
CM\929988BG.doc PE506.292v01-00
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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0935/2012, внесена от R. A., с италианско гражданство, относно 
законодателство, отнасящо се до личните уебсайтове 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за регулиране от страна на ЕС на уебсайтовете и 
блоговете в интернет, които се управляват от физически лица.

В частност, вносителят иска да се забрани разпространяването на твърдо порнографско 
съдържание или съдържание, което по-специално нанася оскърбление във връзка с 
религиозни символи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Европейският съюз има правомощия по отношение на защитата на малолетни и 
непълнолетни в аудиовизуалните медийни услуги (членове 12 и 27 на ДАВМУ1). 
Телевизионните програми, които „могат сериозно да увредят“ развитието на 
малолетните и непълнолетните са забранени (т.е. порнография или неоправдано 
насилие). Програмите, които могат просто да бъдат „вредни“ за малолетните и 

                                               

1 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на 
някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, 
отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги .
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непълнолетните, могат да се предават, когато е гарантирано - чрез избор на времето на 
предаването или чрез друга техническа мярка (напр. криптиране), че малолетните и 
непълнолетните лица няма да ги чуят или да ги видят. В допълнение към това, когато 
такива програми не са криптирани, те трябва да бъдат предшествани от звуково 
предупреждение или да бъдат ясно разпознаваеми през цялото време чрез визуален 
знак. Програми, които „могат сериозно да увредят“ развитието на малолетните и 
непълнолетните лица, се разрешават като услуги при поискване, но те могат да бъдат 
налични само по начин, по който малолетните и непълнолетните лица обичайно няма 
да ги чуят или да ги видят. Това може да стане чрез използването на ПИН кодове или 
други, по-сложни системи за проверка на възрастта. Не съществуват ограничения за 
програми, които биха могли да бъдат само „вредни“, когато става въпрос за услугите 
при поискване.

Въпреки това, Европейският съюз не разполага с правомощия за действия в областта на 
разпространението на силно порнографско съдържание или съдържание, което е 
особено обидно към религиозните символи, публикувано на лични уеб страници. 
Разпространението на този вид съдържание на лични уебсайтове е въпрос, за който са 
отговорни държавите членки в съответствие с принципа на субсидиарност и действията 
в тази област трябва да бъдат насочени към намиране на баланс между различните
основни права. 


