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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0845/2012 af U.O., tysk statsborger, om etablering af et center 
for hurtig varsling med henblik på undersøgelse af presseartikler, der 
opildner til had mellem befolkninger

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til, at der etableres et center for hurtig varsling, hvor presseartikler kan 
undersøges for udtryk for, og tilskyndelse til, had mellem befolkninger i Europa. Han 
henviser i denne forbindelse til artikler i den britiske presse, der udtrykker had til tyskere og 
Tyskland. Han fremhæver især henvisninger til Anden Verdenskrig og antydninger om, at 
Tyskland ønsker at dominere Europa økonomisk og politisk, og anfører, at denne tendens er 
blevet mere og mere udtalt, siden finanskrisen begyndte. Han bemærker endvidere, at tyske 
politiske ledere, som f.eks. kansler Merkel, jævnligt vises i fotomontager side om side med 
nazisymboler og/eller i naziuniform, og at tyske politikker beskrives ved hjælp af 
krigsterminologi. Andrageren mener ikke, at EU-institutionerne analyserer disse artikler 
systematisk for had og fornærmelser rettet mod udlændinge. Han mener, at EU vælger at 
vende blikke væk frem for at tage afstand fra de presseartikler, der tilskynder til had.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Kommissionen minder om, at Unionen ikke har nogen generel kompetence til at foreslå 
lovgivning på pressefrihedsområdet. Det er generelt op til medlemsstaterne at fastsætte 
præcise regler for, hvordan pressen og medierne skal organiseres og reguleres i deres land.
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Kommissionen bekæmper racistiske og fremmedfjendske hadefulde udtalelser ved hjælp af 
rammeafgørelse 2008/913/RIA1, som gør det strafbart forsætligt offentligt at tilskynde til vold 
eller had på grund af race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse. 
Derudover forbyder direktiv 2010/13/EU2 enhver tilskyndelse til had på grund af race, køn, 
religion eller nationalitet i alle audiovisuelle medietjenester.

Ovennævnte rammeafgørelse og direktiv giver ikke noget retsgrundlag for etablering af et 
system for hurtig varsling, som andrageren foreslår.

Mere specifikt er det – selv om Kommissionen fører tilsyn med medlemsstaternes 
gennemførelse af rammeafgørelse 2008/913/RIA – op til de nationale myndigheder, såsom 
politiet og domstolene, at undersøge konkrete sager og afgøre, om de kan betragtes som 
forsætlig tilskyndelse til had på grundlag af ovennævnte grunde. Det samme gør sig gældende 
for direktiv 2010/13/EU, hvor ansvaret for at håndhæve reglerne primært ligger hos den 
medlemsstat, hvor tjenesten anses for at være hjemmehørende. En modtagende stat kan 
undtagelsesvis begrænse modtagelse og videreformidling, hvis de nationale normer 
vedrørende hadefulde udtalelser overtrædes, men det kræver en forhåndsmeddelelse til 
Kommissionen.

Kommissionen vil fortsat holde nøje øje med, at rammeafgørelse 2008/913/RIA og 
direktiv 2010/13/EU gennemføres korrekt. Kommissionen offentliggør sin første rapport om 
gennemførelsen af rammeafgørelse 2008/913/RIA i 2013. Som anført ovenfor har 
Kommissionen imidlertid ikke mulighed for at etablere et center for hurtig varsling.

                                               
1 Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og 
tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen, EUT L 328 af 6.12.2008.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om 
audiovisuelle medietjenester), EUT L 95 af 15.4.2010.


