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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо препоръки към Комисията относно предизвикателствата пред 
организаторите на спортни прояви в рамките на цифровата среда
(2020/2073(INL))

Европейският парламент,

— като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС),

— като взе предвид член 114 от ДФЕС,

— като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-
специално член 7, член 8, член 11, член 16, член 17, параграф 2, член 47 и член 52 
от нея,

— като взе предвид Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 г. относно авторското право и сродните му права в цифровия 
единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО1,

— като взе предвид изявлението на Комисията относно организаторите на спортни 
събития, приложено към законодателната резолюция на Европейския парламент 
от 26 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар2,

— като взе предвид Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 г. за установяване на правила във връзка с упражняването на 
авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн 
предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и 
радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета3,

— като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на 
Съвета от 14 юни 2017 г. за трансграничната преносимост на услугите за онлайн 
съдържание в рамките на вътрешния пазар4,

— като взе предвид Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната 
собственост5 (Директивата относно упражняването на ПИС),

— като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното 

1 OВ L 130, 17.5.2019 г., стp. 92.
2 P8_TA(2019)0231.
3 OВ L 130, 17.5.2019 г., стp. 82.
4 ОВ L 168, 30.6.2017 г, стр. 1.
5 ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45.
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общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар 
(Директива за електронната търговия)6,

— като взе предвид Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и 
сродните му права в информационното общество7,

— като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, 
подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги) 8,

— като взе предвид Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. 
относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн9 и 
съобщението на Комисията от 28 септември 2017 г. до Европейския парламент, 
Съвета и Европейския икономически и социален комитет, озаглавено „Борба с 
незаконното онлайн съдържание – Повишаване на отговорността на онлайн 
платформите“ (COM(2017)0555),

— като взе предвид съобщението на Комисията от 29 ноември 2017 г. до 
Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален 
комитет, озаглавено „Насоки относно определени аспекти на Директива 
2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на 
права върху интелектуалната собственост“ (COM(2017)0708),

– като взе предвид Меморандума за разбирателство от 25 юни 2018 г. относно 
онлайн рекламата и правата върху интелектуална собственост, сключен с 
посредничеството на Европейската комисия, и доклада на Комисията относно 
функционирането на Меморандума за разбирателство относно онлайн рекламата 
и правата върху интелектуална собственост (SWD(2020)0167/2),

— като взе предвид членове 47 и 54 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид становището на комисията по култура и образование,

— като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0139/2021),

А. като има предвид, че спортът играе ключова роля за социалния, културния и 
икономическия просперитет на Съюза и насърчава общите ценности на 
солидарност, многообразие и социално приобщаване, като допринася значително 
за икономиката и за социалното развитие;

Б. като има предвид, че съгласно член 165 от ДФЕС Съюзът допринася за 
насърчаването на ролята на спорта в европейския живот, като същевременно 
отчита специфичния характер на спорта; като има предвид, че приносът на спорта 

6 OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
7 OВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10.
8 ОВ L 095, 15.4.2010 г., стр. 1.
9 OВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50.
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за постигането на общите цели на Съюза, като опазването на околната среда, 
цифровизацията и приобщаването, следва също да бъдат взети предвид и Съюзът 
следва да се стреми към по-нататъшно развитие и запазване на европейското 
измерение на спорта в цифровата среда;

В. като има предвид освен това, че спортът насърчава и утвърждава ценности като 
взаимно уважение и разбирателство, солидарност, равенство, приобщаване, 
многообразие, справедливост, сътрудничество и гражданска ангажираност, като 
същевременно допринася съществено за образователните и културните ценности, 
и може да се счита за културна и социална необходимост; като има предвид, че е 
от съществено значение тези ценности да бъдат насърчавани от организаторите на 
спортни прояви, излъчващите организации, онлайн посредниците, националните 
органи и други заинтересовани лица в сектора на спорта; като има предвид, че 
политиката на Съюза в областта на спорта трябва да подкрепя междинните и 
крайните цели на професионалния и любителския спорт и може да спомогне за 
справянето с транснационалните предизвикателства;

Г. като има предвид, че спортът служи като средство за интеграция; като има 
предвид, че заинтересованите лица в спорта, общините и спортната общност 
следва да си сътрудничат с цел изграждане на по-устойчив и приобщаващ спортен 
сектор, като улесняват участието в спортни прояви за всички членове на 
обществото, особено за хората с по-малко възможности и независимо от тяхната 
възраст, пол, увреждане или етнически произход;

Д. като има предвид, че културата на привържениците на спорта е незаменима част 
от спортното изживяване, а не просто фон за представянето на пазарен продукт;

Е. като има предвид, че свързаните със спорта сектори представляват 2,12% от БВП 
на Съюза и 2,72% от заетостта в рамките на Съюза; като има предвид, че 
спортните събития имат значително териториално въздействие по отношение на 
участието и от икономическа гледна точка;  

Ж. като има предвид, че масовият спорт е основата на спорта на професионално 
равнище, тъй като малките спортни клубове са гръбнакът на европейския масов 
спорт, имат значителен принос за развитието на младите спортисти и работят 
предимно на доброволни начала; отбелязва, че 35 милиона любители допринасят 
за развитието на масовия спорт и за разпространението на спортните ценности; 

З. като има предвид, че развитието на цифровата среда и на новите технологии 
улесни достъпа на всички привърженици на спорта до излъчвания на спортни 
събития на всякакви видове устройства, като увеличава потенциалното излагане 
на незаконно съдържание и увеличава броя на хората, които имат достъп до 
такива предавания, и осигури възможности за спортове, които традиционно не се 
излъчват, да получат по-голяма видимост;  като има предвид, че това насърчи 
развитието на нови онлайн бизнес модели, като създаде нови начини за 
генериране на приходи; като има предвид, че същевременно то улесни 
незаконното предаване онлайн на излъчване на спортни прояви и онлайн 
пиратството в рамките на Съюза и извън него, което е в ущърб както на 
професионалния, така и на масовия спорт, и застрашава организацията и 
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устойчивостта на спортни прояви, както и финансовата стабилност на целия 
спортен сектор; ;

И. като има предвид, че защитата на правата върху интелектуалната собственост е 
основно право, заложено в Хартата на основните права; като има предвид, че 
значението и обхватът на основните права, заложени в Хартата, следва да бъдат 
определени в съответствие със свързаната съдебна практика на Европейския съд 
по правата на човека;

Й. като има предвид, че културата на привържениците на спорта, която се гради 
върху свободата на споделяне и преживяване на спортното изживяване както в 
реално време, така и преди или след спортни събития „на живо“, е съществен 
елемент от ролята, която спортът играе в европейското общество;

К. като има предвид, че незаконното предаване на спортни събития и 
разпространяването на незаконно съдържание не само причинява значителна 
икономическа вреда на сектора на спорта, което води до загуби на приходи от 
абонамент и реклама, на е вредно и за крайните ползватели, например 
привържениците и потребителите, например поради факта, че тези ползватели са 
изложени на кражба на лични данни, зловреден софтуер или други свързани 
онлайн форми на нанасяне на вреда; като има предвид, че незаконното предаване 
на спортни събития често е част от разрастващите се дейности на престъпни 
организации, като има предвид, че онлайн пиратството засяга не само спортни 
предавания на живо, достъпни чрез абонаментни услуги, но и свободното 
излъчване на спортни събития; 

Л. като има предвид, че пандемията от COVID-19 и ограниченията на достъпа до 
спортни събития доведоха до спад в продажбата на билети за спортни събития и в 
същото време създадоха възможности за нарастване на абонамента за спортни 
канали и увеличаване на аудиторията на онлайн и телевизионните излъчвания, 
както и за незаконно излъчване на спортни събития;

М. като има предвид, че за разлика от други сектори, по-голямата част от стойността 
на излъчването на дадено спортно събитие се дължи на факта, че то е „на живо“, и 
по-голямата част от тази стойност се губи, когато събитието приключи; като има 
предвид, че незаконното излъчване на спортно събитие е най-вредно през първите 
тридесет минути от появата му онлайн; като има предвид, че следователно и само 
в този контекст е необходима незабавна реакция, за да се сложи край на 
незаконното предаване онлайн на спортни събития;

