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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1179/2008, którą złożył Klaus Schäfer (Niemcy) w sprawie 
nieograniczonego dostępu do stron internetowych BBC

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że BBC pozbawia obywateli UE, z wyjątkiem osób 
zamieszkujących Wielką Brytanię, dostępu do niektórych swoich stron internetowych, 
a w szczególności tych, które zawierają audycje radiowe. Utrzymuje on, iż należy nakazać 
stacji BBC, aby udostępniła swoje strony internetowe wszystkim obywatelom UE, nie zaś 
wyłącznie obywatelom brytyjskim.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r. 

Składający petycję zwraca uwagę, że brytyjska stacja BBC udostępnia niektóre strony 
internetowe tylko mieszkańcom Wielkiej Brytanii. 

Komisja Europejska jest świadoma problemu wynikającego z tego, że niektóre oferty 
internetowe lub satelitarne są dostępne wyłącznie w krajach określonych przez usługodawcę. 

Oferta BBC jako publicznoprawnego nadawcy jest finansowana przez brytyjskich płatników. 
Z tego powodu rozszerzenie oferty internetowej poza Wielką Brytanię nie jest możliwe, 
przynajmniej w przypadku, gdy jest ono związane z wyższymi kosztami licencji. Stacja BBC 
nie ma ani publicznoprawnego obowiązku, ani prawa do udostępniania całej swojej oferty we 
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wszystkich państwach. 

Przyczyną terytorialnego ograniczania dostępu do oferty nadawcy jest z reguły prawo 
licencyjne i związane z nim koszty. Wysokość kosztów licencji jest często określana na 
podstawie zasięgu transmisji. Z tego powodu nadawcy często dokonują zakupu prawa do 
transmisji tylko na określony obszar. Oznacza to, że nadawca zobowiązuje się w umowie do
zapewnienia dostępności transmitowanych treści wyłącznie na obszarze określonym 
w umowie, tak aby nie naruszać umów na wyłączność, które mogły zostać zawarte dla innego
obszaru, i tym samym uniknąć obowiązku regresu. 

Terytorialne ograniczenie oferty jest więc rezultatem negocjacji prowadzonych przez 
posiadacza prawa i nadawcę oraz podjętych przez nich dobrowolnie decyzji biznesowych. 
Żadna ze stron nie może zostać zmuszona do przyznania prawa do transmisji lub korzystania 
z niego. Jako że zasada rejonizacji leżąca u podstaw tej praktyki jest zgodna z prawem 
unijnym, UE jest w pewnym zakresie wręcz zobowiązana do jej przestrzegania ze względu na 
zawarte porozumienia międzynarodowe.

Komisja Europejska zasadniczo opowiada się za wspieraniem rozwoju modeli działalności 
gospodarczej dotyczących transgranicznej oferty kreatywnych treści. Jest to istotny cel 
związany z inicjatywą Komisji dotyczącą kreatywnych treści online 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_de.htm). 
Komisja zleciła na przykład badanie transgranicznych licencji dotyczących utworów 
audiowizualnych (http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm). 
Komisja powinna zbadać możliwości i potencjał tego typu modeli działalności gospodarczej 
oraz przygotować odpowiednie propozycje postępowania. 

Niedawno na podstawie drugiego sprawozdania dotyczącego wykonania dyrektywy 
98/84/WE z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie prawnej ochrony usług opartych lub 
polegających na warunkowym dostępie1 ustalono, że brak transgranicznego dostępu do usług 
audiowizualnych jest sprawą, którą powinna zająć się Komisja. Zwłaszcza w przypadku 
płatnych usług transmisji telewizyjnych wielu obywateli UE jest zmuszonych do wykupienia 
abonamentu przypisanego do adresu zamieszkania w celu uzyskania dostępu do usługi, choć 
mieszkają oni w innym państwie członkowskim.
W obliczu tej sytuacji powołano grupę ekspertów. Grupa ekspertów ds. praw dostępu, 
składająca się z przedstawicieli państw członkowskich, osiągnęła porozumienie podczas 
posiedzenia inauguracyjnego i uznała za konieczne zbadanie potencjału przedmiotowego 
rynku transgranicznego. 

Ponadto Unia Europejska od 2007 r. wspiera w ramach programu MEDIA europejskie 
projekty VoD („wideo na życzenie”), w których proponuje się innowacyjne rozwiązania dla 
transgranicznego przyznawania praw dostępu.

                                               
1 COM(2008) 593 wersja ostateczna.


