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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0935/2012, ingediend door R.A. (Italiaanse nationaliteit), over 
wetgeving voor persoonlijke websites

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt regelgeving op Europees niveau voor websites en blogs in eigen beheer.

In het bijzonder vraagt hij het verbod op de verspreiding van sterk pornografische inhoud of 
beledigende inhoud ten aanzien van religieuze symbolen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

De Europese Unie is bevoegd voor de bescherming van minderjarigen in audiovisuele 
mediadiensten (artikelen 12 en 27, van richtlijn audiovisuele mediadiensten1). 
Televisieprogramma's die de ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen 
aantasten (bv. pornografie of nodeloos geweld) zijn verboden. Programma's die voor 
minderjarigen enkel schadelijk zijn, mogen alleen worden uitgezonden wanneer door de 
keuze van het tijdstip van de uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd 
dat minderjarigen deze normalerwijze niet zullen zien of beluisteren. Bovendien, indien 
dergelijke programma’s ongecodeerd worden uitgezonden, moeten zij worden voorafgegaan 

                                               
1 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de 
coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het 
aanbieden van audiovisuele mediadiensten.
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door een akoestische waarschuwing of gedurende de gehele uitzending herkenbaar zijn aan 
een visueel symbool. Programma's die de ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden 
kunnen aantasten, zijn toegestaan als diensten op aanvraag, maar mogen enkel zodanig 
beschikbaar worden gesteld dat minderjarigen deze normaliter niet te horen of te zien krijgen. 
Dit kan worden gedaan door het gebruik van persoonlijke identificatienummers of andere, 
meer gesofisticeerde leeftijdscontrolesystemen. Voor diensten op aanvraag bestaan geen 
beperkingen voor programma's die enkel schadelijk zijn.

De Europese Unie is echter niet bevoegd om te handelen op het vlak van de verspreiding van 
sterk pornografische inhoud of beledigende inhoud ten aanzien van religieuze symbolen die 
op persoonlijke websites wordt geplaatst. In overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel 
zijn de lidstaten verantwoordelijk voor de verspreiding van dit soort inhoud op persoonlijke 
websites en maatregelen op dit vlak moeten het juiste evenwicht vinden tussen verschillende 
grondrechten. 


