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Ref.: Petiția nr. 0789/2011, adresată de Alejandro Pastor, de cetățenie spaniolă, privind 
presupusa încălcare a principiilor privind libertatea de acces la informație

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică faptul că în timpul șederii acestuia în străinătate, respectiv în Polonia și în 
Regatul Unit, acesta a încercat să solicite informații de la o serie de portaluri de internet din 
Spania. Totuși, acestuia i-a fost însă refuzat accesul, afișându-se în același timp următorul 
mesaj: „Ne cerem scuze, dar acest conținut nu este disponibil de la prezenta dumneavoastră 
locație”. Întrucât petiționarul consideră că în acest caz este vorba despre încălcarea 
principiilor privind libertatea de acces la informație, acesta solicită Parlamentului European să 
intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționarul, de cetățenie spaniolă, aflându-se în Regatul Unit și în Polonia, a consultat site-uri 
de internet din Spania care conțin materiale audiovizuale și informații sportive. Vizionarea 
anumitor materiale video i-a fost refuzată din cauză că se afla în afara Spaniei. Ulterior 
furnizării de informații complementare, în ceea ce privește sportul (Formula 1), petiționarul 
menționează ca exemplu aceeași problemă legată de vizionare în Spania a unor materiale 
video difuzate de BBC pe propriul site, aflat în Regatul Unit.
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Observațiile Comisiei
Vânzarea drepturilor de transmitere a operelor audiovizuale și cinematografice
Operele și alte conținuturi protejate care sunt incluse în serviciile audiovizuale la care face 
trimitere petiționarul sunt protejate de drepturile de autor și de drepturile conexe acordate în 
temeiul Directivei 2001/29/CE („Directiva privind societatea informațională”). Conținutul 
inclus în redarea în direct (difuzarea web) și în serviciile la cerere este protejat în mod special 
de dreptul de reproducere și de dreptul „de comunicare publică” sau de dreptul „de punere la 
dispoziție”.
Legislația care protejează operele protejate prin dreptul de autor are o natură teritorială, iar 
efectele sale sunt limitate la teritoriul statului legislator sau al statului membru, în cazul UE. 
Prin urmare, deși titularii de drepturi de autor și de drepturi conexe au un drept de autor global 
în virtutea existenței operei lor, deținătorii de drepturi și-le exercită pe baza unui set de 
drepturi independente, naționale. În consecință, dreptul de autor este limitat în principiu la 
teritoriul statului care îl acordă. 
Aceasta înseamnă că prestatorii de servicii, precum radiodifuzorii în cauză, trebuie să fie 
autorizați de către titularii drepturilor să furnizeze acces (la conținutul protejat prin dreptul de 
autor) în toate țările în care aceștia doresc să fie furnizat un astfel de acces. În unele cazuri, 
este posibil ca deținătorii de drepturi să nu dorească sau să nu poată acorda drepturi în afara 
unui anumit teritoriu. De asemenea, se poate ca, din motive comerciale, prestatorii de servicii 
să nu dorească autorizarea în toate statele membre. De exemplu, prestatorii de servicii trebuie 
să își echilibreze costurile de prestare a unui anumit serviciu cu veniturile prevăzute, având în 
vedere o serie de factori, precum: costurile de furnizare a accesului în ceea ce privește 
infrastructura IT și rețeaua; rata de asimilare preconizată, având în vedere factorii locali, 
precum disponibilitatea benzii largi de mare viteză, prețul conținutului, serviciile concurente; 
versiunile lingvistice; marketingul și promovarea și securitatea serviciilor de plată etc.

Vânzarea drepturilor de transmisie a evenimentelor sportive
Site-urile sportive de internet prezintă publicului lor atât articole, cât și materiale video cu 
acces gratuit. Deși pare că toate articolele sunt accesibile în întreaga lume, anumite materiale 
video dispun de un acces geografic limitat.
De fapt, organizatorii evenimentelor sportive vând unor operatori diferiți (de televiziune, 
internet, telefonie mobilă) drepturile de difuzare a imaginilor din cadrul evenimentului fie 
pentru transmisia în direct, fie pentru un montaj de imagini din cadrul acestuia cu titlu 
informativ. În mod normal, site-urile cu informați sportive propun publicului lor acest ultim 
tip de materiale video. 
În ceea ce privește sporturile cele mai căutate, de exemplu, fotbalul și Formula 1, drepturile 
sunt vândute în mod obișnuit pe teritoriul național. Prin urmare, operatorii site-urilor rezervă 
accesul la materialele video vizate doar internauților aflați pe teritoriul pentru care au fost 
plătite drepturile.

Concluzie
Comisia Europeană are cunoștință de frustrarea cetățenilor europeni care se confruntă cu 
refuzarea accesului transfrontalier pe internet la anumite conținuturi, din cauza barierelor 
geografice.
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Motivele acestor restricții sunt cel mai adesea înșiși operatorii, utilizarea modurilor de cesiune 
a drepturilor și libertatea contractuală între părți. Având în vedere cadrul juridic existent 
privind noile moduri de distribuție, precum internetul, Comisia nu este în măsură să aprobe o 
soluție imediată la problema petiționarului.

În recenta sa comunicare privind comerțul electronic1, Comisia se obligă să supravegheze 
punerea în aplicare rapidă și ambițioasă a strategiei europene privind drepturile de proprietate 
intelectuală. Privind direct petiția, Comisia a anunțat în mod special că speră să elaboreze în 
2012 un raport referitor la rezultatul consultării privind distribuirea online a operelor 
audiovizuale.

                                               
1 Comunicarea intitulată „Un cadru coerent pentru creșterea încrederii în piața unică digitală a comerțului 
electronic și a serviciilor online” din 11 ianuarie 2012, COM(2011) 942
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_fr.pdf .


