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Betreft: Verzoekschrift 1034/2011, ingediend door Andrea Moretti (Italiaanse nationaliteit), 
over wetgevingsvoorstellen met betrekking tot internetblogs en de vrijheid van 
meningsuiting in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op Italiaanse wetgevingsvoorstellen waarmee het oprichten en bijhouden van 
internetblogs aan regels onderworpen worden. De voorstellen zouden volgens indiener de 
vrijheid van meningsuiting in gevaar kunnen brengen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Indiener wijst op Italiaanse wetgevingsvoorstellen waarmee het oprichten en bijhouden van 
internetblogs aan regels onderworpen worden. De voorstellen zouden volgens indiener de 
vrijheid van meningsuiting in gevaar kunnen brengen.

De Commissie is zich bewust van het debat rond het werk in het Italiaans parlement betreffende 
het wetsontwerp inzake het afluisteren van gesprekken tijdens de voorbije herfst 2011. 

De vrijheid van meningsuiting en informatie vormt een van de wezenlijke grondslagen van 
democratische samenlevingen en is verankerd in artikel 11 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens. 

De Commissie wil erop wijzen dat zij, met het oog op het belang van deze beginselen, een 
onafhankelijke groep op hoog niveau inzake mediapluralisme en mediavrijheid bijeen heeft 
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geroepen, onder voorzitterschap van dr. Vike-Freiberga. Ook heeft de Commissie in december 
2011 het Centrum voor mediapluralisme en mediavrijheid opgericht, als onderdeel van de Robert 
Schuman-school van het Europees Universitair Instituut. 

Respect voor de vrijheid van media, bescherming van de bronnen van journalisten, de vrijheid 
om private en overheidsinstellingen te bekritiseren, onafhankelijke media en onafhankelijke 
regelgevingsinstanties zijn stuk voor stuk essentieel voor de volledige uitoefening van de 
vrijheid van meningsuiting. Er is de Commissie alles aan gelegen om het respect voor de 
grondrechten te waarborgen en te bevorderen, voorzover dit binnen haar bevoegdheden valt. 
Volgens artikel 51, lid 1 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn de 
bepalingen van het handvest van toepassing op de lidstaten, uitsluitend wanneer zij het recht van 
de Unie ten uitvoer brengen. 

De EU-wetgeving verbiedt lidstaten niet om in het kader van onderzoeken en strafrechtelijke 
procedures gesprekken af te luisteren, als dit gebeurt krachtens artikel 13 van de Richtlijn 
gegevensbescherming (95/46/EG). 

Conclusie

De Commissie zal de voortgang van het wetsontwerp volgen en, indien het wordt aangenomen, 
de definitieve versie analyseren om te beoordelen of deze verenigbaar is met de EU-wetgeving.


