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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1907/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais U. P., par 
uznirstošajiem logiem un nevēlamiem reklāmas video klipiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret aizvien biežāk sastopamo agresīvo uznirstošo logu 
reklāmu izmantošanu tiešsaistē, norādot, ka pastāvošās reklāmu bloķēšanas programmas 
neatrisina problēmu, jo tās bloķē arī noderīgus un nepieciešamus uznirstošos logus.
Lūgumraksta iesniedzējs arī iebilst pret nevēlamiem reklāmas video klipiem, kas parādās uz 
datoru monitoriem lietotāju uzmanības pievēršanai un ko ir grūti izslēgt vai aizvērt. Viņš pauž 
viedokli, ka šāda agresīva reklāma ir bīstama, un uzskata, ka uznirstošie logi un reklāmas 
video klipi būtu jāaizliedz. Viņš arī vaicā, vai tie nav uzskatāmi par konkurenci kropļojošiem 
elementiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 30. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret aizvien biežāk sastopamo agresīvo uznirstošo logu 
reklāmu izmantošanu tiešsaistē, norādot, ka pastāvošās reklāmu bloķēšanas programmas 
neatrisina problēmu, jo tās bloķē arī noderīgus un nepieciešamus uznirstošos logus. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī iebilst pret nevēlamiem reklāmas video klipiem, kas parādās uz 
datoru monitoriem lietotāju uzmanības pievēršanai un ko ir grūti izslēgt vai aizvērt. Viņš pauž 
viedokli, ka šāda agresīva reklāma ir bīstama, un uzskata, ka uznirstošie logi un reklāmas 
video klipi būtu jāaizliedz. Viņš arī vaicā, vai tie nav uzskatāmi par konkurenci kropļojošiem 
elementiem.
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Pirmkārt, ir svarīgi novērtēt, ka šie tā dēvētie uznirstošie logi patiešām ir sava veida 
reklāma/ komerciāli paziņojumi. Informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēji ar šo saziņu 
vēlas reklamēt kāda veida produktu vai pakalpojumu vai arī mēģina iegūt vairāk informācijas 
par saviem lietotājiem/ pakalpojumu saņēmējiem. Šī darbība ietilpst Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvas (2000/31/EK1) darbības jomā, jo tas ir informācijas sabiedrības 
pakalpojums. 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja ierosinājumu par vispārēju aizliegšanu ir būtiski uzsvērt, 
ka šādu pakalpojumu vispārējs aizliegums faktiski būtu vispārējs nesamērīgs šķērslis šo 
pakalpojumu sniegšanai un varētu tikt uzskatīts par Elektroniskās tirdzniecības direktīvas 
pārkāpumu. Elektroniskās tirdzniecības direktīvā jau ir skaidri noteiktas prasības attiecībā uz 
pārredzamību, saskaņā ar kurām pakalpojuma saņēmējs ir sīki jāinformē par piegādātāju, un 
tādējādi viņš principā var iebilst pret turpmākiem uznirstošiem logiem.

Direktīvā ir noteikta prasība šādu pakalpojumu sniedzējiem, lai tie būtu tieši un nepārtraukti 
pieejami saņēmējiem, un noteikts, ka šāda pakalpojuma saņēmējam jābūt iespējai viegli 
sazināties ar pakalpojuma sniedzēju. Ja lūgumraksta iesniedzējs konstatē, ka ir kādas 
konkrētas tīmekļa vietnes, kurās viņam traucē šādi uznirstošie logi, viņam vajadzētu būt 
iespējai viegli sazināties ar pakalpojuma sniedzēju. Ja lūgumraksta iesniedzējam ir 
problemātiski to izdarīt, viņš var arī tieši sazināties ar valstu kontaktpunktiem, kas izveidoti 
saskaņā ar Elektroniskās tirdzniecības direktīvas 19. panta 4. punktu un kam būtu jāpalīdz 
risināt šādas problēmas.

Vācijā šāds valsts kontaktpunkts ir: 

Euro-Info-Verbraucher e.V.
eCommerce-Verbindungsstelle
Rehfusplatz 11
D - 77694 Kehl

Felix Braun
Tālr. +49 7851 991 48 21
Fakss +49 7851 991 48 11

E-pasts: braun@euroinfo-kehl.eu

Tīmekļa vietne: www.ecommerce-verbindungsstelle.de

Ja uznirstošie logi atbilst nevēlamu komerciāla satura paziņojumu definīcijai Direktīvas 
2009/136/EK 13. panta 1. punktā, pakalpojuma sniedzējam ir jāievēro konkrētas prasības 
attiecībā uz šādiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem, piemēram, pienākums nevēlamu 
komerciāla satura paziņojumu sniedzējiem regulāri izskatīt un ievērot atsacīšanās reģistru, 
kurā var reģistrēties fiziskas personas, kas nevēlas saņemt šādus komercziņojumus (saskaņā ar 
Elektroniskās tirdzniecības direktīvas 7. pantu).”
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