και
στον πολιτισµ, σο και στην οικονοµικ ανπτυξη
και τη δηµιουργα θσεων απασχλησηr·
τι η πλρηr αξιοποηση των δυνατοττων αυτν
προϋποθτει την παρξη αποδοτικr και καινοτµου
βιοµηχαναr στην Κοιντητα· τι η ευθνη περιρχεται πρωτστωr στιr επιχειρσειr για εξασφλιση και
βελτωση τηr ανταγωνιστικτητr τουr, µε τη
στριξη των δηµσιων αρχν, που αυτ εναι σκπιµο·
τι η δηµιουργα του κλµατοr εµπιστοσνηr που
εναι αναγκαο για την ανπτυξη τηr βιοµηχαναr
οπτικοακουστικν υπηρεσιν και υπηρεσιν πληροφρησηr µσω τηr αποµκρυνσηr των εµποδων για
την ανπτυξη και την πλρη ανταγωνιστικτητα τηr
εν λγω βιοµηχαναr προωθεται µε την προστασα
ορισµνων σηµαντικν γενικν συµφερντων, πωr
η προστασα των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr·
τι η ανπτυξη περιβλλοντοr που ευνοε τη συνεργασα µεταξ επιχειρσεων του τοµα σε ζητµατα
προστασαr των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr θα συµβλει στη βελτωση τηr γενικr
ανταγωνιστικτηταr τηr ευρωπαϊκr βιοµηχαναr
οπτικοακουστικν υπηρεσιν και υπηρεσιν πληροφρησηr·
τι η παρξη ορισµνων τεχνολογικν προϋποθσεων επιτρπει υψηλ εππεδο προστασαr των προαναφεροµνων σηµαντικν γενικν συµφερντων,
ιδωr τηr προστασαr των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr, και, κατ συνπεια, την αποδοχ
των υπηρεσιν αυτν απ λουr τουr χρστεr·
τι, συνεπr, εναι σηµαντικ οι επιχειρσειr να
ενθαρρυνθον να αναπτξουν να εθνικ δκτυο
αυτορρθµισηr µσω τηr συνεργασαr τουr µε τα
λλα ενδιαφερµενα µρη· τι η αυτορρθµιση µπορε να προσφρει στιr επιχειρσειr τα µσα ταχ-

(1) ΕΕ L 202 τηr 30. 7. 1997, σ. 60.
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τατηr προσαρµογr τουr στην επιταχυνµενη τεχνικ
προδο και τιr αγορr παγκσµιαr κλµακαr·
(14)

τι η προστασα των γενικν συµφερντων µε τον
τρπο αυτ πρπει να επιδιωχθε εντr των πλαισων
των θεµελιωδν αρχν του σεβασµο του ιδιωτικο
βου και τηr ελευθεραr τηr κφρασηr, πωr αυτr
καθιερνονται στα ρθρα 8 και 10 τηr ευρωπαϊκr
σµβασηr για την προστασα των δικαιωµτων του
ανθρπου και των θεµελιωδν ελευθεριν και πωr
αναγνωρζονται στο ρθρο ΣΤ παργραφοr 2 τηr
συνθκηr για την Ευρωπαϊκ νωση καθr και απ
τη νοµολογα του Ευρωπαϊκο ∆ικαστηρου ωr γενικr αρχr κοινοτικο δικαου·

(15)

τι οποιοδποτε µτρο για τον περιορισµ αυτν
των δικαιωµτων και ελευθεριν πρπει να µην εισγει διακρσειr και να εναι αναγκαο για την επτευξη του επιδιωκµενου στχου καθr και αυστηρ
ανλογο προr τουr περιορισµοr που επιβλλει·

(16)

τι ο παγκσµιοr χαρακτραr των δικτων επικοινωναr καθιστ αναγκαα τη διεθν προσγγιση των
ζητηµτων προστασαr των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr στιr οπτικοακουστικr υπηρεσεr
και τιr υπηρεσεr πληροφρησηr, τι, υπ’ αυτ την
ννοια, η ανπτυξη ενr κοινο ενδεικτικο πλαισου
σε ευρωπαϊκ εππεδο καθιστ δυνατ την προθηση των ευρωπαϊκν αξιν και ταυτχρονα συµβλλει αποφασιστικ στη διεθν συζτηση·

(17)

τι εναι θεµελιδουr σηµασαr να γνεται δικριση
µεταξ των ζητηµτων που αφορον παρνοµο περιεχµενο που θγει την ανθρπινη αξιοπρπεια και των
ζητηµτων που αφορον υλικ που, αν και νµιµο,
ενδχεται να βλψει τουr ανηλκουr θγονταr τη
σωµατικ, πνευµατικ  ηθικ τουr ανπτυξη· τι οι
δο αυτr προβληµατικr πιθανν να απαιτον διαφορετικ προσγγιση και διαφορετικr λσειr·

