
CM\802795EL.doc PE438.344

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

22.1.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1018/2009, του J. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
απεριόριστη πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα στα κράτη μέλη της 
ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επιθυμεί την ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση στα ονομαζόμενα «free-to-
air» (ελεύθερης μετάδοσης) δορυφορικά τηλεοπτικά προγράμματα. Διατείνεται ότι 
μεταδίδονται όλο και περισσότερα κωδικοποιημένα προγράμματα, γεγονός το οποία καθιστά 
εφικτή τη λήψη τους μόνον εντός της χώρας τους. Οι πάροχοι ισχυρίζονται ότι το γεγονός 
αυτό σχετίζεται με τις άδειες μετάδοσης στις διάφορες χώρες. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μεριμνήσει, ώστε να καταστεί εφικτή η ελεύθερη 
πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (ιδίως στην τηλεόραση). Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα δεν πρόκειται για τηλεοπτικά προγράμματα επί πληρωμή, αλλά για προγράμματα
δημόσιων και ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, για τα οποία ισχύει καθεστώς ελεύθερης 
πρόσβασης στη χώρα τους (μέσω καλωδιακής τηλεόρασης κλπ). Ισχυρίζεται ότι στη χώρα 
του μπορεί να γίνει συνδρομητής σε οποιαδήποτε εφημερίδα της Ευρώπης επιθυμεί, ωστόσο 
αυτό δεν είναι δυνατό στον τομέα της τηλεόρασης. Ο αναφέρων θεωρεί την εν λόγω 
κατάσταση ανεπίτρεπτη σε μια ενωμένη Ευρώπη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Ο αναφέρων παραπονείται διότι ορισμένα δορυφορικά τηλεοπτικά προγράμματα δεν 
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λαμβάνονται δωρεάν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επισημαίνει ότι ακόμα και οι 
τηλεοπτικοί σταθμοί και τα προγράμματα που στην ίδια τη χώρα τους δεν χρησιμοποιούν 
κωδικοποίηση εκπέμπουν μόνο κωδικοποιημένα σε όλο και πιο πολλά κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει το πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά ορισμένα 
δορυφορικά προγράμματα τα οποία μπορούν να λαμβάνονται μόνο στις χώρες που ορίζει ο 
σταθμός εκπομπής. Αυτό εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι οι έξυπνες κάρτες ή οι 
αποκωδικοποιητές σήματος εκπομπής για ορισμένα προγράμματα –κυρίως δορυφορικά 
τηλεοπτικά προγράμματα επί πληρωμή– διατίθενται μόνο σε αυτές τις χώρες ή μόνο σε 
θεατές που είναι κάτοικοι των χωρών αυτών. 

Κατά κανόνα ο εδαφικός περιορισμός της προσφοράς οφείλεται σε λόγους που αφορούν τα 
δικαιώματα εκπομπής και συνακόλουθα το κόστος. Το ύψος του κόστους της άδειας 
προσδιορίζεται συχνά βάσει του μεγέθους της περιοχής κάλυψης. Γι’ αυτό οι πάροχοι 
υπηρεσιών πολλές φορές αγοράζουν δικαιώματα εκπομπής μόνο για συγκεκριμένη περιοχή 
κάλυψης, για παράδειγμα για έναν συγκεκριμένο γλωσσικό χώρο. Στην περίπτωση αυτή 
αναλαμβάνουν τη συμβατική δέσμευση να εξασφαλίσουν ότι τα προσφερόμενα περιεχόμενα 
θα μπορούν να λαμβάνονται μόνο στην εν λόγω περιοχή, προκειμένου να μην παραβιαστεί 
κάποια υφιστάμενη, ενδεχομένως, συμφωνία αποκλειστικής μετάδοσης για άλλη περιοχή και 
να μην υποχρεωθούν εξαιτίας αυτού σε καταβολή αποζημίωσης.

