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Dotyczy: Petycji 0789/2011, którą złożył Alejandro Pastor (Hiszpania) w sprawie 
domniemanego naruszania zasad swobodnego dostępu do informacji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyjaśnia, że kiedy przebywał za granicą (w Polsce i w Wielkiej Brytanii), 
próbował uzyskać informacje z kilku hiszpańskich portali internetowych. Odmówiono mu 
jednak dostępu. Otrzymał on następującą wiadomość: „Przykro nam, ale ta zawartość nie jest 
dostępna z Państwa obecnej lokalizacji”. Ponieważ składający petycję uważa, że w tym 
przypadku stanowi to naruszenie zasad swobodnego dostępu do informacji, zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składający petycję, będący obywatelem Hiszpanii, podczas pobytu w Wielkiej Brytanii i 
Polsce odwiedzał hiszpańskie strony internetowe zawierające materiały audiowizualne i 
informacje sportowe. Niektórych filmów nie mógł obejrzeć, ponieważ przebywał poza 
Hiszpanią. Wśród dodatkowych informacji przekazanych przez składającego petycję znajduje 
się przykład identycznego problemu w odniesieniu do sportu (Formuły 1) dotyczącego 
oglądania w Hiszpanii filmów zamieszczanych przez BBC na swojej stronie zlokalizowanej w 
Wielkiej Brytanii.

Uwagi Komisji
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Sprzedaż praw do transmisji utworów audiowizualnych i kinematograficznych
Utwory i inne przedmioty objęte ochroną należące do usług audiowizualnych, do których 
odnosi się składający petycję, chronione są prawami autorskimi i pokrewnymi 
przysługującymi na mocy dyrektywy 2001/29/WE („dyrektywa w sprawie społeczeństwa 
informacyjnego”). Treści będące przedmiotem usług transmisji strumieniowej na żywo 
(webcasting) i wideo na życzenie są w szczególności chronione prawami do zwielokrotniania 
i publicznego udostępniania lub podawania do publicznej wiadomości.
Prawo chroniące utwory podlegające prawu autorskiemu ma charakter terytorialny, a skutki 
takiego prawa ograniczają się do terytorium państwa stanowiącego prawo lub państwa 
członkowskiego w przypadku UE. O ile więc podmiotom praw autorskich i pokrewnych z 
racji samego istnienia utworów przysługują prawa autorskie w skali światowej, o tyle 
właściciele praw wykonują swoje prawa w oparciu o zbiór niezależnych, krajowych praw. W 
związku z tym prawa autorskie ograniczają się zasadniczo do terytorium państwa, które prawa 
te przyznaje. 
Oznacza to, że usługodawcy, np. nadawcy, o których mowa w petycji, potrzebują zezwolenia 
podmiotów prawa autorskiego do przyznania dostępu (do treści chronionych prawem 
autorskim) we wszystkich krajach, w których chcą przyznać taki dostęp. W niektórych 
przypadkach właściciel praw może nie chcieć lub nie móc przyznać praw poza danym 
terytorium. Podobnie usługodawcy ze względów finansowych mogą postanowić o rezygnacji 
z ubiegania się o zezwolenia we wszystkich państwach członkowskich. Przykładowo 
usługodawcy muszą osiągnąć równowagę pomiędzy kosztami świadczenia danej usługi a 
planowanymi przychodami, biorąc pod uwagę szereg czynników takich, jak: koszty 
przyznania dostępu pod względem infrastruktury i sieci informatycznej; przewidywany popyt 
z uwzględnieniem czynników lokalnych, np. dostępności szybkiej sieci szerokopasmowej, 
wyceny treści, konkurencyjnych usług; wersje językowe; marketing i promocja; 
bezpieczeństwo usług płatniczych itp.

Sprzedaż praw do transmisji wydarzeń sportowych
Strony sportowe w Internecie oferują odwiedzającym zarówno artykuły, jak i filmy, do 
których dostęp jest nieodpłatny. O ile wszystkie artykuły wydają się dostępne na całym 
świecie, o tyle dostęp do niektórych filmów jest przestrzennie ograniczony.
Organizatorzy wydarzeń sportowych sprzedają prawa do rozpowszechniania obrazów z 
wydarzenia różnym operatorom (telewizja, Internet, telefonia ruchoma) na potrzeby albo 
transmisji na żywo, albo montażu obrazów z wydarzenia w celach informacyjnych. Strony 
zawierające informacje sportowe oferują zwykle odwiedzającym filmy drugiego typu. 
W przypadku najbardziej popularnych dyscyplin sportowych, np. piłki nożnej i Formuły 1, 
sprzedaż praw ogranicza się zazwyczaj do terytorium państwa. Operatorzy stron ograniczają 
zatem dostęp do niektórych filmów, przyznając go wyłącznie internautom znajdującym się na 
terytorium, dla którego prawa zostały opłacone.

Wnioski
Komisja Europejska ma świadomość, jak frustrujący dla obywateli europejskich jest brak 
dostępu w Internecie w sytuacji transgranicznej do niektórych treści zablokowanych ze 
względów lokalizacyjnych.
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Ograniczenia te zależą najczęściej od samych operatorów, stosowanych trybów przenoszenia 
praw i swobody umów pomiędzy stronami. Biorąc pod uwagę ramy prawne mające obecnie 
zastosowanie do nowych kanałów dystrybucji, np. Internetu, Komisja nie jest w stanie 
niezwłocznie rozwiązać problemu składającego petycję.

W niedawnym komunikacie w sprawie handlu elektronicznego1 Komisja zobowiązała się do 
czuwania nad szybką i ambitną realizacją europejskiej strategii na rzecz praw własności 
intelektualnej. Komisja zapowiedziała w szczególności, a ma to bezpośredni związek z 
petycją, że zamierza opracować w 2012 r. sprawozdanie w sprawie wyniku konsultacji na 
temat dystrybucji utworów audiowizualnych w Internecie.

                                               
1 Komunikat „Spójne ramy na rzecz wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu 
elektronicznego i usług online” z dnia 11 stycznia 2012 r., COM(2011) 942
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf.