(18)

τι οι εθνικr νοµοθεσεr των κρατν µελν που
ορζουν τουr καννεr και τιr αρχr που διπουν την
προστασα των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr, αντανακλον την πολυµορφα του πολιτισµο και τιr εθνικr και τοπικr ευαισθησεr· τι,
στο πλασιο αυτ, πρπει να δοθε ιδιατερη προσοχ
στην εφαρµογ τηr αρχr τηr επικουρικτηταr·

(19)

τι, λγω του διεθνικο χαρακτρα των δικτων επικοινωνιν, η αποτελεσµατικτητα των εθνικν
µτρων θα ενισχυθε, στο εππεδο τηr Κοιντηταr, µε
το συντονισµ των εθνικν πρωτοβουλιν και των
αρχν που χουν αναλβει την εφαρµογ τουr
σµφωνα µε τιr αντστοιχεr ευθνεr και λειτουργεr
των ενδιαφεροµνων µερν και µε την ανπτυξη τηr
συνεργασαr και την ανταλλαγ καννων ορθr πρακτικr σε συναφεr τοµεr·

(20)

τι, ωr συµπληρωµατικ µτρο, το οποο να σβεται
πλρωr τα συναφ κανονιστικ πλασια σε εθνικ
και κοινοτικ εππεδο, η ανπτυξη τηr αυτορρθµισηr των φορων θα πρπει να συµβλλει στην
ταχεα εφαρµογ συγκεκριµνων λσεων στα
προβλµατα προστασαr των ανηλκων και τηr
ανθρπινηr αξιοπρπειαr, διατηρνταr παρλληλα
την αναγκαα ευελιξα οτωr στε να λαµβνονται
υπψη οι αλµατδειr εξελξειr των οπτικοακου-
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στικν υπηρεσιν και των υπηρεσιν πληροφρησηr·
(21)

(22)

τι η συµβολ τηr Κοιντηταr, η οποα αποσκοπε
στη συµπλρωση τηr δρσηr των κρατν µελν σε
θµατα προστασαr των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr στον τοµα των οπτικοακουστικν υπηρεσιν και των υπηρεσιν πληροφρησηr, θα πρπει να στηρζεται στην πλρη εκµετλλευση των υφιστµενων µσων·
τι θα πρπει να υπρχει στενr συντονισµr των
διφορων σχετικν πρωτοβουλιν που χουν αναληφθε παρλληλα µε την παρακολοθηση του Πρσινου Βιβλου, ιδωr των εργασιν που διεξγονται
στο πλασιο τηr παρακολοθησηr τηr ανακονωσηr
«Παρνοµο και επιβλαβr υλικ στο Ιντερντ», στιr
οποεr περιλαµβνεται το ψφισµα που ενκριναν
στιr 17ηr Vεβρουαρου 1997 το Συµβολιο και οι
αντιπρσωποι των κυβερνσεων των κρατν µελν,
συνελθντεr στα πλασια του Συµβουλου, το ψφισµα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου του 1997 και οι
δο εκθσειr τηr οµδαr εργασαr που υποβλθηκαν
στο Συµβολιο στιr 28 Νοεµβρου 1996 και στιr 27
Ιουνου 1997, των εργασιν που πραγµατοποιθηκαν
σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 22β τηr οδηγαr 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλου για το συντονισµ
ορισµνων νοµοθετικν, κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των κρατν µελν σχετικ µε την
σκηση τηλεοπτικν δραστηριοττων (1), και των
εργασιν για θµατα συνεργασαr στουr τοµεr τηr
δικαιοσνηr και των εσωτερικν υποθσεων·
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— τηr θσπισηr εθνικο πλαισου για την αυτορρθµιση απ τουr φορεr εκµετλλευσηr υπηρεσιν µεσηr επικοινωναr (on-line), λαµβανοµνων υπψη των ενδεικτικν αρχν και τηr
µεθδου που περιγρφονται στ παρρτηµα,
— τηr συνεργασαr, σε εππεδο Κοιντηταr, για την
ανπτυξη συγκρσιµων µεθδων αξιολγησηr·
2) ενθαρρνονταr τουr ραδιοτηλεοπτικοr οργανισµοr
που υπγονται στην αρµοδιτητ τουr να πραγµατοποιον ρευνα και να πειραµατζονται, σε εθελοντικ βση, σχετικ µε να µσα προστασαr των
ανηλκων και ενηµρωσηr των θεατν, ωr
συµπλρωµα των εθνικν και κοινοτικν κανονιστικν πλαισων που διπουν τιr ραδιοτηλεοπτικr
µεταδσειr·
3) λαµβνονταr αποτελεσµατικ µτρα, που χρειζεται και εναι εφικτ, για να µεισουν τα πιθαν
εµπδια στην ανπτυξη τηr βιοµηχαναr υπηρεσιν
µεσηr επικοινωναr (on-line), χωρr να εγκαταλεπουν την καταπολµηση του παρνοµου περιεχοµνου που θγει την ανθρπινη αξιοπρπεια, µσω:
— τηr διεκπεραωσηr καταγγελιν και τηr διαββασηr των απαρατητων πληροφοριν σχετικ
µε ισχυρισµοr περ παρανµου περιεχοµνου
στιr αρµδιεr αρχr σε εθνικ εππεδο,
— τηr διεθνικr συνεργασαr µεταξ των αρχν
που εναι αρµδιεr για την εξταση των καταγγελιν, µε σκοπ την καλτερη εφαρµογ των
εθνικν µτρων·

