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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1034/2011, którą złożył Andrea Moretti (Włochy) w sprawie 
planowanego przyjęcia ustawodawstwa mającego regulować kwestię blogów 
internetowych i wolności wypowiedzi we Włoszech

1. Streszczenie petycji

W przedmiotowej petycji zwraca się uwagę na planowane we Włoszech przyjęcie 
ustawodawstwa mającego na celu regulowanie kwestii zakładania i prowadzenia blogów 
internetowych, co według składającego petycję będzie zagrażać wolności wypowiedzi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

W przedmiotowej petycji zwraca się uwagę na planowane we Włoszech przyjęcie 
ustawodawstwa mającego na celu regulowanie kwestii zakładania i prowadzenia blogów 
internetowych, co według składającego petycję będzie zagrażać wolności wypowiedzi.

Komisja wie o toczącej się jesienią 2011 r. debacie dotyczącej prac włoskiego parlamentu nad 
projektem ustawy w sprawie wykorzystywania podsłuchów. 

Wolność wypowiedzi i informacji stanowi jeden z kluczowych fundamentów naszych 
demokratycznych społeczeństw i jest zapisana w art. 11 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz w art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka. 

Komisja pragnie pokreślić, że ze względu na znaczenie tych zasad powołała niezależną grupę 
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wysokiego szczebla ds. pluralizmu i wolności mediów pod przewodnictwem prof. dr Vairy 
Vīķe-Freibergi. W grudniu 2011 r. Komisja założyła również Centrum ds. Pluralizmu i 
Wolności Mediów przy Centrum Badań Zaawansowanych im. Roberta Schumana w 
Europejskim Instytucie Uniwersyteckim. 

W odniesieniu do przestrzegania zasady wolności mediów, ochrony źródeł dziennikarskich, 
swobody krytykowania uprawnień osób prywatnych i władz niezależne media i niezależne 
organy regulacyjne są niezbędne do pełnego korzystania z wolności wypowiedzi. Komisja, w 
ramach swoich kompetencji, jest w pełni zaangażowana w zapewnianie i propagowanie 
poszanowania praw podstawowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej postanowienia tego aktu mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie 
w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. 

Na mocy prawodawstwa unijnego nie zabrania się państwom członkowskim stosowania 
podsłuchów w ramach dochodzeń i postępowań karnych, jeśli odbywa się to zgodnie z art. 13 
dyrektywy w sprawie ochrony danych osobowych (95/46/WE). 

Wniosek
Komisja będzie śledzić ewentualne przyszłe działania w związku z projektem ustawy i, w 
przypadku jej przyjęcia, przeprowadzi analizę jej wersji ostatecznej w celu oceny jej 
zgodności z przepisami unijnymi. 


