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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med henstillinger til Kommissionen om udfordringer for arrangører af 
sportsbegivenheder i det digitale miljø
(2020/2073(INL))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 
om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af 
direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 
om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det 
indre marked ("Direktivet om elektronisk handel")3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 
om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om 
udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)5,

– der henviser til Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1. marts 2018 om 
foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet6 og 
Kommissionens meddelelse af 28. september 2017 til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen "Bekæmpelse af ulovligt 
indhold på nettet: Større ansvar for onlineplatforme" (COM(2017)0555),

– der henviser til Kommissionens erklæring om arrangører af sportsbegivenheder, som er 
bilag til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre 
marked7,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. november 2017 til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen 

1 EUT L 130 af 17.5.2019, s. 92.
2 EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45.
3 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
4 EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.
5 EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
6 EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50.
7 P8_TA(2019)0231.
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"Retningslinjer vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF om 
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder" (COM(2017)0708),

– der henviser til aftalememorandummet af 25. juni 2018 om onlinereklamer og 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som Kommissionen har befordret, og 
Kommissionens rapport om funktionen af aftalememorandummet om onlinereklamer og 
intellektuelle ejendomsrettigheder (SWD(2020)0167/2),

– der henviser til forretningsordenens artikel 47 og 54,

– der henviser til udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at udviklingen af det digitale miljø har gjort det lettere for alle fans at få 
adgang til sportsbegivenheder på alle mulige slags enheder og har fremmet udviklingen 
af nye onlineforretningsmodeller; der henviser til, at det samtidig har befordret ulovlig 
transmission af sportsbegivenheder på nettet i og uden for Unionen;

B. der henviser til, at ulovlig transmission af sportsbegivenheder ikke blot påfører sektoren 
betydelig økonomisk skade, som resulterer i manglende abonnements- og 
reklameindtægter, men også hører med til kriminelle organisationers aktiviteter, der 
også er skadelige for forbrugerne;

C. der henviser til, at i modsætning til andre sektorer ligger størstedelen af en transmitteret 
sportsbegivenheds værdi i, at den sendes direkte, og størstedelen af denne værdi går 
tabt, når begivenheden er slut; der henviser til, at der derfor og kun i denne 
sammenhæng er behov for en hurtig reaktion for at bringe ulovlig transmission af 
sportsbegivenheder på nettet til ophør;

D. der henviser til, at indsatsen bør være fokuseret på den grundlæggende årsag til 
streaming af ulovligt indhold, nemlig dem, der muliggør de ulovlige websteder, og ikke 
enkeltpersoner, som ufrivilligt og ubevidst er involveret i ulovlig streaming;

E. der henviser til, at der bør skelnes mellem professionel ulovlig transmission af en hel 
sportsbegivenhed og korte sekvenser, som deles mellem fans og hører med til 
fankulturen, samt det indhold, som journalister deler med henblik på at informere 
offentligheden, sådan som der er taget højde for i direktivet om audiovisuelle 
medietjenester;

F. der henviser til, at sportsbegivenheder som sådan ikke er underlagt 
ophavsretsbeskyttelse i henhold til EU-lovgivningen, men at audiovisuel optagelse og 
transmission af dem er; der henviser til, at der i EU-lovgivningen ikke er nogen 
harmoniseret beskyttelse af arrangører af sportsbegivenheder; der henviser til, at 
lovgivningen i nogle medlemsstater dog yder specifik beskyttelse af arrangører af 
sportsbegivenheder;

G. der henviser til, at EU-lovgivningen fastlægger en generel ramme for anmeldelses- og 
indgrebsordninger, der gør det muligt at fjerne eller deaktivere adgangen til ulovlige 
oplysninger gemt af mellemled; der henviser til, at der i EU-lovgivningen er fastsat 
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regler for civile håndhævelsesforanstaltninger, som retslige eller administrative 
myndigheder kan træffe for at forhindre eller standse krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder;

