
CM\792083LV.doc PE429.594v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1179/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Klaus 
Schäfer, par neierobežotu piekļuvi BBC tīmekļa vietnēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka BBC liedz ES pilsoņiem, kas nedzīvo Apvienotajā 
Karalistē, piekļuvi noteiktām tīmekļa vietnēm, konkrēti, radioraidījumu ierakstiem. Viņš 
norāda, ka BBC būtu jādod rīkojums atļaut piekļuvi tā tīmekļa vietnēm visiem ES pilsoņiem, 
nevis tikai Apvienotās Karalistes pilsoņiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Sūdzības iesniedzējs uzskata, ka Apvienotajā Karalistē reģistrētā sabiedrība BBC noteiktām 
tīmekļa vietnēm ļauj piekļūt tikai Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem.

Eiropas Komisijas rīcībā ir informācija par problēmu, kas saistīta ar to, ka daži ar interneta vai 
satelīta starpniecību sniegtie pakalpojumi ir pieejami tikai pakalpojumu sniedzēja noteiktajās 
valstīs.

Tā kā BBC ir sabiedriskā raidorganizācija, tās pakalpojumus finansē Apvienotās Karalistes 
nodokļu maksātāji. Katrā gadījumā tas ierobežotu minētās raidorganizācijas sniegto interneta 
pakalpojumu ģeogrāfisko pārklājumu uz Apvienoto Karalisti tad, ja tas būtu saistīts ar 
paaugstinātām licences izmaksām. BBC nav ne sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
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pienākuma, ne tiesību visus savus pakalpojumus darīt visur pieejamus.

Pakalpojumu ģeogrāfiskā pārklājuma ierobežojumu pamatā parasti ir licencēšana un ar to 
saistītās izmaksas. Licences izmaksu apmēru bieži vien nosaka, pamatojoties uz apraides 
teritorijas lielumu. Tāpēc pakalpojumu sniedzēji konkrētas apraides tiesības bieži vien 
iegādājas tikai attiecībā uz konkrētu apraides teritoriju. Tādā gadījumā viņi saskaņā ar līgumu 
apņemas nodrošināt, ka pakalpojumu var uztvert tikai konkrētajā teritorijā, nepārkāpjot citā 
teritorijā iespējamās spēkā esošās ekskluzīvās tiesības un tādējādi nepakļaujot sevi regresa 
prasībai.

Līdz ar to pakalpojumu teritoriālais ierobežojums ir saistīts ar tiesību īpašnieku un 
raidorganizāciju vienošanos un brīviem komerciāla rakstura lēmumiem. Nevienu iesaistīto 
pusi nevar piespiest piešķirt vai izmantot noteiktas apraides tiesības. Šīs prakses pamatā 
esošais tā sauktais reģionalizācijas princips ir savienojams ar ES tiesībām, un ES ar to daļēji ir 
saistīta arī, ievērojot starptautiskos nolīgumus.

Eiropas Komisija principā atbalsta tādu uzņēmējdarbības modeļu veicināšanu, ar ko piedāvā 
radoša satura pārrobežu pakalpojumus. Tas ir svarīgs mērķis, ievērojot Komisijas iniciatīvu 
par radošā satura piedāvājumu tiešsaistē 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_de.htm).
Piemēram, Komisija ir uzdevusi veikt pētījumu par daudzteritoriju licencēšanu audiovizuālo 
darbu izplatīšanai (http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm). 
Tā mērķis ir izpētīt šādu uzņēmējdarbības modeļu iespējas un potenciālu un piemērotos 
rīcības priekšlikumus.

Nesen sagatavotajā Otrajā ziņojumā par to, kā īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 20. novembra Direktīva 98/84/EK par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas 
pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to1, secināts, ka Komisijai ir jānoskaidro 
jautājums par pārrobežu piekļuves trūkumu audiovizuālajiem pakalpojumiem. Īpaši saistībā ar 
maksas televīzijas pakalpojumiem daudzi ES pilsoņi ir spiesti iegādāties abonementus, 
norādot pastkastītes adresi. Tikai šādi viņi var saņemt piekļuvi pakalpojumam, ja dzīvo citā 
dalībvalstī.

Tāpēc tika izveidota arī ekspertu grupa. Šī ekspertu grupa ierobežotas piekļuves sistēmas 
jautājumos, kurā ietilpst dalībvalstu pārstāvji, savā atklāšanas sēdē vienojās par to, ka ir 
jāpārbauda minētā pārrobežu tirgus potenciāls.

Turklāt Eiropas Savienība kopš 2007. gada saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu programmu 
veicina Eiropas pieprasījumvideo projektus, kas piedāvā novatoriskus risinājumus 
daudzteritoriju licencēšanas jautājumā.”
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