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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0898/2011, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais A. T., 
par interneta brīvības trūkumu Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Grieķijas tieslietu ministra plāniem iecelt īpašu 
komiteju, kas būtu atbildīga par emuāru autoru un interneta lietotāju noteikšanu un par 
nelikumīgo darbību saraksta paplašināšanu, saistībā ar kuru tiek atļauta konfidenciālas 
informācijas publicēšana izmeklēšanas un precizēšanas nolūkos. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka šis pasākums ir Eiropas Cilvēktiesību konvencijas noteikumu pārkāpums attiecībā 
uz vārda brīvību un tiesībām uz taisnīgu tiesu, un viņš aicina Eiropas Parlamentu noskaidrot, 
cik lielā mērā attiecīgo lietu (kurā internets ir elektronisko plašsaziņas līdzekļu veids) var 
uzskatīt par pārkāpumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Komisija savas kompetences robežās atbalsta vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu 
kā demokrātiskas sabiedrības pīlārus. Šīs pamatvērtības ir ietvertas Pamattiesību hartas 
11. pantā. Pamattiesību hartas 47. pantā ir atzītas arī tiesības uz taisnīgu tiesu. Tomēr 
atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību 
Eiropas Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties pamattiesību jomā. Saskaņā ar ES 
Pamattiesību hartas 51. pantu harta ir piemērojama dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno ES 
tiesību aktus.
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Nepastāv ES tiesību akti par vārda brīvību interneta saziņā kā tādā.

Tomēr jebkurai personas datu apstrādei jāatbilst valsts noteikumiem, ar ko transponēta 
Direktīva 95/46/EK, izņemot gadījumus, kad apstrāde attiecas uz vienu no izņēmumiem, kas 
minēts direktīvas 3. panta 2. punktā. Saskaņā ar 9. pantu Datu aizsardzības direktīvā 
(95/46/EK), kas attiecas uz visu personas datu apstrādi pilnībā vai daļēji ar automatizētiem 
līdzekļiem un uz personas datu, kuri ir iekļauti vai kurus paredzēts iekļaut sistematizētā 
kartotēkā, apstrādi, kura netiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, dalībvalstīm jānodrošina, 
ka pamattiesības uz privātumu ir saskaņotas ar vārda brīvību.

Komisija nav kompetenta izvērtēt iespējamos Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECTK) 
pārkāpumus. Iestāde, kurai ir tiesības to darīt, ir Eiropas Cilvēktiesību tiesa, kurā sūdzību var 
iesniegt ikviena persona, kas uzskata, ka kādas no tās pamattiesībām ir pārkāptas.

Secinājums

Komisija norāda, ka ar minēto hartu netiek paplašināta Savienības tiesību aktu piemērošanas 
joma, paplašinot Savienības pilnvaras. Attiecībā uz iespējamajiem ECTK pārkāpumiem 
Komisija lūgumraksta iesniedzējam vēlas norādīt uz iespēju izmantot attiecīgos valsts 
tiesiskos procesus.


