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1. Sammendrag

Andrageren henviser til den græske justitsministers planer om at nedsætte et særligt udvalg 
med ansvar for identificering af blog-udbydere og internetbrugere og for udvidelsen af listen 
over ulovlige handlinger, i forbindelse med hvilke der med henblik på undersøgelse og 
opklaring er tilladt at frigive fortrolig kommunikation. Andrageren mener, at denne 
foranstaltning er i modstrid med den europæiske menneskerettighedskonventions 
bestemmelser om ytringsfrihed og retfærdig rettergang, og han anmoder Europa-Parlamentet 
om at efterprøve, hvorvidt der i indeværende sag - da internettet er et elektronisk medie - er 
tale om en overtrædelse af EU's principper om pressefrihed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Inden for rammerne af sine kompetenceområder støtter Kommissionen ytringsfrihed og 
mediepluralisme som søjler i et demokratisk samfund. Disse grundlæggende værdier er 
nedfældet i artikel 11 i chartret om grundlæggende rettigheder. I chartret om grundlæggende 
rettigheder anerkendes desuden retten til en retfærdig rettergang i artikel 47. I henhold til 
traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
har Kommissionen imidlertid ingen generel beføjelse til at gribe ind i sager om 
grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne. I henhold til artikel 51 i EU's charter om 
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grundlæggende rettigheder finder charteret kun anvendelse på medlemsstaterne, når de 
gennemfører EU-retten. 

Der findes ingen EU-lovgivning om ytringsfrihed for internetkommunikation som sådan. 

Dog skal enhver behandling af personoplysninger overholde de nationale bestemmelser til 
gennemførelse af direktiv 95/46/EF, medmindre behandlingen falder ind under en af de i 
direktivets artikel 3, stk. 2, anførte undtagelser. I overensstemmelse med artikel 9 i 
databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF, som finder anvendelse på al behandling af 
personoplysninger, der helt eller delvis fortages automatisk, samt på anden behandling end 
automatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register, er det 
medlemsstaternes ansvar at sikre, at den grundlæggende ret til privatlivets fred er forenelig 
med ytringsfriheden.

Kommissionen har ikke kompetence til at undersøge de påståede overtrædelser af den 
europæiske menneskerettighedskonvention (ECHR). Den institution, som har denne beføjelse, 
er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som enhver, der mener, at en eller flere af 
hans eller hendes grundlæggende rettigheder er blevet krænket, kan indgive en klage til. 

Konklusion

Kommissionen bemærker, at chartret ikke udvider EU-lovgivningens anvendelsesområde ud 
over EU's beføjelser. For så vidt angår de påståede overtrædelser af ECHR vil Kommissionen 
gerne henvise andrageren til muligheden for relevante nationale lovgivningsprocesser."


