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Suġġett: Petizzjoni 0789/2011 imressqa minn Alejandro Pastor, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, dwar allegat ksur tal-prinċipji ta’ aċċess liberu għall-
informazzjoni.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li matul perjodi ta’ żmien li qatta’ barra, fil-Polonja u fir-Renju Unit, 
huwa pprova jikseb informazzjoni minn fuq numru ta’ portali Spanjoli fuq l-Internet. 
Madankollu, l-aċċess ġie miċħud u rċieva messaġġ li jgħid hekk: “Jiddispjaċina ninfurmawk li 
dan il-kontenut mhux aċċessibbli mill-post fejn tinsab bħalissa”. Peress li l-petizzjonant iqis li 
dan jikkostitwixxi ksur tal-prinċipji ta’ aċċess liberu għall-informazzjoni fil-każ inkwistjoni, 
huwa jitlob li l-Parlament Ewropew jieħu l-kwistjoni f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Il-petizzjonant, ċittadin Spanjol, ikkonsulta, mir-Renju Unit u mill-Polonja xi siti Spanjoli fuq 
l-internet b’kontenut awdjoviżiv u b’infomrazzjoni sportiva.  Il-wiri ta’ xi filmati ġie rrifjutat 
minħabba li kien jinsab barra minn Spanja. Meta bagħat xi informazzjoni addizzjonali, huwa 
jsemmi, pereżempju, li kien hemm l-istess problema fir-rigward tal-isport (Formula 1) biex 
jintwera ġewwa Spanja, ta’ xi filmati mxandra mill-BBC fuq is-sit tagħhom li kien jinsab fir-
Renju Unit.
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
Il-bejgħ tad-drittijiet ta’ trażmissjoni tax-xogħlijiet awdjoviżivi u ċinematografiċi
Xogħlijiet u materjal ieħor protett li huma inklużi fis-servizzi awdjoviżivi li għalihom qed 
jagħmel referenza l-petizzjonant, huma protetti mid-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati 
mogħtija taħt id-Direttiva 2001/29/KE (id-“Direttiva tas-Soċjetà tal-Informazzjoni”). Il-
kontentut li huwa inkluż fil-live streaming (webcasting) u s-servizzi tal-vidjow fuq talba huwa 
notevolment protett mid-dritt tar-riproduzzjoni u d-dritt ta’ “komunikazzjoni lill-pubbliku” 
jew id-dritt tat-“tqegħid għad-dispożizzjoni”.

Il-leġiżlazzjoni li tipproteġi d-drittijiet tal-awtur taħdem b’mod territorjali, u l-effetti ta' tali 
leġiżlazzjoni huma limitati għat-territorju tal-Istat li jkun qed jilleġiżla, jew l-Istat Membru 
fil-każ tal-UE. Għalhekk, waqt li d-detenturi tad-drittijiet tal-awtur u ta’ drittijiet relatati 
għandhom drittijiet tal-awtur globali permezz tal-eżistenza tax-xogħol tagħhom, il-propjetarji 
tad-drittijiet jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom abbażi ta' għadd ta' drittijiet indipendenti u 
nazzjonali. Għalhekk, id-dritt tal-awtur huwa fil-prinċipju limitat għat-territorju tal-Istat li 
jkun qed jagħtih. 
Dan ifisser li l-fornituri ta’ servizzi, bħax-x-xandara inkwistjoni, jeħtieġ li jkunu awtorizzati 
mid-detenturi tad-drittijiet sabiex jipprovdu aċċess (għal kontenut bi drittijiet tal-awtur) fil-
pajjiżi kollha li fihom iridu jipprovdu dan l-aċċess. F’xi każijiet, il-propjetarji tad-drittijiet 
jistgħu ma jkunux iridu jew ma jkunux jistgħu jagħtu dawn id-drittijiet lil hinn minn territorju 
speċifiku. Il-fornituri ta’ servizzi jistgħu wkoll jagħżlu, għal raġunijiet kummerċjali, sabiex 
ma jfittxux għall-awtorizzazzjoni fl-Istati Membri kollha. Pereżempju, il-fornituri tas-servizzi 
jridu jibbilanċjaw l-ispejjeż involuti fil-forniment ta’ servizz partikolari mad-dħul proġettat, 
filwaqt li jikkunsidraw numru ta’ fatturi bħal: l-ispejjeż tal-għoti ta’ aċċess għal dak li 
jirrigwarda l-infrastruttura u n-netwerk tat-teknoloġija tal-informatika; il-livell mistenni tax-
xiri tas-servizz mill-konsumaturi meta jitqiesu fatturi lokali bħad-disponibilità ta’ broadband 
b’veloċità qawwija, l-ipprezzar tal-kontentut, is-servizzi tal-kompetizzjoni; il-verżjonijiet 
b’lingwi differenti, ir-reklamar u l-promozzjoni; u s-sigurtà tas-servizzi tal-ħlas eċċ.

