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ĪSS PAMATOJUMS

Seksuāla vardarbība pret bērniem tiešsaistē ir tik smags nodarījums, kas rada tik briesmīgas 
sekas visos cietušā dzīves aspektos, ka to nekādā gadījumā nevar uztvert vieglprātīgi. 
Vienlaikus jānorāda uz sprādzienveidīgo interneta izmantošanas pieaugumu, arvien pieaugošo 
instrumentu un lietojumprogrammu skaitu, kas pārveidojis to par patvērumu pornogrāfiska 
satura meklētājiem, no kuriem jaunākie ir vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Atkarībai no 
pornogrāfijas ir nopietna ietekme uz cilvēka prātu, jo pornogrāfija rada ļoti sagrozītu skatu uz 
cilvēka ķermeni, attiecībām un mijiedarbību starp sievietēm un vīriešiem. Tam jāpievieno 
arvien pieaugošā problēma ar seksuāla rakstura iebiedēšanu tiešsaistē, kas vērsta uz 
neaizsargātām sievietēm un meitenēm, piemēram, ļoti plaši aplūkotajā Milas gadījumā. Viņa 
bija Francijas LGBT kopienai piederīga vidusskolniece, kurai 2020. gada sākumā bija 
jānosaka aizsardzība un kurai bija jāaiziet no skolas pēc tiešsaistē izteiktiem izvarošanas un 
nāves draudiem, jo viņa bija kritizējusi islāmu. Visbeidzot, arī gadiem ilgi viltus apgalvojumi 
par seksuālu vardarbību pamato to, ka dalībvalstu attiecīgās iestādes veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai šo apzināti viltoto lietu autori tiktu saukti pie pilnīgas juridiskas atbildības. 
Kopumā ikvienā situācijā — sākot no brīža, kad pastāv aizdomas par seksuālu noziegumu 
pret bērnu, un līdz pat kriminālvajāšanai un sankcijām, kas vērstas pret likumpārkāpēju, ir 
jāpiemēro visi piesardzības pasākumi un jāizmanto paraugprakse, lai uzvarētu tiesiskums. 
Šķiet, ka dažkārt tiesas spriešanu var traucēt un nevainīgu cilvēku sodīšanu var veicināt arī 
procesuālas kļūdas vai krimināllietas, kas sāktas, pamatojoties uz nepatiesām apsūdzībām par 
seksuālām darbībām pret bērniem. Tādēļ ir būtiski, lai nevainīguma prezumpcijas princips 
nekad netiktu pārkāpts situācijās, kad cilvēku tur aizdomās par seksuālu vardarbību pret 
bērniem tiešsaistē. Lai pašos pamatos risinātu problēmu par seksuālu vardarbību pret bērniem 
tiešsaistē, cita starpā ir nepieciešama skolu un vecāku spēku apvienošana ar mērķi izglītot 
bērnus, lai viņi iesaistītos vien tādās attiecībās, kurās saglabājas viņu pašcieņa pret sevi, savu 
ķermeni, savu paštēlu un arī cieņa pret citiem. Cieņa pret sevi un pret citiem rodas tad, ja 
cilvēks novērtē otru, balstoties uz viņa emocionālo un garīgo dimensiju, un nepadarot par 
objektu cita cilvēka ķermeni. Visbeidzot, mēs paužam nožēlu, ka nav pieejams pietiekami 
daudz datu par personām, kas notiesātas par vardarbību pret bērniem, un pieprasām, lai 
kompetentie dalībnieki pastiprinātu centienus šajā jomā. Tomēr tas nav pretrunā ar to, cik 
svarīgi ir veikt pasākumus attiecībā uz e-privātuma tiesībām tikai tiktāl, ciktāl tas ir 
nepieciešams un likumīgi atļauts, kā norādīts Komisijas priekšlikumā.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Seksuāla vardarbība pret bērniem 
un bērnu seksuāla izmantošana ir nopietns 
cilvēktiesību pārkāpums, jo īpaši attiecībā 
uz bērnu tiesībām tikt aizsargātiem pret 
jebkāda veida vardarbību, ļaunprātīgu 
izmantošanu un atstāšanu novārtā, sliktu 
izturēšanos vai ekspluatāciju, tostarp 
seksuālu vardarbību, kā paredzēts 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1989. gada Konvencijā par bērna tiesībām 
un Hartā. Digitalizācija sabiedrībai un 
ekonomikai ir devusi daudz ieguvumu, bet 
arī radījusi problēmas, tostarp aizvien 
lielāku seksuālu vardarbību pret bērniem 
tiešsaistē. Bērnu aizsardzība tiešsaistē ir 
viena no Savienības prioritātēm. Komisija 
2020. gada 24. jūlijā pieņēma ES 
stratēģiju efektīvākai cīņai pret bērnu 
seksuālu izmantošanu9 (Stratēģija), kuras 
mērķis ir Savienības līmenī efektīvi reaģēt 
uz noziegumiem, kas saistīti ar seksuālu 
vardarbību pret bērniem.