τι η εφαρµογ τηr παροσαr σστασηr θα εναι
στεν συντονισµνη µε την εφαρµογ οποιουδποτε
ενδεχµενου νου µτρου που απορρει απ τιr εργασεr για την παρακολοθηση τηr ανακονωσηr τηr
Επιτροπr για το παρνοµο και επιβλαβr υλικ στο
Ιντερντ,

4) προωθνταr, µε σκοπ την ενθρρυνση τηr αξιοποησηr των τεχνολογικν εξελξεων, επιπλον των
υφισταµνων νοµικν και λοιπν µτρων σχετικ µε
τιr υπηρεσεr ραδιοτηλεοπτικν εκποµπν, σε
συµφωνα µε αυτ και σε στεν συνεργασα µε τα
ενδιαφερµενα µρη:

I. ΣΥΝΙΣΤΑ στα κρτη µλη να συµβλουν στη δηµιουργα
κλµατοr εµπιστοσνηr, το οποο θα προαγγει την
ανπτυξη τη βιοµηχαναr οπτικοακουστικν υπηρεσιν
και υπηρεσιν πληροφρησηr, µε τουr ακλουθουr τρπουr:

— δρση που να δδει στουr ανηλκουr τη δυναττητα να χρησιµοποιον υπεθυνα τιr on-line
οπτικοακουστικr υπηρεσεr και υπηρεσεr
πληροφρησηr, ιδωr µε µεγαλτερη ευαισθητοποηση των γονων και των πσηr φσεωr παιδαγωγν σχετικ µε τιr δυναττητεr των νων
υπηρεσιν και µε τα κατλληλα µσα προστασαr των ανηλκων,

(23)

1) προγονταr, συµπληρωµατικ ωr προr το κανονιστικ πλασιο, την εθελοντικ θσπιση εθνικν
πλαισων για την προστασα των ανηλκων και τηr
ανθρπινηr αξιοπρπειαr στιr οπτικοακουστικr
υπηρεσεr και τιr υπηρεσεr πληροφρησηr, µσω:
— τηr ενθρρυνσηr, σµφωνα µε τιr εθνικr παραδσειr και πρακτικr, τηr συµµετοχr των ενδιαφεροµνων µερν (πωr χρστεr, καταναλωτr,
επιχειρσειr και δηµσιεr αρχr) στον καθορισµ, την εφαρµογ και την αξιολγηση των
εθνικν µτρων στουr τοµεr που καλπτει η
παροσα σσταση,
(1) ΕΕ L 298 τηr 17. 10. 1989, σ. 23· οδηγα πωr τροποποιθηκε
απ την οδηγα 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και
του Συµβουλου (ΕΕ L 202 τηr 30. 7. 1997, σ. 60).

