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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de plannen van de Griekse minister van Justitie om een speciale 
commissie in te stellen die belast is met de identificatie van weblog-hostbedrijven en 
internetgebruikers en uitbreiding van de lijst met illegale handelingen, op grond waarvan het 
met het oog op onderzoek en opheldering is toegestaan om vertrouwelijke communicatie vrij 
te geven. Indiener is van mening dat deze maatregel in strijd is met de bepalingen in het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
inzake de vrijheid van meningsuiting en het recht op een eerlijk proces, en hij verzoekt het 
Europees Parlement te onderzoeken in hoeverre er in deze zaak sprake is van overtreding van 
de grondbeginselen van de Europese Unie betreffende de persvrijheid – aangezien internet 
een elektronisch medium is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

Voor zover dit onder haar bevoegdheden valt steunt de Commissie de vrijheid van 
meningsuiting en het pluralisme in de media als pijlers van een democratische maatschappij.  
Deze fundamentele waarden zijn vastgelegd in artikel 11 van het Handvest van de 
grondrechten. In artikel 47 van het Handvest van de grondrechten wordt tevens het recht op 
een eerlijk proces erkend.  De Commissie beschikt krachtens het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie echter niet over 
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een algemene bevoegdheid om op te treden op het gebied van de grondrechten. 
Overeenkomstig artikel 51 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is het 
Handvest alleen van toepassing op de lidstaten wanneer deze het recht van de Unie ten uitvoer 
leggen. 

Er is geen EU-wetgeving inzake de vrijheid van meningsuiting voor internetcommunicatie als 
zodanig. 

De verwerking van persoonsgegevens dient echter in overeenstemming te zijn met de 
nationale bepalingen waarin Richtlijn 95/46/EG is omgezet, behalve wanneer deze 
verwerking onder een van de in artikel 3, lid 2, van de richtlijn bedoelde uitzonderingen valt. 
Overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 95/46/EG inzake gegevensbescherming, die van 
toepassing is op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, alsmede op niet-
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die 
zijn bestemd daarin te worden opgenomen, moeten de lidstaten er zelf voor zorgen dat het 
grondrecht op privacy in overeenstemming wordt gebracht met de vrijheid van meningsuiting.

De Commissie is niet bevoegd om de vermeende schendingen van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens (EVRM) te onderzoeken. Het Europese Hof voor de 
rechten van de mens is de hiertoe bevoegde instantie. Iedereen die van mening is dat een van 
zijn of haar grondrechten is geschonden, kan hier een klacht indienen.

Conclusie

De Commissie merkt op dat het Handvest de werkingssfeer van het EU-recht niet zover 
uitbreidt dat daarmee de bevoegdheden van de Unie worden overschreden. Met betrekking tot 
de vermeende schendingen van het EVRM wijst de Commissie indiener op de mogelijkheid 
om de relevante nationale juridische procedures te volgen. 