(4) Seksuāla vardarbība pret bērniem 
un bērnu seksuāla izmantošana ir nopietns 
cilvēktiesību pārkāpums, jo īpaši attiecībā 
uz bērnu tiesībām tikt aizsargātiem pret 
jebkāda veida vardarbību, ļaunprātīgu 
izmantošanu un atstāšanu novārtā, sliktu 
izturēšanos vai ekspluatāciju, tostarp 
seksuālu vardarbību, kā paredzēts 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1989. gada Konvencijā par bērna tiesībām 
un Hartā. Turklāt Stambulas konvencijā ir 
atzīts, ka meitenes bieži vien ir pakļautas 
nopietnai ar dzimumu saistītai 
vardarbībai, tostarp kibervardarbībai. 
Digitalizācija sabiedrībai un ekonomikai ir 
devusi daudz ieguvumu, bet arī radījusi 
problēmas, jo īpaši aizvien lielāku seksuālu 
vardarbību pret bērniem un bērnu 
seksuālu izmantošanu tiešsaistē, turklāt šī 
parādība saasinājusies Covid-19 
pandēmijas laikā, un notiekošā iemesls ir 
plašāka piekļuve iespējamiem upuriem un 
krasi pieaugusī apmaiņa ar seksuālu 
vardarbību pret bērniem atspoguļojošiem 
materiāliem starp šādiem 
likumpārkāpējiem. Covid-19 pandēmijas 
laikā ir pieaudzis arī bērna 
iedraudzināšanas gadījumu skaits, tostarp 
palielinājies pašradītā satura apjoms. 
Turklāt tas, ka likumpārkāpēji aizvien 
biežāk ļaunprātīgi izmanto privātumu 
veicinošas tehnoloģijas, lai slēptu savas 
šausminošās darbības, tiesībaizsardzības 
iestādēm arvien vairāk apgrūtina 
uzdevumu novērst, atklāt un izmeklēt 
bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē un 
saukt pie atbildības par to. Saskaņā ar 
Eiropola sniegto informāciju 
anonimizācijas instrumentu izplatīšanās 
un lielāks seksuālu vardarbību pret 
bērniem atspoguļojošu materiālu apjoms 
arī varētu radīt lielāku atkārtotas 
viktimizācijas risku8a. Bērnu aizsardzība 
tiešsaistē ir viena no Savienības 
prioritātēm, jo bērni ir visneaizsargātākie 
mūsu sabiedrībā un paši nespēj sevi 
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aizstāvēt.
_________________ _________________

8a Eiropola ziņojums “Exploiting 
isolation: Offenders and victims of online 
child sexual abuse during the Covid-19 
pandemic” (“Ekspluatējot izolāciju: 
Likumpārkāpēji un no seksuālas 
vardarbības pret bērniem tiešsaistē 
cietušie Covid-19 pandēmijas laikā”), 
publicēts 2020. gada 19. jūnijā.

9 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “ES stratēģija 
efektīvākai cīņai pret bērnu seksuālu 
izmantošanu”, 24.7.2020., 
COM(2020) 607 final.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Meitenes un jaunas sievietes ir 
īpaši pakļautas seksuālas vardarbības un 
seksuālas izmantošanas riskam, un viņas 
iesaistītas lielākajā daļā gadījumu, kad 
seksuāla vardarbība pret bērniem notiek 
tiešsaistē. Organizācijas THORN un 
Kanādas Bērnu aizsardzības centra dati 
rāda, ka 80 % no seksuālas vardarbības 
cietušo bērnu bija meitenes. Saskaņā ar 
organizācijas INHOPE 2019. gada 
ziņojumu 91 % cietušo bija meitenes, 7 % 
bija zēni un cietušo vidējais vecums 
samazinās, proti, 92 % cietušo ir jaunāki 
par 13 gadiem. Atbilstoši 2017. gada 
starptautiskajam ziņojumam par bērnu 
prostitūciju, bērnu pornogrāfiju un bērnu 
tirdzniecību seksuālas izmantošanas 
nolūkā (ECPAT) dzimumnoziegumus pret 
bērniem galvenokārt veic vīrieši1a, un to 
svarīgi ņemt vērā, izstrādājot svarīgākos 
rādītājus. Tādēļ ir svarīgi, lai meitenēm 
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un zēniem būtu piekļuve drošiem, 
pieejamiem un vecumam piemērotiem 
kanāliem, lai bez bailēm ziņotu par 
vardarbību, jo īpaši, ja vardarbības 
izdarītājs pieder cietušā tuvākajam lokam, 
jo parasti šādos gadījumos ziņošanas 
līmenis ir zems.
_________________
1a ECPAT izdevums “End Child Sexual 
Exploitation International Report” 
(“Bērnu seksuālas izmantošanas 
izbeigšanas starptautiskais ziņojums”), 
publicēts 2017. gada aprīlī; 
https://www.ecpat.org/wp-
content/uploads/2017/04/Journal_No12-
ebook.pdf