Н. като има предвид, че действията следва да се съсредоточат върху източниците за 
излъчването на незаконно съдържание, а именно върху лицата, които създават 
възможност за дейността на незаконните уебсайтове, а не върху отделните 
ползватели, например привърженици и потребители, които неволно и 
несъзнателно участват в незаконно излъчване;

О. като има предвид, че през последните години се разпространиха нови 
мултимедийни канали за незаконно разпространение на спортни събития „на 
живо“, сред които се откроява незаконното използване на телевизия чрез интернет 
протокол (IPTV) поради нейния нарастващ обем; 
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П. като има предвид, че незаконното предаване на цели спортни прояви следва да се 
разграничава от кратките откъси, споделяни между и от привържениците и 
свързани с културата на привържениците, за да бъде насочено вниманието 
например към случаи на слово на омразата и расизъм,  като има предвид, че това 
незаконно предаване трябва също така да се разграничава от съдържание, 
споделяно законно в рамките на ограниченията и изключенията, предвидени в 
авторското право, или съдържанието, споделяно от журналистите с цел 
информиране на широката общественост, както е посочено в Директивата за 
аудиовизуалните медийни услуги; като има предвид, че мерките за защита на 
правата за излъчване срещу незаконна употреба и пиратство трябва да нямат 
отрицателно отражение върху свободата на печата и способността на 
новинарските медии да информират гражданите;

Р. като има предвид, че някои големи спортни прояви са от общ обществен интерес 
и поради това достъпът до информация в реално време за тях следва да бъде 
гарантиран за всички граждани и да не подлежи на неправомерни или незаконни 
ограничения; като има предвид, че това се отнася и за журналистите и 
новинарските репортери, които може да предоставят такава информация в реално 
време; като има предвид, че държавите членки следва да подкрепят излъчването 
на големи спортни прояви безплатно като форма на популярна култура, която 
играе важна роля в живота на гражданите;

С. като има предвид, че постоянно се увеличава броят на носителите на права, на 
посредниците и на другите доставчици на услуги, разработващи софтуерни 
инструменти, които са в състояние да идентифицират незаконно излъчване на 
спортни прояви „на живо“ с минимална допустима грешка; като има предвид, че в 
същото време надеждността на уведомленията, издавани от тези носители на 
права, посредници и други доставчици на услуги, зависи от точността и 
техническото качество на софтуерните инструменти, които са внедрили за 
идентифициране на незаконно излъчване на спортни прояви „на живо“;

като има предвид, че тези носители на права, посредници и други доставчици на 
услуги, чиито софтуерни инструменти са в състояние ефективно и надеждно да 
идентифицират незаконно излъчване на спортни прояви „на живо“, следва да се 
считат за „проверени податели на сигнали“; като има предвид, че от тези лица 
следва да се изисква изпълнение на стандарти за качество и точност, за да бъдат 
считани за проверени податели на сигнали от правна гледна точка; като има 
предвид, че наличието на сертификат, основан на общи изисквания на Съюза, би 
бил предпочитаният вариант за осигуряване на съгласувано и ефективно 
признаване на доверените податели на сигнали; 

Т. като има предвид, че Съюзът и държавите членки следва да насърчават научните 
изследвания и иновациите за разработване на усъвършенствани софтуерни 
инструменти за идентифициране и докладване на незаконно излъчване на спортни 
прояви „на живо“;

У. като има предвид, че спортните събития не са обект на защита на авторското 
право съгласно правото на Съюза, но в това си качество имат неповторим и 
съответно оригинален характер, който може да ги превърне в обекти, 
заслужаващи закрила, подобна на закрилата на произведенията, които обект на 
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авторско право; като има предвид, че в правото на Съюза не съществува 
хармонизирана закрила за самите организатори на спортни прояви; като има 
предвид обаче, че в законодателството на някои държави членки е предвидена 
специална закрила за организаторите на спортни прояви, с което се създават 
правна несигурност и фрагментиране на нормативната уредба в Съюза;

Ф. като има предвид, че правото на Съюза предвижда обща уредба за механизмите за 
уведомяване и предприемане на действия, които позволяват отстраняването или 
блокирането на достъпа до незаконна информация, съхранявана от посредници; 
като има предвид, че правото на Съюза предвижда гражданскоправни мерки за 
гарантиране на изпълнението, които съдебните или административните органи 
могат да предприемат при определени условия, за да предотвратят или да 
блокират нарушенията на правата върху интелектуална собственост;

Х. като има предвид обаче, че настоящата нормативна уредба не дава възможност за 
предприемането на нужните незабавни действия, които са необходими за 
справяне с незаконното излъчване на спортни събития „на живо“; като има 
предвид освен това, че някои държави членки са приели правила относно 
механизмите за уведомяване и предприемане на действия, които не са 
хармонизирани на равнището на Съюза;

Въведение и общи забележки

1. изисква от Комисията, след като извърши необходимите оценки на въздействието, 
да представи без ненужно забавяне, на основание член 114 от ДФЕС, 
предложение за законодателни актове, като следва препоръките, изложени в 
приложението към настоящата резолюция;

2. счита, че спортът има значителен принос за социалното приобщаване, 
образованието и обучението, създаването на работни места, пригодността за 
заетост и общественото здраве в Съюза; счита също така, че приходите от 
организирането на спортни събития следва да допринасят в по-голяма степен за 
финансирането на спортни дейности, които са от полза за обществото, като по 
този начин се отразява социалното значение на спорта; отбелязва, че в много 
европейски държави размерът на сумите, които се разпределят за масовия спорт, 
зависи пряко от приходите от правата за излъчване на спортни прояви; поради 
това подчертава необходимостта от засилена финансова солидарност в спортната 
екосистема и отбелязва, че част от тези приходи следва да бъдат насочени към 
развитието на масовия спорт, спортовете за хора с увреждания и спортовете, 
които са отразявани по-слабо от медиите;

3. припомня изявлението на Комисията, включено като приложение към 
резолюцията на Европейския парламент относно авторското право в цифровия 
единен пазар, приета през март 2019 г., съгласно което „Комисията ще направи 
оценка на предизвикателствата, пред които са изправени организаторите на 



RR\1229870BG.docx 9/32 PE657.490v02-00

BG

спортни прояви в цифровата среда, и по-специално въпросите, свързани с 
незаконното излъчване онлайн на спортни предавания“10;

Спортни събития и права върху интелектуална собственост

4. отбелязва, че самите спортни събития не могат да бъдат обект на закрила на 
авторски права; припомня, че правото на Съюза, за разлика от правото на някои 
държави членки, не предвижда специфично право за организаторите на спортни 
прояви;  припомня, че някои държави членки предоставят възможността за 
закрила на т.нар. „издателско право“ въз основа на договорните отношения, а 
правото на Съюза предоставя сродно право на продуцентите за първото заснемане 
на филми по отношение на оригинала и копията на техните филми; признава, че 
правната закрила, включително правата върху интелектуална собственост, е 
важна за организаторите на спортни събития, по-специално във връзка с 
лицензирането на правата за излъчване на спортните събития, които те 
организират, тъй ползването на тези права представлява важен източник на 
приходи, като след него се нареждат спонсорството, рекламата и 
мърчандайзингът; 

5. подчертава, че нарушенията на правата за излъчване в областта на спорта 
представляват заплаха за неговото дългосрочно финансиране;

Онлайн пиратство на предавания на спортни събития „на живо“ 

6. счита, че борбата с онлайн пиратството на спортни събития, които се излъчват „на 
живо“ и чиято икономическа стойност се дължи на излъчването „на живо“, е 
основното предизвикателство, пред което са изправени организаторите на 
спортни събития, което налага законодателна реакция на равнището на Съюза;