— δρση που να διευκολνει, που ενδεκνυται και
εναι απαρατητο, τον προσδιορισµ υλικο και
υπηρεσιν ποιτηταr και την πρσβαση των ανηλκων σε αυτ, µεταξ λλων δι τηr παροχr
µσων πρσβασηr σε εκπαιδευτικ ιδρµατα και
δηµσιουr χρουr.
II. ΣΥΝΙΣΤΑ στιr ενδιαφερµενεr βιοµηχανεr και µρη:
1) να συνεργαστον, σµφωνα µε τιr εθνικr παραδσειr και πρακτικr, µε τιr αρµδιεr αρχr για τη
δηµιουργα διαρθρσεων εκπροσπησηr λων των
ενδιαφερµενων µερν σε εθνικ εππεδο, προκειµνου, µεταξ λλων, να διευκολνουν τη συµµετοχ
στο συντονισµ σε ευρωπαϊκ και διεθνr εππεδο
στουr τοµεr που καλπτει η παροσα σσταση·
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2) να συνεργαστον στη σνταξη κωδκων δεοντολογαr για την προστασα των ανηλκων και τηr
ανθρπινηr αξιοπρπειαr που θα ισχουν για την
παροχ on-line υπηρεσιν, προκειµνου, µεταξ
λλων, να δηµιουργσουν ευνοϊκ περιβλλον για
την ανπτυξη των νων υπηρεσιν, λαµβνονταr
υπψη τιr αρχr και τη µθοδο που περιγρφονται
στο Παρρτηµα·
3) να αναπτξουν και να εφαρµσουν πειραµατικ, σε
εθελοντικ βση, να µσα προστασαr των ανηλκων και ενηµρωσηr των θεατν, σον αφορ τιr
υπηρεσεr ραδιοτηλεοπτικr µετδοσηr, προκειµνου
να ενθαρρυνθε η καινοτοµα και ταυτχρονα να
βελτιωθε η προστασα αυτ·
4) να αναπτξουν θετικ µτρα υπρ των ανηλκων,
µεταξ των οποων πρωτοβουλεr για τη διευκλυνση τηr ευρτερηr πρσβασr τουr στιr οπτικοακουστικr υπηρεσεr και υπηρεσεr πληροφρησηr,
αποφεγονταr ταυτχρονα το εν δυνµει επιζµιο
υλικ·
5) να συνεργζονται στην τακτικ παρακολοθηση και
αξιολγηση των πρωτοβουλιν που αναλαµβνονται
σε εθνικ εππεδο κατ’ εφαρµογ τηr παροσαr
σστασηr.
III. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπ:
1) να διευκολνει, ποτε χρειζεται µε τα υφιστµενα
κοινοτικ χρηµατοδοτικ µσα, τη δικτωση των
αρχν που χουν αναλβει τον καθορισµ και την
εφαρµογ εθνικν δικτων αυτορρθµισηr, καθr
και την ανταλλαγ εµπειριν και στοιχεων ορθr
πρακτικr, ιδωr σε σχση µε καινοτµεr προσεγγσειr, σε εππεδο Κοιντηταr, ανµεσα στα κρτη
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µλη και τα ενδιαφερµενα µρη στουr διφορουr
τοµεr που καλπτονται απ την παροσα σσταση·
2) να ενθαρρνει τη συνεργασα καθr και την ανταλλαγ εµπειριν και στοιχεων ορθr πρακτικr
µεταξ των διαρθρσεων αυτορρθµισηr και των
διαρθρσεων διεκπεραωσηr καταγγελιν, οτωr
στε να συµβλει στη δηµιουργα κλµατοr εµπιστοσνηr µσω τηr καταπολµησηr τηr κυκλοφοραr
παρνοµου περιεχοµνου που θγει την ανθρπινη
αξιοπρπεια στιr on-line οπτικοακουστικr υπηρεσεr και υπηρεσεr πληροφρησηr·
3) να διευκολνει, µε τα κρτη µλη, τη διεθν συνεργασα στουr διφορουr τοµεr που καλπτονται απ
την παροσα σσταση, ιδωr µε την ανταλλαγ περαr και ορθr πρακτικr µεταξ φορων και λοιπν
ενδιαφερµενων µερν τηr Κοιντηταr και των
εταρων τουr σε λλα µρη του κσµου·
4) να αναπτξει, σε συνεργασα µε τιr αρµδιεr εθνικr
αρχr, µεθοδολογα αξιολγησηr των µτρων που
λαµβνονται σµφωνα µε την παροσα σσταση, µε
ιδιατερη προσοχ στην εκτµηση τηr ωφλειαr απ
τη διαδικασα συνεργασαr στο εππεδο τηr Κοιντηταr, και να υποβλει, δο τη µετ την κδοση τηr
παροσαr σστασηr, κθεση αξιολγησηr των αποτελεσµτων τηr στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το
Συµβολιο.
Βρυξλλεr, 24 Σεπτεµβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
J. FARNLEITNER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕVΑΡΜΟΓΗ, ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο, ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΟΝ-LINE ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟVΟΡΗΣΗΣ
Στχοr
Οι παροσεr κατευθυντριεr γραµµr αποσκοπον στη δηµιουργα κλµατοr εµπιστοσνηr στη βιοµηχανα
οπτικοακουστικν υπηρεσιν οη-line και υπηρεσιν πληροφρησηr, µσω τηr εξασφλισηr ευρεαr συνοχr, σε
εππεδο Κοιντηταr, κατ την ανπτυξη, εκ µρουr των βιοµηχανιν και των λοιπν ενδιαφεροµνων µερν,
εθνικν πλαισων αυτορρθµισηr για την προστασα των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr. Οι υπηρεσεr που καλπτονται απ τιr παροσεr κατευθυντριεr γραµµr εναι οι παρεχµενεr εξ αποστσεωr, µε
ηλεκτρονικ µσα. ∆εν περιλαµβνονται οι ραδιοτηλεοπτικr εκποµπr που καλπτονται απ την οδηγα 89/552/
ΕΟΚ  οι ραδιοφωνικr εκποµπr. Τα σκοποµενα περιεχµενα εναι εκενα που καθστανται διαθσιµα για το
κοιν και χι για ιδιωτικr σχσειr.
Αυτ η συνοχ θα ενισχσει την αποτελεσµατικτητα τηr διαδικασαr αυτορρθµισηr και θα παρσχει τη βση
για τη διεθνικ συνεργασα µεταξ των ενδιαφερµενων µερν.
Λαµβνονταr υπψη τον εθελοντικ χαρακτρα τηr διαδικασαr αυτορρθµισηr (µε πρτο στχο τη συµπλρωση
τηr ισχουσαr νοµοθεσαr) και µε σεβασµ τηr πολυµορφαr των προσεγγσεων και τηr ευαισθησαr στα διφορα
κρτη µλη τηr Κοιντηταr, οι παροσεr κατευθυντριεr γραµµr αφορον τσσερειr βασικr συνιστσεr του
εθνικο πλαισου αυτορρθµισηr:
—
—
—
—
1.

