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Temats: Lūgumraksts Nr. 0845/2012 ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais U. O., par 
agrīnās brīdināšanas centra izveidi tādu rakstu izpētei presē, kas kurina 
naidu starp tautām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina izveidot agrīnās trauksmes novērošanas centru, kur veiktu 
tādu rakstu izpēti, kas satur naidīgus izteikumus un kurina naidu starp tautām Eiropā. Šajā 
sakarā viņš atsaucas uz rakstiem britu presē, kas satur naidīgus izteikumus par vāciešiem un 
Vāciju. Viņš īpaši norāda uz atsaucēm par Otro Pasaules karu un mājieniem, ka Vācija vēlas 
dominēt Eiropā ekonomiskajā un politiskajā jomā, un uzsver, ka šāda tendence līdz ar finanšu 
krīzes sākumu ir kļuvusi aizvien izteiktāka. Viņš turklāt atzīmē, ka tādi Vācijas politiskie 
vadītāji kā kanclere A. Merkel tiek regulāri rādīti fotomontāžās, kurās attēlota nacistu 
simbolika vai nacistu formas tērps, un Vācijas politika tiek aprakstīta, izmantojot ar karu 
saistītus terminus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Eiropas institūcijas neveic šādu 
publikāciju sistemātisku izpēti, kas ir aizskarošas un kurina naidu pret ārzemniekiem. Viņš 
uzskata, ka Eiropa piever acis tā vietā, lai ieņemtu nostāju pret tādām publikācijām presē, kas 
ir naidu kurinošas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Komisija atgādina, ka Savienībai nav vispārējas kompetences ierosināt tiesību aktus attiecībā 
uz preses brīvību. Ir vispārpieņemts, ka katra dalībvalsts sniedz sīki izstrādātus noteikumus 
par preses un plašsaziņas līdzekļu organizēšanu un regulēšanu attiecīgajā valstī.
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Komisija cīnās pret rasismu un ksenofobiskiem naidu kurinošiem izteikumiem, pieņemot 
Pamatlēmumu 2008/913/TI1, kas nosaka sodu par apzinātu sabiedrības kūdīšanu uz varmācību 
vai naidu, pamatojoties uz rasi, ādas krāsu, reliģisko piederību, izcelsmi vai tautisko vai 
etnisko piederību. Turklāt Direktīva 2010/13/ES2 visos audiovizuālajos plašsaziņas līdzekļos 
aizliedz kūdīšanu uz naidu, pamatojoties uz rasi, dzimumu, reliģisko piederību vai tautību.

Minētais pamatlēmums un direktīva nenodrošina tiesisko pamatojumu, kas ļautu izveidot 
lūgumraksta iesniedzēja piedāvāto agrīnās brīdināšanas sistēmu.

Precīzāk, Komisijai uzrauga, kā dalībvalstis īsteno Pamatlēmumu 2008/913/IT, taču tādām šo 
valstu iestādēm kā policijai un tiesai ir pienākums izmeklēt jebkuru konkrēto gadījumu un 
noteikt, vai to var traktēt kā apzinātu sabiedrības kūdīšanu uz varmācību vai naidu, kas 
pamatojas uz minētajām norādēm. Tas pats attiecas uz Direktīvu 2010/13/ES, saskaņā ar kuru 
atbildību par noteikumu īstenošanu galvenokārt uzņemas dalībvalsts, kurā šie pakalpojumi 
tiek uzskatīti par sniegtiem. Izņēmuma gadījumā dalībvalsts, kas pakalpojumu saņem, var 
ierobežot tā uztveršanu un retranslāciju, ja šis pakalpojums pārkāpj standartus, kas 
piemērojami attiecībā uz nacionālā naida kurināšanu, par šiem pasākumiem iepriekš paziņojot 
Komisijai. 

Komisija arī turpmāk veltīs īpašu uzmanību gan Pamatlēmuma 2008/913/IT, gan 
Direktīvas 2010/13/ES pareizai īstenošanai. Komisija 2013. gadā publicēs pirmo ziņojumu 
par Pamatlēmuma 2008/913/IT īstenošanu. Kā norādīts iepriekš, Komisija tomēr nav tiesīga 
izveidot agrīnās brīdināšanas centru.

                                               
1 Padomes Pamatlēmums 2008/913/TI (2008. gada 28. novembris) par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret 

noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm, OV L 328, 6.12.2008.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un 

administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu 
(Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva), OV L 95, 15.4.2010.


