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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον
(2020/2073(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των 
οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά 
(«οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του 
δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της 
πληροφορίας4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων)5,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, 
σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου 
στο διαδίκτυο6 και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2017, προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, με τίτλο «Αντιμετώπιση του παράνομου επιγραμμικού 
περιεχομένου: Προς την ενίσχυση της ευθύνης των επιγραμμικών πλατφορμών» 

1 ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 92.
2 ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45.
3 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
4 ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.
5 ΕΕ L 095 της 15.4.2010, σ. 1.
6 ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50.
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(COM(2017)555),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τους διοργανωτές αθλητικών 
εκδηλώσεων που επισυνάπτεται στο νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά7,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2017, προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή για τις κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένες πτυχές της οδηγίας 
2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (COM(2017)0708),

– έχοντας υπόψη το Μνημόνιο συμφωνίας της 25ης Ιουνίου 2018 για την επιγραμμική 
διαφήμιση και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που διευκόλυνε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του Μνημονίου 
συμφωνίας για την επιγραμμική διαφήμιση και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
(SWD (2020) 0167/2),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 47 και 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του ψηφιακού περιβάλλοντος έχει κάνει 
ευκολότερη την πρόσβαση όλων των φιλάθλων σε αθλητικές εκδηλώσεις μέσω 
συσκευών κάθε είδους και έχει δώσει ώθηση στην ανάπτυξη νέων διαδικτυακών 
επιχειρηματικών μοντέλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι την ίδια στιγμή έχει διευκολύνει 
την παράνομη διαδικτυακή μετάδοση αθλητικών εκπομπών εντός και εκτός της 
Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη μετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων δεν προκαλεί 
μόνο σημαντική οικονομική ζημία στον τομέα, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων 
από συνδρομές και διαφημίσεις, αλλά εντάσσεται επίσης στη δράση εγκληματικών 
οργανώσεων που είναι επίσης επιζήμια για τους καταναλωτές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με άλλους τομείς, το μεγαλύτερο μέρος της αξίας 
μιας αθλητικής εκδήλωσης που αναμεταδίδεται συνίσταται στο ότι αναμεταδίδεται 
ζωντανά και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αξίας χάνεται με την λήξη της εκδήλωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια και μόνο σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται ταχεία 
αντίδραση προκειμένου να τεθεί τέρμα στην παράνομη μετάδοση αθλητικών 
εκδηλώσεων στο διαδίκτυο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση πρέπει να επικεντρωθεί στο υποκείμενο αίτιο των 
ροών παράνομου περιεχομένου, δηλαδή στους παράνομους διαδικτυακούς ενδιάμεσους 
και όχι στα άτομα που, χωρίς να θέλουν ή να γνωρίζουν, εμπλέκονται σε παράνομες 

7 P8_TA(2019)0231.
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ροές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαγγελματική παράνομη αναμετάδοση ολόκληρης 
αθλητικής εκδήλωσης θα πρέπει να διαχωρίζεται τόσο από τα σύντομα στιγμιότυπα που 
κυκλοφορούν μεταξύ φιλάθλων στο πλαίσιο οπαδικών ανταλλαγών και συμπεριφορών, 
όσο και από το περιεχόμενο που μοιράζονται οι δημοσιογράφοι με σκοπό την 
ενημέρωση του κοινού, όπως ορίζεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιες οι αθλητικές εκδηλώσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο της 
προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
αλλά μόνο η οπτικοακουστική εγγραφή (βιντεοσκόπηση) και αναμετάδοσή τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν προβλέπει εναρμονισμένη 
προστασία για διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι 
η νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών προβλέπει συγκεκριμένη προστασία για τους 
διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει γενικό πλαίσιο για 
μηχανισμούς προειδοποίησης και δράσης που επιτρέπουν την αφαίρεση του 
περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε παράνομες πληροφορίες 
αποθηκευμένες από ενδιάμεσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο της Ένωσης 
προβλέπει μέτρα αστικού δικαίου τα οποία μπορούν να λάβουν δικαστικές ή 
διοικητικές αρχές για να αποτρέψουν ή να σταματήσουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν αφήνει περιθώριο για 
την άμεση παρέμβαση που απαιτείται για να πάψει η παράνομη ζωντανή αναμετάδοση 
αθλητικών εκδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν 
θεσπίσει κανόνες σχετικά με μηχανισμούς προειδοποίησης και δράσης που δεν έχουν 
εναρμονιστεί·

