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Temats: Lūgumraksts Nr. 0789/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Alejandro Pastor, par principa par brīvu piekļuvi informācijai iespējamu 
pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka laikā, ko viņš pavadīja ārzemēs, Polijā un Apvienotajā 
Karalistē, viņš ir centies iegūt informāciju no vairākiem Spānijas interneta portāliem. Tomēr 
viņam tika liegta piekļuve, un viņš saņēma šādu paziņojumu: „Mēs atvainojamies, bet šis 
saturs nav pieejams no jūsu pašreizējās atrašanās vietas.” Tā kā lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka šajā gadījumā tas ir principa par brīvu piekļuvi informācijai pārkāpums, viņš lūdz 
Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 16. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzējs, Spānijas pilsonis, Apvienotajā Karalistē un Polijā apmeklēja 
Spānijas tīmekļa vietnes ar audiovizuālu saturu un informāciju par sportu. Viņam tika liegta 
dažu video skatīšanās, jo viņš atradās ārpus Spānijas. Atsūtītajā papildu informācijā kā 
piemēru viņš min šo pašu problēmu attiecībā uz sportu (Formula 1) saistībā ar BBC tīmekļa 
vietnē, kas atrodas Apvienotajā Karalistē, raidīta video satura skatīšanos Spānijā.
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Komisijas komentāri
Audiovizuālo un kinematogrāfijas darbu pārraides tiesību tirdzniecība
Darbi un citi aizsargāti tiesību objekti, kas ietilpst audiovizuālajos pakalpojumos, uz kuriem 
norāda lūgumraksta iesniedzējs, tiek aizsargāti ar autortiesībām un blakustiesībām, kas tiek
nodrošinātas saskaņā ar Direktīvu 2001/29/EK (Informācijas sabiedrības direktīva). Saturs, 
kas ir ietverts tiešajā straumēšanā (tīmekļapraidē) un video pakalpojumos pēc pieprasījuma, 
galvenokārt tiek aizsargāts ar reproducēšanas tiesībām un tiesībām „uz izziņošanu” vai 
„publiskošanas” tiesībām.

Tiesību akti, ar ko aizsargā autortiesību darbus, pēc būtības ir teritoriāli, un šādi tiesību akti 
attiecas tikai uz likumdevēju valsti vai ES gadījumā — uz dalībvalsti. Tādējādi, ja autortiesību 
un blakustiesību subjektiem ir vispārējas autortiesības, pamatojoties uz viņu darbu 
pastāvēšanu, tad tiesību īpašnieki īsteno savas tiesības, pamatojoties uz neatkarīgu, valstu 
tiesību kopumu. Attiecīgi autortiesības principā attiecas tikai uz tās valsts teritoriju, kura šīs
tiesības piešķir.
Tas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, attiecīgajām raidorganizācijām, jāsaņem 
atļauja no tiesību subjektiem nodrošināt piekļuvi (autortiesību saturam) visās valstīs, kurās tie 
vēlas nodrošināt šādu piekļuvi. Dažos gadījumos tiesību īpašnieks var nevēlēties vai nevarēt 
piešķirt tiesības ārpus noteiktas teritorijas. Tāpat pakalpojumu sniedzēji komerciālu iemeslu 
dēļ var izvēlēties neprasīt atļaujas visās dalībvalstīs. Piemēram, pakalpojumu sniedzējiem 
jāsabalansē attiecīgā pakalpojuma sniegšanas izmaksas ar plānotajiem ienākumiem, ņemot 
vērā vairākus faktorus, piemēram: šādas piekļuves nodrošināšanas izmaksas saistībā ar IT 
infrastruktūru un tīklu; plānoto izplatību, ņemot vērā tādus vietējos faktorus kā ātrgaitas 
platjoslas tīkla pieejamība, satura cena, konkurējošie pakalpojumi; valodu versijas; tirgvedību 
un reklāmu; maksājumu pakalpojumu drošību utt.

Sporta pasākumu raidīšanas tiesību tirdzniecība
Sporta tīmekļa vietnes internetā to apmeklētājiem piedāvā gan bezmaksas rakstus, gan video 
saturu. Ja visi raksti šķiet pieejami visā pasaulē, tad daļa no video satura ir pieejama 
ģeogrāfiski ierobežotā teritorijā.
Faktiski sporta pasākumu organizētāji pasākuma attēla apraides tiesības pārdod dažādiem 
operatoriem (televīzijas, interneta, mobilo pakalpojumu operatoriem) gan to raidīšanai 
tiešraidē, gan pasākuma attēlu montāžai informatīvos nolūkos. Parasti sporta informācijas 
tīmekļa vietnes saviem apmeklētājiem piedāvā pēdējā minētā veida video saturu.
Saistībā ar vispopulārākajiem sporta veidiem, piemēram, futbolu un Formulu 1, tiesības 
parasti pārdod katras valsts teritorijai. Tāpēc tīmekļa vietņu operatori ierobežo piekļuvi 
attiecīgajam video saturam, to nodrošinot tikai tiem interneta lietotājiem, kas atrodas 
teritorijā, attiecībā uz kuru tika samaksāts par tiesībām.

Secinājums
Eiropas Komisija apzinās, ka Eiropas pilsoņi nav apmierināti gadījumos, kad viņiem tiek 
atteikta pārrobežu piekļuve internetā zināmam saturam ģeogrāfiska ierobežojuma dēļ.
Šo ierobežojumu iemesli visbiežāk ir saistīti ar pašiem operatoriem, tiesību nodošanas veidu 
izmantošanu, un tie ir saistīti ar brīvību slēgt līgumus pušu starpā. Ņemot vērā pastāvošo 
tiesisko regulējumu attiecībā uz jaunajiem izplatīšanas veidiem, piemēram, internetu, 
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Komisija nevar sniegt tūlītēju lūgumraksta iesniedzēja problēmas risinājumu.
Savā nesenajā paziņojumā par e-tirdzniecību1 Komisija ir apņēmusies rūpēties par ātru un 
vērienīgu Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību stratēģijas ieviešanu. Jo īpaši un tiešā saistībā 
ar lūgumrakstu Komisija paziņoja, ka tā 2012. gadā plāno izstrādāt ziņojumu par apspriešanās 
par audiovizuālo darbu izplatīšanu tiešsaistē rezultātiem.

                                               
1 2012. gada 11. janvāra paziņojums „Vienota sistēma uzticēšanās pastiprināšanai vienotajam digitālajam e-
tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu tirgum”, COM(2011) 942
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_fr.pdf.