τη διαβολευση και την αντιπροσωπευτικτητα των ενδιαφερµενων µερν,
τον (τουr) κδικα(-εr) δεοντολογαr,
τιr εθνικr αρχr που διευκολνουν τη συνεργασα σε εππεδο Κοιντηταr,
την εθνικ αξιολγηση των πλαισων αυτορρθµισηr.
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑVΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Στχοr εναι να εξασφαλιστε τι ο καθορισµr, η εφαρµογ και η αξιολγηση του εθνικο πλαισου
αυτορρθµισηr θα στηρζονται στην πλρη συµµετοχ των ενδιαφερµενων µερν, πωr των δηµσιων
αρχν, των χρηστν, των καταναλωτν και των επιχειρσεων που ενχονται µεσα  µµεσα στιr
βιοµηχανεr οπτικοακουστικν υπηρεσιν και on-line υπηρεσιν πληροφρησηr. Οι αντστοιχεr αρµοδιτητεr και καθκοντα των ενδιαφεροµνων µερν, τσο των δηµσιων σο και των ιδιωτικν, θα
πρπει να ορζονται σαφr.
Ο εθελοντικr χαρακτραr τηr αυτορρθµισηr σηµανει τι η αποδοχ και η αποτελεσµατικτητα του
εθνικο πλαισου αυτορρθµισηr αποτελον συνρτηση του βαθµο που τα ενδιαφερµενα µρη συµµετχουν ενεργ στον καθορισµ, την εφαρµογ και την αξιολγησ τηr.
λα τα ενδιαφερµενα µρη θα πρπει επσηr να συµβλουν σε πιο µακροπρθεσµεr εργασεr πωr η
ανπτυξη κοινν µσων  εννοιν (για παρδειγµα, σε θµατα επισµανσηr του περιεχοµνου)  η
θσπιση συνοδευτικν µτρων (για παρδειγµα, σε θµατα ενηµρωσηr, ευαισθητοποησηr και εκπαδευσηr).

2.

ΚΩ∆ΙΚΑΣ(-ΕΣ) ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

2.1.

Γενικ
Σκοπr εναι η θσπιση, στο εθνικ πλασιο αυτορρθµισηr, βασικν καννων αυστηρ ανλογων προr
τουr επιδιωκµενουr στχουr· οι καννεr αυτο θα πρπει να εντσσονται σε ναν  περισστερουr
κδικεr δεοντολογαr που να καλπτουν τουλχιστον τιr κατηγορεr που ορζονται στο σηµεο 2.2· τουr
κδικεr αυτοr θα θεσπσουν και θα εφαρµζουν εθελοντικ οι ενδιαφερµενοι φορεr (δηλαδ
πρωτστωr η βιοµηχανα).
Κατ τη θσπιση των καννων αυτν θα πρπει να ληφθον υπψη ιδωr:
— η πολυµορφα των υπηρεσιν και των λειτουργιν που επιτελον οι διφορεr κατηγορεr φορων
(προµηθευτr δικτου, πρσβασηr, υπηρεσιν, περιεχοµνου κ.λπ.) και των ευθυνν του καθενr,
— η πολυµορφα που χαρακτηρζει τα περιβλλοντα και τιr εφαρµογr των υπηρεσιν on-line (ανοικτ
και κλειστ δκτυα, εφαρµογr ποικλων επιπδων διαλογικτηταr).

7. 10. 98

7. 10. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Ενψει των ανωτρω, οι φορεr µπορον να οδηγηθον στη δηµιουργα ενr  περισστερων κωδκων
δεοντολογαr.
Λαµβνονταr υπψη την πολυµορφα αυτ, η αναλογικτητα των θεσπιζµενων καννων θα πρπει να
εκτιµται σε σχση:
— µε τιr αρχr τιr ελευθεραr τηr κφρασηr και τηr προστασαr του ιδιωτικο βου καθr και µε την
αρχ τηr ελεθερηr κυκλοφοραr των υπηρεσιν,
— µε την αρχ τηr τεχνικr και οικονοµικr σκοπιµτηταr, δεδοµνου τι ο τελικr στχοr ανπτυξηr
εναι η τηr κοινωναr των πληροφοριν στην Ευρπη.
2.2.