H. der henviser til, at den nuværende lovramme imidlertid ikke muliggør det øjeblikkelige 
indgreb, som er nødvendigt for at gribe ind over for ulovlige direkte transmissioner af 
sportsbegivenheder; der henviser til, at medlemsstaterne endvidere har vedtaget regler 
om anmeldelses- og indgrebsordninger, som ikke er harmoniserede;

Indledning og generelle bemærkninger

1. anmoder om, at Kommissionen snarest fremsætter et lovforslag i henhold til 
henstillingerne i nærværende bilag;

Sportsbegivenheder og intellektuelle ejendomsrettigheder

2. anerkender, at intellektuelle ejendomsrettigheder er vigtige for arrangører af 
sportsbegivenheder, eftersom udnyttelse af dem udgør en indtægtskilde, navnlig i 
forbindelse med udstedelsen af licenser til transmissionsrettigheder for de 
sportsbegivenheder, de arrangerer;

Onlinepiratkopiering af sportsbegivenheder, der sendes direkte 

3. mener, at den største udfordring for arrangører af sportsbegivenheder er at tackle 
onlinepiratkopiering af sportsbegivenheder, der sendes direkte, og hvis økonomiske 
værdi ligger i den direkte transmission;

Behov for en effektiv håndhævelse af rettighederne

4. understreger, at håndhævelsesprocedurerne skal være så hurtige som muligt og 
muliggøre en øjeblikkelig fjernelse af ulovligt indhold i betragtning af den specifikke 
karakter af direkte transmissioner af sportsbegivenheder og den kendsgerning, at deres 
værdi primært er begrænset til den pågældende sportsbegivenheds varighed;

5. mener dog, at den nuværende lovramme for påbud og for anmeldelses- og 
fjernelsesordninger ikke muliggør en effektiv og rettidig håndhævelse af rettighederne 
med henblik på at gribe ind over for ulovlige direkte transmissioner af 
sportsbegivenheder; mener derfor, at der bør træffes konkrete foranstaltninger specifikt 
for direkte transmissioner af sportsbegivenheder med henblik på at tilpasse den 
nuværende lovramme til disse specifikke udfordringer og muliggøre en hurtig fjernelse 
af ulovlige transmissioner af sportsbegivenheder på nettet; er af den opfattelse, at en 
fjernelse i realtid bør være det tilstræbte mål;

Grænseoverskridende håndhævelse af rettigheder 

6. understreger ligeledes, at den generelle ramme, der er fastlagt i EU-lovgivningen, ikke 
anvendes på samme måde i national lovgivning, og at de civile retsplejeregler og 
anmeldelses- og fjernelsesordningerne er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; er 
af den opfattelse, at der mangler effektivitet i håndhævelsesværktøjerne i den 
grænseoverskridende sammenhæng; opfordrer til yderligere harmonisering af 
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procedurer og retsmidler i Unionen i denne specifikke sammenhæng;

Anmeldelses- og indgrebsprocedurer

7. minder om, at visse onlinetjenesteudbydere i henhold til direktivet om elektronisk 
handel straks skal tage skridt til at fjerne eller deaktivere adgangen til ulovlig 
information, de har oplagret, når de får konkret kendskab til eller bliver bevidste om 
denne gennem anmeldelser, der er sendt til dem; mener dog, at den nuværende 
anmeldelses- og fjernelsesprocedure ikke muliggør en hurtig håndhævelse på en måde, 
der sikrer effektive retsmidler, når man tager de specifikke kendetegn ved direkte 
sportsbegivenheder i betragtning;

8. opfordrer Kommissionen til at foreslå konkrete foranstaltninger, der specifikt er 
tilpasset til direkte sportsbegivenheder, og som muliggør en øjeblikkelig fjernelse af 
eller deaktivering af adgangen til indhold, herunder en procedure for fjernelse i realtid; 

Blokeringspåbud 

9. bemærker, at påbudsprocedurer er relativt lange og ikke tager højde for det særlige 
problem med ulovlige transmissioner af sportsbegivenheder; understreger, at der 
eksisterer praksis indført på nationalt plan, såsom livepåbud og dynamiske påbud, der 
har vist sig at være løsninger, som kan tackle piratkopiering af transmissioner af 
sportsbegivenheder på en mere effektiv måde; opfordrer til, at der i EU-lovgivningen 
indføres påbudsprocedurer med sigte på at muliggøre realtidsblokering af adgang til 
eller fjernelse af ulovligt direkte sportsindhold på nettet baseret på modellen med påbud 
om blokering af liveindhold og "dynamiske påbud";

