
CM\929988RO.doc PE506.292v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

27.2.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0935/2012, adresată de R.A., de cetățenie italiană, privind legislația 
referitoare la site-urile personale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită o reglementare europeană referitoare la site-urile și blogurile online 
administrate de persoane fizice.

În special, petiționarul solicită interzicerea difuzării de conținut pornografic vulgar sau de 
conținut deosebit de ofensator față de simbolurile religioase.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Uniunea Europeană este competentă în ceea ce privește protecția minorilor în contextul 
serviciilor mass-media audiovizuale (articolele 12 și 27 din DSMAV1). Programele de 
televiziune care „ar putea afecta în mod grav” dezvoltarea minorilor sunt interzise (și anume 
pornografia sau violența nejustificată). Programele de televiziune care ar putea doar să 
„dăuneze” minorilor pot fi transmise numai dacă, prin selectarea orei de difuzare sau prin 
orice altă măsură tehnică (de exemplu codarea), se asigură faptul că minorii nu vor auzi sau 
vedea în mod normal aceste programe. Pe lângă acestea, în cazul în care astfel de programe 

                                               
1 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea 
anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu 
privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale.
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nu sunt codate, ele trebuie să fie precedate de un avertisment acustic sau să fie identificate în 
mod clar printr-un simbol vizual prezent pe toată durata lor. Programele care „ar putea afecta 
în mod grav” dezvoltarea minorilor sunt permise în cadrul serviciilor la cerere, dar ele pot fi 
puse la dispoziție numai într-un mod care împiedică minorii să audă sau să vadă în mod 
normal astfel de programe. Acest lucru ar putea fi realizat prin utilizarea de coduri PIN sau 
prin alte sisteme mai sofisticate de verificare a vârstei. În cazul serviciilor la cerere, nu există 
restricții în ceea ce privește programele care ar putea doar să „dăuneze” minorilor.

Cu toate acestea, Uniunea Europeană nu are competența de a acționa în domeniul diseminării 
conținutului pornografic vulgar sau deosebit de ofensator față de simbolurile religioase care 
este postat pe site-uri internet administrate de persoane fizice. Diseminarea acestui tip de 
conținut pe site-uri internet administrate de persoane fizice este un aspect care ține de 
responsabilitatea statelor membre, în conformitate cu principiul subsidiarității, și acțiunile în 
acest domeniu ar trebui să creeze un echilibru între diferitele drepturi fundamentale.


