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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a BBC az Egyesült Királyságban élőkkel szemben az 
EU-polgároktól megtagadja bizonyos BBC-weboldalakhoz, különösképpen a rádióadásokhoz 
való hozzáférést. Kéri, hogy utasítsák a BBC-t, hogy weboldalait az EU minden polgára 
számára tegye hozzáférhetővé, ne csak Nagy-Britannia polgárai számára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A panaszos azt teszi szóvá, hogy a brit BBC bizonyos weboldalai esetében az Egyesült 
Királyságra korlátozza a hozzáférést. 

Az Európai Bizottság előtt ismeretes az a probléma, hogy az interneten vagy műholdon 
keresztül sugárzott egyes műsorok csak a szolgáltató által meghatározott országokban 
foghatók. 

A BBC mint közszolgálati műsorszolgáltató műsorait brit díjfizetők finanszírozzák. Ez az 
internetes műsorok Egyesült Királyságon kívülre történő kiterjesztésének mindenféleképpen 
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határt szab abban az esetben, ha az magasabb jogdíjakkal járna. A BBC-nek sem közszolgálati 
feladata, sem kötelessége, hogy műsorait mindenhol elérhetővé tegye. 

A műsorkínálat területi korlátozásának minden esetben licencjogi és így anyagi okai vannak. 
A jogdíjak mértékét gyakran a lefedettségi terület mérete alapján határozzák meg. A 
szolgáltatók ezért gyakran csak egy bizonyos lefedettségi területre szereznek meg bizonyos 
sugárzási jogokat. Ráadásul szerződésben vállalnak kötelezettséget annak biztosítására, hogy 
a műsortartalmakat csak az adott területen lehessen fogni annak érdekében, nehogy esetleg 
megsértsenek egy másik területre vonatkozó kizárólagossági megállapodást és ezzel 
kártérítési kötelezettségük keletkezzen. 

A műsorkínálat területi korlátozása így a jogbirtokosok és a műsorszóró vállalatok közötti 
tárgyalások és az általuk szabadon hozott üzleti döntések eredményeképpen jön létre. 
Semelyik érintett sem kényszeríthető bizonyos sugárzási jogok odaítélésére, illetve 
gyakorlására. Az e gyakorlat alapját képező ún. területi elosztási elv összhangban áll az uniós 
joggal, sőt részben még nemzetközi megállapodások is kötik az EU-t ehhez az elvhez. 

Az Európai Bizottság alapvetően támogatja a határokon átnyúló kreatív 
tartalomszolgáltatással kapcsolatos üzleti modelleket. A kreatív online tartalmakra irányuló 
bizottsági kezdeményezésnek ez az egyik legfontosabb célkitűzése 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_de.htm). 
A Bizottság például pályázatot is kiírt egy olyan tanulmány elkészítésére, amely az 
audiovizuális alkotások több területre vonatkozó felhasználási engedélyezésről szól 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm). A tanulmány célja, 
hogy megvizsgálja az ezekben az üzleti modellekben rejlő lehetőségeket és megfelelő 
cselekvési javaslatokat dolgozzon ki.

A feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló, 1998. 
november 20-i 98/84/EK irányelv végrehajtásáról szóló második jelentés1 nemrég 
megállapította, hogy az audiovizuális szolgáltatások határokon átnyúló elérhetőségének 
hiánya olyan kérdést testesít meg, amelyet a Bizottságnak meg kell vizsgálnia. Különösen a 
fizetős televíziós szolgáltatásokkal kapcsolatban kénytelen sok uniós polgár postafiókcímeken 
keresztül előfizetni szolgáltatásokra, hogy azokhoz akkor is legyen hozzáférése, amikor egy 
másik tagállamban lakik. 
Ennek kivizsgálására létrejött egy szakértői csoport is. A tagállamok képviselőiből álló, 
feltételes hozzáférésű rendszerekkel foglalkozó szakértői csoport a nyitóülésén egyhangúan 
kijelentette, hogy meg kell vizsgálni a határokon átnyúló piacban rejlő lehetőségeket.

Az Európai Unió ezenkívül a MEDIA program keretében 2007 óta támogatja azokat az 
európai VOD- (lekérhető videofilmek) projekteket, amelyek innovatív megoldásokat kínálnak 
a jogok több területre kiterjedő átruházásával kapcsolatban. 

                                               
1  COM(2008) 593 végleges 


