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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0845/2012, του U. O., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ίδρυση 
παρατηρητηρίου για τη διερεύνηση δημοσιευμάτων στον Τύπο που 
υποκινούν το μίσος μεταξύ των λαών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την ίδρυση παρατηρητηρίου, όπου θα διερευνώνται δημοσιεύματα στον 
Τύπο για εκδηλώσεις και υποκίνηση μίσους μεταξύ των λαών στην Ευρώπη. Παραπέμπει, εν 
προκειμένω, σε δημοσιεύματα στον αγγλικό Τύπο κατά των Γερμανών και της Γερμανίας. 
Παραπέμπει, ειδικότερα, σε παραπομπές στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σε δηλώσεις 
που υποστηρίζουν ότι η Γερμανία επιθυμεί να κυριαρχήσει στην Ευρώπη σε οικονομικό και 
πολιτικό επίπεδο και ότι η τάση αυτή καθίσταται ολοένα σαφέστερη από την αρχή της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ακόμα, επισημαίνει ότι γερμανοί πολιτικοί ηγέτες, όπως η 
καγκελάριος Μέρκελ, παρουσιάζονται μέσω φωτομοντάζ μαζί με ναζιστικά σύμβολα ή/και 
φορώντας στολή ναζί και ότι χρησιμοποιούνται πολεμικοί όροι για να περιγραφεί η 
γερμανική πολιτική. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν 
αναλύουν συστηματικά τέτοιου είδους δημοσιεύματα ως προς το μίσος κατά των αλλοδαπών 
και τις προσβολές σε βάρος αυτών. Θεωρεί ότι η Ευρώπη επιλέγει να τα αγνοήσει αντί να 
λάβει θέση κατά των εκδηλώσεων υποκίνησης μίσους στον Τύπο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η Ένωση δεν έχει γενική αρμοδιότητα όσον αφορά την υποβολή 
νομοθετικών προτάσεων στον τομέα της ελευθερίας του Τύπου. Κατά γενικό κανόνα τα 
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κράτη μέλη θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τη διοργάνωση και την επιβολή 
ρυθμίσεων στον τομέα του Τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η Επιτροπή καταπολεμά τη ρατσιστική και ξενόφοβη ρητορική μέσω της απόφασης πλαισίου 
2008/913/ΔΕΥ1 που επιβάλλει ποινικές κυρώσεις για την εκ προθέσεως δημόσια υποκίνηση 
βίας και μίσους λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, γενεαλογικών καταβολών ή εθνικής ή 
εθνοτικής καταγωγής.  Επιπροσθέτως, η Οδηγία 2010/13/ΕΕ2 απαγορεύει οιαδήποτε 
υποκίνηση μίσους λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας σε όλες τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων.

Η ως άνω Απόφαση Πλαίσιο και η Οδηγία δεν παρέχουν νομική βάση που να επιτρέπει τη 
δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, όπως προτείνει ο αναφέρων.
Ειδικότερα, η Επιτροπή εποπτεύει μεν την εφαρμογή της απόφασης πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ 
από τα κράτη μέλη, αλλά στις εθνικές αρχές, όπως η αστυνομία και τα δικαστήρια, 
εναπόκειται το να ερευνούν οιεσδήποτε συγκεκριμένες περιπτώσεις και να αποφασίζουν κατά 
πόσο αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως περιπτώσεις εκ προθέσεως δημόσιας υποκίνησης βίας 
και μίσους βάσει των προαναφερθέντων λόγων.  Το ίδιο ισχύει για την Οδηγία 2010/13/ΕΕ 
στο πλαίσιο της οποίας η ευθύνη για την επιβολή των κανόνων βαρύνει πρωταρχικά το 
κράτος μέλος όπου θεωρείται ότι είναι εγκαταστημένη η υπηρεσία. Κατ’ εξαίρεση, το κράτος 
υποδοχής μπορεί να περιορίσει την λήψη και αναμετάδοση, εφόσον παραβιάζονται τα εθνικά 
πρότυπα που αφορούν τη ρητορική μίσους· σ’αυτή την περίπτωση απαιτείται η εκ των 
προτέρων κοινοποίηση προς την Επιτροπή. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή εφαρμογή της Απόφασης 
Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ, όπως και της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την 
πρώτη έκθεση για την εφαρμογή της Απόφασης Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ το 2013. Όπως έχει 
εξηγηθεί λεπτομερώς ανωτέρω, όμως, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προβεί στη 
δημιουργία κέντρου έγκαιρης προειδοποίησης.

                                               
1 Απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση 

ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, ΕΕ L 328, 
6.12.2008.

2 Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τον συντονισμό ορισμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95, 
15.04.2010.


