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Tema: Peticija Nr. 1179/2008 dėl galimybės nemokamai naudotis transliuotojo BBC 
svetainėmis, kurią pateikė Vokietijos pilietis Klaus Schäfer

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad transliuotojas BBC ES piliečiams, priešingai nei Jungtinėje 
Karalystėje gyvenantiems asmenims, neleidžia naudotis kai kuriomis BBC svetainėmis, o 
ypač neleidžia klausytis radijo laidų. Peticijos pateikėjas reikalauja, kad transliuotojui BBC 
būtų nurodyta leisti savo svetainėmis naudotis visiems ES, o ne tik Didžiosios Britanijos 
piliečiams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Didžiosios Britanijos transliuotojas BBC kai kuriomis 
svetainėmis leidžia naudotis tik Jungtinės Karalystės teritorijoje. 

Europos Komisijai yra žinoma ši problema, kad kai kuriais internetu arba palydovu 
transliuojamais programos pasiūlymais galima naudotis tik transliuotojo nustatytose šalyse. 

Visuomeninio transliuotojo BBC programą finansuoja Didžiosios Britanijos mokesčių 
mokėtojai. Todėl internetu transliuojamos programos transliacija už Jungtinės Karalystės ribų 
ribojama bet kuriuo atveju tada, kai galimos didesnės išlaidos licencijoms. Transliuotojo BBC 
visuomeninė užduotis nėra visur suteikti galimybę naudotis visa savo programa ir 
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transliuotojas neturi tokios teisės. 

Programos pasiūlymai teritoriškai ribojami pirmiausia dėl licencijų įsigijimo ir su įsigijimu 
susijusių išlaidų. Išlaidų licencijoms dydis dažnai priklauso nuo transliavimo teritorijos 
dydžio. Todėl transliuotojai dažnai įsigyja transliavimo teises tik tam tikroms teritorijoms. 
Tokiu atveju, kad nebūtų pažeistas kitai teritorijai galiojantis išskirtinumo susitarimas, jei 
tokio esama, ir todėl transliuotojai nebūtų priversti tenkinti atgręžtinių reikalavimų, 
transliuotojai sutartimi įsipareigoja užtikrinti, kad programa būtų naudojamasi būtent tose 
teritorijose. 

Todėl programos transliavimo teritorinis ribojimas priklauso nuo transliavimo teisės turėtojų 
ir transliavimo įmonės derybų baigties bei laisvo verslo sprendimo. Nei transliavimo teisės 
turėtojų, nei transliavimo įmonių negalima versti suteikti teisę transliuoti arba versti 
transliuoti. Vadinamuoju teritoriniu principu pagrįsta praktika atitinka ES teisę, iš dalies ES 
netgi privalo taikyti tokią praktiką dėl tarptautinių susitarimų nuostatų. 

Europos Komisija iš esmės pasiryžusi remti kūriniams platinti tarptautiniu mastu rengiamus 
verslo modelius. Toks yra esminis Europos Komisijos iniciatyvos dėl kūrinių platinimo 
prijungties režimu tikslas 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_de.htm). 
Pavyzdžiui, Europos Komisija užsakė tyrimą dėl daugelyje teritorijų galiojančių teisių 
licencijavimo garso ir vaizdo kūrinių sektoriuje 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm). Atlikus tyrimą 
turėtų paaiškėti tokių verslo modelių galimybės bei potencialas ir pateikta tinkamų veiksmų 
pasiūlymų.

Neseniai antrojoje ataskaitoje dėl 1998 m. lapkričio 20 d. Direktyvos 98/84/EB dėl sąlygine 
prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos įgyvendinimo1

nustatyta, kad klausimą dėl trūkstamų galimybių tarptautiniu mastu naudotis garso ir vaizdo 
paslaugomis turi spręsti Europos Komisija. Ypač mokamų televizijos transliavimo paslaugų 
atveju, daug ES piliečių, gyvenančių kitoje valstybėje narėje ir norinčių gauti paslaugą, yra 
priversti abonementą užsisakyti per pašto dėžutės adresą. 
Esant tokioms aplinkybėms buvo sudaryta ekspertų grupė. Ši iš valstybių narių atstovų 
susidedanti sąlygine prieiga grindžiamų sistemų ekspertų grupė steigiamajame posėdyje 
pritarė, kad būtina ištirti šios tarptautinės rinkos potencialą. 

Be to, nuo 2007 m. Europos Sąjunga per programą MEDIA remia Europos užsakomųjų 
vaizdo programų paslaugų projektus, kuriais pateikiama naujoviškų sprendimų dėl 
tarptautinio teisių perdavimo.“

                                               
1  1COM(2008) 593 galutinis.