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Komisija 2020. gada 24. jūlijā 
pieņēma ES stratēģiju efektīvākai cīņai 
pret bērnu seksuālu izmantošanu1a 
(Stratēģija), kuras mērķis ir Savienības 
līmenī efektīvi reaģēt uz noziegumiem, 
kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret 
bērniem, pienācīgi ņemot vērā atšķirīgos 
seksuālās vardarbības veidus, ar kuriem 
saskaras meitenes un zēni. Stratēģijas 
ietvaros Komisija paziņoja, ka tā ierosinās 
tiesību aktus vairākās nozarēs, tostarp ir 
nepieciešami “skaidri obligāti pienākumi 
atklāt seksuālu vardarbību pret bērniem 
tiešsaistē un ziņot par to, jo tie 
nodrošinātu lielāku skaidrību un 
noteiktību gan tiesībaizsardzības iestāžu, 
gan attiecīgo privātā sektora dalībnieku 
darbā, ko tie veic, lai cīnītos pret 
vardarbību tiešsaistē”. Neatkarīgi no 
stratēģijas ir ļoti nepieciešami preventīvi 
pasākumi un mērķtiecīgāka pieeja, lai 
ņemtu vērā dažādu neaizsargātu bērnu 
grupu, jo īpaši meiteņu, īpašos apstākļus 

https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
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un vajadzības.
_________________
1a Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “ES stratēģija 
efektīvākai cīņai pret bērnu seksuālu 
izmantošanu”, 24.7.2020., 
COM(2020)0607 final.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Daži numurneatkarīgu starppersonu 
sakaru pakalpojumu sniedzēji, piemēram, 
tīmekļa pasta un ziņojumapmaiņas 
pakalpojumu sniedzēji, jau izmanto īpašas 
tehnoloģijas, lai brīvprātīgi atklātu 
seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē 
un ziņotu par to tiesībaizsardzības iestādēm 
un organizācijām, kas darbojas sabiedrības 
interesēs pret seksuālu vardarbību pret 
bērniem, vai lai izņemtu materiālus, kuros 
atspoguļota seksuāla vardarbība pret 
bērniem. Šīs organizācijas izmanto valstu 
palīdzības dienestus ziņošanai par 
materiāliem, kuros atspoguļota seksuāla 
vardarbība pret bērniem, kā arī tās vēršas 
pie organizācijām, kuru mērķis ir 
samazināt bērnu seksuālu izmantošanu un 
novērst bērnu pakļaušanu netaisnībai 
(viktimizāciju), gan ES, gan trešās valstīs. 
Šīm brīvprātīgajām darbībām kopā ir liela 
nozīme cietušo identificēšanā un glābšanā, 
kā arī materiālu, kuros atspoguļota 
seksuāla vardarbība pret bērniem, 
turpmākas izplatīšanas samazināšanā, 
vienlaikus arī palīdzot identificēt un 
izmeklēt likumpārkāpējus un novērst 
nodarījumus, kas saistīti ar seksuālu 
vardarbību pret bērniem.

