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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0845/2012 adresată de U.O., de cetățenie germană, privind înființarea 
unui centru de avertizare rapidă pentru a examina articolele de presă care instigă 
la ură între popoare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită înființarea unui centru de avertizare rapidă în cadrul căruia articolele de 
presă să poată fi analizate pentru conținut în care se exprimă ură și se instigă la ură între 
popoarele din Europa. El se referă, în acest sens, la articolele din presa britanică care exprimă 
ură față de cetățenii germani și față de Germania. El evidențiază în special trimiterile la al 
Doilea Război Mondial și aluziile conform cărora Germania dorește să domine Europa din 
punct de vedere economic și politic și afirmă că această tendință a devenit din ce în ce mai 
accentuată de la începutul crizei financiare. Petiționarul observă, de asemenea, că liderii 
politici germani precum Cancelarul Merkel sunt reprezentați adesea în montaje fotografice 
însoțite de simboluri naziste și/sau în uniforma nazistă, iar politicile germane sunt descrise 
utilizând terminologia specifică războaielor. Petiționarul afirmă că instituțiile europene nu 
analizează în mod sistematic aceste articole pentru conținutul lor în care se exprimă ură și se 
aduc insulte străinilor. El consideră că Europa alege mai curând să ignore acest aspect decât 
să adopte o poziție împotriva articolelor de presă care instigă la ură.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Comisia reamintește că Uniunea nu are competența generală de a propune legislație în 
domeniul libertății presei. Este, în general, de competența statelor membre să stabilească 
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norme detaliate privind modul în care presa și mass-media ar trebui organizate și reglementate 
în țara respectivă.

Comisia combate discursurile rasiste și care incită la ură xenofobă prin Decizia-cadru 
2008/913/JAI1, care condamnă incitarea publică intenționată la violență sau ură pe criterii de 
rasă, culoare, religie, proveniență sau origine națională sau etnică. În plus, Directiva 
2010/13/UE2 interzice orice formă de incitare la ură pe criterii de rasă, sex, religie sau 
naționalitate în toate serviciile media audiovizuale.

Decizia-cadru și directiva susmenționate nu oferă un temei juridic care ar permite crearea unui 
sistem de avertizare rapidă după cum sugerează petiționarul.

Mai precis, deși Comisia supraveghează punerea în aplicare de către statele membre a 
Deciziei-cadru 2008/913/JAI, este de competența autorităților naționale, cum ar fi poliția și 
tribunalele, să investigheze orice cazuri concrete și să stabilească dacă acestea pot fi 
considerate ca incitare publică intenționată la violență sau ură din motivele menționate.  
Același lucru se aplică și Directivei 2010/13/UE, în cazul căreia responsabilitatea pentru 
aplicarea normelor aparține în esență statelor membre în care se consideră că are loc serviciul. 
În mod excepțional, un stat care primește serviciul își poate limita recepția sau retransmisia 
dacă acesta încalcă standardele naționale cu privire la discursurile care exprimă ură, ceea ce 
necesită notificarea prealabilă a Comisiei.

Comisia va continua să acorde o atenție deosebită punerii în aplicare corecte a Deciziei-cadru 
2008/913/JAI, precum și a Directivei 2010/13/UE. În 2013, Comisia va publica primul raport 
cu privire la punerea în aplicare a Deciziei-cadru 2008/913/JAI. După cum se explică mai sus, 
Comisia nu este totuși în poziția de a înființa un centru de avertizare rapidă.

                                               
1 Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii 

ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, JO L 328, 6.12.2008, p. 55–58.
2 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite 

prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii 
mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), JO L 95, 15.4.2010.


