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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1299/2009, adresată de T.P., de cetățenie germană, privind măsurile de 
interzicere a răspândirii de simboluri de extremă dreaptă și negarea Holocaustului, 
prin intermediul internetului, la nivelul Uniunii Europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, în țări precum Danemarca și 
Suedia, materialele de propagandă național-socialistă sunt răspândite în mod regulat pe 
internet, fiind reglementate sub masca libertății de exprimare. Petiționarul consideră că acest 
lucru este contrar demnității umane și subminează principiul egalității de șanse și al 
conviețuirii pașnice. Petiționarul solicită interzicerea răspândirii unor astfel de materiale și 
urmărirea penală a celor care se fac vinovați de încălcarea acestei interdicții.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Comisia reamintește că fascismul, nazismul și alte ideologii totalitare sunt incompatibile cu 
principiile pe care se întemeiază Uniunea Europeană.

În termenii descriși de petiționar, răspândirea de materiale de propagandă național-socialistă 
nu este interzisă la nivelul UE. Cu toate acestea, Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului
din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și 
xenofobiei prin intermediul dreptului penal abordează problema răspândirii publice de 
materiale care instigă la violență sau ură rasistă și xenofobă.
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Conform deciziei-cadru amintite, statele membre pedepsesc - prin sancțiuni penale efective, 
proporționale și disuasive - difuzarea publică sau distribuirea de înscrisuri, imagini sau alte 
materiale care instigă public la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui 
membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau 
origine națională sau etnică. Această interdicție acoperă, de asemenea, difuzarea pe internet. 
Apologia publică, negarea în mod public sau minimizarea vădită în mod public a gravității 
crimelor nazismului - atunci când comportamentul respectiv este de natură să incite la 
violență sau ură împotriva unui astfel de grup sau a membru al unui astfel de grup - sunt, de 
asemenea pedepsibile. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma 
dispozițiilor prezentei decizii-cadru prin transpunerea acesteia până la 28 noiembrie 2010.

Comisia s-a angajat să monitorizeze cât mai îndeaproape posibil punerea în aplicare a 
deciziei-cadru respective, în virtutea competențelor pe care i le conferă tratatul. În acest scop, 
a fost creat un grup de experți.

În concluzie, Comisia remarcă faptul că revine statelor membre sarcina de a lua măsurile 
necesare, în special în materie de educare și informare, pentru a asigura păstrarea amintirii 
caracterului criminal și totalitar al fascismului și nazismului.


