
CM\896420NL.doc PE485.977v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

16.3.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0789/2011, ingediend door Alejandro Pastor (Spaanse 
nationaliteit), over vermeende schending van de beginselen betreffende de vrije 
toegang tot informatie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat hij tijdens een verblijf in Polen en het Verenigd Koninkrijk heeft 
geprobeerd informatie van een aantal Spaanse websites op te vragen. Hij kreeg echter geen 
toegang, maar er verscheen een boodschap die als volgt luidde: "Het spijt ons, maar dit 
materiaal is niet toegankelijk vanuit uw huidige verblijfplaats". Aangezien indiener van 
mening is dat er in deze zaak sprake is van schending van de beginselen betreffende de vrije 
toegang tot informatie, verzoekt hij het Europees Parlement de zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Indiener, een Spaans staatburger, heeft vanuit het Verenigd Koninkrijk en Polen Spaanse sites 
bezocht die audiovisuele elementen en sportnieuws omvatten. Het bekijken van sommige 
video's werd hem ontzegd omdat hij zich buiten Spanje bevond. In een aanvullende 
toelichting vermeldt hij, als voorbeeld, dat hetzelfde probleem zich voordoet als hij in Spanje 
video's over sport (Formule 1) bekijkt, die door de BBC op haar site in het Verenigd 
Koninkrijk worden vertoond. 
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Commentaar van de Commissie

De verkoop van uitzendrechten van audiovisuele en cinematografische werken
Werken en ander beschermd materiaal die deel uitmaken van de audiovisuele diensten waarop 
indiener doelt, worden beschermd door het auteursrecht en naburige rechten, krachtens 
Richtlijn 2001/29/EG (de "Richtlijn informatiemaatschappij"). Inhoud die deel uitmaakt van 
livestreaming (webcasting) en videodiensten op verzoek wordt vooral beschermd door het 
reproductierecht, het recht van mededeling aan het publiek en het recht van 
beschikbaarstelling voor het publiek.
De wetgeving ter bescherming van onder het auteursrecht vallende werken is territoriaal van 
aard. Dergelijke wetgeving is slechts van toepassing op het grondgebied van de wetgevende 
staat (of lidstaat in het geval van de EU). Dus hoewel houders van auteursrechten en naburige 
rechten een algemeen auteursrecht bezitten op grond van het bestaan van hun werk, oefenen 
rechthebbenden hun rechten uit op grond van een bundel autonome, nationale rechten. 
Derhalve is het auteursrecht in beginsel beperkt tot het grondgebied van de staat die het 
toekent.
Dit betekent dat dienstverleners zoals de zenders in kwestie, een machtiging van de 
rechthebbenden nodig hebben om toegang te kunnen verschaffen tot inhoud die door 
auteursrecht wordt beschermd, in alle landen waar zij een dergelijke toegang willen 
verschaffen. In sommige gevallen is het mogelijk dat rechthebbenden niet bereid of in staat 
zijn rechten buiten een bepaald grondgebied te verlenen. Evenzo kunnen dienstverleners er uit 
commerciële overwegingen voor kiezen om niet in alle lidstaten een machtiging aan te 
vragen. Dienstverleners moeten de kosten voor de verlening van een bepaalde dienst afwegen 
tegen de verwachte inkomsten, waarbij ze rekening dienen te houden met een reeks factoren, 
zoals: kosten voor het verschaffen van toegang met betrekking tot IT-netwerken en 
-infrastructuur, verwachte gebruikskosten die verband houden met lokale factoren, zoals de 
beschikbaarheid van hogesnelheidsbreedband, de prijsstelling van inhoud, concurrerende 
diensten, het verzorgen van taalversies, marketing en promotie, veiligheid van betaaldiensten, 
enz.

De verkoop van uitzendrechten van sportieve evenementen
Sportsites bieden hun bezoekers zowel gratis artikelen als video's. Alle artikelen zijn 
wereldwijd toegankelijk, maar voor sommige video's is de toegankelijkheid geografisch 
beperkt.
Organisatoren van sportevenementen verkopen de uitzendrechten namelijk aan diverse 
exploitanten (televisie, internet, mobile telefonie), hetzij voor een rechtstreekse uitzending, 
hetzij voor een samenvatting met een informatief doel. De sites met sportnieuws bieden hun 
bezoekers in de regel dit laatste type video's.
Wat betreft de meest bekeken sporten, zoals voetbal en Formule 1, worden de rechten per land 
verkocht. In dat geval beperken de exploitanten van sites de toegang tot de betrokken video's 
tot internetgebruikers die zich in het land bevinden waar voor de rechten is betaald.

Conclusie

De Europese Commissie is zich bewust van de onvrede van Europese burgers die op het 
internet de grensoverschrijdende toegang tot een bepaalde inhoud wordt ontzegd in verband 
met geografische beperkingen.
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De redenen voor deze beperkingen zijn meestal terug te voeren tot de exploitanten zelf en de 
wijze waarop rechten worden overgedragen, en houden verband met het recht van partijen om 
contracten met elkaar af te sluiten. Gezien het geldende wettelijke kader voor nieuwe 
distributievormen als het internet kan de Commissie voor het probleem van indiener geen 
onmiddellijke oplossing aandragen.

In haar recente mededeling over elektronische handel1, heeft de Commissie zich ertoe te 
verbonden toe te zien op een snelle en ambitieuze uitvoering van de Europese strategie inzake 
intellectuele-eigendomsrechten. De Commissie heeft in het bijzonder – en in direct verband 
met het verzoekschrift – aangekondigd dat zij voornemens is in 2012 een verslag op te stellen 
over het resultaat van de raadpleging betreffende de onlinedistributie van audiovisuele 
werken.

                                               
1 Mededeling "Een coherent kader voor een groter vertrouwen in de digitale eengemaakte markt voor 
elektronische handel en onlinediensten" van 11 januari 2012, COM(2011) 942
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:NL:PDF