Sikkerhedsforanstaltninger

10. understreger nødvendigheden af sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at lovrammen 
skaber den rette balance mellem behovet for håndhævelsesforanstaltningernes 
effektivitet og behovet for at beskytte tredjemands rettigheder;

Beslægtet rettighed og sui generis-rettighed for arrangører af sportsbegivenheder

11. bemærker, at der i EU-lovgivningen ikke er taget højde for en beslægtet rettighed til 
ophavsretten for arrangører af sportsbegivenheder, men at nogle medlemsstater har 
indført specifikke rettigheder for arrangører af sportsbegivenheder i deres lovgivning, 
herunder en ny "beslægtet rettighed" til ophavsretten;

12. mener, at indførelsen i EU-lovgivningen af en ny rettighed for arrangører af 
sportsbegivenheder ikke vil udgøre en løsning på deres udfordring med en manglende 
effektiv og rettidig håndhævelse af deres eksisterende rettigheder; mener derfor, at 
forslaget ikke bør tage sigte på at indføre sådan en ny rettighed;

Andre foranstaltninger 

13. opfordrer til, at samarbejdet mellem medlemsstaternes myndigheder og mellem 
rettighedshaverne og formidlerne styrkes; opfordrer endvidere Kommissionen til inden 
for sit kompetenceområde at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at forbedre 
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eksisterende infrastruktur;

Afsluttende aspekter 

14. finder, at det forslag, der anmodes om, er uden finansielle følgevirkninger;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning og henstillingerne i bilaget til 
Kommissionen og Rådet.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING:
HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER 

ANMODES OM

A. PRINCIPPER OG FORMÅL MED DET FORSLAG, DER ANMODES OM

EU's nuværende lovramme bør ændres for at yde passende og effektiv juridisk beskyttelse af 
rettighederne med hensyn til direkte sportsbegivenheder. Dette skal opnås ved at tage hensyn 
til følgende målsætninger og principper:

 at forbedre og effektivisere den nuværende lovramme om håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder for direkte sportsbegivenheder i betragtning af de 
direkte sportsbegivenheders specifikke karakter og navnlig deres kortsigtede værdi

 at præcisere den eksisterende lovgivning og vedtage konkrete foranstaltninger for at 
sikre en øjeblikkelig fjernelse eller deaktivering af adgangen til ulovligt indhold 
vedrørende direkte sportsbegivenheder på nettet for effektivt at tackle ulovlig direkte 
transmission af sportsbegivenheder

 yderligere at harmonisere – uden at dette berører den generelle EU-ramme, der skal 
fastlægges i en retsakt om digitale tjenester – procedurer og retsmidler i Unionen for 
at fremme håndhævelsesværktøjernes effektivitet, også i en grænseoverskridende 
sammenhæng

 at forbedre håndhævelsesværktøjerne for at muliggøre fjernelse i realtid af ulovligt 
direkte sportsindhold i betragtning af nødvendigheden af effektive anmeldelses- og 
fjernelsesordninger, som indebærer, at der træffes øjeblikkelige foranstaltninger

 at harmonisere brugen af hurtige og fleksible blokeringsprocedurer, i tilfælde af at 
der allerede er fastslået gentagne overtrædelser, for at muliggøre realtidsblokering af 
adgang til ulovlige transmissioner af direkte sportsbegivenheder på nettet baseret på 
modellen med påbud om blokering af liveindhold og "dynamiske påbud"

 at sikre, at foranstaltningerne tager højde for krænkelsens omfang, udbredelse og 
gentagne forekomst, og at målrette dem mod professionelle ulovlige transmissioner, 
således at optagelse og offentliggørelse af ulovligt amatørmateriale fra 
sportsbegivenheder er undtaget

 at sikre, at de foreslåede foranstaltninger er forholdsmæssige og holder den rette 
balance mellem behovet for, at håndhævelsesforanstaltningerne er effektive, og 
behovet for at beskytte tredjemands rettigheder

 at supplere lovrammens tilpasning med ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger, 
herunder et styrket samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder og mellem 
rettighedshaverne og formidlerne.

