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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1034/2011, του Andrea Moretti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με
την προβλεπόμενη νομοθεσία για τη ρύθμιση των διαδικτυακών ιστολογίων 
και την ελευθερία έκφρασης στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην αναφορά εφιστάται η προσοχή στην προβλεπόμενη νομοθεσία στην Ιταλία που 
αποσκοπεί στη ρύθμιση της δημιουργίας και της χρήσης διαδικτυακών ιστολογίων που, 
σύμφωνα με τον αναφέροντα, θα απειλήσει την ελευθερία έκφρασης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Στην αναφορά εφιστάται η προσοχή στην προβλεπόμενη νομοθεσία στην Ιταλία που 
αποσκοπεί στη ρύθμιση της δημιουργίας και της χρήσης διαδικτυακών ιστολογίων που, 
σύμφωνα με τον αναφέροντα, θα απειλήσει την ελευθερία έκφρασης.

Η Επιτροπή έχει γνώση των συζητήσεων που διεξήχθησαν το περασμένο φθινόπωρο του 
2011 γύρω από τις εργασίες του ιταλικού κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο νόμου για τη 
χρήση υποκλοπών. 

Η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης συνιστά σημαντικό θεμέλιο των δημοκρατικών 
μας κοινωνιών και κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
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Η Επιτροπή τονίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των εν λόγω αρχών, έχει συγκαλέσει 
σε σύνοδο ανεξάρτητη ομάδα υψηλού επιπέδου, με θέμα τον πλουραλισμό και την ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης, και πρόεδρο την καθηγήτρια Δρ. Vike-Freiberga. Τον Δεκέμβριο 
του 2011 η Επιτροπή δημιούργησε επίσης το Κέντρο για τον Πλουραλισμό και την Ελευθερία 
των Μέσων Ενημέρωσης στο πλαίσιο του Κέντρου Προηγμένων Σπουδών Robert Schuman 
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. 

Ο σεβασμός της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, η προστασία των δημοσιογραφικών 
πηγών, η ελευθερία άσκησης κριτικής σε ιδιωτικές και κυβερνητικές εξουσίες, η ανεξαρτησία 
των μέσων ενημέρωσης και των ρυθμιστικών φορέων είναι ουσιώδους σημασίας για την 
πλήρη άσκηση της ελευθερίας έκφρασης. Η Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίζει και να 
προωθεί τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του πεδίου των 
αρμοδιοτήτων της. Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, οι διατάξεις του ισχύουν για τα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο 
της Ένωσης. 

Η νομοθεσία της ΕΕ δεν αποκλείει στα κράτη μέλη τη χρήση υποκλοπών στο πλαίσιο των 
ερευνών και νομικών διαδικασιών εάν αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 
της οδηγίας για την προστασία δεδομένων (95/46/ΕΚ). 

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει τα ενδεχόμενα μελλοντικά βήματα του σχεδίου νόμου και, 
σε περίπτωση που αυτό εγκριθεί, θα διενεργήσει ανάλυση της τελικής του έκδοσης με σκοπό 
να αξιολογήσει κατά πόσον συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία της ΕΕ. 