(5) Numurneatkarīgiem starppersonu 
sakaru dienestiem ir liela nozīme bērnu 
seksuālas izmantošanas gadījumu 
atklāšanā tiešsaistē un seksuālu 
vardarbību pret bērniem atspoguļojošu 
materiālu izņemšanā no savām 
platformām, lai izvairītos no turpmākas 
viktimizācijas, jo šāda materiāla ikkatra 
jauna vizualizācija nodara kaitējumu 
cietušajam. Daži numurneatkarīgu 
starppersonu sakaru pakalpojumu 
sniedzēji, piemēram, tīmekļa pasta un 
ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēji, 
jau izmanto īpašas tehnoloģijas, lai 
brīvprātīgi atklātu seksuālu vardarbību pret 
bērniem tiešsaistē un ziņotu par to 
tiesībaizsardzības iestādēm un 
organizācijām, kas darbojas sabiedrības 
interesēs pret seksuālu vardarbību pret 
bērniem un bērnu izmantošanu, vai lai 
atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem 
atspoguļojošus materiālus savos 
pakalpojumos, izņemtu šādus materiālus 
no saviem pakalpojumiem un ziņotu par 
tiem. Lai varētu identificēt cietušos 
bērnus un lai numurneatkarīgu 
starppersonu sakaru pakalpojumu 
sniedzēji varētu pienācīgi identificēt 
atklāšanas kļūdas, par visiem 
gadījumiem, kad ir konstatēta iespējama 
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seksuāla vardarbība pret bērniem 
tiešsaistē, būtu jāziņo tiesībaizsardzības 
iestādēm un organizācijām, kas darbojas 
sabiedrības interesēs pret seksuālu 
vardarbību pret bērniem. Šīs organizācijas 
izmanto valstu palīdzības dienestus 
ziņošanai par materiāliem, kuros 
atspoguļota seksuāla vardarbība pret 
bērniem, kā arī tās vēršas pie 
organizācijām, kuru mērķis ir samazināt 
bērnu seksuālu izmantošanu un novērst 
bērnu pakļaušanu netaisnībai 
(viktimizāciju), gan ES, gan trešās valstīs. 
Šīm brīvprātīgajām darbībām kopā ir liela 
nozīme cietušo identificēšanā un glābšanā, 
kā arī materiālu, kuros atspoguļota 
seksuāla vardarbība pret bērniem un bērnu 
seksuāla izmantošana, turpmākas 
izplatīšanas samazināšanā, vienlaikus arī 
palīdzot identificēt un izmeklēt 
likumpārkāpējus un novērst nodarījumus, 
kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret 
bērniem un bērnu seksuālu izmantošanu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Līdz 2020. gada 20. decembrim 
persondatu apstrādi, ko veic 
numurneatkarīgu starppersonu sakaru 
pakalpojumu sniedzēji, izmantojot 
brīvprātīgus pasākumus nolūkā atklāt 
seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē 
un ziņot par to, un izņemt materiālus, kuros 
atspoguļota seksuāla vardarbība pret 
bērniem, reglamentē Regula (ES) 
2016/679.

(6) Līdz 2020. gada 20. decembrim 
persondatu apstrādi, ko veic 
numurneatkarīgu starppersonu sakaru 
pakalpojumu sniedzēji, izmantojot 
brīvprātīgus pasākumus nolūkā atklāt 
seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē 
un ziņot par to, un izņemt materiālus, kuros 
atspoguļota seksuāla vardarbība pret 
bērniem un bērnu seksuāla izmantošana, 
reglamentē Regula (ES) 2016/679.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvā 2002/58/EK nav īpašu 
noteikumu par persondatu un citu datu 
apstrādi saistībā ar elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniegšanu, lai atklātu 
seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē 
un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, 
kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret 
bērniem. Tomēr saskaņā ar Direktīvas 
2002/58/EK 15. panta 1. punktu 
dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai ierobežotu inter alia 
minētās direktīvas 5. un 6. pantā minēto 
tiesību un pienākumu darbības jomu, kas 
attiecas uz komunikācijas un informācijas 
plūsmas datu konfidencialitāti, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, kas saistīti ar seksuālu 
vardarbību pret bērniem, un sauktu pie 
atbildības par tiem. Šādu leģislatīvo 
pasākumu neesamības gadījumā un kamēr 
nav pieņemts jauns ilgtermiņa tiesiskais 
regulējums, lai Savienības līmenī efektīvi 
apkarotu seksuālu vardarbību pret bērniem, 
kā paziņots Stratēģijā, numurneatkarīgu 
starppersonu sakaru pakalpojumu 
sniedzējiem pēc 2020. gada 21. decembra 
nebūtu juridiska pamata savos 
pakalpojumos turpināt atklāt seksuālu 
vardarbību pret bērniem tiešsaistē un ziņot 
par to, un izņemt materiālus, kuros 
atspoguļota seksuāla vardarbība pret 
bērniem.

(7) Direktīvā 2002/58/EK nav īpašu 
noteikumu par persondatu un citu datu 
apstrādi saistībā ar elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniegšanu, lai atklātu 
seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē 
un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, 
kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret 
bērniem. Tomēr saskaņā ar Direktīvas 
2002/58/EK 15. panta 1. punktu 
dalībvalstis var pieņemt leģislatīvus 
pasākumus, lai ierobežotu inter alia 
minētās direktīvas 5. un 6. pantā minēto 
tiesību un pienākumu darbības jomu, kas 
attiecas uz komunikācijas un informācijas 
plūsmas datu konfidencialitāti, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, kas saistīti ar seksuālu 
vardarbību pret bērniem, un sauktu pie 
atbildības par tiem. Šādu valsts mēroga 
leģislatīvo pasākumu neesamības gadījumā 
un kamēr nav pieņemts jauns ilgtermiņa 
tiesiskais regulējums, lai Savienības līmenī 
efektīvi apkarotu seksuālu vardarbību pret 
bērniem, kā paziņots Stratēģijā, 
numurneatkarīgu starppersonu sakaru 
pakalpojumu sniedzējiem pēc 2020. gada 
21. decembra nebūtu juridiska pamata 
turpināt atklāt seksuālu vardarbību pret 
bērniem tiešsaistē un ziņot par to, atklāt 
seksuālu vardarbību pret bērniem 
atspoguļojošus materiālus savos 
pakalpojumos, izņemt šādus materiālus 
no saviem pakalpojumiem un ziņot par 
tiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tāpēc šī regula paredz pagaidu 
atkāpi no Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 
1. punkta un 6. panta, kas aizsargā 
komunikācijas un informācijas plūsmas 