B. FORANSTALTNINGER, DER BØR INDGÅ I FORSLAGET

Uden at det inden for rammerne af en kommende retsakt om digitale tjenester berører 
ændringen af de generelle regler for, hvordan ulovligt indhold på nettet tackles af 
onlineformidlere, bør direktiv 2000/31/EF (direktivet om elektronisk handel) ændres, eller der 
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bør indføres specifikke bestemmelser om rettighederne for arrangører af sportsbegivenheder i 
EU-lovgivningen med henblik på:

 at præcisere konceptet bag ordene "straks tager skridt til" i artikel 14 i direktivet om 
elektronisk handel, for så vidt angår en onlineformidler, således at "straks" forstås som 
"umiddelbart efter rettighedshavernes anmeldelse af krænkelsen og senest 30 minutter 
efter sportsbegivenhedens start"

 at muliggøre procedurer for fjernelse i realtid af ulovligt direkte sportsindhold, såfremt 
der ikke er nogen tvivl om, hvem der ejer retten, og at transmissionen ikke var tilladt

 at sikre, at de foranstaltninger, som formidlerne skal træffe, er effektive, berettigede, 
forholdsmæssige og tilstrækkelige i betragtning af krænkelsens alvor og omfang og 
f.eks. at sikre, at blokeringen af adgang til eller fjernelse af ulovligt indhold ikke 
kræver blokering af en hel platform, som indeholder lovlige tjenester, hvilket ville 
være uforholdsmæssigt, medmindre andelen af ulovlige tjenester på en bestemt server 
viser, at tilgængeligheden af lovlige tjenester kun er tilfældig

 at sørge for støtte til håndhævelsesløsninger såsom private aftaler mellem 
interessenter. I den henseende bør Kommissionen rapportere om og vurdere 
hensigtsmæssigheden og virkningen af at give streamingudbydere pligt til at foretage 
fjernelser i realtid.

Direktiv 2004/48/EF (IPRED) bør ændres med henblik på:

 at indføre muligheden for, at den relevante retslige eller administrative myndighed kan 
udstede påbud om realtidsblokering af adgang til eller fjernelse af ulovligt direkte 
sportsindhold på nettet

 at muliggøre brugen af blokeringspåbud, som gælder under hele den direkte 
transmission af en sportsbegivenhed, men er begrænset til den direkte transmissions 
varighed, og som dermed kun blokerer det krænkende websted i begivenhedens 
varighed. Sådanne påbud bør være midlertidige

 at harmonisere lovgivningen, således at det for direkte sportsbegivenheders 
vedkommende er muligt at anvende påbud, som ikke bare blokerer adgangen til det 
krænkende websted, men også til alle andre websteder, der indeholder samme 
krænkelse, uanset hvilket domænenavn eller hvilken IP-adresse der anvendes, og uden 
at det er nødvendigt at udstede et nyt påbud

 at angive, at fjernelsen af det ulovlige indhold bør finde sted umiddelbart efter 
anmeldelsens modtagelse og senest 30 minutter efter begivenhedens start, såfremt der 
ikke er nogen tvivl om, hvem der ejer indholdet, og hvorvidt rettighedshaverne har 
givet direkte eller indirekte tilladelse til, at indholdet offentliggøres. Der bør gives 
faste retningslinjer til rettighedshaverne for at forhindre enhver fjernelse af lovligt 
indhold. I den forbindelse bør blokering af adgang til eller fjernelse af ulovligt indhold 
i princippet ikke kræve blokering af adgangen til en server, der hoster lovlige tjenester 
og lovligt indhold