7. отбелязва, че незаконното излъчване в интернет на спортни събития е 
разрастващо се явление, което е вредно за спортната екосистема и за крайните 
потребители, които може да се окажат изложени на различни форми на нанасяне 
на вреда, например кражба на самоличност, зловреден софтуер (напр. чрез 
безплатни приложения или кражба на данните за идентификация на кредитни 
карти и други лични данни) или други форми на вреда, свързани с интернет;

8. отбелязва, че организаторите на спортни прояви инвестират значителни 
финансови, технически и човешки ресурси за справяне с онлайн пиратството и 
поддържат контакт с доставчиците на услуги;

9. в същото време счита, че организаторите на спортни събития следва да 
допринасят за изграждането на европейски спортен модел, който спомага за 
развитието на спорта и е в съответствие със социалните и образователните цели; 

10. подчертава, че законното предоставяне на спортно съдържание следва да бъде 
насърчавано по-добре в Съюза и призовава Комисията да предприеме мерки, 
които да улесняват потребителите при намирането на законни средства за достъп 

10 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_BG.pdf (все още непубликувана 
в ОВ).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_BG.pdf
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до спортно съдържание онлайн; призовава Комисията да актуализира редовно 
списъка на тези средства за достъп на Agorateka.eu и да гарантира по-нататъшното 
развитие на платформата; подчертава, че отговорността за незаконното излъчване 
на спортни прояви е на доставчиците на стрийминг и платформите, а не на 
потребителите, които често неволно се натъкват на незаконно онлайн съдържание 
и следва да бъдат допълнително информирани за наличните законни алтернативи;

Необходимост от ефективно гарантиране на упражняването на правата

11. подчертава, че предвид специфичното естество на излъчването на спортни 
събития „на живо“ и факта, че стойността на излъчването е ограничена главно в 
рамките на времетраенето на въпросното спортно събитие, процедурите за 
гарантирането на упражняването на правата трябва да бъдат възможно най-бързи; 
счита обаче, че действащата нормативна уредба за разпореждания за 
преустановяване на нарушение и за механизми за уведомяване и отстраняване 
невинаги осигурява в достатъчна степен действително и навременно гарантиране 
на упражняването на правата, за да се предприемат корективни мерки по 
отношение на незаконното излъчване на спортни събития „на живо“; поради това 
счита, че възможно най-скоро следва да бъдат приети конкретни мерки, 
специфични за излъчването на спортни събития „на живо“, за да се адаптира 
настоящата нормативна уредба към тези специфични предизвикателства и тя да 
отговоря на тези предизвикателства; 

12. призовава премахването или блокирането на достъпа до извършващи нарушение 
излъчвания на спортни прояви на живо от страна на онлайн посредници да се 
извършва незабавно или възможно най-бързо, и във всеки случай не по-късно от 
30 минути след получаване на уведомлението от носителите на правата или от 
проверен доверен подател на сигнали относно наличието на такива незаконни 
предавания; подчертава, че в контекста на настоящата резолюция „незабавно“ 
следва да се разбира като „в същия момент“ или възможно най-бързо, и във всеки 
случай не по-късно от 30 минути след получаване на уведомлението от 
носителите на правата или от проверен доверен подател на сигнали;

13. счита, че трябва да се преследва целта за премахване в реално време в случаите на 
излъчване на спортни прояви „на живо“, при условие че няма съмнения относно 
собствеността върху съответното право и относно факта, че предаването ва 
въпросното спортно събитие не е било разрешено; въпреки това подчертава, че 
всички подобни мерки трябва да зачитат общия правен принцип да не се налага 
общо задължение за наблюдение;

Трансгранично гарантиране на упражняването на правата 

14. подчертава също така, че общата уредба, предвидена в правото на Съюза, не се 
прилага по еднакъв начин на националното равнище и че гражданското 
производство и механизмите за уведомяване и премахване се различават в 
отделните държави членки; счита, че инструментите за гарантиране на 
упражняването на правата в трансграничен контекст не са ефикасни; призовава за 
по-нататъшно хармонизиране на процедурите и средствата за правна защита в 
Съюза, за да се предприемат мерки, в контекста на законодателния пакет за 
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цифровите услуги и други потенциални законодателни предложения, във връзка 
със специфичния характер на излъчването на спортни събития „на живо“;

15. подчертава, че националните правоприлагащи агенции и органи се борят с 
предизвикателства като липсата на ресурси и обучен персонал; подчертава 
значението на тясното сътрудничество и обмена на най-добри практики между 
съответните органи на равнището на Съюза, националните органи и съответните 
участници за подобряването на цялостната правна инфраструктура в целия Съюз;

Процедури за уведомяване и предприемане на действия

16. припомня, че Директивата за електронната търговия предвижда, че определени 
доставчици на онлайн услуги трябва да действат експедитивно за отстраняване 
или блокиране на достъпа до съхраняваната от тях незаконна информация, след 
като действително узнаят или се запознаят с този факт чрез уведомления, които 
им се изпращат; настоява, че процедурата за уведомяване и предприемане на 
действия следва да формира основата за мерките срещу незаконното съдържание 
в Съюза; счита обаче, че настоящата процедура за уведомяване и премахване не 
предоставя възможност за бързо гарантиране на упражняването на правата по 
начин, който осигурява ефективни средства за правна защита, като се има предвид 
специфичното естество на спортните събития „на живо“; подчертава, че всяка 
разпоредба, която предстои да бъде приета, уреждаща конкретен въпрос, трябва 
да бъде в съответствие с общата уредба, определена от приложимото право на 
Съюза;

17. припомня резолюцията на Парламента относно Законодателния акт за цифровите 
услуги (2020/2019 (INL)), в която се изисква от Комисията да гарантира, че 
платформите за хостинг на съдържание действат експедитивно за спирането на 
достъпа до или за отстраняването на съдържание, което е явно незаконно; счита, 
че следва да се създаде механизъм с участието на проверени доверени податели 
на сигнали, чрез който незабавно се премахва незаконното излъчване на спортно 
събитие „на живо“, за което е уведомен от проверен доверен подател, или 
достъпът до такова излъчване е блокиран, без да се засяга прилагането на 
механизъм за подаване на жалби и правна защита;

18. подчертава, че спортното съдържание често се обработва технически, което не 
оставя място за съмнение по въпроса кой има право да го излъчва онлайн, и че 
организаторите на спортни събития – в качеството си на носители на права – 
познават всички свои официални притежатели на лиценз, което позволява 
недвусмисленото установяване на незаконни услуги за стрийминг;

19. настоява доставчиците на сървъри за стрийминг и платформи за стрийминг да 
използват специфични инструменти за премахване на съдържание с цел 
премахване или блокиране на достъпа до незаконни спортни предавания „на 
живо“, които са на разположение чрез техните услуги;

Разпореждане за блокиране 

20. отбелязва, че производствата за преустановяване на нарушения са с относително 
голяма продължителност и обикновено влизат в сила след края на излъчването; 
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посочва съществуването на практики, разработени на национално равнище, 
например съдебни разпореждания за преустановяване на нарушения в реално 
време и динамични съдебни разпореждания, които се доказаха като средство за 
по-ефективно справяне с пиратството на излъчвания на спортни събития; 
призовава Комисията да извърши оценка по въпроса как ще въздейства и доколко 
е подходящо въвеждането в правото на Съюза на производства за 
преустановяване на нарушения, които имат за цел да се предостави възможност за 
спиране в реално време на достъпа до или за отстраняване на незаконно онлайн 
спортно съдържание „на живо“ въз основа на модела на разпореждания за 
блокиране в реално време и динамични разпореждания за преустановяване на 
нарушения; 

21. настоява, че независимо от начина на тяхното прилагане производствата за 
преустановяване на нарушения с цел отстраняване на незаконно излъчване на 
спортни събития онлайн трябва да гарантират, че мерките са насочени само към 
незаконното съдържание и не водят до произволно и прекомерно блокиране на 
законно съдържание;

