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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0789/2011 af Alejandro Pastor, spansk statsborger, om påstået 
overtrædelse af principperne om fri adgang til information

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at han under udlandsophold i Polen og Det Forenede Kongerige har 
forsøgt at indhente oplysninger fra en række spanske internetportaler. Han er imidlertid blevet 
nægtet adgang, idet der fremstår en besked med følgende ordlyd: "Vi beklager, men dette 
indhold er ikke tilgængeligt fra Deres nuværende opholdsted". Da andrageren mener, at der i 
indeværende sag er tale om overtrædelse af principperne om fri adgang til information, 
anmoder han Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 16. marts 2012.

Andrageren, som er spansk statsborger, har fra Det Forenede Kongerige og Polen forsøgt at 
indhente oplysninger fra spanske websteder med audiovisuelt indhold og sportsrelaterede 
oplysninger. Han har ikke kunnet få adgang til visningen af visse videoer, fordi han opholdt 
sig uden for Spanien. Han nævner i forbindelse med fremsendelsen af supplerende 
oplysninger som eksempel herpå det samme problem med hensyn til sport (formel 1) med 
visningen i Spanien af videoer formidlet af BBC på dets websted i Det Forenede Kongerige.

Kommissionens bemærkninger
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Salg af rettigheder til transmission af audiovisuelle og filmiske værker
Værker og andre beskyttede frembringelser, som er inkluderet i de audiovisuelle tjenester, 
andrageren nævner, er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder i henhold til direktiv 
2001/29/EF ("informationssamfundsdirektivet"). Indhold, som er inkluderet i direkte 
streaming (webcasting) og on-demand videotjenester, er navnlig beskyttet af 
reproduktionsretten og retten til "overføring til almenheden" eller retten til 
"tilrådighedsstillelse".
Den lovgivning, som beskytter ophavsretligt beskyttede værker, er af territorial art, og 
virkningerne af en sådan lovgivning er begrænset til den lovgivende stats eller medlemsstats 
område, hvis det drejer sig om EU. Indehavere af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder 
har global ophavsret i kraft af eksistensen af deres værker, mens rettighedshavere udøver 
deres rettigheder på grundlag af en række uafhængige nationale rettigheder. Ophavsret er 
derfor i princippet begrænset til det lands område, der bevilger den. 
Det betyder, at tjenesteydere, som f.eks. de berørte radio- og fjernsynsforetagender, skal have 
tilladelse fra rettighedshaverne til at give adgang (til ophavsretligt indhold) i alle lande, i 
hvilke de ønsker at give en sådan adgang. Rettighedshaverne kan i nogle tilfælde være 
uvillige eller ude af stand til at bevilge rettigheder ud over et bestemt område. En tjenesteyder 
kan også af kommercielle årsager vælge ikke at ansøge om tilladelse i alle medlemsstater. En 
tjenesteyder er f.eks. nødt til at afveje omkostningerne ved at levere en bestemt tjenesteydelse 
i forhold til den anslåede indtægt og tage højde for en række faktorer, som f.eks. 
omkostningerne ved at give adgang i form af it-infrastruktur og netværk, forventet udnyttelse, 
idet der tages højde for lokale faktorer såsom adgang til højhastighedsbredbånd, 
prisfastsættelse af indhold, konkurrerende tjenester, sprogversionering, markedsføring og pr 
samt betalingstjenesternes sikkerhed osv.

Salg af rettigheder til transmission af sportsbegivenheder
Sportswebsteder stiller både artikler og gratis videoer til rådighed for deres brugere. Der er 
adgang til alle artikler over hele verden, men der er geografisk begrænset adgang til visse 
videoer.
Arrangører af sportsbegivenheder sælger rettigheder til udsendelse af billeder fra 
begivenheden til forskellige operatører (tv, internet, mobiltelefon) enten til direkte 
transmission eller en sammenspillet optagelse af begivenheden til oplysningsformål. 
Websteder med sportslige oplysninger tilbyder normalt deres brugere den sidstnævnte type 
videoer. 

Hvad angår de mest sete sportsbegivenheder såsom fodbold og formel 1, sælges rettighederne 
normalt for hvert nationalt område. Operatørerne af webstederne begrænser derfor adgangen 
til de pågældende videoer til internetbrugerne i det område, for hvilket rettighederne er betalt.

Konklusion
Kommissionen er bekendt med frustrationen hos EU-borgere, som nægtes 
grænseoverskridende internetadgang til bestemt indhold på grund af geografiske hindringer.
Grundene til disse begrænsninger hidrører for det meste fra operatørerne, udnyttelsen af den 
måde, rettighederne overdrages på, og de hænger sammen med aftalefriheden mellem parter. I 
betragtning af den gældende lovgivningsmæssige ramme for de nye distributionsmåder såsom 
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internettet er Kommissionen ikke i stand til at foreslå en umiddelbar løsning på andragerens 
problem.

Kommissionen har i sin seneste meddelelse om e-handel1 forpligtet sig til at sørge for en 
hurtig og ambitiøs iværksættelse af den europæiske strategi for intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Kommissionen har bl.a. og i direkte forbindelse med andragendet 
bekendtgjort, at den agter at udarbejde en rapport i 2012 om resultatet af høringen om 
onlinedistribution af audiovisuelle værker.

                                               
1 Meddelelse fra Kommissionen om en sammenhængende ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre 
marked for e-handel og onlinetjenester af 11. januar 2012, KOM(2011)0942
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_fr.pdf.


