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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 – 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0789/2011, внесена от Alejandro Pastor, с испанско гражданство, 
относно твърдение за нарушение на принципите за свободен достъп до 
информация

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че по време на престоя си в чужбина — в Полша и 
Обединеното кралство, се е опитал да потърси информация в редица испански интернет 
портали. Достъп обаче му е бил отказан, като е получавал съобщение със следния 
текст: „За съжаление съдържанието на страницата не е достъпно от Вашето настоящо 
местонахождение“. Тъй като вносителят счита, че в случая е налице нарушение на 
принципите за свободен достъп до информация, той призовава Европейския парламент 
да разгледа случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителят на петицията, който е испански гражданин, е посетил от Обединеното 
кралство и Полша испански интернет сайтове с аудиовизуално съдържание и спортни 
новини. Разглеждането на определени видеоматериали му е било отказано поради това, 
че се е намирал извън Испания. С допълнително изпратената информация вносителят 
на петицията посочва като пример същия проблем по отношение на спорта („Формула 
1“) при разглеждането от Испания на видеоматериали, излъчвани от БиБиСи на неговия 
сайт, установен в Обединеното кралство.
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Становище на Комисията
Продажба на права за излъчване на аудиовизуални и филмови произведения
Произведенията и други защитени обекти, включени в аудиовизуалните услуги, на 
които вносителят на петицията се позовава, са защитени от авторски и други сродни 
права по силата на Директива 2001/29/ЕО (Директивата за информационното 
общество). Съдържанието, включено в предавания в реално време (излъчване в 
Интернет) и видеоуслуги по заявка, е по-специално защитено от правото за 
възпроизвеждане и правото на „съобщаване на обществото“ или правото на 
„предоставяне“.
Законодателството, което защитава произведенията с авторско право, по същността си 
е териториално и действието на това законодателство е ограничено до територията на 
регламентиращата държава или държава членка в случая на ЕС. По този начин докато 
носителите на авторското право и свързаните с него права имат генерално авторско 
право по силата на съществуването на тяхното произведение, то собствениците на 
права упражняват правата си въз основа на съвкупност от независими национални 
права. В съответствие с това авторското право по същество е ограничено до държавата, 
която го предоставя. 
Това означава, че доставчиците на услуги, като въпросните разпространители 
например, трябва да получат разрешение от носителите на правата, за да осигурят 
достъп (до съдържанието, защитено с авторско право) във всички страни, в които 
желаят да предоставят подобен достъп. В някои случаи собственикът на права може да 
не желае или да не може да предоставя права извън определена територия. 
Доставчиците на услуги могат също така от търговски подбуди да предпочетат да не 
търсят разрешения във всяка държава членка. Например доставчиците на услуги трябва 
да съобразяват разходите по предоставянето на определена услуга с очаквания приход, 
като вземат под внимание редица фактори, като: разходите по предоставяне на достъп с 
оглед на ИТ инфраструктурата и мрежата; очакваното усвояване, като се имат предвид 
местните фактори като наличие на високоскоростни широколентови връзки, цената на 
съдържанието, конкурентните услуги; версиите на различни езици; маркетингът и 
рекламата; сигурността на платежните услуги, и т.н.

Продажба на правата за излъчване на спортни събития
Спортните интернет сайтове предоставят на посетителите си както статии, така и 
видеоматериали с безплатен достъп. Ако всички статии изглеждат достъпни по целия 
свят, някои видеоматериали са с ограничен от географска гледна точка достъп.
Действително организаторите на спортни събития продават правата за разпространение 
на картина от събитието на различни оператори (телевизия, Интернет, мобилни 
оператори), било за излъчване на живо, или като монтаж на картини от събитието с 
информационна цел. Сайтовете за спортни новини обикновено предлагат на своите 
читатели видеоматериали от втория вид. 

За най-популярните спортове като футбола и „Формула 1“ правата обикновено се 
продават на национално-териториален принцип. Оттам нататък операторите на 
сайтовете ограничават достъпа до съответните видеоматериали само до посетителите, 
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намиращи се на територията, за която са платени правата.

Заключение
Европейската комисия съзнава неудовлетвореността на европейските граждани, на 
които им бива отказван трансграничен достъп в Интернет до определено съдържание 
поради блокиране на географски принцип.

Причините за тези ограничения най-често се дължат на самите оператори, на 
използването на режими за прехвърляне на права и зависят от свободата на договаряне 
между страните. Предвид наличната правна рамка за новите средства за 
разпространение, какъвто е Интернет, Комисията не е в състояние да предложи 
незабавно решение на проблема на вносителя на петицията.
В неотдавнашното си съобщение относно електронната търговия1 Комисията се 
ангажира да следи за бързото и амбициозно изпълнение на европейската стратегия за 
правата на интелектуална собственост. По-конкретно и в пряка връзка с петицията 
Комисията обяви, че смята да изготви през 2012 година доклад за резултатите от 
консултациите във връзка с разпространението в мрежата на аудиовизуалните 
произведения.

                                               
1 Съобщение на Комисията „Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за 
електронната търговия и интернет услугите“ от 11 януари 2012 г., COM(2011)0942
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:BG:PDF.


