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KOPSAVILKUMS 

Savienots, viedais, hibrīds 

Mūsdienās strauji mainīgā konverģence rada plaši izplatītu neizpratni par termina „interneta 

televīzija” nozīmi. Daudzi domā, ka tas attiecas uz „tehnoloģijām, kurās izmanto platjoslas 

savienojumu, lai piegādātu ieraksta, pieprasījuma un OTT („over-the-top”) saturu, kā arī 

lietojumprogrammām un interaktīviem līdzekļiem televīzijas ekrānos”, bet citi, iespējams, 

jūtīgāki pret izmaiņām patērētāju lietošanas modeļos, priekšroku dod jēdzienam 

„daudzekrānu televīzija”. Kopīga iezīme ir tā, ka ekrānā, ko izmanto televīzijas programmu 

(raidījumu) skatīšanai, ir arī iespējams mijiedarboties ar pakalpojuma sniedzēja platformu 

vai tīmekļa vietni, izmantojot atklātu (platjoslas) internetu vai slēgtu tīklu.  

Tehnoloģiju plānošana 

Šim savienotajam daudzekrānu visumam ir raksturīgs augsts fragmentācijas līmenis 

tehnoloģiju risinājumos un standartos, tas ir sarežģītu faktoru produkts un ietver 

mijiedarbību starp tirgiem un tehnoloģijām. Pašlaik interneta televīzijai (CON-TV) 

izmantotie aktuālie tehnoloģiju standarti Eiropas Savienībā ir HbbTV, Apvienotajā 

Karalistē — Freeview, bet Itālijā — MHP. Šiem standartiem jākonkurē vai jāsadarbojas ar 

citiem standartiem, piemēram, Android vai iOS, kas iegulti dažādos planšetdatoros, 

mobilajos tālruņos un televizoros, un citiem pielāgotiem standartiem, piemēram, X BOX 

360 un PS3, kas sasniedz miljoniem lietotāju ar spēļu konsolēm, kas jau saderīgas ar 

televizoru. Tomēr mantotā lineārā televīzija demonstrē ievērojamu izturību, saskaroties ar 

augošo daudzekrānu paradigmu, un, iespējams, paliks galvenā iezīme satura piegādes 

jomā ļoti ilgu laiku — pat tad, ja nākotnē piekļuvi apraides signālam varēs nodrošināt tikai 

ar vienu klikšķi lietojumprogrammā, nevis kanālu skaitu. 

Standarti un daudzekrānu sadarbspēja 

Izaugsmes iespējas kavē patentētu risinājumu izplatīšanās, kopīgu standartu trūkums, 

infrastruktūras un tehnoloģiju attīstības atšķirīgie līmeņi ES. Patērētāja aizvien vairāk 

mainīgais satura patēriņa un mobilitātes apmērs ir galvenais faktors cīņā par konverģences 

telpas kontroli, kurā iesaistās galvenās CON-TV ieviešanā ieinteresētās personas. 

Sadarbspējas trūkums liek katram operatoram izstrādāt specifiskas saskarnes dažādām 

ierīcēm. Tomēr trīs Eiropas standarti (HbbTV, Freeview un MHP), kas iegulti televizoros, var 

būt saderīgi ar HTML5 un patentētām sistēmām. 

Tirgus  

2012. gada beigās uzstādīto viedtelevizoru bāze pasaulē sasniedza 104 miljonus, no kuriem 

22,7 % bija piecās lielajās Eiropas valstīs (par ES 27 dalībvalstīm dati nav pieejami). Vidēji 

tikai viena trešdaļa no viedtelevizoriem ir efektīvi savienoti ar internetu un tiek izmantoti kā 

„viedie”. 

CON-TV „izstrādājumu ķēde” 

Savienojums starp ieinteresēto personu CON-TV nozarēm ir daudzvirzienu: kamēr 

audiovizuālā satura grupas aizvien vairāk uzstāj uz vertikālo integrāciju visos satura 

ekonomikas cikla posmos — sākot no izstrādes un ražošanas līdz rediģēšanai un 

izplatīšanai —, telekomunikāciju uzņēmumi un interneta pakalpojumu sniedzēji (IPS) 

integrējas horizontāli satura publicēšanā, mazumtirdzniecībā un izplatīšanā. Vienlaikus 

vairāki OTT tiešsaistes video zīmoli, kas savas darbības sākuma gados bija saistīti ar liela 



B Politikas departaments: strukturālā un kohēzijas politika 
_________________________________________________________________________________ 

 4 

apjoma, bet mazvērtīgu — lietotāju ģenerētu — saturu (UGC) vai specifiskiem žanriem, 

nostiprina savu klātbūtni tirgū, kas saistīts ar profesionāli sagatavota kvalitatīva satura 

komplektēšanu un izplatīšanu. OTT un IPS ievieš jaunas satura apkopošanas un izplatīšanas 

jomas kopīgajā CON-TV telpā.  
 

