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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1179/2008, внесена от Klaus Schäfer, с германско гражданство, 
относно неограничен достъп до интернет страниците на BBC

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че BBC лишава гражданите на ЕС, които не 
пребивават в Обединеното кралство, от достъп до някои от своите интернет страници и 
в частност до радиопредавания. Той изразява аргумент, че BBC следва да получи 
нареждане да направи своите интернет страници достъпни за всички граждани на ЕС, а 
не само за тези с британско гражданство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25. септември 2009 г.

Вносителят на петицията се оплаква от това, че британската компания BBC ограничава 
достъпа до определени интернет страници само на територията на Обединеното 
кралство.

На Европейската комисия е позната проблематиката, свързана с това, че някои услуги, 
предоставяни чрез Интернет или чрез сателит, могат да се получават само в 
определените от оператора държави.

Предаванията на BBC като публична организация се финансират от заплащащите такси 
британци. Това ограничава разширяването на обхвата на предлагането, което тя 
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предоставя по Интернет извън границите на Обединеното кралство във всички случаи, 
когато това би било свързано с по-високи разходи за лиценз. BBC нито изпълнява 
обществена поръчка, нито има претенции да направи достъпно навсякъде всичко, което 
предлага.

Отговорни за териториалното ограничаване на предлагането са по правило правните 
норми за лицензиране и свързаните с това съображения за разходи. Размерът на 
лиценза често се определя според големината на областта, за която се излъчва. Затова 
операторите често придобиват определени права за излъчване само за определена 
област. В тези случаи те се задължават по договор да дадат гаранции, че това, което 
излъчват, ще може да се приема само там, за да не нарушат евентуално някой 
съществуващ договор за ексклузивни права за друга област и от това за тях да 
произтекат регресни задължения.

Затова териториалното ограничаване на предлагането е резултат на преговори и 
свободни търговски решения между правоимащите и операторските фирми. Никой от 
участниците не може да бъде принуден по определен начин да възлага и/или упражнява
правата за излъчване. Залегналият в основата на тази практика така наречен 
териториален принцип е съвместим с правото на Общността, освен това ЕС е обвързан 
с него до известна степен чрез международни споразумения.

По принцип Европейската комисия се застъпва за подпомагането на бизнес модели, 
свързани с предлагането на трансгранично творческо съдържание. Това е важна цел на
нейната инициатива за творческо онлайн-съдържание.
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_de.htm).
Комисията например възложи една студия относно лицензиране, което надхвърля 
границите на областите на аудиовизуални произведения 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm). Тя трябва да 
изследва възможностите и потенциала за такива търговски модели и да даде подходящи 
предложения за действие.

Наскоро вторият доклад за транспонирането на Директива 98/84/EО от 20 ноември1998
г. относно правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под 
условие1 установи, че липсата на трансграничен достъп до аудиовизуални услуги е 
въпрос, с който Комисията би трябвало да се занимае. По-специално, по отношение на 
платените телевизионни услуги, многобройни граждани на ЕС са принудени да си 
осигурят абонамент чрез адрес под формата на пощенска кутия, за да получат достъп 
до услугата, докато живеят в друга държава-членка
В тази връзка беше създадена и експертна група. Тази експертна група за системите за 
условен достъп, която се състои от представители на държавите-членки, на първото си 
заседание стигна до общото мнение, че е необходимо да се изследва потенциалът на 
този трансграничен пазар.

Освен това от 2007 г., в рамките на програма MEDIA, Европейският съюз подпомага 
Video-on-Demand-проекти с иновативни решения за даване на излизащи извън
границите на областите права.

                                               
1 COM(2008) 593 окончателен.


