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Temats: Lūgumraksts Nr. 1291/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Steffen 
Eitner, par Eiropas DAB+ radiostacijas izveidi, kas sniegtu ES iedzīvotājiem 
neierobežotu informāciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina izveidot radiostaciju, kas izmantotu DAB+ tehnoloģiju un 
sniegtu informāciju par ES visā tās teritorijā, un uzsver, ka tas veicinātu labāku savstarpēju 
sapratni un rosinātu kopēju Eiropas identitāti. Viņš uzskata, ka apraide ir pārlieku koncentrēta 
uz atsevišķām valstīm un tikai dažas ieinteresētās valstis sniedz attiecīgu informāciju. Tādēļ 
viņš ierosina izveidot dažādās valodās, tostarp esperanto valodā, plašu programmu paketi, kas 
būtu veltīta kultūras pasākumiem un citām ziņām no visas Eiropas, un apgalvo — jo vairāk 
cilvēki dzirdēs un zinās cits par citu, jo labāk tas būs Eiropai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Apraides darbību jomā Eiropas Savienība ir izveidojusi tiesisko regulējumu, lai radītu iekšējo 
tirgu audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, kas ir aprakstīts Audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu direktīvā1. Šī likumdošanas iniciatīva neattiecas uz radio 
apraides darbību.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīva 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus 
dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju 
pakalpojumu sniegšanu.
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Radio apraidei ir galvenokārt vietējs raksturs, tāpēc ES, ievērojot subsidiaritātes principu, ir 
atstājusi apraides satura noteikšanu un attīstīšanu galvenokārt dalībvalstu atbildībā. Tādēļ 
pašlaik ir uzdevums valsts līmenī saskaņā ar licenču piešķiršanas vietējo praksi veidot grupas 
apraidei, kurai izmanto DAB+ (digitālo audio apraidi). Licenču saņēmēji var veidot grupas un 
veikt apraidi saskaņā ar tādu kompetento valsts regulatīvo struktūru nosacījumiem, kuras 
piešķir frekvenču lietošanas un programmu atļaujas.  

Lai viena un tā pati grupa veiktu apraidi Eiropas līmenī frekvenču joslās, kur darbojas DAB+, 
būtu vajadzīga ne tikai licenču saņēmēju vienošanās par apraides programmu, bet būtu 
nepieciešams arī licenču saņēmējiem izmantot vienu un to pašu frekvenci visās dalībvalstīs. Šī 
iespēja būtībā pastāv, taču iesaistītajām pusēm būtu jāveic nepieciešamie koordinēšanas 
pasākumi. Līgumi par Eiropas Savienību un tās darbību nepiešķir Savienības iestādēm 
pilnvaras pašām veidot šādu grupu. Tas, ka pašreiz nepastāv visā Eiropā izplatīta DAB+ radio 
programma, norāda uz šāda projekta līdz šim ierobežoto komerciālo pievilcību.

Secinājums

Eiropas Savienībai nav nepieciešamo pilnvaru, lai atbalstītu īpašo pieprasīto iniciatīvu. ES 
aktivitātes radiofrekvenču spektra politikas jomā cenšas radīt uzņēmējdarbības vidi, kas 
veicinātu uz privātu iniciatīvu balstītas programmas izveidi.


