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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1299/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais T. P., par 
Eiropas līmeņa pasākumiem, lai aizliegtu ekstrēmi labējā spārna simbolu 
izplatīšanu un holokausta noliegšanu tiešsaistē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka bažas par regulāru nacistu propagandas izplatīšanu tiešsaistē 
tādās valstīs kā Dānija un Zviedrija, aizbildinoties ar vārda brīvību. Viņš apgalvo, ka šādi 
notikumi grauj cilvēka cieņu un vienlīdzības un mierīgas līdzāspastāvēšanas principu. Viņš 
aicina aizliegt šādu materiālu izplatīšanu un ierosināt lietu pret personām, kuras to neievēro.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Komisija atgādina, ka fašisms, nacisms un citas totalitārās ideoloģijas nav saderīgas ar tiem 
principiem, saskaņā ar kuriem ir veidota Eiropas Savienība.

Nacionālsociālistiskas propagandas izplatīšana, kā to apraksta lūgumraksta iesniedzējs, nav 
aizliegta ES līmenī. Tomēr Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmumā 
Nr. 2008/913/JHA par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un 
ksenofobijas veidiem un izpausmēm ir risināts jautājums par tādu materiālu publisku 
izplatīšanu, kas mudina uz rasistisku un ksenofobisku vardarbību vai naidu.

Saskaņā ar minēto pamatlēmumu dalībvalstis soda — ar efektīviem, samērīgiem un 
preventīviem kriminālsodiem — par tādu publisku traktātu, attēlu vai citu materiālu 
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izplatīšanu, kas publiski aicina uz vardarbību vai naidu, kas vērsts pret personu grupu vai 
šādas grupas locekli, ko raksturo rase, ādas krāsa, reliģija, izcelsme, nacionālā vai etniskā 
piederība. Šis aizliegums attiecas arī uz minēto materiālu izplatīšanu tiešsaistē. Par publisku 
nacistu noziegumu attaisnošanu, noliegšanu vai rupju banalizēšanu, ja darbība tiek veikta tā, 
lai izraisītu vardarbību vai naidu pret attiecīgo grupu vai šādas grupas locekli, arī ir paredzēts 
sods. Dalībvalstis ievēro šo pamatlēmumu, transponējot to pienācīgi savos valsts tiesību aktos
līdz 2010. gada 28. novembrim.

Komisija ir apņēmusies uzraudzīt šī pamatlēmuma īstenošanu pēc iespējas atklātākā veidā 
saskaņā ar pilnvarām, ko tai piešķīris līgums. Šim nolūkam ir izveidota ekspertu grupa.

Visbeidzot, Komisija norāda, ka dalībvalstu uzdevums ir veikt nepieciešamos pasākumus, 
īpaši izglītības un informācijas jomā, lai nodrošinātu piemiņas saglabāšanu par fašisma un 
nacisma kriminālajiem un totalitārajiem noziegumiem.”