Гаранции

22. признава, че блокирането в реално време би могло да засегне основните права, 
ако по изключение направи законно съдържание недостъпно; поради това 
подчертава необходимостта от предпазни мерки, за да се гарантира, че 
нормативната уредба постига точния баланс между необходимостта от 
ефективност на мерките за гарантиране на упражняването на правата и 
необходимостта от защита на правата на трети страни; във връзка с това счита, че 
мерките за гарантиране на упражняването на правата с цел защита на съдържание 
в реално време следва да бъдат ефективни и пропорционални, по-специално за 
малките предприятия, МСП и стартиращите предприятия, и следва да включват 
предоставяне на достъп до ефективни средства за правна защита, подходяща 
информация относно нарушението, за което се твърди, че е извършено, за 
засегнатите доставчици на услуги и потребители на интернет, и подходящи 
гаранции по отношение на защитата на основните права и личните данни;

Сродно право и право sui generis за организаторите на спортни прояви

23. отбелязва, че правото на Съюза не предвижда сродно право на авторското право 
за организаторите на спортни прояви, но че някои държави членки са въвели в 
законодателството си специални права за организаторите на спортни прояви, 
включително ново „сродно право“ на авторското право;

24. счита, че създаването в правото на Съюза на ново право за организаторите на 
спортни събития няма да осигури решение за предизвикателствата, пред които са 
изправени те, които произтичат от липсата на ефективно и навременно 
гарантиране на упражняването на съществуващите им права;

Други мерки 

25. призовава за укрепване на сътрудничеството между органите на държавите 
членки, носителите на права и посредниците; освен това призовава Комисията, в 
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рамките на своята компетентност, да подкрепя държавите членки в усилията им за 
подобряване на съществуващите инфраструктура и мерки;

Заключителни аспекти 

26. счита, че исканото предложение не поражда финансови последици;

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложените 
към нея препоръки на Комисията и на Съвета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ:
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

А. ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С цел да се осигури подходяща и ефективна правна закрила на правата по отношение 
на спортните събития „на живо“, действащата нормативна уредба на Съюза следва да 
бъде изменена. Това следва да бъде постигнато, като се вземат предвид следните цели и 
принципи:

 да се подобри действащата нормативна уредба на ЕС относно гарантирането на 
упражняването на правата на собственост по отношение на спортните събития 
„на живо“ и да се повиши нейната ефективност, като се има предвид нейното 
специфично естество, и по-специално краткосрочна стойност на тези събития, 
въз основа на най-добрите практики в държавите членки;

 да се въведе система на Съюза, чрез която се установяват общи критерии за 
сертифициране на „доверените податели на сигнали“;

 да се изясни действащото законодателство и да се приемат конкретни мерки, за 
да се гарантира незабавното отстраняване или спиране на достъпа до незаконно 
съдържание онлайн от областта на спортните прояви „на живо“, включително 
незаконно съдържание онлайн от областта на спортните прояви „на живо“, за 
което е съобщено от проверен доверен подател на сигнали, за да се 
противодейства ефикасно на незаконното излъчване на спортни събития „на 
живо“; „незабавно“ да се разбира като „в същия момент“ или възможно най-
бързо, и във всеки случай не по-късно от 30 минути след получаване на 
уведомлението от носителите на правата или от проверен доверен подател на 
сигнали; 

 да се подчертае, че посредниците следва да въведат ефективни задължения за 
познаване на бизнес клиента, за да не се злоупотребява с услугите им с цел 
улесняване на незаконното излъчване на спортни прояви; за тази цел призовава 
Комисията да предложи такива задължения в рамките на предстоящия 
Законодателен акт за цифровите услуги;

 да се хармонизират допълнително, когато е целесъобразно, процедурите и 
средствата за правна защита в Съюза с цел подобряване и укрепване на 
ефективността на мерките за гарантиране на прилагането, включително в 
трансграничен контекст, без да се засяга общата уредба на Съюза;

 да се направи оценка на действащите мерки за гарантиране на прилагането с 
цел те да бъдат подобрени и да се създаде възможност за незабавното 
премахване на незаконно спортно съдържание „на живо“, включително 
незаконно спортно съдържание „на живо“, за което е изпратено уведомление от 
проверен доверен подател;

 да се хармонизира използването на бързи и приспособими процедури за 
блокиране в случай на вече установени повтарящи се нарушения, които 
позволяват незабавното премахване на или спиране на достъпа до незаконни 
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онлайн предавания на спортни събития „на живо“, включително в случаите, 
когато за въпросното незаконно съдържание е съобщено от проверен доверен 
подател на сигнали, въз основа на модела на разпореждания за блокиране в 
реално време и динамични разпореждания за преустановяване на нарушения;

 да се гарантира, че мерките, които предстои да бъдат предложени, отчитат 
обхвата, мащаба и повторяемостта на нарушението и са насочени срещу 
незаконните предавания, с изключение на записването и пускането в интернет 
на незаконни аматьорски записи на спортни събития;

 да се гарантира, че мерките, които ще бъдат предложени, са пропорционални и 
поддържат точния баланс между необходимостта мерките за гарантиране на 
прилагането да бъдат ефективни и необходимостта от защита на съответните 
права на трети страни, включително правата на доставчиците на услуги, на 
привържениците и на потребителите;

 да се поясни, че отговорността за незаконното излъчване на спортни събития не 
се носи от привържениците и потребителите;

 да се допълни адаптирането на нормативната уредба с незаконодателни мерки, 
включително засилено сътрудничество между органите на държавите членки, 
носителите на права и посредниците;

Б. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ДА БЪДАТ ПРЕДЛОЖЕНИ

Без да се засягат очакваните правила, които ще бъдат определени в съответното 
законодателство на Съюза за установяване на общи правила за борба с незаконното 
съдържание онлайн, в законодателството на Съюза следва да бъдат въведени специални 
разпоредби относно правата на организаторите на спортни събития, имащи за цел по-
специално:

 да се изясни идеята на израза „действа експедитивно“ в член 14 от Директивата 
за електронната търговия по отношение на онлайн посредник, така че 
„експедитивно“ да се счита за означаващо „незабавно или възможно най-бързо и 
във всеки случай не по-късно от 30 минути след получаването на уведомление 
от носителите на права или от проверен доверен подател на сигнали“;

 да се установи общ стандарт на Съюза за качество и техническа надеждност за 
софтуерните инструменти, внедрени от носителите на права, посредниците и 
другите доставчици на услуги с цел идентифициране на незаконно излъчване на 
спортни събития „на живо“, с цел създаване на схема за сертифициране на 
„доверени податели на сигнали“;

 да предвиди законова презумпция, според която уведомленията, издадени от 
проверени доверени податели на сигнали, се считат за точни и надеждни и в 
резултат на това незаконното съдържание онлайн от областта на спортните 
събития „на живо“, за което е подадено уведомление от проверен доверен 
подател, следва незабавно да бъде премахнато или достъпът до него да бъде 
блокиран, без да се засяга прилагането на механизми за подаване на жалби и 
правна защита;
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 да се създаде възможност за прилагане на процедури за премахване в реално 
време на незаконно спортно съдържание „на живо“, при условие че няма 
съмнения относно собствеността върху съответното право и че предаването не е 
било разрешено;

 да се гарантира, че мерките, които трябва да бъдат предприети от посредниците, 
са ефективни, обосновани, пропорционални и адекватни, като се вземат предвид 
сериозността и мащабът на нарушението, като се гарантира например, че 
премахването или блокирането на достъпа до незаконно съдържание не изисква 
блокиране на цяла платформа, съдържаща законни услуги;

 да се предприемат мерки, които улесняват намирането на законни средства за 
достъп до спортно съдържание, включително чрез редовно актуализиране на 
списъка на доставчиците на такива средства в Agorateka.eu и като се гарантира, 
че зрителите са информирани за тези законни средства и как да използват тези 
средства за достъп до съдържание, когато се прилагат мерките за блокиране;