Περιεχµενο του (των) κδικα(-ων) δεοντολογαr
Ο (οι) κδικαr(-εr) δεοντολογαr θα πρπει να καλπτει(-ουν) τα ακλουθα:

2.2.1.

Προστασα των ανηλκων
Στχοr: να δδεται στουr ανηλκουr η δυναττητα να κνουν υπεθυνη χρση των υπηρεσιν on-line και
να αποφεγεται η πρσβασ τουr, χωρr τη συγκατθεση των γονων  των παιδαγωγν τουr, σε νµιµο
περιεχµενο που ενδχεται να βλψει τη σωµατικ, πνευµατικ  ηθικ τουr ανπτυξη. Εκτr απ
συντονισµνεr ενργειεr για την εκπαδευση και την ευαισθητοποηση των ανηλκων, το σηµεο αυτ θα
πρπει να καλπτει τη θσπιση ορισµνων καννων στουr ακλουθουr τοµεr:
α) Ε ν η µ  ρ ω σ η τ ω ν χ ρ η σ τ  ν
Στχοr: στο πλασιο τηr προθησηr τηr υπεθυνηr χρσηr των δικτων, οι φορεr on-line υπηρεσαr
πρπει να ενηµερνουν τουr χρστεr, ποτε εναι εφικτ, για τουr τυχν κινδνουr που εγκυµονε η
χρση του περιεχοµνου ορισµνων υπηρεσιν on-line και για τα διαθσιµα µσα προστασαr.
Οι κδικεr δεοντολογαr θα πρπει συνεπr να αντιµετωπζουν, για παρδειγµα, το ζτηµα των
βασικν καννων σχετικ µε τη φση των πληροφοριν που τθενται στη διθεση των χρηστν καθr
και µε το χρνο και τη µορφ ανακονωσr τουr. Θα πρπει να επιλγονται οι καταλληλτερεr
ευκαιρεr για τη διδοση τηr πληροφοραr (πληση τεχνικν εξοπλισµν, σναψη συµβσεων µε το
χρστη, web sites κ.λπ.)
β) Π α ρ ο υ σ  α σ η ν  µ ι µ ο υ π ε ρ ι ε χ ο µ  ν ο υ π ο υ ε ν δ  χ ε τ α ι ν α β λ  ψ ε ι τ ο υ r α ν η λ  κ ο υ r
Στχοr: το νµιµο περιεχµενο που ενδχεται να βλψει τουr ανηλκουr και να επηρεσει τη σωµατικ,
πνευµατικ  ηθικ τουr ανπτυξη θα πρπει να παρουσιζεται, ποτε εναι εφικτ, µε τρπο που να
παρχει στο χρστη ορισµνεr πληροφορεr σχετικ µε τον ενδεχοµνωr βλαβερ για τουr ανηλκουr
χαρακτρα του.
Οι κδικεr δεοντολογαr θα πρπει συνεπr να αντιµετωπζουν, για παρδειγµα, το ζτηµα των
βασικν καννων µε προορισµ τη βιοµηχανα των υπηρεσιν on-line, τουr χρστεr και τουr προµηθευτr υλικο· οι καννεr αυτο θα πρπει να ορζουν τιr προϋποθσειr υπ τιr οποεr η προσφορ
και η διθεση βλαβερο για τουr νηλκουr περιεχοµνου θα συνοδεονται, ποτε εναι εφικτ, απ
προστατευτικ µτρα, πωr:
— σελδα προειδοποησηr (warning page), ηχητικ  οπτικ σµα,
— περιγραφικ σµανση /και ταξινµηση του περιεχοµνου,
— συστµατα ελγχου τηr ηλικαr των χρηστν.
Ιδιατερη σηµασα θα πρπει να δνεται πρωτστωr στα προστατευτικ µσα που εφαρµζονται, σον
αφορ την παρουσαση, στο νµιµο περιεχµενο το οποο καταφανr εναι δυνατν να βλψει τουr
ανηλκουr, πωr για παρδειγµα το περιεχµενο που περιχει πορνογραφα  βα.
γ) Σ τ  ρ ι ξ η τ ο υ γ ο ν ι κ ο  ε λ  γ χ ο υ
Στχοr: εφσον εναι εφικτ, θα πρπει να παρχεται στουr γονεr, εκπαιδευτικοr και λοιποr
ασκοντεr λεγχο στον τοµα αυτν, συνδροµ µε εχρηστα και ευλικτα µσα στε να µπορον να
εξασφαλζουν τι οι υπ την ευθνη τουr ανλικοι, ακµη και εν δεν επιτηρονται, χουν πρσβαση
σε υπηρεσεr χωρr να διακυβεονται οι εκπαιδευτικr επιλογr των γονων και εκπαιδευτικν.
Οι κδικεr δεοντολογαr θα πρπει να αντιµετωπζουν, για παρδειγµα, το ζτηµα των βασικν
καννων σχετικ µε τιr προϋποθσειr υπ τιr οποεr τθενται στη διθεση των χρηστν, ποτε εναι
εφικτ, πρσθετεr υπηρεσεr  συστµατα που διευκολνουν την σκηση του γονικο ελγχου, περιλαµβανοµνων:
— λογισµικν για φιλτρρισµα που τοποθετονται και ενεργοποιονται απ το χρστη,
— επιλογν φλτρων που ενεργοποιονται, πειτα απ ατηση του τελικο χρστη, απ το φορα τηr
υπηρεσαr σε υψηλτερο εππεδο (π.χ. περιορισµr τηr πρσβασηr σε προεπιλεγµνα sites  γενικ
πρσβαση στιr υπηρεσεr).
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δ) ∆ ι ε κ π ε ρ α  ω σ η κ α τ α γ γ ε λ ι  ν ( « h o t l i n e s » )
Στχοr: να προωθηθε η αποτελεσµατικ διαχεριση των καταγγελιν που αφορον περιεχµενο που
δεν τηρε τουr καννεr προστασαr ανηλκων /και παραβιζει το σχετικ κδικα δεοντολογαr.
Οι κδικεr δεοντολογαr θα πρπει να αντιµετωπζουν, για παρδειγµα, το ζτηµα των βασικν
καννων για τη διεκπεραωση καταγγελιν και να ενθαρρνουν τουr φορεr να παρχουν τα µσα και
τιr υποδοµr διαχερισηr που χρειζονται για την εκολη αποστολ και παραλαβ καταγγελιν
(τηλφωνο, ηλεκτρονικ ταχυδροµεο, φαξ), και να θεσπσουν διαδικασεr διεκπεραωσηr καταγγελιν
(ενηµρωση των προµηθευτν υλικο, ανταλλαγr πληροφοριν µεταξ φορων, απντηση σε καταγγελεr κ.λπ.)
2.2.2.