 at styrke samarbejdet mellem medlemsstaternes myndigheder, herunder ved at 
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udveksle data og bedste praksis og oprette et netværk af nationale myndigheder. 
Kommissionen bør vurdere merværdien af at udpege en uafhængig administrativ 
myndighed i hver medlemsstat, som skal spille en rolle i håndhævelsessystemet, 
navnlig i tilfælde af hurtig håndhævelse, såsom i forbindelse med onlinepiratkopiering 
af direkte sportsindhold

 at styrke samarbejdet mellem formidlere og rettighedshavere, herunder ved at fremme 
indgåelsen af aftalememoranda, som kan omfatte en specifik anmeldelses- og 
indgrebsprocedure.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Sport spiller en vigtig rolle i samfundet. Udnyttelsen af sportsbegivenheder kan bidrage til 
finansieringen af andre aktiviteter, som kommer alle til gavn og f.eks. omfatter 
skatteindtægter til staterne. I dag stammer størstedelen af rettighedshavernes indtægter (80 %) 
fra transmissionsrettigheder, der lider skade som følge af ulovlig udnyttelse af transmission af 
sportsbegivenheder.

Problemet med digital piratkopiering af transmissioner af sportsbegivenheder udvikler sig 
konstant hvad angår omfang og involveret teknologi, de metoder og taktikker, som de 
krænkende parter anvender for at opfange lovlige signaler, og måderne at transmittere 
informationen og signalerne på. Der er forskellige kilder til og former for piratkopiering 
(downloading, streaming og IPTV1) og dermed også forskellige mulige løsninger. F.eks. 
adskiller optagelser på stedet og livestreaming foretaget af personer blandt publikum sig fra 
optagelser, der tages fra direkte TV-transmissioner på nettet (i førstnævnte tilfælde krænkes 
transmissionsretten ikke – derfor gælder reglerne om håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder ikke, og håndhævelse af aftaleretten kan finde anvendelse).

Det er et komplekst spørgsmål, og ordføreren vil gerne fokusere på det vigtigste problem, 
nemlig særlige professionelle websteder, som har en forretningsmodel baseret på gebyrer eller 
reklamer, som giver adgang til ulovligt sportsindhold. Det er en aktivitet, som navnlig udføres 
af kriminelle organisationer, og den bør skelnes fra fans, der deler billeder. Den kendsgerning, 
at gratis transmissioner også i høj grad er ramt af piratkopiering, viser, at piratkopiering af 
transmissioner af sportsbegivenheder ikke er en uegennyttig aktivitet og måske ikke kun er en 
reaktion på de høje abonnementsgebyrer, der skal betales for at se sportsbegivenheder. Det er 
en ulovlig aktivitet med forskellige måder at skabe indtægter på (direkte, f.eks. gennem 
abonnementsgebyrer, eller indirekte, f.eks. gennem reklamer eller spredning af malware), og 
den tager sigte på at skabe en stor fortjeneste gennem udnyttelsen af rettigheder, som ikke er 
lovligt erhvervet, og hvor fortjenesten ikke geninvesteres. Ordføreren ønsker ikke at ramme 
enkeltpersoner – fans – som måske ikke engang er klar over, at de ser ulovligt indhold, men 
de professionelle pirater, der foretager krænkelser i stort omfang.

Desuden er der – ifølge en nylig undersøgelse2 og Europol – en reel risiko for forbrugerne, 
nemlig at de udsættes for malware gennem gratis apps, får stjålet deres kreditkortoplysninger 
osv.

I betragtning af ovenstående er ordføreren af den opfattelse, at det er nødvendigt at imødegå 
uautoriseret deling af transmissioner af sportsbegivenheder.

I den forbindelse er det nødvendigt at forstå, hvad de største udfordringer er, så det kan 
fastslås, om der allerede findes juridiske værktøjer til at tackle problemet, hvilke mangler i 

1 For nærmere oplysninger om, hvordan krænkende IPTV fungerer, henvises til rapporten fra Den Europæiske 
Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (2019) med titlen "Illegal IPTV in the European Union, Research on 
online business models infringing intellectual property rights" (IPTV i Den Europæiske Union, forskning i 
onlineforretningsmodeller, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder) fra november 2019.
2 EUIPO – EUROPOL (2019), "Intellectual Property Crime Threat Assessment" (Trusselsvurdering af 
kriminalitet vedrørende intellektuel ejendomsret).
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lovrammen, der skal gøres noget ved, og endelig hvad de mulige løsninger er.

