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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1034/2011, внесена от Andrea Moretti, с италианско 
гражданство, относно планирано законодателство за регламентиране на 
блоговете в Интернет и свободата на изразяване в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията насочва вниманието към планираното приемане в Италия на 
законодателство, предназначено да регламентира създаването и използването на 
блогове в Интернет, което според вносителя би застрашило свободата на изразяване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията насочва вниманието към планираното приемане в Италия на 
законодателство, предназначено да регламентира създаването и използването на 
блогове в Интернет, което според вносителя би застрашило свободата на изразяване.

Комисията е наясно с дебата около работата в италианския парламент във връзка с 
проектозакона за използването на подслушване на телефони през есента на миналата, 
2011 г.

Свободата на изразяване и информация представлява една от съществените основи на 
нашите демократични общества и тя е прогласена в член 11 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз и член 10 от Европейската конвенция за правата на човека.
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Комисията би желала да подчертае, че с оглед на значимостта на тези принципи, тя е 
свикала независима група на високо равнище по въпросите на плурализма и свободата 
на медиите, председателствана от проф. д-р Vike-Freiberga. Комисията е създала и 
Центъра за плурализъм и свобода на медиите в рамките на университета „Robert 
Schuman“ към Европейския университетски институт през декември 2011 г. 

Зачитането на свободата на медиите, защитата на източниците на журналистите, 
свободата да бъдат критикувани частните и правителствените сили, независимите 
медии и независимите регулаторни органи са от съществено значение за пълното 
упражняване на свободата на изразяване. Комисията е напълно отдадена на това да 
гарантира и насърчава зачитането на основните права в рамките на своите 
компетентности. Съгласно член 51, параграф 1 от Хартата на основните права, нейните 
разпоредби се прилагат спрямо държавите членки единствено когато те прилагат 
правото на Съюза. 

Законодателството на ЕС не изключва използването от държавите членки на 
подслушване на телефоните в рамките на разследвания и наказателни производства, 
ако това се извършва съгласно член 13 от Директивата за защита на данните 
(95/46/ЕО). 

Заключение
Комисията ще следи евентуалните бъдещи действия във връзка с проектозакона и, ако 
той бъде приет, ще извърши анализ на окончателната му версия, за да прецени дали тя е 
съвместима със законодателството на ЕС. 


