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Tema: Peticija Nr. 0935/2012 dėl asmeninėms interneto svetainėms taikytinų teisės 
aktų, kurią pateikė Italijos pilietė R. A.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo ES lygmeniu reglamentuoti asmenų valdomas interneto svetaines ir 
tinklaraščius.

Konkrečiai prašoma uždrausti platinti turinį, kuriame daug pornografinės medžiagos arba 
kuris labai užgaulus religinių simbolių atžvilgiu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Europos Sąjunga turi kompetenciją užtikrinti nepilnamečių apsaugą, susijusią su 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
direktyvos (AŽPD) 12 ir 27 straipsniai1). Televizijos programose draudžiamos laidos, 
galinčios rimtai pakenkti nepilnamečių vystymuisi (ypač laidos, susijusios su pornografija ir 
savitiksliu smurtu). Kitos programos, kurios galėtų pakenkti nepilnamečių vystymuisi, gali 
būti transliuojamos tik tuo atveju, kai tinkamai parinkus laidų transliavimo laiką ar 
panaudojus kokią nors techninę priemonę (pvz., kodavimą) garantuojama, kad nepilnamečiai 
                                               
1 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, 
derinimo.
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negalėtų jų klausytis ir žiūrėti. Be to, kai tokios programos transliuojamos neužkoduotos, 
prieš joms prasidedant turi būti akustinis įspėjimas arba jas turi būti galima atpažinti pagal 
vaizdinį simbolį, rodomą visą jų transliavimo laiką. Programų laidas, galinčias rimtai pakenkti 
nepilnamečių vystymuisi, leidžiama transliuoti teikiant užsakomąsias paslaugas, tačiau tik 
užtikrinus, kad nepilnamečiai negalėtų jų klausytis ir žiūrėti. Tai galima padaryti naudojant 
PIN kodus arba kitas sudėtingesnes amžiaus patikrinimo sistemas. Teikiant užsakomąsias 
paslaugas nėra jokių programų, kurios galėtų pakenkti nepilnamečių vystymuisi, apribojimų.

Tačiau Europos Sąjunga neturi kompetencijos uždrausti platinti turinį, kuriame daug 
pornografinės medžiagos arba kuris labai užgaulus religinių simbolių atžvilgiu ir kuris 
skelbiamas interneto svetainėse. Pagal subsidiarumo principą už tokio pobūdžio turinio 
platinimą atskirose interneto svetainėse atsakingos valstybės narės; imantis veiksmų šioje 
srityje turėtų būti rasta įvairių pagrindinių teisių pusiausvyra.“


