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Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0898/2011, внесена от A. T., с гръцко гражданство, относно липсата 
на интернет свобода в Гърция 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на плановете на гръцкия министър на 
правосъдието да назначи специална комисия, отговаряща за идентифицирането на 
доставчици на блогове и интернет потребители и за разширяване на списъка с 
незаконни действия, във връзка с който се позволява разкриването на поверителна 
информация за целите на разследването и изясняването. Вносителят на петицията 
счита, че тази мярка противоречи на разпоредбите на Европейската конвенция за 
правата на човека по отношение на свободата на изразяване и правото на справедлив 
процес и иска от Европейския парламент да разгледа степента, в която посоченият 
случай (в който интернет е форма на електронна медия) представлява нарушение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

В рамките на своите правомощия Комисията подкрепя свободата на изразяване и 
медийния плурализъм като стълбове на демократичното общество. Тези основни 
ценности са залегнали в член 11 от Хартата на основните права. В член 47 Хартата на 
основните права признава също така правото на справедлив процес. Въпреки това 
съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз Европейската комисия не разполага с общи правомощия да се 
намесва в областта на основните права. В съответствие с член 51 от Хартата на 
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основните права на ЕС Хартата се прилага спрямо държавите членки, само когато те 
прилагат правото на ЕС. 

Не съществува законодателство на ЕС относно свободата на изразяване относно 
интернет комуникациите като такива. 

Въпреки това всяка обработка на лични данни трябва да спазва националните 
разпоредби за транспониране на Директива 95/46/ЕО, с изключение на случаите, когато 
обработката попада в едно от изключенията, посочени в член 3, параграф 2 от 
Директивата. В съответствие с член 9 от Директива 95/46/ЕО относно защитата на 
данните, който се прилага за всяка обработка на лични данни изцяло или частично с 
автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни, 
които са част от регистър на лични данни или които са предназначени да съставляват 
част от такъв регистър, от държавите членки зависи да гарантират, че основното право 
на неприкосновеност на личния живот ще бъде съгласувано със свободата на 
изразяване.

Комисията няма правомощия да разглежда предполагаемите нарушения на 
Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Институцията, която е 
оправомощена да направи това, е Европейския съд по правата на човека, до който може 
да подаде жалба всеки, който смята, че са били нарушени нейните или неговите 
основни права.

Заключение

Комисията отбелязва, че Хартата не разширява приложното поле на прилагане на 
правото на Съюза извън правомощията на Съюза. Що се отнася до предполагаемите 
нарушения на ЕКПЧ, Комисията би искала да посочи на вносителя на петицията 
възможността за съответни национални правни процеси. 