Προστασα τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr
Στχοr: στριξη αποτελεσµατικν µτρων για την καταπολµηση παρνοµου περιεχοµνου που προσβλλει την ανθρπινη αξιοπρπεια.
α) Ε ν η µ  ρ ω σ η τ ω ν χ ρ η σ τ  ν
Στχοr: οι χρστεr πρπει, ποτε εναι εφικτ, να ενηµερνονται σαφr για το τι διακινδυνεουν ταν
χρησιµοποιον τιr on-line υπηρεσεr ωr προµηθευτr περιεχοµνου, οτωr στε να προωθεται η
νµιµη και υπεθυνη χρση των δικτων.
Οι κδικεr δεοντολογαr θα πρπει συνεπr να αντιµετωπζουν, για παρδειγµα, το ζτηµα των
βασικν καννων σχετικ µε τη φση των πληροφοριν που τθενται στη διθεση των χρηστν καθr
και µε το χρνο και τη µορφ ανακονωσr τουr.
β) ∆ ι ε κ π ε ρ α  ω σ η κ α τ α γ γ ε λ ι  ν ( « h o t l i n e s » )
Στχοr: να προωθηθε η αποτελεσµατικ διεκπεραωση των καταγγελιν που αφορον παρνοµο
περιεχµενο το οποο θγει την ανθρπινη αξιοπρπεια και κυκλοφορε στιr οπτικοακουστικr υπηρεσεr και υπηρεσεr on-line, σµφωνα µε τιr αντστοιχεr ευθνεr και τα καθκοντα των ενδιαφεροµνων
µερν, οτωr στε να µειωθε ο γκοr του παρνοµου περιεχοµνου και η κακ χρση των δικτων.
Οι κδικεr δεοντολογαr θα πρπει να αντιµετωπζουν, για παρδειγµα, το ζτηµα των βασικν
καννων σχετικ µε τη διαχεριση των καταγγελιν και να ενθαρρνουν τουr φορεr να παρχουν τα
µσα και τιr υποδοµr διαχερισηr που χρειζονται για την εκολη αποστολ και παραλαβ καταγγελιν (τηλφωνο, ηλεκτρονικ ταχυδροµεο, φαξ) και να θεσπσουν διαδικασεr διεκπεραωσηr καταγγελιν (ενηµρωση των προµηθευτν περιεχοµνου, ανταλλαγr πληροφοριν µεταξ φορων, απντηση
σε καταγγελεr κ.λπ.)
γ) Σ υ ν ε ρ γ α σ  α τ ω ν φ ο ρ  ω ν µ ε δ ι κ α σ τ ι κ  r κ α ι α σ τ υ ν ο µ ι κ  r α ρ χ  r
Στχοr: εξασφλιση αποτελεσµατικr συνεργασαr µεταξ των φορων και των δικαστικν και αστυνοµικν αρχν εντr των κρατν µελν, σµφωνα µε τιr ευθνεr και τα καθκοντα των ενδιαφεροµνων
µερν, σε θµατα καταπολµησηr τηr παραγωγr και κυκλοφοραr παρνοµου περιεχοµνου που θγει
την ανθρπινη αξιοπρπεια στιr οπτικοακουστικr υπηρεσεr και τιr υπηρεσεr πληροφρησηr on-line.
Οι κδικεr δεοντολογαr θα πρπει να αντιµετωπζουν, για παρδειγµα, το ζτηµα των βασικν
καννων σχετικ µε τιr διαδικασεr συνεργασαr ανµεσα στουr φορεr και τιr αρµδιεr δηµσιεr
αρχr, τηρνταr την αρχ τηr αναλογικτηταr και την ελευθερα κφρασηr καθr και τιr σχετικr
εθνικr νοµοθετικr διατξειr.