Šīs darbības, lai integrētu saturu CON-TV aparatūrā, attīsta jauna veida partnerības starp 

ražotājiem un citām ieinteresētajām personām, tostarp izgatavotājiem, izplatītājiem, 

raidorganizācijām vai OTT pakalpojumu sniedzējiem ar pieprasījumvideo (VoD) 

piedāvājumiem u. c. Būtībā partnerības modelis nodrošina visām ieinteresētajām 

personām, tostarp lielākajiem konglomerātiem, iespējas sasniegt vairākus stratēģiskos 

mērķus vienlaicīgi, piemēram, pētniecības un izstrādes racionalizāciju, patērētāju bāzes 

attīstību un vidējo ieņēmumu uz vienu lietotāju (ARPU) palielināšanu. 

Pakāpeniska pāreja uz nelineāro pakalpojumu patēriņu ietekmēs satura 

finansēšanu 

Nelineāro pakalpojumu patēriņa pieauguma tendence turpināsies ar ievērojamām 

atšķirībām starp Eiropas valstīm, atspoguļojot atšķirības platjoslas infrastruktūras attīstības 

līmeņos un kultūras tradīcijās. Video satura patēriņš „pēc pieprasījuma”, tostarp UGC, VoD 

un ieraksta TV, kļūst aizvien svarīgāks, jo attīstās platjoslas un interneta universāla 

izmantošana: nelineāro skatījumu vislielāko un būtiskāko daļu mūsdienu CON-TV aptver 

lineārās raidorganizācijas ieraksta un papildu pakalpojumi. Tomēr laika gaitā specifisko OTT 

operatoru, kas nav saistīti ar raidorganizācijām, vispārējā tirgus ietekme uz piedāvāto 

pakalpojumu kombinētās skatīšanās audiovizuālo vērtību ķēdi varētu būt daudz lielāka 

nekā to auditorijas daļa. Šāda attīstības gaita var ietekmēt lineāro raidorganizāciju 

ieņēmumu plūsmu un to spēju ieguldīt saturā.  

Patērētāju pārņemšana un patērētāju pieredze  

Skatītāji aizvien vairāk izmanto otro (vai trešo) ekrānu, lai straumētu vai lejupielādētu 

saturu, kas iegūts — vai var būt atkārtots — no galvenā ekrāna. Ņemot vērā šo svarīgo 

uzvedības modeli, gan tradicionālie, gan jaunie plašsaziņas līdzekļu konglomerāti izstrādā 

jaunas lietojumprogrammas planšetdatoriem un viedtālruņiem, lai nodrošinātu nemanāmu 

satura pārsūtīšanu no pirmā uz otro ekrānu un atpakaļ. 

Izmaiņas regulējumā 

Ir vairāki tiesiskā regulējuma jautājumi, kas saistīti ar Eiropas CON-TV attīstību: 

 

 jautājumi saistībā ar ES iedzīvotāju pamattiesībām un patērētāju tiesībām, tostarp 

nepilngadīgo aizsardzība, kurā ir vislielākā vienprātība, patērētāju informēšana, 

privātums un personas dati, tiesības uz atbildi, tiesības pieprasīt labojumu veikšanu, 

goda aizskaršana vai neslavas celšana, apmelošana; 

 jautājumi saistībā ar ES politiku un, jo īpaši, vienoto tirgu un kultūras politiku: 

tehniskie standarti, sadarbspēja, piekļuve tehnoloģijai (piemēram, digitālā satura 

tiesību pārvaldība (DRM)), Eiropas tīklu reklamēšana un finansēšana, vienlīdzīga 

piekļuve likumīgam saturam, saistības, kas jāievēro; 

 jautājumi, kas konkrēti saistīti ar iekšējā tirgus noteikumiem, pretmonopolu darbību 

un konkurenci: monopoli un ļaunprātīga dominējošā stāvokļa izmantošana, 

diskriminējoša cenu noteikšana, konkurences problēmas satura izplatīšanā, satura 

atrašana meklējot;  
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 varētu tikt ietekmētas vairākas direktīvas (Audiovizuālo mediju pakalpojumu 

direktīva (AMPD), Universālā pakalpojuma direktīva, Direktīva par elektronisko 

tirdzniecību un tālpārdošanu, Direktīva par pilsoņu tiesībām un elektronisko 

komunikāciju, Radiofrekvenču spektra direktīva, Piekļuves direktīva). 

