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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja klausia, ar su lygybės principu suderinama tai, kad kai kurių ES valstybių 
narių piliečiai turi mokėti už radijo ar televizijos transliacijas internetu. Kaip pavyzdį ji 
nurodo internetu transliuojančią Vokietijos radijo stotį „Last.FM“, kurios transliacijų 
Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje galima klausytis nemokamai, o Belgijoje ir 
Nyderlanduose – ne. Peticijos pateikėjos manymu, visoje ES turi galioti vienodos taisyklės, 
tai yra, visose ES valstybėse narėse šios transliacijos turėtų būti mokamos arba visose –
nemokamos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Europos Komisijai yra žinoma, kad tam tikros paslaugos Europos Sąjungoje teikiamos tik 
kai kuriose valstybėse arba taikant skirtingas sąlygas ir kainas.

Teritoriniai apribojimai paprastai yra teisių savininkų ir paslaugų teikėjų derybų, todėl ir jų 
laisvų ekonominių sprendimų rezultatas. Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms atskirose 
valstybėse atsiranda kainų skirtumai. 

Paslaugų teikėjams iš esmės negalima nurodyti, kokiose valstybėse ir taikant kokias sąlygas ir 
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kainas jie turi teikti savo paslaugas. 

Tačiau Teisingumo Teismas vadinamajame Premier League sprendime (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0403:LT:HTML / 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110102lt.pdf) sporto 
rungtynių palydovinių transliacijų atžvilgiu nesenai išaiškino, kad nacionaliniai teisės aktai, 
draudžiantys importuoti, prekiauti ir naudoti užsienio iškodavimo priemones, leidžiančias 
naudotis kitos valstybės narės užkoduota palydovinio transliavimo paslauga, pažeidžia laisvo 
paslaugų judėjimo principą.

Europos Komisija, siekdama paskatinti vartotojams palankių pasiūlymų teikimą ir palengvinti 
galimybes naudotis šiais pasiūlymais tarptautiniu lygmeniu, taip pat siekdama kurti tikrą 
bendrąją skaitmeninio turinio rinką, ėmėsi įvairių iniciatyvų, ypač 2010 m. gegužės 19 d. 
priimdama „Europos skaitmeninę darbotvarkę“.
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_de.htm). 

Be to, Europos Komisija įsipareigojo sukurti „Intelektinės nuosavybės teisių bendrąją rinką“.
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_de.pdf).
Europos Komisija 2011 m. liepos 13 d. priėmė Žaliąją knygą, kuri sukėlė diskusijas, kaip 
paskatinti garso ir vaizdo kūrinių platinimą tarpvalstybiniu mastu. 
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_de.htm) 

Europos Komisija, siekdama palengvinti tarptautinį internetu siūlomos muzikos 
licencijavimą, 2012 m. taip pat pateiks pasiūlymą dėl vienodų teisinių sąlygų sukūrimo 
kolektyviam autorių teisių valdymui.
Ši ir kitos iniciatyvos padės sukurti geresnes sąlygas piliečiams naudotis norimomis 
programomis ir kūriniais.“