 да се осигурят и активно да се подкрепят решения за гарантиране на 
прилагането, например частни споразумения между заинтересованите лица; във 
връзка с това Комисията следва да докладва относно и да оценява 
целесъобразността и въздействието на създаването на задължение за 
доставчиците на съдържание онлайн да извършват незабавно премахване с цел 
отстраняване или блокиране на достъпа до незаконно излъчване на спортни 
събития, което се предлага в рамките на техните услуги;

Директива 2004/48/ЕО (Директивата относно упражняването на права върху 
интелектуалната собственост) следва да бъде изменена с цел:

 да се въведе възможността съответният съдебен или административен орган да 
издава разпореждания с искане за спиране в реално време на достъпа до или 
отстраняването на незаконно онлайн съдържание от областта на спортните 
прояви „на живо“;

 да се разреши използването на разпореждания за блокиране, които са в сила по 
време на цялото излъчване „на живо“ на спортно събитие, но действието им е 
ограничено в рамките на времетраенето на излъчването „на живо“, като по този 
начин се блокира уебсайтът, нарушаващ правата, само за времетраенето на 
събитието;  тези разпореждания следва да бъдат временни;

 да се хармонизира законодателството, за да се предостави възможност, когато 
става въпрос за спортни събития „на живо“, за използването на съдебни 
разпореждания, които следва да водят до блокиране на достъпа не само до 
уебсайта, нарушаващ правата, но и до всеки друг уебсайт, който съдържа 
същото нарушение, независимо от използваното име на домейн или IP адрес и 
без да е необходимо да се издава ново разпореждане;

 да уточни, че премахването на незаконното съдържание следва да се извърши 
незабавно или възможно най-бързо и във всеки случай не по-късно от 30 минути 
от получаването на уведомлението от носителите на авторски права или от 
проверен доверен подател, при условие че за незаконосъобразността на 
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предаването е било съобщено от проверен доверен подател или, в случай на 
неяснота, от самия носител на права; носителите на права или проверените 
доверени податели на сигнали следва да бъдат ясно инструктирани, че трябва да 
се предотврати премахването на законно съдържание; за целта спирането на 
достъпа до или отстраняването на незаконно съдържание по принцип следва да 
не налага блокиране на достъпа до сървър, който хоства законни услуги и 
съдържание; 

 да се засили сътрудничеството между органите на държавите членки, 
включително чрез обмен на данни и най-добри практики и чрез създаване на 
активна и актуална мрежа от национални органи; Комисията следва да оцени 
каква би била добавената стойност на определянето на независим 
административен орган във всяка държава членка, който да играе роля в рамките 
на системата за гарантиране на прилагането, особено в случай на бързо 
правоприлагане, като например онлайн пиратство на спортно съдържание „на 
живо“;

 да се укрепи сътрудничеството между посредниците и носителите на права, 
включително чрез насърчаване на сключването на меморандуми за 
разбирателство, които биха могли да предвиждат специална процедура за 
уведомяване и предприемане на действия.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Спортът играе важна роля в обществото. Използването на спортни събития би могло да 
допринесе за финансирането на други дейности, които са от полза за всички и включват 
например данъчни приходи за държавите. Днес най-важната част от приходите на 
носителите на права (80%) идва от права за излъчване, които понасят вреди от 
незаконното използване на излъчването на спортни събития.

Проблемът с цифровото пиратство на излъчването на спортни събития непрекъснато 
еволюира по отношение на мащаба и използваната технология, начините и тактиките, 
използвани от нарушителите за прихващане на законен сигнал, и начините на 
предаване на информация и сигнали. Съществуват различни източници и форми на 
пиратство (изтегляне, стрийминг, IPTV1), което води до различни възможни решения. 
Например видеозаписите на място и излъчването в реално време в интернет от отделни 
лица в публиката са различни от тези, за които се използва излъчването „на живо“ по 
телевизията, разпространявано онлайн (в първия пример правото на излъчване не е 
нарушено, поради което не се прилагат правилата за гарантиране на упражняването на 
правата върху интелектуална собственост и може да се предпочете гарантиране на 
прилагането на договорното право).

Това е сложен въпрос и докладчикът би желал да се съсредоточи върху основния 
проблем, който произтича от специализираните професионални уебсайтове с бизнес 
модел, финансиран от такси или реклама, които дават достъп до незаконно спортно 
съдържание – дейност, която се извършва основно от престъпни организации, и следва 
да се разграничава от привържениците, споделящи снимки. Фактът, че безплатното 
излъчване също е силно засегнато от пиратството, показва, че пиратството на 
излъчването на спортни събития не е алтруистична дейност и може да не е само 
реакция спрямо високите абонаментни такси за гледане на спортни събития. Това е 
незаконен бизнес с различни начини за генериране на приходи (преки – напр. 
абонаментни такси – или непреки, напр. реклама, разпространяване на зловреден 
софтуер) и се извършва с цел да се реализират големи печалби от използването на 
права, които не са придобити законно, и тези печалби няма да бъдат реинвестирани. 
Докладчикът иска да насочи вниманието не към отделните привърженици, които може 
дори да не осъзнават, че гледат незаконно съдържание, а към професионалните пирати, 
които извършват нарушения в големи мащаби.

Също така, както беше посочено в неотдавнашно изследване2 и от Европол, за 
потребителите е налице реален риск: излагане на зловреден софтуер чрез безплатни 
приложения, кражба на данните на кредитни карти и др.

1 За подробности относно начина, по който функционира IPTV, вж. Служба на Европейския съюз за 
интелектуална собственост (EUIPO) (2019 г.), „Незаконна IPTV в Европейския съюз, Изследване 
на онлайн бизнес модели, нарушаващи права върху интелектуална собственост“ (Illegal IPTV in the 
European Union, Research on online business models infringing intellectual property rights) — доклад, 
ноември 2019 г.

2 EUIPO – Европол (2019 г.), „Оценка на заплахата от престъпления срещу интелектуалната 
собственост (“Intellectual Property Crime Threat Assessment”)
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Предвид гореизложеното докладчикът счита, че следва да се предприемат мерки за 
решаване на проблема с неразрешеното разпространение на излъчване на спортни 
събития.

В този контекст е необходимо да се разбере кои са основните предизвикателства, да се 
определи дали вече съществуват правни инструменти за справяне с проблема, какви са 
недостатъците в нормативната уредба, които трябва да бъдат преодолени, и накрая 
какви са възможните решения.

Разглежданият проблем

Основният проблем за организаторите на спортни прояви е пиратството на спортни 
прояви, които се излъчват „на живо“ и чиято икономическа стойност се състои в 
излъчването „на живо“. Такъв е случаят например с футболни и боксови мачове или с 
колоездачни състезания. За разлика от друго съдържание, например филми, сериали 
или книги (и евентуално някои спортни събития, например състезания по фигурно 
пързаляне на основата на хореография, която представлява интерес и която все още има 
стойност години след края на събитието), основната вреда се причинява по време на 
събитието и времевият прозорец за предприемане на съответните действия срещу 
пиратството е кратък, като по същество се равнява на времетраенето на събитието. 
Като се има предвид спецификата на излъчването на „живо“ на спортно събитие, 
съответното средство за правна защита следва да бъде незабавното прекратяване на 
неразрешеното предаване, преди излъчването да е загубило своята стойност.

Обикновено проблемът с настоящите мерки за гарантиране на прилагането е, че 
правоприлагането настъпва твърде късно:  гражданскоправните мерки за гарантиране 
на прилагането, например механизмите за уведомяване и премахване и 
разпорежданията за преустановяване на нарушения, отнемат сравнително много време 
и действителното отстраняване или блокиране на достъпа до съдържание става твърде 
късно.

Докладчикът счита, че следва да се намери решение, което да предостави възможност 
за незабавното прекратяване на нарушението; следва обаче да се подчертае, че обхватът 
на това решение следва да остане ограничен до излъчваните „на живо“ спортни събития 
и то да бъде обосновано само от специфичния им характер, посочен по-горе, и 
решението да бъде придружено от подходящи и ефективни гаранции.

