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Pisna izjava o sistemu diferenciranega brskanja na internetu za zaščito mladoletnikov 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika, 

A. ker samoregulativni kodeks Internet@Minori v členih 3.2., 3.4 in 3.10 popolnoma 

sprejema temeljna vidika diferenciranega brskanja - torej identifikacijo mladoletnika, ki 

dostopa do spleta, na eni strani in na drugi strani obvestilo o njegovi prisotnosti na spletu, 

B. ker je patentirana tehnologija ChildKey edini sistem na svetu, ki razkriva prejemnika 

vsebin, objavljenih na internetu; ker se je v Italiji ta tehnologija uvedla v šole (marca 2006 

je 483 227 mladoletnikom pri brskanju na internetu nudila kazenskopravno varstvo in 

zaščito, ki ju omogoča diferencirano brskanje), 

1. ocenjuje, da je prišel trenutek, ko mora Evropska unija mladoletnike pravno zaščititi, ne le 

kot objekte pri izdelavi pornografije, ki vključuje mladoletnike, ampak tudi kot 

uporabnike pornografije, ki se širi prek interneta, ter mora kaznovati ne le tiste, ki 

izdelujejo te vsebine, temveč tudi tiste, ki omogočajo njihovo širjenje, in na ta način 

izenačiti prejemnika in ponudnika storitev informacijske družbe, v skladu z opredelitvijo 

iz člena 2 direktive 2000/31/ES; 

2. je prepričan, da bi s takšno zakonodajo mladoletnikom med brskanjem na spletu 

zagotovili največjo možno zaščito pred pornografijo in drugimi škodljivimi vsebinami, ne 

da bi za to morali vzpostaviti cenzuro ali filtre, istočasno pa bi naložili odgovornost tako 

prejemnikom storitev, torej lastnikom strani, kot ponudnikom storitev gostovanja 

("hosting"), ki sprejmejo in shranjujejo take vsebine, da bi te bile dostopne na spletu; 

3. naroča svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in 

Komisiji. 

 


