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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1299/2009, którą złożył T.P. (Niemcy) w sprawie środków na szczeblu 
europejskim podjętych w celu ustanowienia zakazu rozprzestrzeniania
w Internecie skrajnie prawicowych symboli i negowania Holokaustu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku ze stałym rozprzestrzenianiem w takich 
krajach, jak Dania i Szwecja propagandy narodowego socjalizmu pod pretekstem korzystania
z wolności słowa. Twierdzi on, że takie zdarzenia naruszają ludzką godność oraz zasadę 
równości i pokojowego współistnienia. Składający petycję wzywa do ustanowienia zakazu 
rozprzestrzeniania takich materiałów i do karania osób, które nie zechcą się temu zakazowi 
podporządkować.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Komisja Europejska uznaje faszyzm, nazizm i inne ideologie totalitarne za niezgodne
z zasadami, na których zbudowano Unię Europejską.

Szerzenie propagandy narodowego socjalizmu w sposób opisany przez składającego petycję 
nie jest zakazane na szczeblu UE. Niemniej jednak decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu
i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych dotyczy publicznego rozpowszechniania 
materiałów, w których publicznie nawołuje się do rasistowskiej i ksenofobicznej przemocy 
lub nienawiści.
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Zgodnie ze wspomnianą decyzją ramową państwa członkowskie ustanawiają skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające sankcje ka rne  za publiczne rozpowszechnianie lub 
rozprowadzanie tekstów, obrazów lub innych materiałów, w których publicznie nawołuje się
do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób wyodrębnionej ze względu 
na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, pochodzenie albo przynależność narodową lub 
etniczną, albo też przeciwko członkowi takiej grupy. Zakaz taki obejmuje również 
rozpowszechnianie w Internecie. Publiczne aprobowanie, negowanie lub rażące 
pomniejszanie zbrodni nazistów – jeśli czyny takie mogą podburzać do przemocy lub 
wzbudzać nienawiść skierowaną przeciwko danej grupie lub jej członkowi – również 
podlegają karze. Państwa członkowskie dostosowują się do wspomnianej decyzji ramowej, 
transponując ją prawidłowo do swoich przepisów krajowych do dnia 28 listopada 2010 r.

Komisja zaangażowała się w jak najściślejsze monitorowanie wdrażania decyzji ramowej, 
zgodnie z uprawnieniami przyznanymi jej przez traktat. W tym celu powołano grupę 
ekspertów.

Na koniec Komisja zwraca uwagę na to, że podejmowanie koniecznych działań, zwłaszcza
w zakresie edukacji i informowania, w celu zapewnienia przetrwania pamięci o kryminalnej
i totalitarnej naturze faszyzmu i nazizmu należy do państw członkowskich.


