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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητά να υπάρξει κανονιστική ρύθμιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των ατομικών 
ιστοσελίδων και ιστολογίων.

Ειδικότερα, ζητά την απαγόρευση της διάδοσης πορνογραφικού περιεχομένου ή 
περιεχομένου ιδιαιτέρως προσβλητικού ως προς τα θρησκευτικά σύμβολα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία των ανηλίκων σε 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας (άρθρα 12 και 27 της ΟΥΟΑΜ1). Τα 
τηλεοπτικά προγράμματα που «ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά» την ανάπτυξη των ανηλίκων 
απαγορεύονται (δηλαδή η πορνογραφία ή σκηνές άσκοπης βίας). Εκείνα που είναι απλώς  
«επιβλαβή» για τους ανηλίκους μπορούν να μεταδοθούν μόνο όταν εξασφαλίζεται - με την 
επιλογή της κατάλληλης ώρας εκπομπής ή με άλλα τεχνικής φύσεως μέτρα (π.χ. 
                                               
1 Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 
2010, για τον συντονισμό ορισμένων διατάξεων που προβλέπονται από το νόμο, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.



PE506.292v01-00 2/2 CM\929988EL.doc

EL

κρυπτογράφηση) - ότι οι ανήλικοι κατά κανόνα δεν θα τα ακούσουν ή δεν θα τα  δουν. Εκτός 
από αυτό, όταν τα προγράμματα αυτά δεν είναι κρυπτογραφημένα, πρέπει να προηγείται 
ακουστική προειδοποίηση ή να αναγνωρίζονται σαφώς καθ’ όλη τη διάρκειά τους με τη 
βοήθεια ενός οπτικού συμβόλου. Προγράμματα τα οποία «μπορεί να βλάψουν σοβαρά» την 
ανάπτυξη των ανηλίκων επιτρέπονται σε on-demand υπηρεσίες, αλλά μπορεί μόνο να 
διατίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε οι ανήλικοι να μην μπορούν κανονικά να ακούσουν ή να 
δουν. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη χρήση των κωδικών PIN ή άλλα, πιο εξελιγμένα 
συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας. Για τις υπηρεσίες on demand, δεν υπάρχουν 
περιορισμοί για προγράμματα τα οποία ενδέχεται να είναι μόνο «επιβλαβή».

Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την αρμοδιότητα να δράσει στον τομέα διάδοσης 
πορνογραφικού περιεχομένου ή περιεχομένου ιδιαιτέρως προσβλητικού ως προς τα 
θρησκευτικά σύμβολα σε ατομικές ιστοσελίδες. Η διάδοση αυτού του τύπου περιεχομένου σε 
μεμονωμένους ιστότοπους είναι ένα θέμα για το οποίο τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, και οι δράσεις στον τομέα αυτό θα πρέπει να 
επιτυγχάνουν μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων θεμελιωδών δικαιωμάτων.


