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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0845/2012 dėl stebėjimo centro, kuris nagrinėtų tautų nesantaiką 
kurstančius spaudos pranešimus, įsteigimo, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
U. O.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siūlo įsteigti ankstyvojo perspėjimo centrą, kuris tirtų, ar spaudos 
pranešimuose nekurstoma nesantaika tarp Europos tautų. Jis nurodo anglų spaudos 
pranešimus, kuriuose išreiškiama neapykanta Vokietijai ir vokiečiams. Jis atkreipia dėmesį į 
nuorodas į Antrąjį pasaulinį karą, taip pat užuominas apie tai, kad Vokietija nori ekonomiškai 
ir politiškai užvaldyti Europą ir kad nuo finansų krizės pradžios ši tendencija tampa vis 
akivaizdesnė. Peticijos pateikėjas taip pat pažymi, kad Vokietijos politikos vadovai, pvz., 
kanclerė Angela Merkel, nuolat fotomontažuose vaizduojama su nacių simboliais ir (arba) 
nacių uniforma, o Vokietijos politika aprašoma kariniais terminais. Peticijos pateikėjas teigia, 
kad ES institucijos sistemingai nenagrinėja tokių spaudos pranešimų, kuriuose kurstoma 
neapykanta užsieniečiams ir jie įžeidinėjami. Jis mano, kad Europa nusprendė užmerkti akis, 
o ne užimti aiškią poziciją dėl neapykantą kurstančių spaudos pranešimų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Komisija primena, kad Sąjunga neturi bendros kompetencijos siūlyti teisės aktus 
žiniasklaidos laisvės srityje. Paprastai valstybių narių kompetencijai priklauso nustatyti 
konkrečias taisykles, kaip spauda ir žiniasklaida turėtų būti organizuojama ir reguliuojama jų 
šalyje.
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Komisija kovoja su rasizmu ir ksenofobinėmis neapykantą kurstančiomis kalbomis taikydama 
Pamatinį sprendimą 2008/913/TVR1, pagal kurį baudžiama už tyčinį viešą smurto ar 
neapykantos kurstymą dėl rasės, odos spalvos, religijos, kilmės ar tautinės arba etninės 
kilmės. Be to, pagal Direktyvą 2010/13/ES2 draudžiamas bet koks neapykantos dėl rasės, 
lyties, religijos ar tautybės kurstymas teikiant visas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas.

Minėtasis pamatinis sprendimas ir direktyva nesuteikia teisinio pagrindo, kuriuo remiantis 
būtų galima nustatyti ankstyvojo perspėjimo sistemą, kaip siūlo peticijos pateikėjas.

Kalbant konkrečiau, Komisija prižiūri, kaip valstybės narės įgyvendina Pamatinį 
sprendimą 2008/913/TVR, tačiau nacionalinių institucijų, tokių kaip policija ir teismai, 
kompetencijai priklauso ištirti konkrečius atvejus ir nustatyti, ar jie gali būti laikomi tyčiniu 
viešu smurto ar neapykantos dėl minėtųjų priežasčių kurstymu. Tas pats pasakytina ir apie 
Direktyvą 2010/13/ES, pagal kurią atsakomybė už taisyklių laikymosi užtikrinimą visų pirma 
tenka valstybei narei, kurioje, laikoma, įsisteigė paslaugų teikėjas. Priimanti valstybė išimties 
tvarka gali apriboti savo priėmimą ar retransliavimą, jei tai pažeidžia nacionalinius 
neapykantą kurstančioms kalboms taikomus standartus; imantis tokių veiksmų apie tai turi 
būti iš anksto pranešama Komisijai.

Komisija ir toliau skirs ypatingą dėmesį tam, kad būti tinkamai įgyvendinami Pamatinis 
sprendimas 2008/913/TVR ir Direktyva 2010/13/ES. Komisija paskelbs pirmą Pamatinio 
sprendimo 2008/193/TVR įgyvendinimo ataskaitą 2013 m. Tačiau Komisija, kaip išdėstyta 
pirmiau, negali įsteigti ankstyvojo perspėjimo centro.“

                                               
1 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir 

ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis OL L 328, 2008 12 6, p. 55.
2 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva), OL L 95, 2010 4 15.