Det foreliggende problem

Det vigtigste problem for arrangører af sportsbegivenheder er piratkopiering af 
sportsbegivenheder, der sendes direkte, og hvis økonomiske værdi ligger i den direkte 
transmission. Dette er f.eks. tilfældet med fodboldkampe, boksning eller cykelløb. I 
modsætning til andet indhold som film, serier eller bøger (og måske visse sportsbegivenheder 
såsom kunstskøjteløb, hvor konkurrencerne er baseret på koreografi og stadig har interesse og 
værdi flere år efter begivenhedens afslutning) sker den største skade under begivenheden. Det 
tidsrum, hvor det er muligt at gribe ind over for piratkopieringen, er kort og er i bund og 
grund begrænset til begivenhedens varighed. I betragtning af det særlige kendetegn ved 
direkte transmission af en sportsbegivenhed bør det relevante retsmiddel bestå i øjeblikkeligt 
at bringe den uautoriserede transmission til ophør, inden den har mistet sin værdi.

Problemet med de nuværende håndhævelsesforanstaltninger er som regel, at håndhævelsen 
kommer for sent. Civile håndhævelsesforanstaltninger såsom anmeldelses- og 
fjernelsesordninger samt påbud er nemlig relativt langvarige, og den reelle fjernelse eller 
deaktivering af adgangen til indholdet finder sted for sent.

Ordføreren mener, at der bør findes en løsning, som gør det muligt øjeblikkeligt at bringe 
krænkelsen til ophør. Det skal dog understreges, at denne løsning bør begrænses til direkte 
transmissioner af sportsbegivenheder, kun kan begrundes med deres særlige karakter, som er 
nævnt ovenfor, og bør ledsages af passende og effektive sikkerhedsforanstaltninger.

EU's eksisterende lovramme

Tilgængeligheden af rettigheder, der skal håndhæves

Sportsbegivenheder er ikke i sig selv berettiget til ophavsretsbeskyttelse, da de ikke er 
"værker", som er berettiget til beskyttelse i henhold til lovgivningen om ophavsret3. I Premier 
League-sagen4 fastslog EU-Domstolen dog følgende: "Ikke desto mindre har 
sportsbegivenheder som sådan en unik, og dermed original, karakter, der kan gøre dem til 
frembringelser, som fortjener en beskyttelse, der kan sammenlignes med beskyttelsen af 
værker, og denne kan i givet fald ydes af de forskellige nationale retssystemer." 
Medlemsstaterne kan med andre ord indføre nationale regler for at yde sportsbegivenheder en 
juridisk beskyttelse, der kan sammenlignes med ophavsret. Nogle medlemsstater har indført 
specifikke regler. Italien har i sin lovgivning indført en ny "beslægtet rettighed" til 
ophavsretten, som beskytter audiovisuelle rettigheder i forbindelse med sport, og som 
arrangører af sportsbegivenheder kan nyde godt af. I Frankrig er der indført en særlig 
beskyttelse i den franske sportslov5 (uden for lovgivningen om ophavsret), som giver 
arrangører af sportsbegivenheder en "udnyttelsesret" til de begivenheder, de arrangerer. 
Denne sui generis-rettighed giver monopol til retten til at sende deres begivenhed. Denne 

3 Se forenede sager C-403/08 og C-429/08, Football Association Premier League Ltd m.fl. mod QC Leisure m.fl. 
og Karen Murphy mod Media Protection Services Ltd (2011) ECR-I-9083. I Premier League-sagen (C-403/08) 
fastslog EU-Domstolen følgende: "Sportsbegivenheder kan imidlertid ikke anses for intellektuelle 
frembringelser, der kan kvalificeres som værker i ophavsretsdirektivets forstand. Dette er især gældende for 
fodboldkampe, der begrænses af spilleregler, som ikke levner plads til en kreativ frihed i ophavsretlig forstand. 
Under disse omstændigheder kan disse begivenheder ikke nyde en ophavsretlig beskyttelse." 
4 Se sag C-403/08.
5 Artikel L 333-1, stk. 1, i den franske sportslovgivning.
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specifikke ret kan anvendes til at tage direkte skridt mod det krænkende websted. Der stilles 
dog spørgsmål ved effektiviteten af de skridt, som er baseret på den almindelige lovgivning. 
Portugal har særlige regler for beskyttelsen af arrangører af sportsbegivenheder.