(8) Tāpēc šī regula paredz pagaidu 
atkāpi no Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 
1. punkta un 6. panta, kas aizsargā 
komunikācijas un informācijas plūsmas 
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datu konfidencialitāti. Tā kā Direktīva 
2002/58/EK tika pieņemta, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
114. pantu, ir lietderīgi pieņemt šo regulu, 
balstoties uz to pašu juridisko pamatu. 
Turklāt ne visas dalībvalstis valsts līmenī ir 
pieņēmušas leģislatīvus pasākumus, lai 
ierobežotu minētajos noteikumos paredzēto 
tiesību un pienākumu darbības jomu 
saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK 15. 
panta 1. punktu, un šādu pasākumu 
pieņemšana ir saistīta ar būtisku 
sadrumstalotības risku, kas varētu negatīvi 
ietekmēt iekšējo tirgu.

datu konfidencialitāti. Tāpēc šajā regulā 
paredzētie aizsardzības pasākumi un 
nosacījumi attieksies uz brīvprātīgiem 
pasākumiem, kurus numurneatkarīgu 
starppersonu sakaru pakalpojumu 
sniedzēji Savienībā piemēro vienīgi 
nolūkā atklāt un ziņot par seksuālu 
vardarbību pret bērniem tiešsaistē un 
šādu seksuālu vardarbību pret bērniem 
atspoguļojošu materiālu atklāšanas, 
izņemšanas un ziņošanas par tiem 
nolūkā. Tā kā Direktīva 2002/58/EK tika 
pieņemta, pamatojoties uz Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 114. pantu, ir 
lietderīgi pieņemt šo regulu, balstoties uz 
to pašu juridisko pamatu. Turklāt ne visas 
dalībvalstis valsts līmenī ir pieņēmušas 
leģislatīvus pasākumus, lai ierobežotu 
minētajos noteikumos paredzēto tiesību un 
pienākumu darbības jomu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/58/EK 15. panta 1. 
punktu, un šādu pasākumu pieņemšana ir 
saistīta ar būtisku sadrumstalotības risku, 
kas varētu negatīvi ietekmēt iekšējo tirgu 
un pamattiesību aizsardzību, jo īpaši to 
bērnu tiesību aizsardzību, kuri visā 
Savienībā kļūst par seksuālas vardarbības 
pret bērniem tiešsaistē upuriem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tā kā šīs regulas vienīgais nolūks ir 
ļaut turpināt konkrētas pašreizējās 
darbības, kuru mērķis ir apkarot seksuālu 
vardarbību pret bērniem tiešsaistē, šajā 
regulā paredzētā atkāpe būtu jāattiecina 
tikai uz vispāratzītām tehnoloģijām, ko 
numurneatkarīgi starppersonu sakaru 
pakalpojumi pirms šīs regulas stāšanās 
spēkā regulāri izmantoja, lai atklātu 
seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē 
un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, 
kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret 

(11) Tā kā šīs regulas vienīgais nolūks ir 
ļaut turpināt konkrētas pašreizējās 
darbības, kuru mērķis ir apkarot seksuālu 
vardarbību pret bērniem tiešsaistē, šajā 
regulā paredzētā atkāpe būtu jāattiecina 
tikai uz vispāratzītām tehnoloģijām, ko 
numurneatkarīgi starppersonu sakaru 
pakalpojumi regulāri izmantoja, lai atklātu 
seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē 
un ziņotu par to, un izņemtu materiālus, 
kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret 
bērniem. Atsauce uz tehnoloģiju vajadzības 
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bērniem. Atsauce uz tehnoloģiju vajadzības 
gadījumā ietver jebkādu cilvēka veiktu 
pārskatīšanu, kas tieši saistīta ar 
tehnoloģijas izmantošanu un tās 
pārraudzību. Tāpēc attiecīgās tehnoloģijas 
izmantošanai nozarē vajadzētu būt ierastai, 
neprasot, lai visi pakalpojumu sniedzēji šo 
tehnoloģiju noteikti izmantotu, un 
neizslēdzot tehnoloģijas turpmāku attīstību 
privātuma aizsardzībai labvēlīgā veidā. 
Šajā ziņā nav būtiski, vai konkrēts 
pakalpojumu sniedzējs, kas vēlas izmantot 
šo atkāpi, jau izmanto šādu tehnoloģiju šīs 
regulas spēkā stāšanās dienā. Izmantoto 
tehnoloģiju veidiem vajadzētu būt tādiem, 
kas saskaņā ar nozares jaunākajiem 
sasniegumiem vismazāk pārkāpj 
privātumu, un tiem nebūtu jāietver tekstu 
saturošas komunikācijas sistemātiska 
filtrēšana un skenēšana, bet gan būtu 
jāizskata īpaša komunikācija tikai 
gadījumā, ja ir aizdomas par konkrētiem 
elementiem saistībā ar seksuālu 
vardarbību pret bērniem.

