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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0898/2011 dėl nepakankamos interneto laisvės Graikijoje, kurią 
pateikė Graikijos pilietis A. T. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo Graikijos teisingumo ministerijos planus paskirti specialų 
komitetą, kuris būtų atsakingas už interneto dienoraščių paslaugos teikėjų ir interneto 
vartotojų nustatymą ir už neteisėtų veiksmų, kurių atžvilgiu leidžiama tyrimo ir aiškinimosi 
tikslais skelbti konfidencialią informaciją, sąrašo išplėtimą. Peticijos pateikėjas mano, kad šia 
priemone pažeidžiamos Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatos, susijusios su žodžio 
laisve ir teise į teisingą bylos nagrinėjimą, ir prašo Europos Parlamento ištirti šį konkretų 
atvejį (šiuo atveju internetas yra elektroninė žiniasklaida) ir nustatyti, kokiu mastu yra 
pažeidžiami ES principai, susiję su spaudos laisve.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Komisija pagal savo kompetenciją remia žodžio laisvę ir žiniasklaidos pliuralizmą, nes tai –
demokratinės visuomenės ramsčiai. Šios pagrindinės vertybės įtvirtintos Pagrindinių teisių 
chartijos 11 straipsnyje. Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje taip pat pripažįstama teisė į 
teisingą bylos nagrinėjimą. Tačiau pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo Europos Komisijai nesuteikiamas bendro pobūdžio įgaliojimas imtis 
intervencinių veiksmų pagrindinių teisių srityje. Remiantis ES pagrindinių teisių chartijos 51 
straipsniu, chartija taikoma valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos 
teisę.
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ES teisės aktų dėl žodžio laisvės interneto ryšių srityje nėra. 

Tačiau bet koks asmens duomenų tvarkymas turi būti vykdomas laikantis nacionalinių 
nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 95/46/EB, išskyrus tuos atvejus, 
kai toks tvarkymas priskiriamas išimtims, nurodytoms Direktyvos 3 straipsnio 2 dalyje. 
Atsižvelgiant į Duomenų apsaugos direktyvos 95/46/EB, kuri taikoma automatiniais būdais 
tvarkant asmens duomenis ištisai arba dalimis ir neautomatiniais būdais tvarkant asmens 
duomenis, kai tie duomenys sudaro arba yra skirti sudaryti rinkmenų sistemos dalį, 9 
straipsnį, valstybės narės turi užtikrinti, kad pagrindinė teisė į privatumą būtų suderinta su 
žodžio laisve. 

Komisijai nėra kompetentinga nagrinėti tariamus Europos žmogaus teisių konvencijos 
(EŽTK) pažeidimo atvejus. Tai daryti įgaliota institucija – Europos Žmogaus Teisių Teismas, 
kuriam skundą gali pateikti bet kuris asmuo, manantis, kad buvo pažeistos jo pagrindinės 
teisės.

Išvada

Komisija pažymi, kad pagal chartiją Sąjungos teisės taikymo sritis neviršija Sąjungos 
įgaliojimų. Dėl tariamų EŽTK pažeidimo atvejų Komisija norėtų atkreipti peticijos pateikėjo 
dėmesį į atitinkamų nacionalinių teisinių procedūrų galimybę.“ 