Hertil kommer, at optagelsen eller transmissionen af en sportsbegivenhed er beskyttet i 
henhold til EU-lovgivningen, selv om sportsbegivenheden ikke i sig selv kan være omfattet af 
nogen ophavsretsbeskyttelse6. Såfremt optagelsen opfylder kravet om originalitet (hvilket som 
regel er tilfældet7), er audiovisuel optagelse af sportsbegivenheder underlagt 
ophavsretsbeskyttelse. Der gives en beslægtet rettighed til producenter af audiovisuelle 
værker for den første optagelse af deres audiovisuelle værker og til radio- og TV-stationerne 
for det udsendte signal8. Hvis arrangører af sportsbegivenheder fungerer som producenter af 
den audiovisuelle dækning af begivenheden eller som radio- og TV-station, eller hvis de har 
opnået rettigheden som følge af en kontrakt, er de rettighedshavere. En stor indtægtskilde for 
arrangører af sportsbegivenheder er salget af transmissionsrettigheder.

Derfor er arrangører af sportsbegivenheder i besiddelse af rettigheder, der kan håndhæves, og 
på grundlag af hvilke de kan tage skridt mod den uautoriserede transmission af den 
sportsbegivenhed, de arrangerer, herunder direkte begivenheder. Der findes juridiske 
beskyttelsesinstrumenter, og den juridiske beskyttelse af arrangører af sportsbegivenheder er 
tilstrækkelig og kræver ikke, at der indføres en ny rettighed.

Håndhævelsen af rettigheder er ikke effektiv for direkte begivenheder

EU-lovgivningen omfatter allerede en generel ramme, som gør det muligt for 
rettighedshaverne at anvende håndhævelsesforanstaltninger, herunder udenretslige ordninger. 
Direktivet om elektronisk handel9 giver et horisontalt værktøj, i henhold til hvilket visse 
onlinetjenesteudbydere straks skal tage skridt til at fjerne eller deaktivere adgangen til ulovlig 
information, de har oplagret, når de får anmeldelse herom ("anmeldelses- og 
fjernelsesordningen")10. I det specifikke tilfælde med krænkelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder fastsætter artikel 11 i direktivet fra 2004 om håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder (IPRED)11, at de kompetente retslige myndigheder, når der 
er truffet en retsafgørelse, som fastslår en krænkelse, kan udstede påbud til de direkte 
krænkende parter med henblik på at forhindre fortsat krænkelse, men også til mellemmænd, 
hvis tjenesteydelser anvendes af tredjemand til at krænke rettigheder. I artikel 9 i IPRED 
fastsættes der foreløbige påbud med henblik på at forhindre en nært forestående krænkelse 
eller forbyde en fortsættelse af den påståede krænkelse. I artikel 8 i Infosoc-direktivet12 
fastsættes der påbud mod mellemmænd, hvis tjenester anvendes af tredjemand til at krænke 

6 Dette blev bekræftet af EU-Domstolen i sag C-403/08, hvor det blev fastslået, at "EU-retten ikke beskytter 
[sportsbegivenheder] på noget andet grundlag inden for området for intellektuel ejendomsret.".
7 Se "Study on sports organisers’ rights in the European Union" (Undersøgelse om sportsarrangørers rettigheder i 
Den Europæiske Union), T.M.C. Asser Instituut/Asser International Sports Law Centre and Institute for 
Information Law - University of Amsterdam, februar 2014, s. 53.
8 Se artikel 2 og 3 i Infosoc-direktivet og artikel 9 i udlejningsdirektivet.
9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk 
handel").
10 Artikel 14, stk. 1, litra b). 
11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder.
12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet.
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ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder.

