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Temats: Lūgumraksts Nr. 0640/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Matthias 
Ludwig, par iespējamu diskrimināciju pret lauku apgabalu iedzīvotājiem 
attiecībā uz piekļuvi jaunumiem un informācijai ar interneta starpniecību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka internets, kas ir pasludināts par pamatvajadzību, tehniski 
un juridiski jāorganizē tā, lai sabiedrības locekļi to varētu faktiski lietot. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja apgalvoto cilvēkiem ir tiesības un pienākums iegūt informāciju par 
politisko un sociālo dzīvi. Arvien lielāka nozīme šajā saistībā ir jaunajiem plašsaziņas 
līdzekļiem. Sabiedriskās raidorganizācijas un ziņu dienesti sniedz arvien vairāk informācijas 
ar interneta starpniecību. Tomēr cilvēkiem, kuri, tāpat kā lūgumraksta iesniedzējs, dzīvo 
laukos, piekļuve šai informācijai ir ierobežota tādu tehnisko un juridisko nosacījumu dēļ, 
kurus rada pakalpojuma sniedzēji, kam būtu jānodrošina piekļuve internetam. Līdz ar to 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tā ir diskriminācija. Daudzos gadījumos lauku apgabalu 
iedzīvotāji var gūt piekļuvi internetam tikai ar bezvadu tehnoloģiju starpniecību. Tomēr tas 
nozīmē ierobežotu ātrumu un datu apjomus salīdzinājumā ar pilsētniekiem pieejamo kabeļa 
pieslēgumu. Viņš piebilst, ka mūsdienās daudzus jautājumus, piemēram, saistībā ar 
nodokļiem, apdrošināšanu, banku darījumiem u. c., var kārtot gandrīz tikai internetā. Tomēr 
tam nepieciešams ātrs interneta pieslēgums. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka lauku 
apgabalos pieejamās bezvadu tehnoloģijas nav piemērotas mūsdienu intensīvās datplūsmas 
interneta pakalpojumiem. Turklāt, salīdzinot ar interneta pieslēgumu, izmantojot kabeli, tās ir 
nesamērīgi dārgas, un apjoma nosacījumu dēļ to izmantošana ir ierobežota, kā arī tās ne 
vienmēr ir uzticamas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 2. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
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Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Komisija principā piekrīt lūgumraksta iesniedzēja norādītajam, „ka internets, kas ir 
pasludināts par pamatvajadzību, tehniski un juridiski jāorganizē tā, lai sabiedrības locekļi to 
varētu faktiski lietot” un ka „arvien lielāka nozīme šajā saistībā ir jaunajiem plašsaziņas 
līdzekļiem”.

Tādēļ Eiropas Komisija ir noteikusi vērienīgu mērķi, ka i) platjoslas pamatpakalpojumiem 
jābūt pieejamiem visiem eiropiešiem līdz 2013. un līdz 2020. gadam; ii) visiem eiropiešiem 
jānodrošina piekļuve daudz lielākam interneta ātrumam, proti, virs 30 Mb/s; un iii) 50 % vai 
vairāk Eiropas mājsaimniecību jābūt interneta abonementam ar savienojumu virs 100 Mb/s.

Īstenojot savu stratēģiju šo mērķu sasniegšanai, Komisija ir strādājusi, lai izveidotu atbilstīgu 
regulatīvo vidi labākam tīklu un pakalpojumu nodrošinājumam Eiropā. Tas it sevišķi ir saistīts 
ar pasākumiem, lai veicinātu ieguldījumus ātros nākamās paaudzes tīklos, vienlaikus 
uzlabojot konkurenci, samazinot šādu tīklu ieviešanas izmaksas un koordinējot 
radiofrekvenču spektru Eiropā. Tie visi ir svarīgi aspekti, kurus vēl papildina mūsu vienotā 
tirgus iniciatīva „Savienots kontinents”. Turklāt, lai vēl vairāk veicinātu valsts finansējuma 
piesaisti, it sevišķi lauku apgabalos, Komisija 2013. gada janvārī pārskatīja savas 
pamatnostādnes par ES valsts atbalsta noteikumu piemērošanu platjoslas pakalpojumu nozarē. 
Vēl jo vairāk, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un platjoslas pakalpojumi 
būs viena no četrām galvenajām jomām, uz kurām dalībvalstīm būs jākoncentrē Eiropas 
struktūrfondu izmantošana nākamajā plānošanas periodā. Tam vajadzētu sekmēt lielākus 
izdevumus IKT jomā salīdzinājumā ar iepriekšējo, 2007.–2013. gada periodu (kad izlietotās 
summas sasniedza EUR 14,5 miljardus).

Jānorāda, ka 2012. gada beigās 95,5 % ES mājsaimniecību bija piekļuve vismaz vienam 
fiksētajam platjoslas tīklam (Vācijā — 96,6 %). Ja ņem vērā tādas bezvadu tehnoloģijas kā 
LTE vai satelīta platjosla, gan ES, gan Vācija ir faktiski sasniegušas platjoslas 
pamatpakalpojumu 100 % pārklājuma mērķi 2013. gadā (lejupielādes ātrums līdz 20 Mb/s).

Nākamās paaudzes piekļuves tehnoloģijas, kas spēj nodrošināt vismaz 30 Mb/s, ir pieejamas 
vairāk nekā pusei ES mājsaimniecību (53,8 % 2012. gada beigās); tas nozīmē, ka esam 
pusceļā uz mērķi nodrošināt vismaz 30 Mb/s platjoslu visām mājsaimniecībām līdz 
2020. gadam. Tomēr tikai 12 % fiksētā platjoslas tīkla abonementu ES un tikai 4,9 % fiksētā 
platjoslas tīkla abonementu Vācijā (2013. gada janvārī) ir 30 Mb/s vai lielāks ātrums, kas 
norāda uz pieprasījuma, nevis piedāvājuma, problēmu.

Lauku apgabalos tikai 83,2 % ES mājsaimniecību (2012. gada beigās) var abonēt fiksēta 
platjoslas tīkla pakalpojumus (Vācijā — 85,6 %). Tomēr pretēji lūgumraksta iesniedzēja 
apsvērumiem tas nenozīmē diskrimināciju, jo modernas bezvadu tehnoloģijas (piemēram, 
LTE, satelīts) ir pietiekami jaudīgas, lai nodrošinātu tādus e-pakalpojumus kā internetbanka, 
e-pārvalde un e-komercija, kurus lūgumraksta iesniedzējs labprāt izmanto, un nodrošina 
pozitīvas izredzes pakāpeniskām pārmaiņām šādos apgabalos, atvadoties no pašreiz 
izmantotajiem platjoslas pamatpakalpojumiem. Turklāt kabeļa interneta un bezvadu 
savienojuma cenas vairs būtiski neatšķiras, it sevišķi Vācijā, kur interneta savienojuma cenas 
kopumā ir samērā zemas salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm.

Secinājums
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Labākais veids, kā palīdzēt lūgumraksta iesniedzējam, būtu nodrošināt viņam iespēju saņemt 
pilnīgu informāciju par Vācijas apgabalā, kur viņš dzīvo, pieejamajiem interneta 
pakalpojumiem. Šo informāciju sniedz Vācijas platjoslas portāls http://www.zukunft-
breitband.de/, kas ietver arī platjoslas atlantu, kurā norādīti visi interneta pakalpojumu 
sniedzēji un to pakalpojumu cenas lūgumraksta iesniedzēja apgabalā.