2.2.3.

Παραβισειr των κωδικν δεοντολογαr
Στχοr: Προθηση τηr αξιοπισταr του (των) κδικα(-ων) δεοντολογαr, λαµβνονταr υπψη τον εθλοντικ χαρακτρα τηr εφαρµογr του, µε τη θσπιση αποτρεπτικν µτρων σε αναλογα µε τη φση των
παραβισεων. Στο πνεµα αυτ, θα πρπει να προβλεφθον, που αυτ εναι σκπιµο, δυναττητεr
προσφυγr και διαµεσολβησηr.
Οι κατλληλοι καννεr σχετικ µε το θµα αυτ θα πρπει να εντσσονται στουr κδικεr δεοντολογαr.

3.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Στχοr: ∆ιευκλυνση τηr συνεργασαr σε εππεδο Κοιντηταr (ανταλλαγr περαr και ορθr πρακτικr,
απ κοινο εργασα) µσω τηr δικτωσηr των κατλληλων διαρθρσεων εντr των κρατν µελν, που να
συνδουν µε τιr εθνικr τουr λειτουργεr και ευθνεr. Οι διαρθρσειr αυτr µπορον επσηr να καταστσουν δυνατ τη διερυνση του πλαισου συνεργασαr σε διεθνr εππεδο.

7. 10. 98

7. 10. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Συνεργασα σε ευρωπαϊκ εππεδο σηµανει:
— συνεργασα των ενδιαφερµενων µερν:
το σνολο των ενδιαφερµενων µερν που συµµετχουν στην κατρτιση του εθνικο πλαισου
αυτορρθµισηr καλεται να συστσει οργανισµ εκπροσπησηr σε εθνικ εππεδο οτωr στε να
διευκολνονται οι ανταλλαγr εµπειριν, στοιχεων ορθr πρακτικr και η συνεργασα σε κοινοτικ
και σε διεθνr εππεδο,
— συνεργασα των εθνικν διαρθρσεων διεκπεραωσηr καταγγελιν:
προκειµνου να διευκολυνθε και να αναπτυχθε η συνεργασα τουr σε ευρωπαϊκ και διεθνr εππεδο,
τα µρη που συµµετχουν σε να αποτελεσµατικ σστηµα διαχερισηr καταγγελιν καλονται να
ορσουν να σηµεο επαφr, σε εθνικ εππεδο, για την ενσχυση τηr συνεργασαr στην καταπολµηση
του παρνοµου περιεχοµνου, τηr ανταλλαγr εµπειριν και στοιχεων ορθr πρακτικr και τη
βελτωση τηr νµιµηr και υπεθυνηr χρσηr των δικτων.
4.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Στχοr εναι να προβλεφθον περιοδικr αξιολογσειr, σε εθνικ εππεδο, του πλαισου αυτορρθµισηr
σον αφορ την αποτελεσµατικτητ του στην προστασα των εν λγω γενικν συµφερντων, το κατ
πσον αυτ αντιστοιχε µε τουr στχουr του και να προσαρµοστε το πλασιο αυτορρθµισηr σταδιακ
στην εξλιξη τηr αγορr, τηr τεχνολογαr και των τπων χρσηr.
Τα ενδιαφερµενα µρη καλονται να δηµιουργσουν σστηµα αξιολγησηr, σε εθνικ εππεδο, που να
τουr επιτρπει να παρακολουθον την προδο τηr εφαρµογr του πλαισου αυτορρθµισηr. Στο σστηµα
αυτ θα πρπει να λαµβνεται υπψη η κατλληλη ευρωπαϊκ συνεργασα, µεταξ λλων στην ανπτυξη
συγκρσιµων µεθδων αξιολγησηr.
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