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χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε ιστοτόπους του BBC

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το BBC στερεί από πολίτες της ΕΕ εκτός από τους πολίτες που 
κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο την πρόσβαση σε ορισμένους από τους ιστοτόπους του, 
και συγκεκριμένα ιστοτόπους ραδιοφωνικών εκπομπών. Υποστηρίζει ότι το BBC θα πρέπει 
να υποχρεωθεί να καταστήσει τους ιστοτόπους του προσβάσιμους για όλους τους πολίτες της 
ΕΕ και όχι μόνο για τους βρετανούς υπηκόους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο καταγγέλλων παραπονείται ότι το βρετανικό BBC περιορίζει την πρόσβαση σε 
συγκεκριμένες ιστοσελίδες μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει το πρόβλημα ότι ορισμένες διαδικτυακές ή δορυφορικές 
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται μόνο στις χώρες που ορίζει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες που παρέχει το BBC ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας χρηματοδοτούνται 
από τέλη που καταβάλλουν βρετανοί πολίτες. Αυτό οπωσδήποτε περιορίζει τη γεωγραφική
επέκταση της διαδικτυακής του προσφοράς πέραν του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση 
που αυτή συνδέεται με μεγαλύτερο κόστος αδειών. Το BBC δεν έχει ως δημόσια υπηρεσία 
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την αποστολή ούτε προβάλλει την αξίωση να προσφέρει παντού πρόσβαση σε όλες τις 
υπηρεσίες που παρέχει. 

Κατά κανόνα, ο εδαφικός περιορισμός των υπηρεσιών γίνεται για λόγους που αφορούν τη 
νομοθεσία για τις άδειες και συνακόλουθα για λόγους κόστους. Το κόστος των αδειών συχνά 
καθορίζεται από το μέγεθος της περιοχής κάλυψης. Για τον λόγο αυτόν, πολλές φορές οι 
φορείς παροχής υπηρεσιών αγοράζουν συγκεκριμένα δικαιώματα εκπομπής μόνο για την 
κάλυψη συγκεκριμένης περιοχής. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύονται συμβατικά να 
εξασφαλίσουν ότι τα περιεχόμενα που προσφέρουν θα μπορούν να λαμβάνονται μόνο στην εν 
λόγω περιοχή, προκειμένου να μην παραβιάσουν κάποια αποκλειστική συμφωνία που 
ενδεχομένως ισχύει για άλλη περιοχή και να μην προβληθεί για τον λόγο αυτόν απαίτηση 
αποζημίωσης.

Ο εδαφικός περιορισμός των υπηρεσιών είναι, ως εκ τούτου, αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων 
και ελεύθερων επιχειρηματικών αποφάσεων των δικαιούχων και των ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών. Κανένας από τους εμπλεκομένους δεν μπορεί να εξαναγκαστεί σε συγκεκριμένη 
παραχώρηση ή άσκηση δικαιωμάτων μετάδοσης. Η επονομαζόμενη αρχή της εδαφικότητας,
στην οποία βασίζεται η πρακτική αυτή, είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο· η ΕΕ μάλιστα 
δεσμεύεται εν μέρει από διεθνείς συμφωνίες να την τηρεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καταρχήν υπέρ της προαγωγής επιχειρηματικών προτύπων για 
την προσφορά διασυνοριακών δημιουργικών περιεχομένων. Αυτό συνιστά έναν σημαντικό
στόχο της πρωτοβουλίας της σχετικά με το επιγραμμικό δημιουργικό περιεχόμενο 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_de.htm). 
Για παράδειγμα, η Επιτροπή ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την πολυεδαφική 
αδειοδότηση για οπτικοακουστικά έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm), που έχει ως στόχο 
να εξετάσει τις δυνατότητες και το δυναμικό τέτοιων επιχειρηματικών προτύπων και να 
αναπτύξει κατάλληλες προτάσεις δράσης.

Πρόσφατα, στη δεύτερη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 98/84/ΕΚ της 20ής 
Νοεµβρίου 1998 για τη νοµική προστασία των συστημάτων πρόσβασης υπό όρους1, 
διαπιστώθηκε ότι η απουσία διασυνοριακής πρόσβασης στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες 
είναι ένα θέμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί η Επιτροπή. Ιδίως όσον αφορά τις
συνδρομητικές τηλεοπτικές υπηρεσίες, πολλοί πολίτες της ΕΕ είναι υποχρεωμένοι να 
χρησιμοποιούν διεύθυνση ταχυδρομικής θυρίδας για να εγγραφούν συνδρομητές όταν θέλουν
να αποκτήσουν πρόσβαση στην υπηρεσία, ενώ κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος. 
Σε συνάρτηση με αυτό, συστήθηκε και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα συστήματα 
πρόσβασης υπό όρους, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Στην
εναρκτήρια συνεδρίασή της, η εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων συμφώνησε ότι είναι 
ανάγκη να εξεταστεί το δυναμικό αυτής της διασυνοριακής αγοράς.

Επιπροσθέτως η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί από το 2007, στο πλαίσιο του προγράμματος 
MEDIA, ευρωπαϊκά σχέδια βίντεο κατά παραγγελία με καινοτόμες λύσεις για μια 
πολυεδαφική μεταβίβαση δικαιωμάτων.
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