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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1299/2009, του T. P., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη λήψη 
μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την απαγόρευση της διαδικτυακής διάδοσης 
ακροδεξιών συμβόλων και άρνησης του Ολοκαυτώματος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχίες για την τακτική διαδικτυακή διάδοση της 
εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας σε χώρες όπως η Δανία και η Σουηδία, με το πρόσχημα 
της ελευθερίας της έκφρασης. Ισχυρίζεται ότι τέτοιες εξελίξεις υπονομεύουν την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και την αρχή της ισότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης. Ζητεί να απαγορευθεί 
η διάδοση τέτοιου είδους πληροφοριών και να διωχθούν εκείνοι που δεν συμμορφώνονται.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ο φασισμός, ο ναζισμός και άλλες ολοκληρωτικές ιδεολογίες 
είναι ασυμβίβαστες με τις αρχές στις οποίες έχει θεμελιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάδοση της εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας δεν απαγορεύεται, κατά την έννοια που 
περιγράφει ο αναφέρων, σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου αναφέρεται η δημόσια 
διάδοση υλικού το οποίο υποκινεί δημοσίως ρατσιστική και ξενοφοβική βία ή μίσος.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση πλαίσιο, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταστήσουν 
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αξιόποινη –με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις– τη 
δημόσια διάδοση ή διανομή φυλλαδίων, εικόνων ή άλλου υλικού που υποκινεί δημοσίως βία 
ή μίσος στρεφόμενο κατά μιας ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας, η οποία προσδιορίζεται 
βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής 
ή εθνοτικής καταγωγής. Η εν λόγω απαγόρευση καλύπτει επίσης τη διαδικτυακή διάδοση. Η 
δημόσια επιδοκιμασία, η άρνηση ή η χονδροειδής υποτίμηση της σοβαρότητας όσον αφορά 
τα εγκλήματα των ναζί –όταν πραγματοποιείται κατά τέτοιον τρόπο που ενδέχεται να 
υποκινήσει βία ή μίσος κατά μιας ομάδας ή μέλους ομάδας– είναι επίσης αξιόποινη. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με την εν λόγω απόφαση πλαίσιο μεταφέροντάς την 
δεόντως στο εσωτερικό τους δίκαιο έως τις 28 Νοεμβρίου 2010. 

Η Επιτροπή δεσμεύθηκε να παρακολουθήσει την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης πλαισίου 
όσο το δυνατόν στενότερα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της εκχωρεί η Συνθήκη. Για 
τον σκοπό αυτόν, έχει συσταθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, 
ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση και την ενημέρωση, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 
διατηρείται η ανάμνηση και η ολοκληρωτική φύση του φασισμού και του ναζισμού.


