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Peticijų komitetas

30.5.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1034/2011 dėl teisės aktų projektų, skirtų internetinių 
tinklaraščių autorių veiklai reglamentuoti, ir saviraiškos laisvės Italijoje, 
kurią pateikė Italijos pilietis Andrea Moretti

1. Peticijos santrauka

Peticijoje atkreipiamas dėmesys į Italijos teisės aktų, kuriais reglamentuojamas internetinių 
tinklaraščių kūrimas ir naudojimas, projektus, kurie, peticijos pateikėjo nuomone, gali kelti 
pavojų saviraiškos laisvei.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijoje atkreipiamas dėmesys į Italijos teisės aktų, kuriais reglamentuojamas internetinių 
tinklaraščių kūrimas ir naudojimas, projektus, kurie, peticijos pateikėjo nuomone, gali kelti 
pavojų saviraiškos laisvei.

Komisija yra informuota apie Italijos parlamento diskusijas, kilusias 2011 m. rudenį svarstant 
įstatymo dėl telefoninių pokalbių klausymosi projektą.

Saviraiškos ir informacijos laisvė – vienas esminių mūsų demokratinių visuomenių pagrindų, 
numatytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnyje ir Europos žmogaus 
teisių konvencijos 10 straipsnyje. 
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Komisija norėtų pabrėžti, kad, atsižvelgdama į šių principų svarbą, ji sušaukė nepriklausomą 
aukšto lygio ekspertų grupę dėl žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos laisvės, kuriai 
pirmininkauja prof. dr. V. Vike-Freiberga. 2011 m. gruodžio mėn. Europos universitetinio 
instituto Roberto Schumano mokykloje Komisija taip pat įsteigė Žiniasklaidos pliuralizmo ir 
žiniasklaidos laisvės centrą.

Pagarba žiniasklaidos laisvei, žurnalistų informacijos šaltinių apsauga, laisvė kritikuoti 
privačią ir vyriausybės veiklą, nepriklausoma žiniasklaida ir nepriklausomos reguliavimo 
įstaigos – visi šie dalykai būtini norint turėti visišką saviraiškos laisvę. Komisija tvirtai 
pasiryžusi pagal savo kompetenciją užtikrinti ir skatinti pagarbą pagrindinėms teisėms. Pagal 
ES pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalį jos nuostatos taikomos valstybėms narėms 
tik tada, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę. 

ES teisės aktuose valstybėms narėms atliekant tyrimus ir baudžiamojo persekiojimo metu 
leidžiama klausytis įtariamųjų pokalbių, jeigu tai daroma pagal Duomenų apsaugos 
direktyvos (95/46/EB) 13 straipsnį.

Išvada
Komisija stebės įstatymo projekto galimo svarstymo eigą ir, jei jis bus priimtas, atliks 
galutinės jo redakcijos analizę ir įvertins, ar šis teisės aktas suderinamas su ES teisės aktais.“ 