Il-bejgħ tad-drittijiet ta’ trażmissjoni ta’ avvenimenti sportivi 
Is-siti sportivi fuq l-internet jagħtu aċċess b’xejn, lil min jużahom, kemm għall-artikli kif 
ukoll għall-vidjows. Minkejja li l-artikli kollha jidhru li huma aċċessibbli fid-dinja kollha, xi 
vidjows għandhom aċċess ġeografiku limitat. 

Fil-fatt, l-organizzaturi tal-avvenimenti sportivi jbiegħu d-drittijiet ta’ trażmissjoni tal-
avveniment lil diversi operaturi (televiżjoni, internet, mowbajl), jew għal trażmissjoni diretta, 
jew għall-muntaġġ ta’ immaġini tal-avveniment bi skop informattiv. Is-siti ta’ informazzjoni 
sportiva ġeneralment joffru dan l-aħħar tip ta’ vidjows lill-qarrejja tagħhom. 

Għall-isports li jarawh l-iktar nies, bħall-futbol u l-formula 1, id-drittijiet normalment 
jinbiegħu skont it-territorju nazzjonali. Għalhekk, l-operaturi tas-siti jillimitaw l-aċċess għall-
vidjows ikkonċernati lil dawk l-utenti tal-internet li jkunu jinsabu fit-territorju li fih ikunu 
tħallsu d-drittijiet.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni Ewropea hija konxja mill-frustrazzjoni taċ-ċittadini Ewropej fuq l-internet li 
jiġu miċħuda mill-aċċess transkonfinali għal xi kontentut minħabba raġunijiet ta’ ostakli 
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ġeografiċi.
Ir-raġunijiet għal dawn ir-restrizzjonijiet ġejjin ħafna drabi mill-operaturi stess, mill-użu li jsir 
tal-mod ta’ trasferiment tad-drittijiet u mil-libertà kuntrattwali bejn il-partijiet. Wara li 
kkunsidrat il-qafas legali li jeżisti għall-modi ġodda ta' distribuzzjoni bħal ma hu l-internet, il-
Kummissjoni ma tinsabx f'pożizzjoni li tipprovdi soluzzjoni immedjata għall-problemi tal-
petizzjonant.

Fil-Komunikazzjoni reċenti tagħha dwar il-kummerċ elettroniku1, il-Kummissjoni impenjat 
ruħha sabiex tieħu ħsieb li jkun hemm implimentazzjoni ta’ malajr u ambizzjuża tal-istrateġija 
Ewropea dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali. B’mod partikolari, u b'rabta diretta mal-
petizzjoni, il-Kummissjoni ħabbret li, fl-2012, hija beħsiebha tfassal rapport dwar ir-riżultat 
tal-konsultazzjonijiet dwar id-distribuzzjoni onlajn tax-xogħlijiet awdjoviżivi.

                                               
1 Il-Komunikazzjoni “Qafas koerenti għat-tisħiħ tal-fiduċja fis-suq uniku diġitali tal-kummerċ 
elettroniku u s-servizzi onlajn” tal-11 ta’ Jannar 2012, COM(2011) 942 
http://ec.europa.eu/internal_market/e-
commerce/docs/communication2012/COM2011_942_fr.pdf