gadījumā ietver jebkādu cilvēka veiktu 
pārskatīšanu, kas tieši saistīta ar 
tehnoloģijas izmantošanu un tās 
pārraudzību. Tāpēc attiecīgās tehnoloģijas 
izmantošanai nozarē vajadzētu būt ierastai, 
neprasot, lai visi pakalpojumu sniedzēji šo 
tehnoloģiju noteikti izmantotu, un 
neizslēdzot tehnoloģijas turpmāku attīstību 
privātuma aizsardzībai labvēlīgā veidā. 
Šajā ziņā nav būtiski, vai konkrēts 
pakalpojumu sniedzējs, kas vēlas izmantot 
šo atkāpi, jau izmanto šādu tehnoloģiju šīs 
regulas spēkā stāšanās dienā. Izmantoto 
tehnoloģiju veidiem vajadzētu būt tādiem, 
kas saskaņā ar nozares jaunākajiem 
sasniegumiem vismazāk pārkāpj 
privātumu. Izmantotajām tehnoloģijām 
nevajadzētu būt spējīgām saprast saziņas 
saturu, bet tām tikai vajadzētu būt 
spējīgām atklāt modeļus, kas liecina par 
iespējamu seksuālu vardarbību pret 
bērniem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pārskatatbildību attiecībā uz darbībām, kas 
veiktas saskaņā ar atkāpi, pakalpojumu 
sniedzējiem katru gadu būtu jāpublicē 
ziņojumi par apstrādi, kas ietilpst šīs 
regulas darbības jomā, tostarp par 
apstrādāto datu veidu un apjomu, 
konstatēto gadījumu skaitu, pasākumiem, 
kas piemēroti, lai atlasītu un uzlabotu 
galvenos rādītājus, dažādo izmantoto 
tehnoloģiju kļūdu skaitu un īpatsvaru 
(pseidopozitīvi rezultāti), pasākumiem, kas 
piemēroti, lai ierobežotu kļūdu īpatsvaru, 
un panākto kļūdu īpatsvaru, saglabāšanas 
politiku un piemērotajiem datu 

(14) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pārskatatbildību attiecībā uz darbībām, kas 
veiktas saskaņā ar atkāpi, pakalpojumu 
sniedzējiem katru gadu būtu jāpublicē 
ziņojumi par apstrādi, kas ietilpst šīs 
regulas darbības jomā, tostarp par 
apstrādāto datu veidu un apjomu, 
konstatēto seksuālas vardarbības pret 
bērnu gadījumu skaitu, ja iespējams, 
identificējot datus pēc dzimuma, 
pasākumiem, kas piemēroti, lai atlasītu un 
uzlabotu galvenos rādītājus, dažādo 
izmantoto tehnoloģiju kļūdu skaitu un 
īpatsvaru (pseidopozitīvi rezultāti), 
pasākumiem, kas piemēroti, lai ierobežotu 
kļūdu īpatsvaru, un panākto kļūdu 
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aizsardzības pasākumiem. īpatsvaru, saglabāšanas politiku un 
piemērotajiem datu aizsardzības 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā paredz pagaidu un stingri 
ierobežotus noteikumus, ar ko atkāpjas no 
konkrētiem Direktīvā 2002/58/EK 
noteiktiem pienākumiem ar vienīgo mērķi 
ļaut numurneatkarīgu starppersonu sakaru 
pakalpojumu sniedzējiem turpināt 
izmantot tehnoloģijas persondatu un citu 
datu apstrādei, ciktāl tas nepieciešams, lai 
atklātu seksuālu vardarbību pret bērniem 
tiešsaistē un ziņotu par to, un izņemtu no 
saviem pakalpojumiem materiālus, kuros 
atspoguļota seksuāla vardarbība pret 
bērniem.

