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Temats: Lūgumraksts Nr. 0608/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Birgit Mair, 
par obligāto maksu par radiopārraidēm internetā vairākās ES dalībvalstīs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja vēlas uzzināt, vai atsevišķās ES dalībvalstīs uzliktā maksa par 
televīzijas un radio pārraidēm internetā atbilst vienlīdzības principam. Kā piemēru viņa min 
Vācijas interneta radiostaciju Last.FM, par kuras pārraidēm Vācijā un Apvienotajā Karalistē 
nav jāmaksā, taču Beļģijā un Nīderlandē ir. Lūgumraksta iesniedzēja arī uzskata, ka visā ES 
būtu jāpiemēro vienādi standarti, proti, visās dalībvalstīs būtu jāpiemēro vienāda maksa, vai 
arī maksa nebūtu jāpiemēro nevienā dalībvalstī.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 29. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Komisijai ir zināms, ka konkrēti tiešsaistes pakalpojumi ES ir pieejami tikai dažās valstīs vai 
tiek piedāvāti, ievērojot atšķirīgus nosacījumus vai par dažādām cenām.

Teritoriālie ierobežojumi parasti tiek noteikti saskaņā ar tiesību turētāju un pakalpojumu 
sniedzēju vienošanos, un tāpēc šādi lēmumi ir attiecīgo pušu brīvi saimnieciski lēmumi. 
Tādējādi attiecīgajās valstīs iespējams atšķirīgas cenas.

Principā pakalpojumu sniedzējiem nevar noteikt, kurās valstīs, ar kādiem nosacījumiem un 
par kādām cenām tiem jāsniedz savi pakalpojumi.
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Tomēr nesen Eiropas Tiesa spriedumā tā dēvētajā Premier-League lietā
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0403:DE:HTML /
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110102de.pdf) par sporta 
pasākumu satelītpārraidēm skaidroja, ka valstu tiesību akti, ar ko aizliedz ievest, pārdot un 
lietot dekoderiekārtas, kuras ļauj piekļūt kodētam satelītapraides pakalpojumam no citas 
valsts, ierobežo pakalpojumu sniegšanas brīvību.

Lai izstrādātu plašu klāstu patērētājam piemērotu piedāvājumu, atvieglotu satura pārrobežu 
pieejamību un izveidotu īstu digitālo vienoto tirgu, Eiropas Komisija uzsāka vairākas 
iniciatīvas, jo īpaši — 2010. gada 19. maijā pieņemot Digitālo programmu Eiropai
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_de.htm).

Vēl Eiropas Komisija apņēmusies izveidot intelektuālā īpašuma tiesību vienoto tirgu
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_de.pdf).
Šajā saistībā Komisija 2011. gada 13. jūlijā pieņēma Zaļo grāmatu, kurā ierosināta diskusija 
par audiovizuālā satura pārrobežu izplatīšanas veicināšanas veidiem
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_de.htm).

Lai atvieglotu tiešsaistes mūzikas ierakstu pārrobežu licencēšanu, Komisija 2012. gadā 
izvirzīs priekšlikumu par vienotu tiesisku noteikumu izveidošanu kolektīvai autortiesību 
pārvaldīšanai.
Šīs un vēl citas iniciatīvas uzlabos iedzīvotāju piekļuvi vēlamajam saturam.


