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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0935/2012 którą złożył R.A. (Włochy) w sprawie ustawodawstwa 
w zakresie osobistych stron internetowych 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do ustanowienia przepisów europejskich w zakresie stron i blogów 
internetowych prowadzonych przez osoby prywatne.

W szczególności składający petycję domaga się, aby zakazano rozpowszechniania treści silnie 
pornograficznych lub treści szczególnie obraźliwych dla symboli religijnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Unia Europejska posiada kompetencje w zakresie ochrony nieletnich w audiowizualnych 
usługach medialnych (art. 12 i 27 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych1). 
Zakazane są programy telewizyjne mogące „poważnie zaszkodzić” rozwojowi małoletnich (tj. 
programy zawierające pornografię lub nieuzasadnioną przemoc). Programy, które mogą po 
prostu być „szkodliwe” dla małoletnich, można nadawać tylko, jeśli zagwarantuje się – przez 
wybór godzin emisji lub jakikolwiek środek techniczny (np. szyfrowanie) – że osoby 
małoletnie nie będą mogły w zwykłych okolicznościach słuchać ani oglądać tych emisji. 
                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w 
sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych
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Dodatkowo jeśli takie programy nie są szyfrowane, muszą być poprzedzane akustycznym 
ostrzeżeniem lub być wyraźnie rozpoznawalne dzięki obecności oznaczenia wizualnego w 
trakcie ich trwania. Programy, które mogą „poważnie zaszkodzić” rozwojowi małoletnich, są 
dostępne w ramach świadczenia usług na żądanie, ale można je udostępniać tylko w taki 
sposób, by małoletni w zwykłych okolicznościach nie mogli ich słuchać ani oglądać. Można 
to osiągnąć poprzez stosowanie kodów PIN lub innych, bardziej zaawansowanych systemów 
sprawdzania wieku. W przypadku usług na żądanie nie ma żadnych ograniczeń dla 
programów, które mogą być jedynie „szkodliwe”.

Unia Europejska nie posiada jednakże uprawnień do podejmowania działań w obszarze 
rozpowszechniania treści silnie pornograficznych lub treści szczególnie obraźliwych dla 
symboli religijnych publikowanych na prywatnych stronach internetowych. Za kwestię 
rozpowszechniania takich treści na prywatnych stronach internetowych odpowiadają państwa 
członkowskie zgodnie z zasadą pomocniczości, zaś w działaniach w tym obszarze należy 
uwzględniać różne prawa podstawowe. 


