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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0935/2012 af R.A., italiensk statsborger, om lovgivning vedrørende 
personlige websteder

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til europæisk lovgivning om websteder og blogs, der administreres af 
enkeltpersoner.

Særligt anmoder andrageren om et forbud mod spredning af stærkt pornografisk materiale og 
materiale, der i særlig grad krænker religiøse symboler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Den Europæiske Union har kompetence til at beskytte mindreårige i audiovisuelle 
medietjenester (artikel 12 og 27 i direktivet om audiovisuelle medietjenester1). 
Fjernsynsudsendelser, som "i alvorlig grad kan skade" mindreåriges udvikling, er forbudt 
(dvs. programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold). De programmer, som 
kan være "skadelige" for mindreårige, må kun vises, når det ved valget af sendetidspunkt eller 
ved tekniske foranstaltninger (f.eks. kryptering) sikres, at mindreårige normalt ikke hører eller 
ser disse programmer. Når sådanne programmer ikke krypteres, skal der forud for dem 
desuden gives en akustisk advarsel, eller også skal disse være markeret med et visuelt symbol 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester.
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under hele deres varighed. Programmer, som "i alvorlig grad kan skade" mindreåriges 
udvikling, er tilladt i on-demand tjenester, men de må kun stilles til rådighed på en sådan 
måde, at mindreårige normalt ikke hører eller ser dem. Dette kan gøres ved brug af PIN-koder 
eller andre mere avancerede alderskontrolsystemer. For så vidt angår on-demand tjenester er 
der ingen begrænsninger for programmer, som muligvis kun er "skadelige".

Den Europæiske Union har imidlertid ikke kompetence til at skride ind over for spredning af 
stærkt pornografisk materiale eller materiale, der i særlig grad krænker religiøse symboler, og 
som lægges ud på individuelle websteder. Udbredelsen af denne form for indhold på 
individuelle websteder er et spørgsmål, som medlemsstaterne er ansvarlige for i 
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, og foranstaltninger på dette område bør 
tilstræbe at finde en vis balance mellem forskellige grundlæggende rettigheder." 


