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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy lengyelországi és egyesült királysági tartózkodása során 
információkat próbált beszerezni több spanyol internetes portálról. Azonban a petíció 
benyújtója számára megtagadták a hozzáférést az internetes portálokhoz, miközben egy 
üzenet jelent meg a következő szöveggel: „Sajnáljuk, de ez a tartalom jelenlegi tartózkodási 
helyéről nem elérhető.” Mivel a petíció benyújtójának véleménye szerint ebben az esetben az 
információhoz való szabad hozzáférés elvének megsértéséről van szó, ügyében az Európai 
Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció benyújtója, aki spanyol állampolgár, az Egyesült Királyságból és Lengyelországból 
látogatott audiovizuális tartalmat és sporttal kapcsolatos tájékoztatást kínáló spanyol 
internetes oldalakra. Egyes videókat nem tudott megjeleníteni, mivel Spanyolországon kívül 
tartózkodott. A petíció benyújtója kiegészítő tájékoztatást küldött, amelyben példaként említi, 
hogy ugyanez a sporttal (Formula–1) kapcsolatos probléma áll fenn, ha a BBC által az 
egyesült királyságbeli oldalán sugárzott videókat Spanyolországban szeretné megjeleníteni.
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A Bizottság észrevételei
Az audiovizuális művek és filmalkotások közvetítési jogainak értékesítése
A petíció benyújtója által hivatkozott audiovizuális szolgáltatások közé tartozó, és más, 
védelem alatt álló művek a 2001/29/EK irányelv (információs társadalomról szóló irányelv) 
által biztosított szerzői és szomszédos jogi oltalom alatt állnak. Az élő internetes 
közvetítésben (webcasting) és a lehívásos videószolgáltatásokban megjelenő tartalmakat 
különösen a „többszörözési jog”, a „nyilvánossághoz közvetítés” joga vagy a „hozzáférhetővé 
tételi” jog védi.

A szerzői jogi oltalom alatt álló műveket védő szabályozás területi jellegű, és a jogszabályok 
hatálya az azokat megállapító állam, illetve – az Unió esetében – tagállam területére 
korlátozódik. Így amíg a szerzői és szomszédos jogok jogosultjait pusztán művük létezéséből 
fakadóan általános szerzői jog illeti meg, a jogtulajdonosok egy sor, egymástól független 
nemzeti jog alapján gyakorolják jogaikat. A szerzői jog ennek megfelelően főszabály szerint 
az azt nyújtó állam területére korlátozódik. 
Ez azt jelenti, hogy a (szerzői jogi tartalomhoz való) hozzáférés nyújtásához a 
szolgáltatóknak, így a szóban forgó műsorszolgáltatóknak is minden olyan országban kérniük 
kell a jogosultak engedélyét, ahol ilyen hozzáférést kívánnak biztosítani. Bizonyos esetekben 
a jogtulajdonos nem hajlandó, vagy nem tud jogokat biztosítani egy adott területen túl. A 
szolgáltatók emellett üzleti okokból is dönthetnek úgy, hogy nem minden tagállamban kérnek 
engedélyt. A szolgáltatóknak például egyensúlyt kell teremteniük egy adott szolgáltatás 
nyújtásának költségei és a várható bevétel között, amihez számos tényezőt – így a hozzáférés 
biztosításának költségeit (IT-infrastruktúra és hálózat); a megtekintések várható számát –
szem előtt tartanak, figyelembe véve az olyan helyi tényezőket mint a gyors adatátvitelű, 
széles sávú technológia rendelkezésre állása, a tartalom díjszabása, versengő szolgáltatások; a 
nyelvi változatok elkészítése; a marketing és promóció; a fizetési szolgáltatások 
biztonságossága; stb.

A sportesemények közvetítési jogainak értékesítése
Az internetes sportoldalak cikkeket és ingyenesen hozzáférhető videókat egyaránt kínálnak 
olvasóik számára. Jóllehet, a cikkek a világ bármely pontjáról elérhetők, egyes videók csak 
korlátozott földrajzi területről tekinthetők meg.
A sportesemények szervezői tulajdonképpen a különböző (televízió-, internet-, mobiltelefon-) 
szolgáltatóknak értékesítik az eseményen készített felvételek közvetítési jogát, és ez utóbbiak
vagy élőben közvetítik azt, vagy tájékoztatás céljából rövid összeállítást készítenek az ott 
készített felvételekből. A sporthírekkel kapcsolatos oldalak rendszerint ez utóbbi kategóriába 
tartozó videókat kínálnak olvasóik számára.

A legnézettebb sportok, így a labdarúgás vagy a Formula–1 esetében a jogokat rendszerint a 
nemzeti területre nézve értékesítik. Az internetes oldalak üzemeltetői ezért azokra az 
internetezőkre korlátozzák az érintett videókhoz való hozzáférést, akik olyan területen 
tartózkodnak, amelyre nézve fizettek a jogokért.

Következtetés
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Az Európai Bizottság jól ismeri azon uniós polgárok csalódottságát, akik az interneten a 
földrajzi korlátok miatt nem férhetnek hozzá határokon átnyúlóan bizonyos tartalmakhoz.

E korlátozások a felek közötti szerződéses szabadság körébe tartoznak, és mögöttük
leggyakrabban maguk a szolgáltatók vagy a jogok átruházási módjaival kapcsolatos szokások
állnak. Tekintettel az új közvetítési módokra (például az internet) vonatkozó jogi keretre, a 
Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy azonnali megoldást kínáljon a petíció benyújtójának 
problémájára.
Az elektronikus kereskedelemről szóló közelmúltbeli közleményében1 a Bizottság elkötelezte 
magát amellett, hogy gondoskodik a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó európai stratégia 
gyors és ambiciózus végrehajtásáról. Így a Bizottság – közvetlenül a petícióhoz kapcsolódóan 
– bejelentette, hogy 2012-ben jelentést kíván készíteni az audiovizuális művek online 
terjesztéséről szóló konzultáció eredményéről.

                                               
1 Az „Egységes keret az elektronikus kereskedelem és az online szolgáltatások digitális egységes piacába vetett 
bizalom megerősítésére” című, 2012. január 11-i közlemény, COM(2011) 942
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf.