Действаща нормативна уредба на Съюза

Съществуване на права, чието упражняване следва да бъде гарантирано

Спортното събитие само по себе си не отговаря на изискванията за закрила на авторско 
право, тъй като не е „произведение“, отговарящо на изискванията за закрила съгласно 
законодателството в областта на авторското право3; Съдът на ЕС обаче постанови по 

3 Съединени дела C-403/08 и 429/08 Football Association Premier League Ltd и др./QC Leisure и др. и 
Karen Murphy/Media Protection Services Ltd (2011) ECR-I-9083. Съдът на ЕС постанови по делото 
за Висшата лига (C-403/08), че „спортните срещи не могат да се разглеждат като интелектуални 
творения, които да се квалифицират като произведения по смисъла на Директивата относно 
авторското право. В частност това е приложимо по отношение на футболните срещи, 
провеждани съгласно правилата на тази игра, които не оставят място за творческа свобода по 
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делото за английската Висша лига (Premier League)4 следното: „Самите спортни срещи 
обаче имат неповторим и следователно оригинален характер, който може да ги 
превърне в обекти, заслужаващи закрила, подобна на закрилата на произведенията, 
която може да се предостави евентуално от различните вътрешноправни системи.“ С 
други думи, държавите членки могат да приемат национални разпоредби, за да 
осигурят правна закрила на спортните прояви, сравнима със закрилата на авторското 
право. Някои държави членки са въвели в законодателството си специални разпоредби. 
Италия е въвела в законодателството си ново „сродно право“ на авторското право, 
което осигурява закрила на аудио-визуалните права, свързани със спорта, от която 
организаторите на спортни събития могат да се възползват. Във Франция е установена 
специална закрила в рамките на Френския спортен кодекс5 (извън рамките на 
законодателството в областта на авторското право), която предоставя на 
организаторите на спортни прояви „право на използване“ на организираните от тях 
събития. Това право sui generis предоставя монопол върху правото на излъчване на 
тяхното събитие. Това специално право може да се използва за преки действия срещу 
уебсайта, извършващ нарушението. Възниква обаче въпросът за ефективността на 
действията, основаващи се на общия правен ред. Португалия предвижда специална 
разпоредба за закрила на организаторите на спортни събития.

Освен това, въпреки че спортното събитие само по себе си не може да бъде закриляно 
по силата на право върху интелектуална собственост6, записването на спортно събитие 
или неговото излъчване подлежи на закрила съгласно правото на Съюза. При условие 
че записът показва известно равнище на оригиналност (какъвто изглежда е случаят 
обикновено7), аудио-визуалният запис на спортни събития е защитен с авторско право. 
Сродно право се предоставя на продуцентите на аудио-визуални произведения за 
първото записване на техните аудио-визуални произведения и на радио- и 
телевизионните оператори върху излъчвания сигнал8. Организаторите на спортни 
прояви, ако действат като продуценти на аудио-визуалното отразяване на събитието 
или като радио- или телевизионен оператор, или ако придобият правото по договор, ще 
са приносители на това право. Основен източник на приходи за организаторите на 
спортни прояви е продажбата на права за излъчване.

Поради това организаторите на спортни прояви имат права, чието упражняване следва 
да бъде гарантирано и въз основа на които те могат да предприемат действия срещу 
неразрешеното предаване на спортното събитие, което организират, включително 
събития „на живо“. Съществуват правни инструменти за закрила и правната закрила на 
организаторите на спортни събития е достатъчна и не изисква създаването на ново 
право.

смисъла на авторското право. При тези условия не е възможно тези срещи да бъдат закриляни 
въз основа на авторското право.“ 

4 Дело C-403/08
5 Член L 333-1, параграф 1 от Френския спортен кодекс
6 Потвърдено от Съда на ЕС по дело C403/08: „Правото на Европейския съюз не закриля [спортните 

събития] на никакво друго основание в областта на интелектуалната собственост.“
7 „Изследване на правата на организаторите на спортни събития в Европейския съюз“ (Study on 

sport organis’rights in the European Union), T.M.C. Asser Instituut/Asser International Sports Law 
Centre and Institute for Information Law – University of Amsterdam, февруари 2014 г., стр. 53.

8 Вж. членове 2 и 3 от Директивата за информационното общество и член 9 от Директивата за 
отдаването под наем.
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Гарантирането на упражняването на правата не е ефективно за събития „на живо“

Законодателството на Съюза вече предвижда обща уредба, която предоставя 
възможност за използването на мерки за гарантиране на прилагането от носителите на 
права, включително извънсъдебни механизми. Директивата за електронната търговия9 
предоставя на разположение хоризонтален инструмент, съгласно който определени 
доставчици на онлайн услуги трябва да действат експедитивно за отстраняване или 
блокиране на достъпа до незаконната информация, която съхраняват, при подадени до 
тях уведомления (механизъм за „уведомяване и премахване“)10; в конкретния случай на 
нарушения на права върху интелектуална собственост член 11 от Директивата относно 
упражняването на права върху интелектуалната собственост (IPRED)11 от 2004 г. 
предвижда, че компетентните съдебни органи могат да издават разпореждания, 
забраняващи продължаването на нарушение въз основа на съдебно решение, с което се 
установява нарушение по отношение на преки нарушители, но също така и по 
отношение на посредници, чиито услуги се използват от трета страна за нарушаване на 
права. В член 9 от Директивата за правата върху интелектуалната собственост се 
предвиждат временни разпореждания с цел предотвратяване на непосредствено 
предстоящо нарушение или за забрана на продължаването на нарушение, за което се 
твърди, че е извършено. Член 8 от Директивата относно информационното общество12 
предвижда издаване на разпореждане срещу посредниците, чиито услуги се използват 
от трето лице за нарушаване на авторско право или сродно на него право.

Въпреки съществуването на посочената уредба, механизмите за уведомяване и 
премахване и механизмите за преустановяване на нарушения имат ограничения, 
особено когато става въпрос за събития „на живо“. Интернет страниците, нарушаващи 
правилата, могат да направят неефективни процедурите за уведомяване и 
предприемане на действия, като забавят отговора си на известията за премахване. Като 
се има предвид продължителността на процедурата, механизмите за преустановяване 
на нарушения не са съвместими със своевременната правна защита, необходима в 
случай на спортни прояви „на живо“.

Решения, разработени на национално равнище 

В Обединеното кралство и Ирландия се е развила практиката на „заповеди за блокиране 
в реално време“, която се прилага незабавно, но е ограничена във времето (за 
времетраенето на спортното събитие „на живо“). Тя не е насочена към отделните 
уебсайтове, а към сървърите, от които идва незаконното излъчване в интернет на 
съдържание, обхващащо няколко IP адреса. Съсредоточаването върху точката на 
разпространение на незаконното излъчване в интернет, т.е. сървърите за стрийминг, 
прави процедурата по гарантиране на прилагането по-ефективна, но може да не е 

9  Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни 
аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за електронната търговия).

10 Член 14, параграф 1, буква б). 
11 Директива 2004/48/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно 

упражняването на права върху интелектуална собственост
12 Директива 2001/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно 

хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното 
общество
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пропорционално и може да накърни правата на трети страни, тъй като всяко блокиране 
на сървър евентуално би блокирало и законното съдържание, хоствано на сървъра.

В други държави членки са разработени административни процедури и доброволни 
мерки. Италия и Гърция приеха система за административно блокиране. В Португалия 
доброволно споразумение между заинтересованите лица с участието на 
администрацията дава възможност за блокирането на излъчване в интернет в реално 
време. В Дания Кодексът за поведение при вземането на решения относно блокирането 
на достъпа до услуги, нарушаващи правата върху интелектуална собственост, сключен 
между Асоциацията на телекомуникационната индустрия и Датския алианс за права, 
който беше преразгледан през май 2020 г., има за цел да въведе опростено блокиране.

