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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.3.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1299/2009 dėl Europos lygmens priemonių, kuriomis draudžiama 
internetu platinti dešiniųjų ekstremistų simbolius ir neigti holokaustą, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis T. P.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia rūpestį dėl to, kad tokiose šalyse kaip Danija ir Švedija 
prisidengiant saviraiškos laisve internetu reguliariai platinama nacionalsocialistų propaganda. 
Jis teigia, kad tokie pokyčiai žeidžia žmogaus orumą ir lygybės bei taikaus sambūvio principą. 
Peticijos pateikėjas reikalauja, kad būtų uždrausta platinti tokią medžiagą, o už šio draudimo
pažeidimą būtų persekiojama.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Komisija primena, kad fašizmas, nacizmas ir kitos totalitarinės ideologijos yra 
nesuderinamos su principais, kuriais remiantis įsteigta Europos Sąjunga.

Peticijos pateikėjo aprašytu požiūriu, nacionalsocialistų propagandos platinimas nėra 
draudžiamas ES lygmeniu. Tačiau 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatiniame 
sprendime 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei 
apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis yra sprendžiamas rasistinį ir ksenofobinį 
smurtą ar neapykantą viešai kurstančios medžiagos skleidimo klausimas.

Pagal minėtą pamatinį sprendimą valstybėse narėse viešas rašytinės, vaizdinės ar kitos viešai 
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smurtą ar neapykantą, nukreiptą prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal rasę, odos spalvą, 
religiją, kilmę ar tautinę arba etninę kilmę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį, kurstančios 
medžiagos skleidimas ar platinimas yra baudžiamas veiksmingomis, proporcingomis ir 
atgrasančiomis kriminalinėmis sankcijomis. Toks draudimas taip pat taikomas medžiagos 
skleidimui internetu. Taip pat turi būti baudžiama už viešą pritarimą nacizmo nusikaltimams, 
atsisakymą juos pripažinti ar didelį jų menkinimą, kai veikos gali kurstyti smurtą ar 
neapykantą prieš tokią grupę ar tokiai grupei priklausantį asmenį. Valstybės narės turi laikytis 
šio pamatinio sprendimo ir iki 2010 m. lapkričio 28 d. tinkamai jį perkelti į savo nacionalinę 
teisę.

Atsižvelgdama į Sutartyje jai suteiktus įgaliojimus, Komisija įsipareigojo kuo atidžiau stebėti, 
kaip įgyvendinamas šis pamatinis spendimas. Šiuo tikslu sudaryta ekspertų grupė.

Galiausiai Komisija pažymi, kad valstybės narės turi imtis reikalingų priemonių, pirmiausia 
skatinti švietimą ir skleisti informaciją, siekiant užtikrinti, kad būtų išsaugoti atsiminimai apie 
nusikalstamą ir totalitarinę fašizmo ir nacizmo prigimtį.“


