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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0935/2012 imressqa minn R. A, ta' ċittadinanza Taljana, dwar il-
leġiżlazzjoni fir-rigward ta' websajts pesonali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob regolament Ewropew ta' websajts u blogs online li huma ġestiti minn 
individwi.

B'mod partikolari l-petizzjonant jagħmel talba għal projbizzjoni fuq it-tixrid ta' kontenut 
pornografiku qawwi jew kontenut li hu partikolarment offensiv lejn simboli reliġjużi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

L-Unjoni Ewropea għandha kompetenzi rigward il-protezzjoni tal-minuri fis-servizzi tal-
midja awdjoviżiva (Artikoli 12 u 27 tal-AVMSD1). Il-programmi televiżivi li "jistgħu jfixklu 
b'mod serju" l-iżvilupp tal-minuri huma pprojbiti (jiġifieri l-pornografija jew vjolenza 
gratwita). Dawk li jistgħu jkunu sempliċement ta' "ħsara" għall-minuri jistgħu jiġu trażmessi 
biss meta jiġi żgurat – bl-għażla tal-ħin tax-xandir jew bi kwalunkwe miżura teknika 
(pereżempju kriptaġġ) – li l-minuri normalment ma jisimgħux jew ma jarawhomx. B'żieda 
ma' dan meta ma jkunx hemm kriptaġġ ta' dawn il-programmi, dawn għandhom ikunu 
                                               
1 Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2010 dwar il-
koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni 
amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta’ servizzi tal-midja awdjoviżiva.
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preċeduti bi twissija akustika jew għandhom jiġu identifikati b'mod ċar tul it-trażmissjoni 
tagħhom permezz ta' simbolu viżiv. Il-programmi li "jistgħu jfixklu b'mod serju" l-iżvilupp 
tal-minuri huma permessi f'servizzi fuq talba, iżda dawn jistgħu jkunu disponibbli biss b'tali 
mod li l-minuri normalment ma jisimgħuhomx jew ma jarawhomx. Dan jista' jsir bl-użu ta' 
kodiċi PIN jew b'sistemi ta' verifika tal-età oħrajn aktar sofistikati. Għal servizzi fuq talba, ma 
hemmx restrizzjonijiet għall-programmi li jistgħu jkunu biss "ta' ħsara".

Madankollu, l-Unjoni Ewropea ma għandhiex il-kompetenzi li taġixxi fil-qasam tad-
distribuzzjoni ta' kontenut pornografiku qawwi jew kontenut li hu partikolarment offensiv lejn 
simboli reliġjużi u li hu mxandar fuq siti tal-internet individwali. Id-distribuzzjoni ta' dan it-
tip ta' kontenut fuq siti tal-internet individwali hi kwistjoni li għaliha huma responsabbli l-
Istati Membri bi qbil mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u ta' azzjonijiet f'dan il-qasam għandhom 
ifittxu li jiksbu bilanċ bejn drittijiet fundamentali differenti. 


