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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0845/2012, którą złożył U.O. (Niemcy) w sprawie utworzenia 
centrum wczesnego ostrzegania badającego publikacje prasowe, które 
podsycają nienawiść między narodami

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do utworzenia centrum wczesnego ostrzegania, w którym badano 
by publikacje prasowe pod kątem głoszenia i podżegania do nienawiści między narodami 
Europy. W tym kontekście odnosi się on do publikacji w prasie brytyjskiej, w których wyraża 
się nienawiść wobec Niemców i Niemiec. W szczególności składający petycję wskazuje na 
odniesienia do II wojny światowej oraz na sugestie, że Niemcy chcą zdominować Europę 
gospodarczo i politycznie. Stwierdza on, że tendencja ta staje się coraz bardziej widoczna od 
momentu wybuchu kryzysu finansowego. Odnotowuje też, że niemieccy przywódcy 
polityczni, tacy jak kanclerz Angela Merkel, są regularnie pokazywani, przy wykorzystaniu 
fotomontażu, obok symboli nazistowskich i/lub w nazistowskich mundurach, a niemieckie 
strategie polityczne opisuje się przy użyciu terminologii wojennej. Składający petycję 
stwierdza, że instytucje europejskie nie analizują systematycznie takich publikacji pod kątem 
treści wyrażających nienawiść i obelg pod adresem cudzoziemców. Uważa on, że Europa 
woli odwracać głowę niż sprzeciwiać się publikacjom prasowym podżegającym do 
nienawiści.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Komisja przypomina, że Unia nie ma ogólnych kompetencji do zgłaszania inicjatyw 
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ustawodawczych w dziedzinie wolności prasy. Zasadniczo to państwa członkowskie ustalają 
szczegółowe przepisy w zakresie organizacji i regulacji prasy i mediów na ich terytorium.

Komisja zwalcza nawoływanie do nienawiści na tle rasowym i ksenofobicznym na mocy 
decyzji ramowej 2008/913/WSiSW1, która nakłada sankcje karne za umyślne, publiczne 
podżeganie do przemocy lub nienawiści ze względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie 
rodzinne, lub pochodzenie narodowe lub etniczne. Ponadto dyrektywa 2010/13/UE2 zabrania 
jakiegokolwiek podżegania do nienawiści ze względu na rasę, płeć, religię lub narodowość 
we wszystkich audiowizualnych usługach medialnych.

Wyżej wymienione decyzja ramowa i dyrektywa nie stwarzają podstawy prawnej 
umożliwiającej ustanowienie systemu wczesnego ostrzegania, jaki proponuje składający 
petycję.

Dokładniej mówiąc, chociaż Komisja nadzoruje wdrażanie decyzji ramowej 
2008/913/WSiSW przez państwa członkowskie, to zadaniem organów krajowych, takich jak 
policja i sądy, jest badanie konkretnych przypadków i ustalanie, czy można je uznać za 
umyślne, publiczne podżeganie do przemocy lub nienawiści ze względu na wymienione 
przesłanki. To samo odnosi się do dyrektywy 2010/13/UE, na mocy której odpowiedzialność 
za egzekwowanie przepisów spoczywa przede wszystkim na państwie członkowskim 
uznanym za siedzibę usługodawcy. Na zasadzie wyjątku państwo przyjmujące może 
ograniczyć odbiór i retransmisję, jeśli naruszone zostają krajowe standardy w zakresie 
nawoływania do nienawiści; w takim przypadku wymagane jest uprzednie powiadomienie 
Komisji.

Komisja będzie nadal zwracać szczególną uwagę na właściwe wdrażanie decyzji ramowej 
2008/913/WSiSW oraz dyrektywy 2010/13/UE. W 2013 r. Komisja opublikuje pierwsze 
sprawozdanie z wdrażania decyzji ramowej 2008/913/WSiSW. Zgodnie z tym, co 
stwierdzono powyżej, Komisja nie ma jednak możliwości ustanowienia centrum wczesnego 
ostrzegania.

                                               
1 Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i 

przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych, Dz.U. L 328, z 6.12.2008,s. 55.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia 
audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.U. L 95 
z 15.4.2010).