Selv om der eksisterer en sådan ramme, har anmeldelses- og fjernelsesordningerne og 
påbudsordningerne nogle begrænsninger, navnlig når det gælder direkte begivenheder. De 
krænkende websteder kan gøre anmeldelses- og indgrebsprocedurerne ineffektive ved at 
forsinke deres reaktion på anmeldelserne om fjernelse. På grund af procedurens længde er 
påbudsordninger ikke forenelige med behovet for et rettidigt retsmiddel, når der er tale om 
direkte sportsbegivenheder.

Løsninger, der er indført på nationalt plan 

I Det Forenede Kongerige og Irland har man indført praksis med påbud om blokering af 
liveindhold, som finder øjeblikkelig anvendelse, men som er tidsbegrænset (begrænset til den 
direkte sportsbegivenheds varighed). Den er ikke rettet mod de enkelte websteder, men mod 
de servere, hvorfra den ulovlige streaming af indhold kommer, og som dækker flere IP-
adresser. At fokusere på den ulovlige streamings distributionspunkt, dvs. streamingserverne, 
gør håndhævelsesproceduren mere effektiv, men er måske ikke forholdsmæssig og kan være 
til skade for tredjemands rettigheder, eftersom enhver blokering af en server potentielt også 
vil blokere det lovlige indhold, der hostes på serveren.

I andre medlemsstater har man indført administrative procedurer og frivillige foranstaltninger. 
Italien og Grækenland har indført et administrativt blokeringssystem. I Portugal muliggør en 
frivillig aftale mellem interessenterne, hvor forvaltningen er inddraget, realtidsblokering af 
streaming. I Danmark er Teleselskabernes Branchesamarbejde og RettighedsAlliancen blevet 
enige om en adfærdskodeks for håndtering af beslutninger om blokering af adgang til 
tjenester, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder. Den blev revideret i maj 2020 og 
tager sigte på at indføre blokering på en forenklet måde.

I Kommissionens retningslinjer vedrørende direktivet om håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder13 anerkendes anvendeligheden af påbud, der specifikt har til formål at 
hindre kopiering, nemlig dynamiske (blokerings)påbud. Der er allerede udstedt en række 
dynamiske påbud i flere medlemsstater, selv om de har et forskelligt omfang og mål. 
Muligheden for at gøre brug af sådanne påbud i alle medlemsstater bør styrkes og 
harmoniseres.

Indførelsen af foranstaltninger til sikring af øjeblikkelig handling og øjeblikkelig fjernelse af 
indhold bør ledsages af passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder gennemsigtighedskrav.

Konklusion

Ordføreren mener, at onlinepiratkopiering af indhold, som vedrører direkte 
sportsbegivenheder, er et reelt problem med betydelige konsekvenser, der ikke bliver mindre i 
fremtiden, og som bør imødegås. Ordføreren er af den opfattelse, at den nuværende lovramme 
ikke i tilstrækkelig grad giver mulighed for en effektiv beskyttelse af direkte 
sportsbegivenheder. Ordføreren er dog overbevist om, at løsningen ikke ligger i at indføre nye 
rettigheder for arrangører af sportsbegivenheder, men i at forbedre håndhævelsen af de 

13 Kommissionens meddelelse af 29. november 2017 til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen "Retningslinjer vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder", (COM(2017)0708).
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eksisterende rettigheder for at opnå en effektiv og fuldstændig håndhævelse af disse.

Derfor mener ordføreren, at Parlamentet bør opfordre Kommissionen til at præcisere og 
tilpasse den eksisterende lovgivning med henblik på at muliggøre en øjeblikkelig 
håndhævelse af rettighederne til direkte sportsbegivenheder, herunder muligheden for at 
udstede påbud om realtidsblokering af adgang til eller fjernelse af uautoriseret direkte 
sportsindhold på nettet. Ordføreren foreslår ligeledes, at der opfordres til foranstaltninger, 
som støtter indførelsen af frivillige aftaler mellem interessenterne og samarbejdet mellem de 
nationale myndigheder.


