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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1034/2011 af Andrea Moretti, italiensk statsborger, om udkast til 
lovgivning om regulering af blogs på internettet og ytringsfriheden i Italien

1. Sammendrag

Andrageren henleder opmærksomheden på italienske udkast til lovgivning med henblik på at 
regulere oprettelsen og brugen af blogs på internettet, hvilket ifølge andrageren bringer 
ytringsfriheden i fare.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andrageren henleder opmærksomheden på italienske udkast til lovgivning med henblik på at 
regulere oprettelsen og brugen af blogs på internettet, hvilket ifølge andrageren bringer 
ytringsfriheden i fare.

Kommissionen er bekendt med debatten om det italienske parlaments behandling af et 
lovforslag om anvendelse af aflytning i efteråret 2011. 

Ytrings- og informationsfrihed udgør en af de væsentlige grundsten i vores demokratiske 
samfund og er fastsat i artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

Kommissionen vil gerne understrege, at den i betragtning af den store betydning af disse 
principper har nedsat en gruppe på højt plan om mediefrihed og mediernes pluralisme, som 
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ledes af prof. dr. Vike-Freiberga. Kommissionen oprettede endvidere centret for 
mediepluralisme og mediefrihed under Robert Schuman-centret ved Det Europæiske 
Universitetsinstitut i december 2011. 

Respekt for mediefrihed, beskyttelse af journalisters kilder, frihed til at kritisere private og 
statslige beføjelser, uafhængige medier og uafhængige regeludstedende organer er alle 
væsentlige for den fulde udøvelse af ytringsfriheden. Kommissionen lægger stor vægt på at 
sikre og beskytte respekten for de grundlæggende rettighede r  inden for sit 
kompetenceområde. I henhold til artikel 51, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder finder bestemmelserne heri kun anvendelse på medlemsstaterne, 
når de gennemfører EU-lovgivningen. 

EU-lovgivningen forhindrer ikke medlemsstaterne i at anvende aflytning inden for rammerne 
af efterforskning og straffesager, såfremt det gøres i henhold til artikel 13 i 
databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF). 

Konklusion
Kommissionen vil følge eventuelle yderligere tiltag vedrørende lovforslaget og, hvis det 
vedtages, foretage en analyse af den endelige version for at vurdere, om det er foreneligt med 
EU-lovgivningen."


