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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1018/2009 af J. S., tysk statsborger, om ubegrænset adgang til 
fjernsynsprogrammer i EU's medlemsstater

1. Sammendrag

Andrageren ønsker fri, ubegrænset adgang til via satellit at modtage de såkaldte free-to-air-
fjernsynsprogrammer. Ifølge andrageren udsendes stadig flere fjernsynsprogrammer kodet, så 
de kun kan modtages inden for det pågældende lands grænser. Ifølge udbyderne hænger dette 
sammen med sendetilladelserne i de forskellige lande. Andrageren mener, at Europa-
Parlamentet bør sørge for muligheden for fri adgang til elektroniske medier (særligt fjernsyn). 
Han tænker i den forbindelse ikke på programmer fra betalingsfjernsyn, men på udsendelser 
fra offentlige og kommercielle fjernsynsstationer, der i deres eget land er frit tilgængelige (via 
kabel osv.). Andrageren påpeger, at han i sit eget land kan abonnere på en hvilken som helst 
avis i Europa, som han måtte ønske at læse, men at dette ikke er muligt, når det gælder 
fjernsyn. Andrageren anser denne situation for uacceptabel i et forenet Europa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

Andrageren klager over, at visse fjernsynsprogrammer, som udsendes via satellit, ikke kan 
modtages frit i alle EU's medlemsstater. Han anfører, at i stadig flere medlemsstater af EU 
bliver også tv-kanaler og programmer, som ikke er kodet i deres eget land, kun udsendt kodet.

Kommissionen er bekendt med problemstillingen om, at visse programmer via satellit kun kan 
modtages i lande, der er fastsat af udbyderen. Dette sikres ved, at smart cards eller 
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modtageapparater til afkodning af sendesignaler for nogle satellitprogrammer - især 
betalingsfjernsyn - kun kan købes i disse lande eller kun af seere, der bor der.

Den territoriale begrænsning af tilbud er som regel begrundet i licensrettigheder og - hermed 
forbundne - omkostninger. Størrelsen af licensudgifterne fastsættes hyppigt på baggrund af 
sendeområdets størrelse. Derfor erhverver udbydere ofte bestemte senderettigheder til kun et 
bestemt sendeområde, eksempelvis til et bestemt sprogområde. De er så kontraktligt forpligtet 
til at sikre, at tilbuddets indhold kun kan modtages i dette område, for ikke at krænke en 
eventuelt eksisterende eksklusivaftale for et andet område og derved udsætte sig for 
erstatningskrav.

Den territoriale begrænsning af tilbud er således et resultat af forhandlinger mellem 
rettighedshavere og tv-selskaber og disses frie forretningsmæssige beslutninger. Ingen af 
parterne kan tvinges til en bestemt tildeling eller udøvelse af senderettigheder. Det såkaldte 
territorialiseringsprincip, som ligger til grund for denne praksis, er i overensstemmelse med 
EU's lovgivning, og EU er endda delvist bundet heraf gennem internationale aftaler.
Kommissionen ønsker principielt at støtte forretningsmodeller, som tilbyder kreativt indhold 
på tværs af landegrænser. Dette er et vigtigt mål for Kommissionens initiativ om kreativt 
onlineindhold. Der henvises i den forbindelse til det diskussionspapir, som 
Generaldirektoraterne for Informationssamfundet og Medier og Det Indre Marked i 
fællesskab har offentliggjort den 22. oktober 2009 "Creative Content in a European Digital 
Single Market: Challenges for the Future", som også beskæftiger sig med muligheden for at 
modtage udsendelser på tværs af landegrænser. Diskussionsindlæg kan indsendes senest 5. 
januar 2010.
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_de.htm).

Derudover har Kommissionen bestilt en undersøgelse om tildeling af multiterritoriale licenser 
til audiovisuelle værker 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm). Formålet er at 
undersøge muligheder og potentiale for sådanne forretningsmodeller og udvikle egnede 
handlingsforslag.

Også hvad specifikt betalingsfjernsyn angår, påtænker Kommissionen at igangsætte en 
markedsundersøgelse for at vurdere det økonomiske potentiale for tv på tværs af 
landegrænser. Fokus er rettet mod det grå marked, dvs. benyttelse af et abonnement til 
betalingsfjernsyn i et andet land ved at opgive en proformaadresse i tv-selskabets land. 
Derved krænkes de kontraktbestemmelser, som begrænser brugen til dette lands område. Den 
ekspertgruppe for adgangskontrol, som blev nedsat i 2009, skulle også undersøge de tekniske 
muligheder for (om nødvendigt betalt) adgang til alle audiovisuelle programmer på tværs af 
landegrænser. For public service-kanalernes vedkommende kan en begrænsning af 
modtagelse til selve landets område også være begrundet i, at der skal betales en audiovisuel 
afgift, som finansierer de offentlige fjernsynskanaler. En teknik, som muliggør betalt adgang 
på tværs af landegrænser, ville på tilsvarende måde kunne tage højde for denne 
finansieringsform.

Desuden har EU siden 2007 som led i MEDIA-programmet støttet europæiske video on 
demand-projekter med innovative løsningsmodeller for tildeling af multiterritoriale 
rettigheder.
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