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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0789/2011 dėl tariamo nemokamo naudojimosi informacija 
principų pažeidimo, kurią pateikė Ispanijos pilietis Alejandro Pastor

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad būdamas užsienyje, t. y. Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje, 
jis bandė gauti informaciją iš kelių ispaniškų interneto portalų. Tačiau galimybė gauti 
informaciją jam nebuvo suteikta – peticijos pateikėjas gavo tokį pranešimą: „apgailestaujame, 
tačiau šios informacijos negalite gauti toje vietoje, kurioje šiuo metu esate“. Kadangi peticijos 
pateikėjas mano, kad šiuo atveju buvo pažeisti nemokamo naudojimosi informacija principai, 
jis prašo Europos Parlamento imtis nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėjas, Ispanijos pilietis, būdamas Jungtinėje Karalystėje ir Lenkijoje naudojosi 
ispaniškomis interneto svetainėmis su garso ir vaizdo turiniu, kuriuose pateikiama su sportu 
susijusi informacija. Jis negalėjo peržiūrėti kai kurios vaizdo medžiagos dėl to, kad bandė tą 
daryti būdamas ne Ispanijoje. Peticijos pateikėjas taip pat pateikė papildomą informaciją, 
kurioje nurodoma, kad tokia pati problema egzistuoja norint Ispanijoje peržiūrėti Jungtinėje 
Karalystėje esančios BBC interneto svetainės transliuojamą vaizdo medžiagą, susijusią su 
sportu (Formulės-1 lenktynes).
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Komisijos pastabos

Audiovizualinių ir kinematografinių kūrinių transliavimo teisių pardavimas
Kūriniai ir kiti saugomi objektai, priskiriami prie garso ir vaizdo paslaugų, kurias nurodo 
peticijos pateikėjas, pagal Direktyvą 2001/29/EB (Informacinės visuomenės direktyva) yra 
saugomi autorių teisių ir gretutinių teisių. Tiesioginio perdavimo (transliavimo žiniatinkliu) ir 
užsakomųjų vaizdo programų paslaugų turinys visų pirma yra saugomas atgaminimo teisės ir 
teisės viešai paskelbti arba padaryti viešai prieinamą.

Teisės aktai, kuriais saugomi autorių kūriniai, yra teritorinio pobūdžio, ir tokių teisės aktų 
poveikis jaučiamas tik toje valstybėje (arba valstybėje narėje, jei kalbama apie ES), kurioje šie 
teisės aktai taikomi. Taigi nors autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojai, kaip savo kūrinių 
autoriai, turi visuotines autorių teises, teisių turėtojai naudojasi savo teisėmis remdamiesi 
daugeliu kitų nepriklausomų nacionalinių teisių. Atitinkamai ir autorių teisės iš esmės galioja 
tik tos valstybės, kurioje jos suteiktos, teritorijoje. 
Tai reiškia, kad paslaugų teikėjai, pvz., atitinkami transliuotojai, turi gauti leidimą iš teisių 
turėtojų, kad galėtų skelbti autorių teisėmis saugomų kūrinių turinį visose šalyse, kuriose jie 
pageidauja tai daryti. Kai kuriais atvejais teisių turėtojai gali nenorėti arba negalėti suteikti 
teisę skelbti šią informaciją už tam tikros teritorijos ribų. Dėl komercinių priežasčių paslaugų 
teikėjai taip pat gali nesiekti gauti leidimo skelbti šią informaciją visose valstybėse narėse. 
Pavyzdžiui, paslaugų teikėjams reikia derinti konkrečios paslaugos teikimo išlaidas su 
numatomomis pajamomis atsižvelgiant į keletą veiksnių, pvz.: informacijos skelbimo išlaidas, 
kurios priklauso nuo IT infrastruktūros ir tinklo, numatomą įsisavinimą atsižvelgiant į vietos 
veiksnius, pvz., spartųjį plačiajuostį ryšį, turinio apmokestinimą, konkurencines paslaugas; 
skirtingas kalbas; rinkodaros ir reklamos sąlygas; mokėjimo paslaugų saugumą ir kt.

Sporto renginių transliavimo teisių pardavimas
Sporto interneto svetainėse nemokamai pateikiami straipsniai ir vaizdo medžiaga. Atrodo, kad 
visi straipsniai yra prieinami visame pasaulyje, o kai kurios vaizdo medžiagos negalima 
peržiūrėti tam tikrose teritorijose.
Iš tiesų sporto renginių organizatoriai parduoda renginių vaizdo medžiagos platinimo teisę 
įvairiems operatoriams (televizijos, interneto, mobiliųjų telefonų), kurie gali tą medžiagą 
transliuoti tiesiogiai arba montuoti renginio vaizdus informacinėms reikmėms. Sporto 
informacinės interneto svetainės paprastai interneto vartotojams siūlo pastarojo tipo vaizdo 
medžiagą.

Populiariausių sporto rūšių, pavyzdžiui, futbolo ir Formulės-1, vaizdo medžiagos transliavimo 
teisės paprastai parduodamos kurios nors šalies teritorijai. Taigi interneto svetainių operatoriai 
prieigą prie tokios vaizdo medžiagos suteikia tik tiems interneto vartotojams, kurie tuo metu 
yra teritorijoje, kurioje už šią teisę yra sumokėta.

Išvada

Europos Komisija žino, kad Europos piliečiai yra nepatenkinti, kai dėl geografinių priežasčių 
negali peržiūrėti kai kurios medžiagos internete.

Šių apribojimų priežastys dažniausiai yra susijusios su operatoriais, teisių perleidimo 
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naudojimo būdais ir šalių sutartimis nustatytomis laisvėmis. Atsižvelgdama į naujų 
informacijos platinimo būdų, pavyzdžiui, platinimo internetu, teisinį pagrindą, Komisija 
negali greitai rasti peticijos pateikėjo problemos sprendimo.
Komisija naujame komunikate dėl elektroninės prekybos1 įsipareigojo užtikrinti, kad būtų 
sparčiai įgyvendinama plataus užmojo Europos intelektinės nuosavybės strategija. Komisija 
taip pat informuoja, kad 2012 m. parengs konsultacijų dėl garso ir vaizdo kūrinių platinimo 
internete rezultatų ataskaitą.“

                                               
1 2012 m. sausio 11 d. komunikatas COM(2011) 942 „Darni sistema, kuria siekiama padidinti pasitikėjimą 
bendrąja skaitmenine elektroninės prekybos ir internetu teikiamų paslaugų rinka“ 
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_fr.pdf.