Secinājumi 

Patentētās lietojumprogrammatūras nav dominējošs modelis, bet tikai viens no CON-TV 

darbības virzieniem. Lineārajai apraidei joprojām ir spēcīga ietekme uz vidējā Eiropas 

patērētāja patēriņa modeli. CON-TV ieinteresētās puses izstrādā ekosistēmas veidošanas 

stratēģijas, kuru pamatā ir partnerība un/vai apvienošanās un uzpirkšana, kurā zināma 

nozīme varētu būt Eiropas MVU. Šīs konsolidēšanas stratēģijas ļauj ieinteresētajām 

personām efektīvi iekļaut visā lietojumprogrammu klāstā izdevumus, kuru mērķis ir 

pievērst patērētāju CON-TV izmantošanai. 
 

CON-TV piedāvā izcilu iespēju nodrošināt risinājumu problēmām, kas ierobežo Eiropas 

darbu tiražēšanu, televīzijas izglītojošo aspektu, satura interaktīvu bagātināšanu un 

daudzvalodības izplatību. CON-TV piedāvās nepieredzētas iespējas visiem Eiropas 

iedzīvotājiem, kuriem ir fiziski vai apziņas traucējumi, uzlabot piekļuvi kultūrai, izglītībai un 

informācijai, tādējādi ieguldot ne tikai Eiropas ekonomikas izaugsmē, bet arī tās sociālajā 

kohēzijā un vispārējā labklājībā. 

Ieteikumi 

Nav piemērots laiks ne „lielā sprādziena” stilam spiediena noregulēšanai, ne bezdarbībai. To 

vietā varētu būt pieņemami mērķtiecīgi regulatīvie pielāgojumi jomās, kurās šādi pasākumi 

varētu palīdzēt veicināt inovāciju, nodrošināt godīgus konkurences noteikumus un aizsargāt 

patērētāju.  
 

Attiecībā uz kvalitatīvu saturu Eiropas radošā kopiena varētu pieprasīt pastāvīgu, ilgtermiņa 

stimulējošu politiku, lai novērstu pastāvīgās tirgus nepilnības un nevienlīdzīgu konkurenci 

ar satura piedāvātājiem no trešām valstīm. Šādus pasākumus vajadzētu papildināt ar spēka 

lietošanas noteikumiem, kas nodrošinās, ka šis saturs būs atklājams, identificējams un tā 

oriģinālais formāts tiks ievērots, nedodot iespēju trešai pusei bez saskaņošanas izvietot 

reklāmas ap saturu. 
 

Varētu ierobežotā mērā pārskatīt attiecīgos aspektus spēkā esošajās direktīvās, lai 

nodrošinātu, ka ES noteikumu mērķi ir piemēroti šīs progresīvās nozares attīstībai. Īpaša 

un specifiska nozīme ir AMPD, Universālā pakalpojuma direktīvai un Elektroniskās 

tirdzniecības direktīvai (potenciāli saistīto direktīvu konspektīvu tabulu skatīt 29. lpp.). 
 

Tā kā ir vairākas direktīvas, kas, iespējams, saistītas ar CON-TV jautājumiem, būtu 

ieteicams EP sagatavot atsevišķu ziņojumu, kurā uzmanība vērsta tieši uz juridiskajiem un 

regulatīvajiem aspektiem (piemēram, sākot ar stratēģisko regulatīvo problēmu izskatīšanu 

līdz pat attiecīgo regulu konkrētiem pantiem utt.). 

 

Eiropas Parlamentam ir pozitīva loma, veicinot apspriešanos starp ieinteresētajām 

personām, lai nodrošinātu, ka CON TV attīstības pamatā ir visu Eiropas iedzīvotāju 

vienlīdzīga piekļuve tās iespējām. 

 


