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Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1018/2009, внесена от J.S., с германско гражданство, относно 
неограничен достъп до телевизионни програми в държавите-членки на 
ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска свободен и неограничен достъп до предавания на 
безплатните сателитни телевизионни канали, като изразява безпокойство от 
увеличаващия се брой кодирани програми, които могат да бъдат приемани само в 
страната, в която се излъчват. Доставчиците твърдят, че това е продиктувано от 
лицензите за излъчване в различните държави-членки. Вносителят счита, че 
Европейският парламент следва да гарантира свободен достъп до електронните медии 
(по-специално телевизия). Неговото безпокойство в случая не се отнася до платените 
телевизионни канали, а за обществени и търговски кабелни и други програми, които са 
свободно достъпни в страната, в която се излъчват. Той твърди, че докато абонирането 
за всеки вестник в Европа е възможно, същото не се отнася за телевизиите. Вносителят 
счита това положение за неприемливо в една обединена Европа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Вносителят на петицията се оплаква, че определени сателитни телевизионни програми 
не се приемат свободно във всички държави-членки на ЕС. Той посочва, че във все 
повече държави-членки на Европейския съюз некодирани за държавата, в която се 
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излъчват, телевизионни предавания и програми, се излъчват само като кодирани.

Европейската комисия е запозната с проблематиката, че дадени програми по сателит 
могат да се приемат само в страните, определени от излъчващия оператор. Това 
гарантира, че смарт картите, съответно приемателните уреди за декодиране на 
предавателни сигнали за някои — за всички платени — телевизионни канали, ще бъдат 
достъпни само в тези страни и съответно за пребиваващите там зрители.

Отговорни за териториалното ограничение на предлагането обикновено са причини, 
които са следствие от лицензионното право и свързаните с това разходи. Размерът на 
разходите за лиценз често се определя от обхвата на излъчване. Ето защо доставчиците 
често получават права на излъчване само за един определен обхват на излъчване, 
например за определена езикова зона. Те се задължават с договор да гарантират, че 
съдържанието на това, което предлагат, ще може да се приема само на даденото място, 
за да нямат възможност да нарушават споразумения за изключителни права, 
съществуващи в друга област, и по този начин да се преустановят задълженията за 
изплащане на обезщетение.

Следователно териториалното ограничение на предлагането е резултат от действията и 
свободните търговски решения на правоимащите и радио- и телевизионните оператори. 
Никои от заинтересованите не може да бъде принуден да предостави, съответно да 
упражни, определени права за излъчване. Тъй като тази практика взема за основа 
териториалния принцип, който е съвместим с европейското право, ЕС отчасти е 
свързан с него дори чрез международни споразумения.
Европейската комисия по принцип призовава за насърчаване на бизнес моделите за 
предлагане на активно трансгранично излъчване. Това е една съществена цел на 
техните инициативи за активно онлайн-разпространение. В тази връзка следва да се 
покаже, че дискусионен документ „Creative Content in a European Digital Single Market: 
Challenges for the Future“, публикуван на 22 октомври 2009 г. от Генерални дирекции 
„Информационно общество и медии“ и „Вътрешен пазар“, има за предмет и 
възможността за трансгранично приемане на телевизионно разпръскване. Предложения 
за обсъждане могат да се внасят до 5 януари 2010 г. 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_de.htm).

Освен това Комисията даде начало на изследване относно лицензирането на права за 
много територии в областта на аудиовизуалните произведения 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm). Изследването ще
проучи възможностите и потенциала на такива бизнес модели и ще изготви подходящи 
предложения за действие.

Комисията възнамерява да даде начало на проучване на пазара в специфичната рамка
на платената телевизия, за да направи оценка на икономическия потенциал на 
презграничното разпръскване, с оглед на сивия пазар (трансгранично използване на 
абонамент за платени телевизионни канали, като се избегне необходимостта от 
представяне на пощенски адрес в страната на излъчващия оператор, като се нарушават 
договорните условия, които ограничават използването в рамките на дадената област). 
Експертната група по въпросите на контрола върху достъпа, създадена през 2009 г., 
следва да проучи и техническите възможности за един трансграничен – и ако е 
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необходимо платен – достъп до всички аудиовизуални програми. Съобразно с това, що
се отнася до публичната услуга за разпространение на телевизионни програми,
ограничението на приемането може да се обоснове със заплащането на аудиовизуална 
такса за финансиране на публичната услуга за разпространение на телевизионни 
програми в рамките на националната територия, като даден конкретен метод, който 
позволява трансграничен платен достъп, би могъл да предвиди тази форма на 
финансиране.

Освен това, от 2007 г. в рамките на програма MEDIA, Европейският съюз насърчава
европейските проекти за видео при поискване с новаторски решения относно 
разпределянето на права за много територии.


