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Θέμα: Αναφορά 0789/2011, του Alejandro Pastor, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση των αρχών της ελεύθερης πρόσβασης στην 
πληροφόρηση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εξηγεί ότι, ενόσω βρισκόταν στο εξωτερικό, στην Πολωνία και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, επιχείρησε να λάβει πληροφορίες από διάφορες ισπανικές διαδικτυακές πύλες. Η 
πρόσβαση όμως στις εν λόγω πύλες δεν του επετράπη και έλαβε το ακόλουθο μήνυμα: 
«Λυπούμαστε, αλλά το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο από την τρέχουσα τοποθεσία σας». 
Καθώς ο αναφέρων θεωρεί ότι στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει παραβίαση των αρχών 
της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφόρηση, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
επιληφθεί του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Ο αναφέρων, ισπανικής ιθαγένειας, επισκέφθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία 
ισπανικές ιστοσελίδες οπτικοακουστικού περιεχομένου και αθλητικής ενημέρωσης. Δεν του 
επετράπη η θέαση ορισμένων βίντεο λόγω του ότι βρισκόταν εκτός Ισπανίας. Στις πρόσθετες 
πληροφορίες που παρέσχε, αναφέρει, για παράδειγμα, ότι αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με 
την αθλητική ενημέρωση (Φόρμουλα 1) όσον αφορά τη δυνατότητα παρακολούθησης στην 
Ισπανία διαφόρων βίντεο που αναρτά το BBC στην ιστοσελίδα του στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης οπτικοακουστικών και κινηματογραφικών έργων
Τα έργα και άλλα προστατευόμενα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις οπτικοακουστικές 
υπηρεσίες για τις οποίες κάνει λόγο ο αναφέρων, προστατεύονται από το δικαίωμα του 
δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα βάσει της οδηγίας 2001/29/ΕΚ (η αποκαλούμενη
«οδηγία για την κοινωνία της πληροφορίας»). Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε 
υπηρεσίες ζωντανής αναμετάδοσης (εκπομπή μέσω του διαδικτύου) ή υπηρεσίες οπτικού 
σήματος (βίντεο) κατ' αίτησιν προστατεύεται κυρίως από το δικαίωμα αναπαραγωγής και το 
δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό ή το δικαίωμα διάθεσης στο κοινό.

Η νομοθεσία βάσει της οποίας προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα είναι φύσει εθνική 
και η ισχύς της περιορίζεται στην επικράτεια του κράτους που νομοθετεί, ή του κράτους 
μέλους στην περίπτωση της ΕΕ. Συνεπώς, ενώ το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά 
δικαιώματα ισχύουν παγκοσμίως για τους κατόχους δυνάμει της ύπαρξης του έργου τους, η 
άσκηση των δικαιωμάτων αυτών βασίζεται σε μια σειρά ανεξάρτητων, εθνικών δικαιωμάτων. 
Κατά συνέπεια, τα πνευματικά δικαιώματα περιορίζονται κατά κανόνα στην επικράτεια του 
κράτους που τα χορηγεί. 
Αυτό σημαίνει ότι οι παροχείς υπηρεσιών, όπως οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί εν 
προκειμένω, πρέπει να λαμβάνουν την άδεια των κατόχων δικαιωμάτων για να παράσχουν 
πρόσβαση (σε περιεχόμενο πνευματικών δικαιωμάτων) σε όλες τις χώρες στις οποίες 
επιθυμούν να το πράξουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κάτοχος των δικαιωμάτων ενδέχεται 
είτε να μην επιθυμεί είτε να μην μπορεί να χορηγήσει τα δικαιώματα πέραν της 
συγκεκριμένης επικράτειας. Αντίστοιχα, οι παροχείς υπηρεσιών μπορούν, για εμπορικούς 
λόγους, να μην επιδιώξουν να αποκτήσουν άδειες σε όλα τα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, οι 
τελευταίοι πρέπει να εξισορροπούν το κόστος παροχής μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας με τα 
προβλεπόμενα έσοδα, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά παραγόντων όπως: το κόστος παροχής 
πρόσβασης από άποψη υποδομής και δικτύου πληροφορικής· την αναμενόμενη αφομοίωση, 
λαμβανομένων υπόψη διαφόρων τοπικών παραγόντων όπως οι διάθεσιμες ευρυζωνικές 
συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, η τιμολόγηση του περιεχομένου, οι ανταγωνιστικές υπηρεσίες· 
τη διαχείριση γλωσσικών εκδόσεων· την εμπορία και την προώθηση· και την ασφάλεια των 
υπηρεσιών πληρωμής κλπ.

Πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων
Οι ιστοσελίδες αθλητικής ενημέρωσης παρέχουν στους αναγνώστες τους άρθρα αλλά και 
βίντεο στα οποία έχουν δωρεάν πρόσβαση. Ενώ όλα τα άρθρα φαίνονται προσβάσιμα σε 
ολόκληρο τον κόσμο, η γεωγραφική πρόσβαση σε ορισμένα βίντεο είναι περιορισμένη.

Ουσιαστικά, οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων πωλούν τα δικαιώματα μετάδοσης 
εικόνων από την εκδήλωση σε διαφορετικούς οργανισμούς (τηλεόραση, διαδίκτυο, 
ραδιόφωνο), είτε πρόκειται για απευθείας μετάδοση είτε για μοντάζ εικόνων της εκδήλωσης 
για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι ιστοσελίδες αθλητικής ενημέρωσης συνήθως προτείνουν 
στους αναγνώστες τους το δεύτερο είδος βίντεο.
Για τα πιο δημοφιλή αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο και η φόρμουλα 1, τα δικαιώματα 
πωλούνται συνήθως σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές των ιστοσελίδων 
περιορίζουν την πρόσβαση στα εν λόγω βίντεο για τους χρήστες του διαδικτύου που 
βρίσκονται στην επικράτεια στην οποία έχουν πωληθεί τα δικαιώματα.
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Συμπέρασμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση της απογοήτευσης των ευρωπαίων πολιτών στους 
οποίους απαγορεύεται η διαδικτυακή διασυνοριακή πρόσβαση σε ορισμένα είδη 
περιεχομένου λόγω γεωγραφικών περιορισμών.
Οι αιτίες των συγκεκριμένων περιορισμών συνδέονται ως επί το πλείστον με τους ίδιους τους 
φορείς εκμετάλλευσης, με τη χρήση των τρόπων εκχώρησης των δικαιωμάτων και 
εντάσσονται στο πλαίσιο της συμβατικής ελευθερίας των μερών. Δεδομένου του ισχύοντος 
νομικού πλαισίου για τα νέα μέσα διανομής όπως το διαδίκτυο, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση 
να λύσει άμεσα το πρόβλημα του αναφέροντος.

Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της για το ηλεκτρονικό εμπόριο1, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να 
μεριμνήσει για την άμεση και φιλόδοξη εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, και σε άμεση σχέση με την αναφορά, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το 2012 σκοπεύει να καταρτίσει έκθεση με βάση το αποτέλεσμα 
της διαβούλευσης για τη διαδικτυακή διανομή των οπτικοακουστικών έργων.

                                               
1 Ανακοίνωση «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά 
ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» της 11ης Ιανουαρίου 2012, COM(2011) 942
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:EL:PDF.


