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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1179/2008 af Klaus Schäfer, tysk statsborger, om ubegrænset 
adgang til BBC's websteder

1. Sammendrag

Andrageren fastholder, at BBC fratager andre EU-borgere end personer bosat i Det Forenede 
Kongerige adgang til visse af dets websteder, og særlig dets radioudsendelser. Han mener, at 
BBC bør pålægges at gøre sine websteder tilgængelige for alle EU-borgere og ikke kun 
britiske statsborgere. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

Klageren klager over, at britiske BBC begrænser adgangen til visse websteder til Det 
Forenede Kongerige.

Kommissionen er bekendt med problemstillingen om, at nogle tilbud, via internettet eller via 
satellit, kun kan modtages i lande, der er fastsat af udbyderen.

BBC's tilbud som offentlig-retlig radioudbyder finansieres af britiske licensbetalere. Dette 
begrænser i hvert fald en territorial udvidelse af deres webtilbud ud over Det Forenede 
Kongeriges grænser, hvis det er forbundet med større licensudgifter. BBC har hverken den 
offentlig-retlige opgave eller krav på at gøre samtlige tilbud tilgængelige overalt.
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Den territoriale begrænsning af tilbud er som regel begrundet i licensrettigheder og – hermed 
forbundne – omkostninger. Størrelsen på licensudgifterne fastsættes hyppigt på baggrund af 
sendeområdets størrelse. Derfor erhverver udbydere ofte visse senderettigheder til kun et vist 
sendeområde. De forpligter sig så kontraktmæssigt til at sikre, at tilbuddets indhold kun kan 
modtages der for ikke at krænke en eventuelt eksisterende eksklusivaftale for et andet område 
og derved udsætte sig for regreskrav.

Den territoriale begrænsning af tilbud er således et resultat af rettighedshavernes og 
sendevirksomhedernes forhandlinger og frie forretningsbeslutninger. Ingen af parterne kan 
tvinges til en bestemt tildeling eller udøvelse af senderettigheder. Det såkaldte 
territorialiseringsprincip, som ligger til grund for denne praksis, er i overensstemmelse med 
EU's lovgivning. EU er sågar delvist bundet heraf via internationale aftaler.

Kommissionen går principielt ind for støtte til forretningsmodeller, der tilbyder kreativt 
indhold på tværs af landegrænser. Det er et vigtigt mål for deres initiativ vedrørende kreativt 
onlineindhold (http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_de.htm).

F.eks. har Kommissionen bestilt en undersøgelse af tildelingen af licenser til audiovisuelle 
værker på tværs af grænser 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm). Formålet er at 
undersøge mulighederne og potentialet for sådanne forretningsmodeller og udvikle egnede 
handlingsforslag.

For nylig blev det i den anden rapport om gennemførelsen af direktiv 98/84/EF af 20. 
november 1998 om retsbeskyttelsen af adgangsstyringssystemer1 fastslået, at manglende 
adgang til audiovisuelle tjenester på tværs af landegrænser er et spørgsmål, som 
Kommissionen bør undersøge. Især med hensyn til betalings-tv-tjenester er mange EU-
borgere tvunget til at tilmelde sig abonnementer via postboksadresser for at få adgang til 
tjenesten, mens de bor i en anden medlemsstat.

I den forbindelse blev der også nedsat en ekspertgruppe. Denne ekspertgruppe vedrørende 
adgangsstyringssystemer, der består af repræsentanter fra medlemsstaterne, var på deres 
indledende møde enig om, at det er nødvendigt at undersøge potentialet for dette marked på 
tværs af landegrænser.

Derudover har EU siden 2007 inden for rammerne af MEDIA-programmet støttet europæiske 
video-on-demand-projekter med innovative løsninger for tildeling af rettigheder på tværs af 
grænser.
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