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accesul nerestricționat la site-urile web ale BBC

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că BBC îi privează pe cetățenii Uniunii Europene, cu excepția persoanelor 
care locuiesc în Marea Britanie, de accesul la anumite site-uri web ale sale și, în special, la 
transmisiile radio. Acesta susține că ar trebui să i se solicite BBC să pună site-urile sale la 
dispoziția tuturor cetățenilor UE și nu doar resortisanților britanici.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul 6 din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiționarul contestă faptul că BBC permite accesul la anumite site-uri ale sale doar 
cetățenilor din Marea Britanie. 

Comisiei Europene îi este cunoscut faptul că există unele oferte pe internet sau via satelit de 
care pot beneficia doar cetățenii din țările stabilite de furnizori.

Oferta BBC, în calitate de radiodifuzor public, este finanțată de contribuabilii britanici. În 
orice caz, această ofertă presupune o extindere teritorială a site-urilor sale dincolo de granițele 
Regatului Unit, chiar dacă aceasta ar însemna costuri mai ridicate pentru licențe. BBC nu are 
nici mandatul de serviciu public, nici dreptul de a-și face accesibile ofertele fără restricții
teritoriale.
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În general, restricția teritorială a ofertelor este determinată de normele juridice care 
reglementează modul de acordare a licenței și cheltuielile, care decurg din aceasta. Valoarea
costurilor pentru acordarea licenței se stabilește, adesea, în funcție de mărimea zonei de 
acoperire. De aceea, în nenumărate rânduri, furnizorii achiziționează anumite drepturi de 
emisie doar pentru o anumită zonă de acoperire. Ulterior, aceștia se obligă prin contract să se 
asigure că întregul conținut al ofertelor poate fi recepționat doar în zona respectivă, pentru a 
nu încălca acordul de exclusivitate existent pentru un alt teritoriu, fiind supuși prin aceasta
unei obligații de regres. 

Restricția teritorială a ofertelor este, prin urmare, rezultatul negocierilor și al deciziilor pur 
comerciale ale titularilor de drepturi și ale organismelor de radiodifuziune și televiziune. Nici 
una dintre părți nu poate fi obligată la o anumită acordare, respectiv exercitare a drepturilor de 
difuzare. Așa numitul principiu al teritorializării aflat la baza acestei practici este compatibil 
cu legislația comunitară, Uniunea Europeană fiind chiar parțial asociată cu aceasta, prin 
intermediul convențiilor internaționale.

În principiu, Comisia Europeană este de acord cu promovarea modelelor de afaceri pentru  
oferta de conținuturi creative transfrontaliere. Acesta este un obiectiv esențial al inițiativei 
sale privind conținuturile online creative
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_de.htm). 
De exemplu, Comisia a comandat un studiu cu privire la licențierea interteritorială a unor 
producții audiovizuale
(http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm). Acesta urmează să 
analizeze posibilitățile și potențialul unor astfel de modele de afaceri și să dezvolte strategii 
comerciale adecvate.

Recent, al doilea raport referitor la transpunerea Directivei 98/84/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 noiembrie 1998 privind protecția juridică a serviciilor cu 
acces condiționat1 a stabilit faptul că absența unui acces transfrontalier la serviciile 
audiovizuale este o problemă care ar trebui examinată mai îndeaproape de către Comisie. În 
special, în ceea ce privește serviciile de televiziune contra cost, numeroși cetățeni ai Uniunii 
Europene sunt obligați să își procure abonamente la adresa poștală, pentru a-și asigura accesul 
la serviciu, în condițiile în care aceștia locuiesc într-un alt stat membru. 
În acest context, a fost constituit și un grup de experți. Cu ocazia ședinței sale inaugurale, 
acest grup de experți privind serviciile cu acces condiționat, alcătuit din reprezentanți ai 
statelor membre, a convenit că este necesar să analizeze potențialul acestei piețe 
transfrontaliere.

În plus, începând cu 2007, în cadrul programului MEDIA, Uniunea Europeană promovează 
proiecte europene de servicii video la cerere (video-on–demand), cu soluții inovatoare pentru 
o acordare interteritorială a drepturilor.
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