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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina įsteigti DAB+ technologijos pagrindu veikiantį radijo kanalą, 
kuriuo informacija būtų teikiama visoje ES teritorijoje, tvirtindamas, kad taip būtų skatinamas 
geresnis tarpusavio supratimas ir stiprinama bendra europinė tapatybė. Peticijos pateikėjas 
mano, kad transliuojama per daug remiantis nacionaliniu požiūriu ir kad informacija teikiama 
tik iš konkrečių pavienių šalių. Todėl peticijos pateikėjas siūlo sukurti platų programų rinkinį 
skirtingomis kalbomis, įskaitant esperanto, apimantį kultūros įvykius ir kitas žinias iš visos 
Europos, argumentuodamas savo siūlymą tuo, kad kuo daugiau žmonių išgirs ir sužinos vieni 
apie kitus, tuo Europai bus geriau.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Transliavimo veiklos srityje Europos Sąjunga nustatė audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
vidaus rinkos kūrimo reglamentavimo sistemą, nustatytą Audiovizualinės žiniasklaidos 
paslaugų direktyvoje1. Ši iniciatyva neapima radijo programų transliavimo veiklos.
                                               
1 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, 
derinimo.
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Atsižvelgdama į tai, kad radijo programos daugiausia transliuojamos tam tikroje vietoje, ES, 
vadovaudamasi subsidiarumo principu, nustatė, kad už programų turinio reglamentavimą ir 
kūrimą pirmiausia atsakingos valstybės narės. Todėl šiuo metu per DAB+ (skaitmeninis garso 
transliavimas) radijo kanalą transliuojamo turinio kūrimas yra nacionaliniu lygmeniu 
atliekama užduotis pagal vidaus licencijavimo metodus. Turinys gali būti kuriamas gavus 
licencijas ir transliuojamas laikantis kompetentingų nacionalinių reguliavimo institucijų, 
išduodančių dažnių naudojimo ir programų kūrimo leidimus, nustatytų sąlygų.

Europoje perduodant tą patį turinį DAB+ dažnių zonose reikėtų ne tik suderinti licencijas dėl 
turinio kūrimo, bet ir tų pačių dažnių naudojimo visose valstybėse narėse. Nors tokia 
galimybė iš esmės yra, suinteresuotosios šalys turės atlikti būtinus koordinavimo veiksmus.
Pagal Europos Sąjungos ir jos veikimo sutartis Sąjungos institucijoms nenumatyti įgaliojimai 
pačioms kurti tokį turinį. Tai, kad šiuo metu nėra DAB+ radijo programos, kuri veiktų visos 
Europos teritorijoje, rodo, kad komercinis tokio projekto patrauklumas kol kas nedidelis.

Išvada

Europos Sąjunga neturi atitinkamos kompetencijos, kad galėtų remti šią konkrečią iniciatyvą.
Pagal radijo dažnių spektro politiką siekiama kurti verslo aplinką, kuri būtų palanki kuriant 
tokią privačiomis iniciatyvomis grindžiamą radijo programą.“