В насоките на Комисията относно Директивата за правата върху интелектуална 
собственост13 се признава допустимостта на разпорежданията за преустановяване на 
нарушения, специално насочени към предотвратяване на използването на огледални 
сайтове – динамични (блокиращи) съдебни разпореждания. В няколко държави членки 
вече са издадени редица динамични разпореждания за преустановяване на нарушения, 
макар и с различен обхват и цел. Възможността за използване на такива разпореждания 
за преустановяване на нарушения във всички държави членки следва да бъде засилена 
и хармонизирана.

Установяването на мерки за гарантиране на незабавни действия и незабавното 
отстраняване на съдържание трябва да бъде придружено от подходящи гаранции, 
включително изисквания за прозрачност.

Заключение

Докладчикът счита, че пиратството на съдържание във връзка със спортни прояви „на 
живо“ е реален проблем със значителни последици, които няма да намалеят в бъдеще, и 
следва да бъдат предприети действия за решаването на този проблем. Докладчикът е на 
мнение, че действащата нормативна уредба не предоставя в достатъчна степен 
възможност за ефективната закрила на спортните събития „на живо“. Докладчикът 
обаче е убеден, че решението се състои не в създаването на ново право за 
организаторите на спортни прояви, а в подобряването на гарантирането на 
упражняването на съществуващите права, за да се постигне ефективно и пълно 
гарантиране на упражняването на тези права.

Съответно докладчикът е на мнение, че Парламентът следва да призове Комисията да 
изясни и адаптира действащото законодателство, за да се даде възможност за незабавно 
гарантиране на упражняването на правата за спортни събития „на живо“, включително 
възможността за издаване на разпореждания с искане за блокиране в реално време на 
достъпа до или отстраняването на неразрешено онлайн съдържание от областта на 
спортните прояви „на живо“. Също така докладчикът предлага да се отправи призив за 
мерки в подкрепа на разработването на доброволни споразумения между 
заинтересованите лица и на сътрудничеството между националните органи.

13 Съобщение на Комисията от 29 ноември 2017 г. до Европейския парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет, озаглавено „Насоки относно определени аспекти на Директива 
2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на права върху 
интелектуалната собственост“ (COM(2017)708).
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

на вниманието на комисията по правни въпроси

 съдържащо препоръки към Комисията относно предизвикателствата пред 
организаторите на спортни прояви в рамките на цифровата среда
(2020/2073(INL))

Докладчик по становище (*): Томаш Франковски

(Право на инициатива – член 47 от Правилника за дейността)
(*) Асоциирана комисия (член 57 от Правилника за дейността)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси:

— да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще 
приеме:

1. припомня, че спортът има значителен принос за социалното приобщаване, 
образованието и обучението, създаването на работни места, пригодността за 
заетост и общественото здраве в Съюза1;

2. припомня, че съгласно член 165 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз Съюзът допринася за насърчаването на ролята на спорта в 
европейския живот, като същевременно отчита спецификите на спорта и неговия 
принос за постигането на общите цели на Съюза, като опазването на околната 
среда, цифровизацията и приобщаването, и следва да се стреми към по-
нататъшно развитие и запазване на европейското измерение на спорта в 
цифровата среда;

3. припомня също така, че спортът насърчава и учи на ценности като взаимно 
уважение и разбирателство, солидарност, равенство, приобщаване, 

1 Съобщение на Комисията от 18.1.2011 г., озаглавено „Развиване на европейското измерение в 
спорта“, COM 2011(12)
Резолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно европейското измерение в 
спорта (OВ C 239E, 20.8.2013 г., стр. 46).
Резолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2017 г. относно интегриран подход към 
политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност (ОВ C 252, 18.7.2018 г., 
стр. 2).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0012&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0012&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+PDF+V0//BG
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+PDF+V0//BG
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_BG.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_BG.pdf
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многообразие, справедливост, сътрудничество и гражданска ангажираност, като 
същевременно допринася съществено за образователните и културните 
ценности, и може да се счита за културна и социална необходимост; подчертава, 
че е от съществено значение тези ценности да бъдат насърчавани от 
организаторите на спортни прояви, излъчващите организации, онлайн 
посредниците, националните органи и други заинтересовани лица в сектора на 
спорта; припомня, че политиката на Съюза в областта на спорта трябва да 
подкрепя междинните и крайните цели на професионалния и любителския спорт 
и може да помогне за справяне с транснационалните предизвикателства;

4. подчертава, че спортът няма граници, обединява хора от различна социално-
икономическа и етническа среда и служи като средство за интеграция; призовава 
заинтересованите лица в спорта, общините и спортната общност да си 
сътрудничат за постигане на по-устойчив и приобщаващ спортен сектор, като 
улесняват участието в спортни прояви за всички сектори на обществото, особено 
за хората с по-малко възможности и независимо от тяхната възраст, пол, 
увреждане или етнически произход; припомня значението на равните 
възможности за жените да участват и да бъдат включвани в процеса на вземане 
на решения;

5. подчертава, че културата на любителите на спорта е незаменима част от 
спортното изживяване, а не просто фон за представяне на пазарен продукт;

6. признава, че свързаните със спорта сектори представляват 2,12% от БВП на 
Съюза и 2,72% от заетостта в рамките на Съюза; признава, че други сектори, 
свързани със спорта, също допринасят за БВП на Съюза2; подчертава, че 
масовият спорт е основата на професионалното равнище, тъй като малките 
спортни клубове са гръбнакът на европейския масов спорт, имат значителен 
принос за развитието на младите спортисти и работят предимно на доброволни 
начала; отбелязва, че 35 милиона любители допринасят за развитието на масовия 
спорт и разпространението на спортните ценности; подчертава значителното 
териториално въздействие на спортните прояви по отношение на участието в тях 
и от икономическа гледна точка, тъй като те стимулират икономиката на 
областите, в които се провеждат спортните прояви, като привличат много 
туристи и инвестиции от спонсори и дружества в съответните населени места;

7. счита, че правата за излъчване на спортни прояви представляват важен източник 
на приходи, след който се нареждат спонсорството, рекламата и 
мърчандайзингът за спорт в Съюза, и че подобни прояви представляват важен 
източник на съдържание за медийни оператори като излъчващите организации и 
операторите на ОТТ услуги; подчертава необходимостта от засилена финансова 
солидарност в спортната екосистема и отбелязва, че част от този доход следва да 
бъде насочен към развитието на масовия спорт, като се има предвид, че в много 
европейски държави преразпределението към масовия спорт зависи пряко от 
приходите от правата за излъчване на спортни прояви; призовава Комисията и 
държавите членки да насърчават подобно преразпределение, за да се гарантира 
устойчивостта на финансирането в цифровата среда, като по този начин се 

2 European Commission Study on the Economic Impact of Sport Through Sport Satellite Accounts 
(Проучване на Европейската комисия относно икономическото въздействие на спорта чрез 
сателитни сметки за спорта), 2018 г.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71256399
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71256399
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71256399
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гарантира установено финансиране на спортни дейности, като същевременно се 
запази автономността на спорта;

8. счита, че цифровата трансформация ускорява комерсиализацията на спорта, но 
също така предоставя много нови възможности на спортистите, организаторите 
на спорта и спортния сектор като цяло, включително на параолимпийския спорт; 
подчертава, че тя засилва спортния опит за потребителите, увеличава 
потенциалните контакти със спорта и разширява аудиторията и нейната 
ангажираност; призовава заинтересованите лица в сектора на спорта, 
излъчващите организации, онлайн посредниците и националните, регионалните 
и местните органи да продължат да си сътрудничат и да обменят информация 
относно добрите практики, за да се справят с предизвикателствата, включително 
пиратството на излъчвания на спортни прояви, и да се възползват от 
възможностите, предлагани от цифровата среда, по-специално за получаване на 
по-голяма видимост на спортовете, които традиционно не се излъчват;

9. отбелязва, че основното предизвикателство, пред което са изправени 
организаторите на спортни прояви в цифровата среда, е онлайн пиратството на 
излъчвания на живо на проявите, които те организират;

