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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Andrea Moretti olasz állampolgár által benyújtott 1034/2011. számú petíció 
Olaszországban az internetes blogok szabályozásával kapcsolatos 
jogszabálytervezetekről és a véleménynyilvánítás szabadságáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az internetes blogok létrehozásának és használatának 
szabályozásával kapcsolatos jogszabálytervezetekre, amelyek – véleménye szerint –
veszélyeztethetik a véleménynyilvánítás szabadságát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az internetes blogok létrehozásának és használatának 
szabályozásával kapcsolatos jogszabálytervezetekre, amelyek – véleménye szerint –
veszélyeztethetik a véleménynyilvánítás szabadságát.

A Bizottság jól ismeri az olasz parlamentben a lehallgatások felhasználásáról szóló 
törvénytervezettel kapcsolatban az olasz parlamentben 2011 őszén folytatott munkát övező
vitát.

A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága a demokratikus társadalmaink egyik 
sarokköve, amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikke és az emberi jogok 
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európai egyezményének 10. cikke rögzít. 

A Bizottság szeretné hangsúlyozni, hogy a fenti elvek fontosságára tekintettel a Bizottság a 
média sokszínűségével és szabadságával foglalkozó, magas szintű független munkacsoportot 
hívott össze, amelynek elnöke Prof. Dr. Vike-Freiberga. A Bizottság továbbá 2011 
decemberében létrehozta az Európai Egyetemi Intézet Robert Schuman Továbbképző 
Központjában a média sokszínűségével és szabadságával foglalkozó központot (Centre for 
Media Pluralism and Media Freedom).

A média szabadságának tiszteletben tartása, az újságírók forrásainak védelme, a magán- és az 
államhatalom bírálatának szabadsága, a független tömegtájékoztatás és a független 
szabályozó szervek mind elengedhetetlenek a véleménynyilvánítás szabadságának teljes körű 
gyakorlásához. A Bizottság – hatáskörein belül – teljes mértékben elkötelezett az alapvető 
jogok tiszteletben tartásának biztosítása és előmozdítása mellett. Az Alapjogi Charta 
51. cikkének (1) bekezdése szerint a Charta rendelkezései csak az uniós jog végrehajtása 
során kötik a tagállamokat. 
Az uniós jogszabályok nem zárják ki, hogy a tagállamok nyomozások és büntetőeljárások 
keretében lehallgatásokat alkalmazzanak, amennyiben ez az adatvédelmi (95/46/EK) irányelv 
13. cikkével összhangban történik. 

Következtetés
A Bizottság figyelemmel kíséri a törvénytervezettel kapcsolatos lehetséges jövőbeni 
lépéseket, és elfogadása esetén elemzi a végleges változatot, hogy értékelje annak 
összeegyeztethetőségét az uniós jogszabályokkal.


