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Suġġett: Petizzjoni 1179/2008, imressqa minn Klaus Schäfer, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar l-aċċess liberu għall-websajts tal-BBC

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-BBC qiegħda ċċaħħad liċ-ċittadini Ewropej għajr dawk il-persuni li 
jgħixu fir-Renju Unit, milli jaċċessaw ċerti websajts tagħha u b’mod partikolari, xandiriet tar-
radju. Huwa jargumenta li l-BBC għandha tingħata struzzjonijiet biex tagħmel il-websajts 
tagħha aċċessibbli għaċ-ċittadini tal-UE kollha u mhux għal dawk ta’ nazzjonalità Brittanika 
biss.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009

Il-petizzjonant jilmenta li l-BBC Brittanika qed tillimita l-aċċess għal ċerti websajts għar-
Renju Unit. 

Il-Kummissjoni Ewropea hija konxja tal-problemi kkawżati mill-fatt li għadd ta’ xandiriet 
offruti permezz tal-internet jew bis-satellita jistgħu jarawhom biss fil-pajjiżi ddefiniti mill-
operatur. 

Il-programmi tal-BBC bħala operatur tax-xandir pubbliku huma ffinanzjati minn abbonati 
Brittaniċi. Dan jillimita l-estensjoni ġeografika tal-kontenut onlajn tagħha barra mir-Renju 
Unit – tal-inqas fil-każ li ġġib magħha spejjeż ogħla għal-liċenzji. Il-BBC la hija obbligata 
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bħala korporazzjoni ffinanzjata mill-Istat u lanqas hi intitolata li tagħmel il-programmi offruti 
kollha aċċessibbli minn kullimkien. 

Normalment il-limiti territorjali imposti fuq ix-xandir huma dovuti għal raġunijiet marbuta 
mal-liċenzji u l-ispejjeż relatati. Ħafna drabi l-ispejjeż tal-liċenzji huma ddeterminati mid-
daqs taz-zona ta’ kopertura. Għalhekk ta’ spiss l-operaturi jiksbu ċerti drittijiet ta’ xandir għal 
zona partikulari biss. F’dan il-każ jintrabtu b’kuntratt li bih jiżguraw li l-kontenut offrut jista’
jasal f’din iz-zona biss, bil-għan li jevitaw il-vjolazzjoni ta’ ftehim esklussiv li jista’ jeżisti fir-
rigward ta’ xi zona oħra u b’hekk ma jinżammux responsabbli għad-danni. 

B’hekk il-limitazzjoni territorjali tal-programmi hija riżultat tan-negozjati u tad-deċiżjonijiet 
kummerċjali liberi tad-detenturi tad-drittijiet u tal-kumpaniji tax-xandir. L-ebda parti involuta
ma tista’ tiġi sfurzata biex talloka jew teżerċita b’ċertu mod xi drittijiet tax-xandir. L-hekk 
imsejjaħ prinċipju tat-territorjalizzazzjoni li fuqu hija bbażata din il-prattika jikkonforma 
mad-dritt Komunitarju; tant li l-UE hija marbuta parzjalment bi ftehimiet internazzjonali 
miegħu. 

lI-Kummissjoni Ewropea hija impenjata favur il-promozzjoni ta’ mudelli ta’ negozju għall-
provvediment transkonfinali ta’ kontenuti kreattivi. Dan huwa għan ewlieni tal-inizjattiva 
tagħha dwar il-kontenuti kreattivi onlajn
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_de.htm). 
Bħala eżempju, il-Kummissjoni nediet studju dwar l-illiċenzjar soprareġjonali ta’ xogħlijiet 
awdjoviżivi (http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm). Huwa 
maħsub biex jifli l-possibilitajiet u l-potenzjal ta’ mudelli ta’ negozju bħal dawn u jiżviluppa 
proposti adatti għall-azzjoni.

M’ilux it-tieni rapport dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva 98/84/KE tal-20 ta’ Novembru 
1998 dwar il-protezzjoni legali ta’ servizzi bbażati fuq, jew li jikkonsistu minn, aċċess 
kondizzjonali1 nnota li n-nuqqas ta’ aċċess transkonfinali għal servizzi awdjoviżivi huwa 
kwistjoni li għandha tiġi investigata mill-Kummissjoni. Speċjalment fir-rigward tas-servizzi 
televiżivi bi ħlas, bosta ċittadini tal-UE jkollhom jabbonaw bl-għajnuna ta’ indirizzi postali 
fittizji, sabiex ikollhom aċċess għal servizz partikolari, filwaqt li jkunu joqogħdu fi Stat 
Membru differenti. F’dan il-kuntest inħoloq ukoll grupp ta’ esperti. Dan il-grupp ta’ esperti 
dwar is-sistemi ta’ aċċess kondizzjonali, magħmul minn rappreżentanti tal-Istati Membri, fis-
seduta ta’ inawgurazzjoni tiegħu wasal għall-qbil li tinħtieġ riċerka dwar il-potenzjal ta’ dan 
is-suq transkonfinali. 

Barra minn dan, fil-qafas tal-programm MEDIA, l-Unjoni Ewropea ilha  tippromwovi proġetti 
Ewropej dwar il-video on demand li jipprovdu soluzzjonijiet innovattivi għal allokazzjoni 
soprareġjonali tad-drittijiet, mill-2007.

                                               
1  COM(2008) 593 finali