10. припомня, че незаконният стрийминг се извършва от сложна, тайна, 
многонационална мрежа, която се разширява всеки ден; отбелязва, че само през 
януари 2019 г. броят на посещенията на уебсайтове за пиратско гледане на спорт 
е достигнал 362,7 милиона; обръща внимание на статистическите данни, които 
показват, че любителите на спорта използват едновременно законни и незаконни 
средства за достъп до спортно съдържание3; подчертава, че в допълнение към 
по-широкообхватните мерки за борба с пиратството е необходим по-нюансиран 
и целенасочен подход, за да се отговори на търсенето на потребителите с 
различни абонаменти и модели на плащане; припомня, че за крайните 
потребители достъпът до нелицензирано съдържание от стрийминг може да ги 
изложи на други форми на вреди, включително кражба на самоличността и 
други свързани онлайн прониквания; приветства Меморандума за 
разбирателство на Комисията относно онлайн рекламата и правата върху 
интелектуалната собственост – доброволно споразумение, което има за цел да 
сведе до минимум приходите от реклама на уебсайтове и мобилни приложения, 
които нарушават авторското право или разпространяват фалшифицирани стоки;

11. припомня, че увеличаването на нелицензираното предаване на живо на спортни 
прояви е в ущърб както на професионалния, така и на масовия спорт и 
застрашава организацията и устойчивостта на спортни прояви, както и 
финансовата стабилност на целия спортен сектор;

12. отбелязва, че организаторите на спортни прояви инвестират значителни 
финансови, технически и човешки ресурси за справяне с онлайн пиратството и 
за ангажиране с доставчиците на услуги и в значителна степен разчитат на 
голямата цифрова инфраструктура относно системите за издаване на билети, 
решенията за електронна търговия, анализите на данни и статистическите 

3 Доклад на Synamedia, „Charting Global Sports Piracy: Understanding sports fans and what drives their 
behaviours“ (Очертаване на глобалното пиратство в областта на спорта: разбиране на любителите 
на спорта и на факторите за тяхното поведение), 2020 г.
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анализи; подчертава, че нарушенията на медийните права в областта на спорта 
представляват заплаха за неговото дългосрочно финансиране;

13. подчертава, че защитата на правата върху интелектуалната собственост е 
основно право, залегнало в Хартата на основните права; подчертава, че 
ефективното прилагане на правата върху интелектуалната собственост за 
излъчване на спортни прояви е съществено за устойчивото финансиране на 
спорта на всички равнища и за гарантиране на равнопоставеност; припомня, че 
мерките за защита на правата за излъчване срещу незаконна употреба и 
пиратство не трябва да засягат свободата на печата, способността на 
новинарските медии да информират гражданите или достъпа до информация, 
свободата на словото и поверителността на потребителите онлайн;

14. подчертава, че COVID-19 оказа опустошително въздействие върху целия 
спортен сектор и свързаните с него сектори; подчертава по-специално 
трудностите, пред които са изправени масовият спорт и малките клубове при 
справянето с настоящата пандемия, и призовава държавите членки да подкрепят 
активно тези видове дейности чрез всички относими финансови средства и 
инициативи на равнището на ЕС и на национално равнище; подчертава, че в 
настоящия контекст следва да се предвидят нови средства за организиране на 
спортни прояви, физическо възпитание и физически дейности, като се използват 
наличните цифрови технологии;

15. подчертава, че има широк обществен интерес към големи спортни прояви, като 
световното първенство на ФИФА или олимпийските игри, и че достъпът до 
информация в реално време за тези събития трябва да бъде гарантиран за всички 
граждани; отбелязва, че в този контекст достъпът на радио журналисти и 
новинарски репортери до спортни прояви също играе важна роля, тъй като 
потребителите се информират за национални и международни турнири чрез 
репортажи; призовава държавите членки да подкрепят излъчването на големи 
спортни прояви безплатно като форма на популярна култура, която играе важна 
роля в живота на гражданите;

16. подчертава, че онлайн пиратството на спортни предавания на живо се извършва 
независимо от това дали спортното събитие е достъпно по безплатен 
телевизионен канал, или чрез абонаментни услуги;

17. подчертава, че законното предлагане на спортно съдържание следва да бъде 
насърчавано по-добре в Съюза и призовава Комисията да предприеме мерки, 
които да улесняват намирането на законно предлагане на спортно съдържание; 
призовава Комисията да актуализира редовно списъка на тези предложения на 
Agorateka.eu и да гарантира по-нататъшното развитие на платформата; 
подчертава, че отговорността за незаконните онлайн дейности е на доставчиците 
на стрийминг и платформи, а не на потребителите, които често неволно се 
натъкват на незаконно онлайн съдържание и следва да бъдат допълнително 
информирани за наличните законни алтернативи;

18. припомня изявлението на Комисията, включено като приложение към 
резолюцията на Европейския парламент относно авторското право в цифровия 
единен пазар, приета през март 2019 г., съгласно която „Комисията ще направи 
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оценка на предизвикателствата, пред които са изправени организаторите на 
спортни прояви в цифровата среда, и по-специално въпросите, свързани с 
незаконното излъчване онлайн на спортни предавания“4;

19. призовава Комисията да представи незабавно законодателно предложение за 
решаване на проблема с онлайн пиратството на спортни предавания, тъй като в 
държавите членки липсва единна правна уредба; подчертава, че всяко 
законодателно предложение следва да бъде придружено от оценка на 
въздействието; подчертава необходимостта от регламент за целия Съюз, който 
да осигури всеобхватен отговор на незаконното излъчване на спортни прояви 
чрез изясняване на отговорността на платформите, хостващи такива незаконни 
предавания, и който да включва също така относимите разпоредби от 
Законодателния акт за цифровите услуги;

20. подчертава, че спортното съдържание обикновено се разпространява 
изключително и много често с воден знак и/или с пръстов отпечатък, което 
означава, че няма съмнение кой има право да излъчва това спортно съдържание 
онлайн и че известията, изпращани от организаторите на спортни прояви до 
посредници относно незаконни стрийминг или клипове, почти никога не се 
оспорват;

21. подчертава, че посредниците следва да въведат ефективни задължения за 
познаване на бизнес клиентите си („Know Your Business Customer“), за да не се 
злоупотребява с услугите им за улесняване на незаконното излъчване на спортни 
прояви; за тази цел призовава Комисията да предложи такива задължения в 
рамките на предстоящия Законодателен акт за цифровите услуги;

22. призовава за това премахването на извършващи нарушение излъчвания на 
спортни прояви на живо от страна на онлайн посредници да бъде незабавно или 
възможно най-бързо в срок от 15 до 30 минути след получаване на 
уведомлението от носителите на права, за да бъде ефективно; призовава за 
стабилен и ефективен механизъм за уведомяване и предприемане на действия и 
за спазване на общото задължение за наблюдение; призовава услугите за видео 
стрийминг онлайн да предприемат допълнителни доброволни мерки за 
премахване или блокиране на достъпа до извършващи нарушение излъчвания на 
спортни прояви на живо; счита, че следва да се въведат системи за 
сигнализиране и докладване, както и механизми за подаване на жалби и правна 
защита, за да се предотвратят злоупотреби или практики на нелоялна 
конкуренция; 

23. настоява доставчиците на сървъри за стрийминг и платформи за стрийминг да 
въведат специфични инструменти за премахване на съдържанието с цел 
премахване или блокиране на достъпа до незаконни спортни предавания на 
живо, които предлагат в рамките на своите услуги;

24. счита, че държавите членки и заинтересованите лица следва да продължават да 
насърчават сред потребителите отговорно онлайн потребление на спортно 

4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_BG.pdf (все още непубликувана 
в ОВ).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_BG.pdf
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съдържание, като същевременно се спазва целостта на вътрешния пазар и 
правилата за конкуренция; отбелязва, че действията следва да включват лиги, 
клубове и образователния сектор в кампании за повишаване на осведомеността 
относно въздействието на пиратството върху спортния сектор.
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