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ÎNTREBARE SCRISĂ E-1621/10
de Sophia in 't Veld (ALDE), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja 
Hirsch (ALDE), Renate Weber (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sonia Alfano (ALDE) şi Baroness 
Sarah Ludford (ALDE)
Consiliul

Subiect: Incriminarea Google în Italia

La 24 februarie 2010, Curtea penală din Milano a condamnat trei directori Google la şase luni de 
închisoare cu suspendare pentru încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal - 
respingând însă acuzaţiile de defăimare - în cadrul primului proces din lume de condamnare a Google 
pentru publicarea unui conţinut pe internet, şi anume prezentarea pe platforma de video sharing a 
unei înregistrări video în care o persoană cu autism era bruscată. 
 
Comentatorii şi-au exprimat îngrijorarea că o astfel de interpretare a normelor privind protecţia datelor 
cu caracter personal i-ar putea face responsabili pe furnizorii de servicii de internet pentru acţiunile 
utilizatorilor, obligând astfel la o verificare a legalităţii acţiunilor efectuate de utilizatorii înşişi, ceea ce 
contravine principiilor privind neutralitatea reţelei şi a vieţii private în mediul on-line. Astfel de 
controale preventive ale conţinuturilor publicate ar pune practic semnul echivalenţei între furnizorii de 
servicii de internet şi mass-media, cum ar fi televiziunea şi ziarele, şi ar putea conduce la o îngrădire 
a libertăţii de expresie şi de informare pe internet.
 
Consideră Consiliul că Directiva UE privind protecţia datelor cu caracter personal (95/46/CE1)şi 
legislaţia italiană privind viaţa privată impun o obligaţie furnizorilor de servicii de internet şi, ca urmare, 
îi fac responsabili pentru verificări preventive ale conţinuturilor create, schimbate sau postate de către 
utilizatori pe internet? Consideră Consiliul că, prin analogie cu presa şi alte mijloace mass-media, 
furnizorii de servicii de internet pot fi traşi la răspundere pentru conţinuturile postate de către 
utilizatori? Cum va garanta Consiliul respectarea principiilor privind neutralitatea reţelei şi viaţa 
privată? 
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