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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0898/2011, którą złożył A. T. (Grecja) w sprawie braku wolności 
słowa w Internecie w Grecji 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odwołuje się do planów greckiego Ministra Sprawiedliwości powołania 
specjalnej komisji odpowiedzialnej za identyfikowanie dostawców blogów i użytkowników 
Internetu oraz rozszerzenia listy bezprawnych działań, w związku z czym zezwala się na 
ujawnianie informacji poufnych dla celów dochodzeniowych i wyjaśniających. Składający 
petycję sądzi, że działanie to narusza postanowienia Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności w odniesieniu do wolności wypowiedzi oraz prawa do 
sprawiedliwego procesu i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o sprawdzenie zakresu, 
w którym sprawa ta (w której Internet traktuje się jako medium elektroniczne) może stanowić 
naruszenie

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Komisja popiera w zakresie swoich kompetencji wolność wypowiedzi i pluralizm mediów 
jako filary społeczeństwa demokratycznego. Powyższe prawa podstawowe są zawarte 
w art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. W art. 47 karty praw podstawowych 
uznaje się również prawo do sprawiedliwego procesu. Zgodnie z postanowieniami Traktatu 
o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja nie ma jednak 
ogólnego uprawnienia do interweniowania w obszarze praw podstawowych. Zgodnie z art. 51 
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Karty praw podstawowych Unii Europejskiej postanowienia Karty mają zastosowanie do 
państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. 

Nie istnieją żadne przepisy UE dotyczące sensu stricto wolności wypowiedzi w komunikacji 
za pośrednictwem internetu. 

Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych muszą jednak być zgodne 
z przepisami krajowymi transponującymi przepisy dyrektywy 95/46/WE, z wyjątkiem 
przypadków, w których przetwarzanie jest objęte jednym z wyłączeń, o których mowa w art. 
3 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy. Zgodnie z art. 9 dyrektywy o ochronie danych osobowych 
95/46/WE, której przepisy mają zastosowanie do wszystkich czynności związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych w całości lub w części w sposób zautomatyzowany oraz 
innego przetwarzania danych osobowych, stanowiących część zbioru danych lub mających 
stanowić część zbioru danych, zadaniem państw członkowskich jest zagwarantowanie, by 
podstawowe prawo do zachowania prywatności zgadzało się z przepisami dotyczącymi 
wolności wypowiedzi.

Komisja nie ma kompetencji, aby zbadać rzekome przypadki naruszenia postanowień 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). Instytucją 
kompetentną w tym zakresie jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, do którego może
wnieść skargę każda osoba, która uważa, że naruszono którekolwiek z jej praw 
podstawowych.

Wniosek

Komisja zauważa, że w karcie praw podstawowych nie rozszerza się zakresu stosowania 
prawa UE poza uprawnienia Unii. Jeżeli chodzi o zarzucane naruszenia EKPC, Komisja 
pragnie wskazać składającemu petycję możliwość wszczęcia postępowania sądowego przed 
właściwymi organami krajowymi. 


