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Tárgy: R. A., olasz állampolgár által benyújtott 0935/2012. számú petíció a személyes 
weboldalakkal kapcsolatos jogszabályokról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felszólít az egyének által kezelt weboldalak és online blogok európai 
szintű szabályozására.

A petíció benyújtója különösen az erősen pornográf tartalmak, illetve a különösen a vallási 
szimbólumokkal szemben sértő tartalmak terjesztésének betiltását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

Az Európai Uniónak vannak a kiskorúak audiovizuális médiaszolgáltatásokban való 
védelmére vonatkozó hatáskörei (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv1 12. 
és 27. cikke). Tilos az olyan televíziós műsorok (pl. pornográfia vagy indokolatlan erőszak) 
sugárzása, amelyek „súlyosan károsíthatják” a kiskorúak fejlődését. Azokat a műsorokat, 
amelyek mindössze „károsíthatják” a kiskorúak fejlődését, kizárólag akkor lehet sugározni, ha 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. március 10-i 2010/13/EU irányelve a tagállamok 
audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról.
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biztosítható az adásidő megválasztásával vagy más technikai intézkedéssel (pl. kódolás), hogy 
a kiskorúak szokásos körülmények között ne hallják vagy ne lássák az ilyen adásokat. 
Továbbá, amikor ilyen műsorok sugárzására kódolatlan formában kerül sor, akkor ezek előtt 
akusztikus figyelmeztetésnek kell szerepelni, vagy azonosításukat teljes időtartamuk alatt egy 
vizuális jelkép jelenlétével kell biztosítani. Az olyan műsorok sugárzása, amelyek „súlyosan 
károsíthatják” a kiskorúak fejlődését, lekérhető szolgáltatások keretében megengedett, de csak 
úgy lehet őket hozzáférhetővé tenni, hogy a kiskorúak szokásos körülmények között ne 
hallják vagy ne lássák az ilyen műsorokat. Mindezt PIN kód vagy egyéb, kifinomultabb 
életkorellenőrző-rendszer segítségével lehet megtenni.  A lekérhető szolgáltatások esetében 
nem vonatkozik korlátozás a mindössze „káros” műsorok sugárzására.

Mindazonáltal, az Európai Unió nem rendelkezik hatáskörrel az erősen pornográf tartalom 
terjesztése, illetve a vallási jelképekkel szemben különösen sértő és magánweboldalakon 
közzétett tartalmak elleni fellépéshez. Az ilyen típusú tartalmak magánweboldalon való 
terjesztése tekintetében a szubszidiaritás elvével összhangban a tagállamok az illetékesek, 
továbbá az e területen végrehajtott fellépéseknek törekedniük kell arra, hogy egyformán 
figyelembe vegyék a különféle alapvető jogokat.