Ο εδαφικός περιορισμός των προσφερομένων υπηρεσιών είναι, ως εκ τούτου, αποτέλεσμα 
των διαπραγματεύσεων και των ελεύθερων επιχειρηματικών αποφάσεων των κατόχων των 
δικαιωμάτων και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. Κανένας από τους εμπλεκομένους δεν 
μπορεί να εξαναγκαστεί σε συγκεκριμένη παραχώρηση ή άσκηση δικαιωμάτων μετάδοσης. Η 
επονομαζόμενη αρχή της εδαφικότητας, στην οποία βασίζεται αυτή η πρακτική, είναι 
συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο, η ΕΕ δεσμεύεται μάλιστα εν μέρει ως προς αυτό με διεθνείς 
συμφωνίες. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάσσεται καταρχήν υπέρ της προώθησης επιχειρηματικών προτύπων 
για την προσφορά διασυνοριακών δημιουργικών περιεχομένων. Αυτό αποτελεί ουσιαστικό 
στόχο της πρωτοβουλίας της για τα δημιουργικά επιγραμμικά περιεχόμενα. Σε αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να παραπέμψουμε στο έγγραφο προς συζήτηση με θέμα «Creative Content in
a European Digital Single Market: Challenges for the Future» που δημοσίευσαν από κοινού 
στις 22 Οκτωβρίου 2009 οι Γενικές Διευθύνσεις «Κοινωνία της Πληροφορίας και Μέσα 
Επικοινωνίας» και «Εσωτερική Αγορά» και που έχει ως αντικείμενο και τη δυνατότητα 
διασυνοριακής λήψης των εκπεμπόμενων περιεχομένων. Συνεισφορές στη συζήτηση 
μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2010. 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_de.htm). 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης για την πολυεδαφική αδειοδότηση 
οπτικοακουστικών έργων 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm), που έχει ως στόχο 
να εξετάσει τις δυνατότητες και το δυναμικό τέτοιων επιχειρηματικών προτύπων και να 
αναπτύξει τις κατάλληλες προτάσεις για την ανάληψη δράσης.

Και στον πιο συγκεκριμένο χώρο της συνδρομητικής τηλεόρασης, η Επιτροπή προτίθεται να 
αναθέσει την εκπόνηση μελέτης αγοράς, προκειμένου να αξιολογηθεί το οικονομικό 
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δυναμικό των διασυνοριακών περιεχομένων σε συνάρτηση με τη «γκρίζα» αγορά 
(διασυνοριακή χρησιμοποίηση της συνδρομής τηλεόρασης επί πληρωμή μέσω της δήλωσης 
ταχυδρομικής διεύθυνσης στη χώρα του σταθμού εκπομπής, που παραβιάζει τις συμβατικές 
διατάξεις οι οποίες περιορίζουν τη χρήση στην επικράτεια του εν λόγω κράτους). Η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τον έλεγχο της πρόσβασης που συστάθηκε το 2009 θα πρέπει να 
εξετάσει και τις τεχνικές δυνατότητες διασυνοριακής –και στην ανάγκη συνδρομητικής–
πρόσβασης σε όλα τα οπτικοακουστικά προγράμματα. Σύμφωνα με αυτήν, όσον αφορά τη 
δημόσια τηλεόραση, ο περιορισμός της λήψης στην επικράτεια του κράτους μπορεί να 
δικαιολογηθεί μέσω της πληρωμής οπτικοακουστικού τέλους για τη χρηματοδότηση της 
δημόσιας τηλεόρασης, και μια συγκεκριμένη τεχνολογία που επιτρέπει τη συνδρομητική 
διασυνοριακή πρόσβαση θα μπορούσε να λάβει υπόψη αυτήν τη μορφή χρηματοδότησης.

Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει από το 2007, στο πλαίσιο του προγράμματος 
MEDIA, ευρωπαϊκά προγράμματα βίντεο κατά παραγγελία με καινοτόμες λύσεις για μια 
πολυεδαφική παραχώρηση δικαιωμάτων.


