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Betreft: Verzoekschrift 0845/2012, ingediend door U. O. (Duitse nationaliteit), over de 
oprichting van een centrum voor vroegtijdige waarschuwing dat onderzoek 
doet naar perspublicaties waarin haat tussen volken wordt aangewakkerd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor de oprichting van een centrum voor vroegtijdige waarschuwing dat 
perspublicaties onderzoekt op uitingen van en het oproepen tot haat tussen volken in Europa. 
Hij verwijst in dit verband naar publicaties in de Engelse pers waarin haat tegen Duitsers en 
Duitsland tot uiting komt. Hij wijst in het bijzonder op verwijzingen naar de Tweede 
Wereldoorlog en suggesties dat Duitsland Europa economisch en politiek zou willen 
overheersen en wijst erop dat deze tendens sinds het begin van de financiële crisis steeds 
duidelijker wordt. Ook merkt hij op dat Duitse politieke leiders zoals bondskanselier Merkel 
in fotomontages geregeld worden getoond met nazisymbolen en/of in nazi-uniform en dat de 
Duitse politiek in oorlogstermen wordt beschreven. Indiener stelt dat de Europese instellingen 
dergelijke publicaties niet systematisch analyseren op haat tegen en belediging van 
buitenlanders. Hij is van mening dat Europa ervoor kiest weg te kijken in plaats van stelling te 
nemen tegen uitingen in de pers die tot haat aanzetten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen 27 februari 2013

De Commissie herinnert eraan dat de Unie niet over de algemene bevoegdheid beschikt om 
wetsvoorstellen te doen op het terrein van de persvrijheid. Over het algemeen is het aan de 
lidstaten om in gedetailleerde regelgeving vast te leggen hoe de media in hun land 
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georganiseerd en gereguleerd dienen te worden.
De Commissie bestrijdt uitingen van rassen- en vreemdelingenhaat door middel van 
Kaderbesluit 2008/913/JBZ1, uit hoofde waarvan het opzettelijk en publiekelijk aanzetten tot 
geweld of haat op grond van ras, huidskleur, godsdienst, afstamming of nationale of etnische 
afkomst strafbaar is. Daarnaast is krachtens Richtlijn 2010/13/EU2 iedere vorm van het 
aanzetten tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit in het kader van 
audiovisuele mediadiensten verboden.

Bovengenoemde rechtsinstrumenten bieden geen rechtsgrondslag om een centrum voor 
vroegtijdige waarschuwing op te richten, zoals indiener voorstelt.

Meer in het bijzonder: hoewel de Commissie toezicht houdt op de uitvoering van Kaderbesluit 
2008/913/JBZ door de lidstaten, is het aan de nationale autoriteiten, zoals het politie- en 
gerechtelijke apparaat, om onderzoek te doen naar concrete zaken en te bepalen of hierbij 
sprake is van het opzettelijk en publiekelijk aanzetten tot geweld of haat op voornoemde 
gronden. Hetzelfde geldt voor Richtlijn 2010/13/EU uit hoofde waarvan de 
verantwoordelijkheid voor de handhaving van regelgeving voornamelijk ligt bij de lidstaat 
waar de dienstverlener geacht wordt gevestigd te zijn. Bij uitzondering mag een ontvangende 
staat zijn ontvangst of de doorgifte beperken indien hierdoor inbreuk gemaakt wordt op de 
nationale normen inzake haatzaaien, maar hierover dient de Commissie van te voren 
geïnformeerd te worden.

De Commissie zal met name aandacht blijven schenken aan de juiste uitvoering van 
Kaderbesluit 2008/913/JBZ, alsmede aan Richtlijn 2010/13/EU. In 2013 zal de Commissie het 
eerste verslag over de uitvoering van Kaderbesluit 2008/913/JBZ publiceren. Zoals hierboven 
gedetailleerd aangegeven is, verkeert de Commissie echter niet in een positie om een centrum 
voor vroegtijdige waarschuwing op te richten.

                                               
1 Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde 

vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht, PB L 328, van 
6.12.2008.

2 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie 
van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van 
audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten), PB L 95, van 15.4.2010.


