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Betreft:  Verzoekschrift 1179/2008, ingediend door Klaus Schäfer (Duitse nationaliteit), 
over vrije toegang tot websites van de BBC

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indiener stelt dat de BBC burgers van andere EU-lidstaten dan het Verenigd Koninkrijk de 
toegang tot bepaalde BBC-websites en met name radio-uitzendingen ontzegt. Hij verlangt dat 
de BBC wordt opgedragen de sites voor alle EU-burgers en niet alleen Britten toegankelijk te 
maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009

Indiener doet zijn beklag over het feit dat de Britse BBC de toegang tot bepaalde websites 
beperkt tot het Verenigd Koninkrijk. 

De Europese Commissie is op de hoogte van de problematiek dat sommige diensten, via 
internet of satelliet, alleen kunnen worden ontvangen in door aanbieders bepaalde landen. 

Het aanbod van de BBC als publieke omroep wordt gefinancierd door de Britse betalers van 
omroepbijdragen. Dit stelt paal en perk aan de ruimtelijke uitbreiding van de toegang tot dit 
aanbod naar gebieden buiten het Verenigd Koninkrijk, althans wanneer dit gepaard gaat met 
hogere licentiekosten. De BBC heeft noch de publieke taak, noch overeenkomstige ambities 
om ervoor te zorgen dat alle websites overal toegankelijk zijn. 
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In de regel zijn licentie- en daarmee samenhangende kosten de oorzaak van de territoriale 
beperking van de toegang tot uitzendingen en websites. Vaak wordt de hoogte van de 
licentiekosten bepaald door de grootte van het zendbereik. Daarom verkrijgen aanbieders 
bepaalde uitzendrechten slechts voor een bepaald zendgebied. Ze gaan daarbij de verplichting 
aan ervoor te zorgen dat het aanbod alleen aldaar ontvangen kan worden dan wel toegankelijk 
is, om schending van een eventueel voor een a n d e r  gebied bestaande 
exclusiviteitsovereenkomst en mogelijke verhaalsvorderingen te voorkomen. 

Zo gezien is de territoriale beperking van het aanbod het resultaat van onderhandelingen en 
vrije zakelijke beslissingen van de houders van rechten en omroeporganisaties. Geen van de 
betrokkenen kan worden gedwongen tot het verlenen dan wel uitoefenen van uitzendrechten. 
Het aan deze praktijk ten grondslag liggende beginsel van territorialisering is in 
overeenstemming met de EU-wetgeving en deels is de EU hieraan zelfs gebonden op grond 
van internationale verdragen. 

De Europese Commissie maakt zich in beginsel sterk voor het bevorderen van 
bedrijfsmodellen die voorzien in een grensoverschrijdend aanbod van creatieve inhoud. Dit is 
een essentiële doelstelling van haar initiatief voor creatieve online-inhoud 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_en.htm). 
De Commissie heeft bijvoorbeeld een studie laten uitvoeren naar grensoverschrijdende 
licentierechten op het gebied van audiovisuele werken 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm). Ze gaat de 
mogelijkheden en het potentieel van dit soort bedrijfsmodellen bestuderen en geschikte 
voorstellen voor maatregelen ontwikkelen.

In het tweede verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/84/EG van 20 november
1998 betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit 
voorwaardelijke toegang1 werd onlangs geconstateerd dat het ontbreken van een 
grensoverschrijdende toegang tot audiovisuele diensten een kwestie is waarover de 
Commissie zich moet buigen. Met name betaaltelevisie dwingt tal van EU-burgers ertoe 
abonnementen te nemen via buitenlandse postbusadressen om toegang tot bepaalde diensten 
te krijgen die van buiten hun eigen lidstaat worden aangeboden. 
In dit verband werd een deskundigengroep inzake voorwaardelijke toegang opgericht, 
bestaande uit deskundigen van de lidstaten. Deze groep was het er in zijn eerste bijeenkomst 
over eens dat het van essentieel belang is het potentieel te onderzoeken van deze 
grensoverschrijdende markt. 

Verder verleent de Europese Unie in het kader van het MEDIA-programma sinds 2007 
financiële steun aan Europese "video on demand"-projecten met innovatieve oplossingen voor 
grensoverschrijdende rechtenovereenkomsten.

                                               
1  1COM(2008) 593 definitief 


