
CM\810983HU.doc PE440.075v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

25.3.2010

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
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Tárgy: T. P., német állampolgár által benyújtott 1299/2009. számú petíció a 
szélsőjobboldali szimbólumok terjesztésére és az interneten történő 
holokauszttagadásra vonatkozó európai tilalomról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol arról, hogy például Dániában és Svédországban a 
véleménynyilvánítás szabadságára hivatkozva rendszeresen jelennek meg az interneten 
nemzetiszocialista propagandaanyagok. A petíció benyújtójának felfogása szerint ez ellentétes 
az emberi méltósággal és az egyenlőség és békés együttélés alapelvével. A petíció benyújtója 
azt követeli, hogy tiltsák be az ilyen jellegű anyagok terjesztését, a tilalom megszegésének 
pedig legyen büntetőjogi következménye.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a fasizmus, a nácizmus és az egyéb totalitárius ideológiák 
összeegyeztethetetlenek azokkal az elvekkel, amelyeken az Európai Unió alapul.

A nemzetiszocialista propaganda terjesztését a petíció benyújtója által ismertetett 
vonatkozásban uniós szinten nem tiltják.  A rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és 
megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló, 2008. november 
28-i 2008/913/IB tanácsi kerethatározat azonban foglalkozik az olyan anyagok nyilvános 
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terjesztésével, amelyek nyilvánosan rasszista erőszakra vagy idegengyűlöletre uszítanak.

A fent említett kerethatározat szerint a tagállamok kötelesek hatékony, arányos és visszatartó 
erejű büntetéseket kiszabhatóvá tenni az olyan röpiratok, képek vagy egyéb anyagok 
nyilvános terjesztése vagy forgalmazása tekintetében, amelyek nyilvánosság előtt erőszakra 
vagy gyűlöletre uszítanak faji, bőrszín szerinti, vallási, származás szerinti vagy nemzeti, 
illetve etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott személyek csoportjával vagy e csoport 
valamely tagjával szemben. Ez a tilalom az interneten keresztüli terjesztésre is kiterjed. A náci 
bűncselekmények nyilvánosság előtti védelmezését, tagadását vagy jelentéktelen színben való 
durva feltüntetését is büntetendővé kell tenni, amennyiben az adott cselekményt olyan módon 
valósítják meg, hogy az e csoport vagy annak valamely tagja ellen erőszakra vagy gyűlöletre 
való uszításra alkalmas. A tagállamoknak a kerethatározat nemzeti jogukba való, 2010. 
november 28-ig történő megfelelő átültetésével kell megfelelniük e kerethatározatnak.

A Bizottság elkötelezte magát e kerethatározat végrehajtásának a lehető legszorosabb nyomon 
követése mellett, a Szerződés által ráruházott hatáskörökkel összhangban. E célból egy 
szakértői csoport jött létre.

Végezetül a Bizottság megállapítja, hogy a tagállamok feladata, hogy megtegyék azokat az 
intézkedéseket, különösen az oktatás és tájékoztatás terén, amelyek annak biztosításához 
szükségesek, hogy ne merüljön feledésbe a fasizmus és a nácizmus bűnös és totalitárius 
jellege.