Šajā regulā paredz pagaidu un stingri 
ierobežotus noteikumus, ar ko atkāpjas no 
konkrētiem Direktīvā 2002/58/EK 
noteiktiem pienākumiem ar vienīgo mērķi 
ļaut numurneatkarīgu starppersonu sakaru 
pakalpojumu sniedzējiem izmantot 
tehnoloģijas persondatu apstrādei, ciktāl tas 
nepieciešami un samērīgi, lai atklātu 
seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē 
un ziņotu par to, un atklātu savos 
pakalpojumos seksuālu vardarbību pret 
bērniem atspoguļojošus materiālus, 
izņemtu šādus materiālus no saviem 
pakalpojumiem un ziņotu par tiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) bērnu pornogrāfijas materiāli, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/93/ES 2. panta c) punktā;

svītrots

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) “uzmākšanās”, kas ir:
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i) pieaugušā izteikts priekšlikums 
tikties ar dzimumpilngadības vecumu 
nesasniegušu bērnu nolūkā veikt kādu no 
nodarījumiem, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2011/93/ES1a 3. panta 4. punktā un 
5. panta 6. punktā; vai
ii) pieaugušā mēģinājums tikties ar 
dzimumpilngadības vecumu nesasniegušu 
bērnu nolūkā veikt kādu no 
nodarījumiem, kas paredzēti 5. panta 2. 
vai 3. punktā, ja pieaugušais prasa 
dzimumpilngadības vecumu 
nesasniegušam bērnam sniegt 
pornogrāfiskus materiālus, kuros attēlots 
šīs bērns.
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/93/ES (2011. gada 
13. decembris) par seksuālas vardarbības 
pret bērniem, bērnu seksuālas 
izmantošanas un bērnu pornogrāfijas 
apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2004/68/TI (OV L 335, 
17.12.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzmākšanās bērniem nolūkā 
iesaistīties seksuālās darbībās ar bērnu 
vai izgatavot bērnu pornogrāfiju, ko 
panāk:

svītrots

i) pievilinot bērnu, piedāvājot dāvanas vai 
citas priekšrocības,
ii) draudot bērnam ar negatīvām sekām, 
kas varētu būtiski ietekmēt bērnu,
iii) sniedzot bērnam pornogrāfiskus 
materiālus vai darot tos bērnam 
pieejamus;
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “pornogrāfisks priekšnesums”, kā 
definēts Direktīvas 2011/93/ES 2. panta e) 
punktā.

c) “pornogrāfisks priekšnesums”, kā 
definēts Direktīvas 2011/93/ES 2. panta e) 
punktā, tostarp atriebības pornogrāfija.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) “seksuāla piespiešana”, kā 
definēts Direktīvā 2011/93/ES;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 a) “bērns” ir ikviena 
dzimumpilngadības vecumu nesasniegusi 
persona;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 b) “seksuālu vardarbību pret bērniem 
atspoguļojošs materiāls” ir:
a) materiāls, kas atspoguļo bērnu 
pornogrāfiju, kā definēts Direktīvas 
2011/93/ES 2. panta c) punktā;
b) materiāls, kas atspoguļo bērnu 
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prostitūciju, kā definēts Direktīvas 
2011/93/ES 2. panta d) punktā;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašie pienākumi, kas izklāstīti Direktīvas 
2002/58/EK 5. panta 1. punktā un 6. pantā, 
neattiecas uz tādu persondatu un citu datu 
apstrādi saistībā ar numurneatkarīgu 
starppersonu sakaru pakalpojumu 
sniegšanu, kas ir noteikti nepieciešami 
tehnoloģijas izmantošanai vienīgi nolūkā 
izņemt materiālus, kuros atspoguļota 
vardarbība pret bērniem, un atklāt seksuālu 
vardarbību pret bērniem tiešsaistē vai ziņot 
par to tiesībaizsardzības iestādēm un 
organizācijām, kas darbojas sabiedrības 
interesēs pret seksuālu vardarbību pret 
bērniem, ar noteikumu, ka:

Īpašie pienākumi, kas izklāstīti Direktīvas 
2002/58/EK 5. panta 1. punktā un 6. pantā, 
neattiecas uz tādu persondatu apstrādi 
saistībā ar numurneatkarīgu starppersonu 
sakaru pakalpojumu sniegšanu, kas ir 
noteikti nepieciešami tehnoloģijas 
izmantošanai vienīgi nolūkā atklāt un 
izņemt materiālus, kuros atspoguļota 
vardarbība pret bērniem, un atklāt seksuālu 
vardarbību pret bērniem tiešsaistē vai ziņot 
par šiem abiem nodarījumiem 
tiesībaizsardzības iestādēm un 
organizācijām, kas darbojas sabiedrības 
interesēs pret seksuālu vardarbību pret 
bērniem, ar noteikumu, ka:

