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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

27.2.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0935/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais(-ā) R. A., 
par tiesību aktiem attiecībā uz privātpersonu tīmekļa vietnēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs(-a) aicina pieņemt Eiropas regulējumu par tīmekļa vietnēm un 
tiešsaistes emuāriem, kurus pārvalda privātpersonas.

Jo īpaši lūgumraksta iesniedzējs(-a) prasa aizliegt ļoti pornogrāfiska satura izplatīšanu vai 
tāda satura izplatīšanu, kas ir īpaši aizvainojošs attiecībā uz reliģiskiem simboliem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 14. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Eiropas Savienības kompetencē ir nepilngadīgo aizsardzība audiovizuālo mediju pakalpojumu 
jomā (AVMPD 12. un 27. pants1). Ir aizliegti televīzijas raidījumi, kas „varētu nopietni kaitēt” 
nepilngadīgo attīstībai (t. i., pornogrāfija vai nepamatota vardarbība). Raidījumus, kas varētu 
tikai „kaitēt” nepilngadīgajiem, var pārraidīt tikai tādā gadījumā, ja, izvēloties apraides laiku 
vai izmantojot jebkuru citu tehnisku līdzekli (piemēram, šifrēšanu), tiek nodrošināts, ka 
nepilngadīgie parastos apstākļos tos nedzirdēs vai neredzēs. Turklāt, ja šādi raidījumi nav 
šifrēti, pirms to pārraides jābūt akustiskam brīdinājuma signālam vai tie skaidri jāiezīmē ar 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīva 2010/13/ES par to, lai 
koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus 
par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu.
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vizuālu simbolu visā raidījuma garumā. Raidījumus, kas „varētu nopietni kaitēt” nepilngadīgo 
attīstībai, drīkst sniegt kā pakalpojumus pēc pieprasījuma, tomēr tos var darīt pieejamus tikai 
tādā veidā, lai nepilngadīgie parastos apstākļos tos nedzirdētu vai neredzētu. To varētu 
nodrošināt, izmantojot PIN kodus vai citas sarežģītākas vecuma pārbaudes sistēmas. 
Raidījumus, kas varētu tikai „kaitēt”, var sniegt kā pakalpojumus pēc pieprasījuma bez 
ierobežojumiem.

Tomēr Eiropas Savienība nav pilnvarota rīkoties ļoti pornogrāfiska satura izplatīšanas jomā 
vai tāda satura izplatīšanas jomā, kas ir īpaši aizvainojošs attiecībā uz reliģiskiem simboliem 
un kas tiek ievietots personiskās tīmekļa vietnēs. Par šāda satura izplatīšanu personiskās 
tīmekļa vietnēs ir atbildīgas dalībvalstis saskaņā ar subsidiaritātes principu, un, veicot 
darbības šajā jomā, būtu jāievēro dažādo pamattiesību līdzsvars. 


