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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0845/2012, внесена от U.O., с германско гражданство, относно 
създаването на център за ранно предупреждение за разследване на 
материали в пресата, подклаждащи омраза между народите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за създаване на център за ранно предупреждение, 
където да могат да бъдат разследвани материали от пресата за изразяване и 
подклаждане на омраза между народите в Европа. В тази връзка той се позовава на 
публикации в британската преса, изразяващи омраза спрямо германците и Германия. 
По-специално той изтъква препратки към Втората световна война и предположения, че 
Германия иска да доминира в Европа икономически и политически, като посочва, че 
тази тенденция е станала все по-очевидна от началото на финансовата криза. Той 
отбелязва също, че германските политически лидери, като канцлерът Меркел, редовно 
биват изобразявани във фото-монтажи, придружени от нацистки символи и/или в 
нацистка униформа, а германската политика се описва с помощта на терминология от 
войната. Вносителят на петицията посочва, че европейските институции не анализират 
редовно подобни материали за омраза и обиди, насочени към чужденците. Той счита, 
че Европа предпочита да извърне поглед, вместо да заеме позиция срещу материалите в 
пресата, които подклаждат омраза.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Комисията припомня, че Съюзът няма обща компетентност да предлага 
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законодателство в областта на свободата на пресата. По принцип държавите членки 
трябва да предоставят подробни правила за това как пресата и медиите следва да бъдат 
организирани и регламентирани в тяхната страна.
Комисията се противопоставя на расистка и ксенофобски реч на омразата чрез Рамково 
решение 2008/913/ПВР1, което санкционира умишленото публично подбуждане към 
насилие или омраза въз основа на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална 
или етническа принадлежност. Освен това Директива 2010/13/ЕС2 забранява всяко 
подбуждане към омраза въз основа на раса, пол, религия или националност във всички 
аудиовизуални медийни услуги.

Горепосочените рамково решение и директива не предвиждат правно основание, което 
да позволява създаването на система за ранно предупреждение, както предлага 
вносителят на петицията.
По-конкретно, докато Комисията контролира прилагането от страна на държавите 
членки на Рамково решение 2008/913/ПВР, то разследването на конкретни случаи и 
определянето дали те могат да се считат за умишлено публично подстрекателство към 
насилие или омраза, основани на горепосочените основания, е в компетенциите на 
националните органи, като полицията и съдилищата. Същото важи и за Директива 
2010/13/ЕС, в която отговорността за прилагане на правилата се носи главно от 
държавата членка, в която се счита, че е установена услугата. По изключение 
приемащата държава може да ограничи приемането и препредаването на услугата, ако 
тя нарушава националните стандарти за реч на омразата, като за това се изисква 
предварително уведомяване на Комисията.

Комисията ще продължи да обръща специално внимание на правилното прилагане на 
Рамково решение 2008/913/ПВР, както и на Директива 2010/13/ЕС. Комисията ще 
публикува първия доклад относно изпълнението на Рамково решение 2008/913/ПВР 
през 2013 г. Комисията обаче не е в състояние да създаде център за ранно 
предупреждение поради гореизложените причини.

                                               
1 Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени 

форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, ОВ L 328, 6.12.2008 г.
2 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за 

координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове 
на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива 
за аудиовизуалните медийни услуги), ОВ L 95, 15.4.2010 г.