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apstrāde ir samērīga un attiecas 
tikai uz vispāratzītām tehnoloģijām, kuras 
numurneatkarīgu starppersonu sakaru 
pakalpojumu sniedzēji regulāri izmanto 
minētajam nolūkam pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā un kuras ir saskaņā ar 
nozarē izmantotajiem jaunākajiem 
sasniegumiem, un kuras vismazāk pārkāpj 
privātumu;

(a) apstrāde ir samērīga un attiecas 
tikai uz vispāratzītām tehnoloģijām, kuras 
numurneatkarīgu starppersonu sakaru 
pakalpojumu sniedzēji regulāri izmanto 
minētajam nolūkam, un kuras ir saskaņā ar 
nozarē izmantotajiem jaunākajiem 
sasniegumiem un vismazāk pārkāpj 
privātumu;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
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3. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) apstrāde aprobežojas ar to, kas ir 
absolūti nepieciešams, lai atklātu seksuālu 
vardarbību pret bērniem tiešsaistē un 
ziņotu par to, un izņemtu materiālus, kuros 
atspoguļota seksuāla vardarbība pret 
bērniem; gadījumā, ja seksuāla vardarbība 
pret bērniem tiešsaistē nav atklāta un 
apstiprināta, datus nekavējoties dzēš;

(d) apstrāde aprobežojas ar to, kas ir 
absolūti nepieciešams, lai atklātu seksuālu 
vardarbību pret bērniem tiešsaistē un 
ziņotu par to, un atklātu un izņemtu 
materiālus, kuros atspoguļota seksuāla 
vardarbība pret bērniem, un ziņotu par 
tiem; gadījumā, ja seksuāla vardarbība pret 
bērniem tiešsaistē nav atklāta un 
apstiprināta, attiecīgos datus nepieciešamo 
laika posmu glabā tikai šādiem mērķiem:

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – d punkts – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- ziņošanai par to un lai atbildētu uz 
samērīgiem tiesībaizsardzības un citu 
attiecīgo publisko iestāžu pieprasījumiem;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – d punkts – 2. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- attiecīgā lietotāja konta 
bloķēšanai;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – d punkts – 3. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- attiecībā uz datiem, kas ticami 
identificēti kā bērnu pornogrāfija — 
unikāla, nepārveidojama digitālā paraksta 
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(“jaucējkods”) radīšanai.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – d punkts – 4. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- administratīvai vai tiesas 
procedūrai vai pārskatīšanai, vai arī 
pārsūdzībai administratīvā vai tiesas 
kārtā.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) pakalpojumu sniedzējs katru gadu 
publicē ziņojumu par saistīto apstrādi, 
tostarp par apstrādāto datu veidu un 
apjomu, konstatēto gadījumu skaitu, 
pasākumiem, kas piemēroti, lai atlasītu un 
uzlabotu galvenos rādītājus, dažādo 
izmantoto tehnoloģiju kļūdu skaitu un 
īpatsvaru (pseidopozitīvi rezultāti), 
pasākumiem, kas piemēroti, lai ierobežotu 
kļūdu īpatsvaru, un panākto kļūdu 
īpatsvaru, saglabāšanas politiku un 
piemērotajiem datu aizsardzības 
pasākumiem.

(e) pakalpojumu sniedzējs katru gadu 
publicē ziņojumu par saistīto apstrādi, 
tostarp par apstrādāto datu veidu un 
apjomu, konstatēto un paziņoto seksuālas 
vardarbības pret bērnu gadījumu un 
konstatēto, paziņoto un izņemto seksuālu 
vardarbību pret bērniem atspoguļojošo 
materiālu skaitu, ja iespējams, 
identificējot datus pēc dzimuma, 
pasākumiem, kas piemēroti, lai atlasītu un 
uzlabotu galvenos rādītājus, dažādo 
izmantoto tehnoloģiju kļūdu skaitu un 
īpatsvaru (pseidopozitīvi rezultāti), 
pasākumiem, kas piemēroti, lai ierobežotu 
kļūdu īpatsvaru, un panākto kļūdu 
īpatsvaru, saglabāšanas politiku un 
piemērotajiem datu aizsardzības 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz d) apakšpunktu, ja ir atklāta 
un apstiprināta seksuāla vardarbība pret 
bērniem tiešsaistē, attiecīgos datus var 
saglabāt tikai šādiem nolūkiem un tikai 
tik ilgi, cik nepieciešams:

svītrots

— ziņošanai par to un lai atbildētu uz 
samērīgiem tiesībaizsardzības un citu 
attiecīgo publisko iestāžu pieprasījumiem;
— attiecīgā lietotāja konta bloķēšanai;
— attiecībā uz datiem, kas ticami 
identificēti kā bērnu pornogrāfija, 
unikāla, nepārveidojama digitālā paraksta 
(“jaucējkods”) radīšanai.

Pamatojums

Pārcelts uz d) apakšpunktu
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