Εισαγωγή και γενικές παρατηρήσεις

1. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς χρονοτριβή πρόταση νομοθετικών πράξεων, 
σύμφωνα με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα·

Αθλητικές εκδηλώσεις και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

2. αναγνωρίζει ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι σημαντικά για τους 
διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς η εκμετάλλευσή τους αποτελεί πηγή 
εσόδων, ιδίως σε σχέση με την αδειοδότηση των δικαιωμάτων μετάδοσης για τις 
αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν·

Διαδικτυακή πειρατεία ζωντανών αναμεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων 

3. εκτιμά ότι η αντιμετώπιση της διαδικτυακής πειρατείας αθλητικών εκδηλώσεων που 
αναμεταδίδονται ζωντανά και των οποίων η οικονομική αξία έγκειται ακριβώς στη 
ζωντανή αναμετάδοση είναι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές 
αθλητικών εκδηλώσεων·
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Ανάγκη αποτελεσματικής επιβολής της προστασίας των δικαιωμάτων

4. τονίζει ότι, δεδομένων της ιδιαιτερότητας των ζωντανών αναμεταδόσεων αθλητικών 
εκδηλώσεων και του γεγονότος ότι η αξία τους εντοπίζεται κυρίως κατά τη διάρκεια 
της εν λόγω αθλητικής εκδήλωσης, οι διαδικασίες επιβολής πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν ταχύτερες και να δίνουν τη δυνατότητα άμεσης αφαίρεσης του παράνομου 
περιεχομένου·

5. θεωρεί, ωστόσο, ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα ασφαλιστικά μέτρα και τους 
μηχανισμούς προειδοποίησης και αφαίρεσης δεν επιτρέπει την αποτελεσματική και 
έγκαιρη επιβολή της προστασίας των δικαιωμάτων για την επανόρθωση της ζημίας που 
προκαλεί η παράνομη ζωντανή αναμετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα, ειδικά για τις ζωντανές 
αναμεταδόσεις αθλητικών εκδηλώσεων, προκειμένου να προσαρμοστεί το ισχύον 
νομικό πλαίσιο στις συγκεκριμένες αυτές προκλήσεις και να καταστεί δυνατή η ταχεία 
αφαίρεση των παράνομων αναμεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων στο διαδίκτυο· 
συντάσσεται με την άποψη ότι η αφαίρεση σε πραγματικό χρόνο πρέπει να είναι ο προς 
επιδίωξη στόχος·

Διασυνοριακή επιβολή της προστασίας των δικαιωμάτων 

6. υπογραμμίζει επίσης ότι το γενικό πλαίσιο που προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης 
δεν εφαρμόζεται με παρόμοιο τρόπο στις νομοθεσίες των κρατών μελών και ότι οι 
διαδικασίες πολιτικής δικονομίας και οι μηχανισμοί προειδοποίησης και αφαίρεσης 
διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· συντάσσεται με την άποψη ότι τα μέσα 
επιβολής υστερούν σε αποτελεσματικότητα σε διασυνοριακό επίπεδο· ζητεί περαιτέρω 
εναρμόνιση των διαδικασιών και των μέσων έννομης προστασίας στην Ένωση σε αυτό 
το συγκεκριμένο πλαίσιο·

Διαδικασίες προειδοποίησης και ανάληψης δράσης

7. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο προβλέπει ότι ορισμένοι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών πρέπει να ενεργούν ταχέως για την αφαίρεση ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε πληροφορίες τις οποίες αποθηκεύουν παράνομα, 
αμέσως μόλις μάθουν ή αντιληφθούν κάτι τέτοιο, με τις προειδοποιήσεις που τους 
διαβιβάζονται· θεωρεί, ωστόσο, ότι η τρέχουσα διαδικασία προειδοποίησης και 
αφαίρεσης δεν επιτρέπει την ταχεία επιβολή με τρόπο που να παρέχει αποτελεσματικά 
μέσα έννομης προστασίας, εάν λάβουμε υπόψη την ιδιαιτερότητα των ζωντανών 
αθλητικών αναμεταδόσεων·

8. καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, ειδικά προσαρμοσμένα στις 
ζωντανές αθλητικές αναμεταδόσεις, με τα οποία θα καθίσταται δυνατή η άμεση 
αφαίρεση περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, 
συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας αφαίρεσης σε πραγματικό χρόνο· 

Ασφαλιστικά μέτρα κλειδώματος 

9. παρατηρεί ότι οι διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων είναι σχετικά χρονοβόρες και δεν 
ενδείκνυνται για το συγκεκριμένο ζήτημα της παράνομης αναμετάδοσης αθλητικών 
εκδηλώσεων· επισημαίνει ότι υπάρχουν πρακτικές που διαμορφώθηκαν σε εθνικό 
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επίπεδο, όπως τα ζωντανά και τα δυναμικά ασφαλιστικά μέτρα, και που είναι 
αποδεδειγμένης αξίας λύσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πειρατείας 
των αθλητικών αναμεταδόσεων· ζητεί να ενταχθούν στο δίκαιο της Ένωσης διαδικασίες 
ασφαλιστικών μέτρων με στόχο να επιτραπεί το κλείδωμα σε πραγματικό χρόνο της 
πρόσβασης ή η αφαίρεση παράνομου επιγραμμικού αθλητικού περιεχομένου με βάση 
το μοντέλο του «ζωντανών» εντολών κλειδώματος και των «δυναμικών ασφαλιστικών 
μέτρων»·

Διασφαλίσεις

10. επισημαίνει την ανάγκη διασφαλίσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι νομικό 
πλαίσιο εξισορροπεί ορθώς την ανάγκη για αποτελεσματικότητα των μέτρων επιβολής 
και την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων τρίτων·

Συγγενικό δικαίωμα και δικαίωμα ειδικής φύσεως για τους διοργανωτές αθλητικών 
εκδηλώσεων

11. σημειώνει ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν προβλέπει συγγενικό δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας για  διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά ότι ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν θεσπίσει ειδικά δικαιώματα για τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στη 
νομοθεσία τους, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου «συγγενικού δικαιώματος» στα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

12. θεωρεί ότι η θέσπιση στο δίκαιο της Ένωσης ενός νέου δικαιώματος για τους 
διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων δεν θα δώσει λύση στην πρόκληση που 
αντιμετωπίζουν όσον αφορά την έλλειψη αποτελεσματικής και έγκαιρης επιβολής των 
υφιστάμενων δικαιωμάτων τους· εκτιμά συνεπώς ότι η πρόταση δεν πρέπει να επιδιώξει 
τη θέσπιση ενός τέτοιου νέου δικαιώματος·

Άλλα μέτρα 

13. ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ αρχών κρατών μελών και μεταξύ κατόχων 
δικαιωμάτων και ενδιάμεσων· καλεί επίσης την Επιτροπή, εντός του πεδίου των 
αρμοδιοτήτων της, να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τις 
υφιστάμενες υποδομές·

Τελικές πτυχές 

14. εκτιμά ότι η ζητούμενη πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις επισυναπτόμενες 
συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Α. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Για να υπάρξει κατάλληλη και αποτελεσματική νομική προστασία των δικαιωμάτων που 
αφορούν στις αθλητικές διοργανώσεις που αναμεταδίδονται ζωντανά, πρέπει να τροποποιηθεί 
το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης. Αυτό θα επιτευχθεί εφόσον ληφθούν υπόψη οι 
ακόλουθες επιδιώξεις και αρχές:

 βελτίωση και αυξημένη αποτελεσματικότητα του σημερινού νομικού πλαισίου για 
την επιβολή της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας όσον αφορά 
τις ζωντανές αθλητικές αναμεταδόσεις, με δεδομένες την ιδιαιτερότητα των 
ζωντανών αθλητικών αναμεταδόσεων και ιδίως τη βραχυπρόθεσμη αξία τους·

 αποσαφήνιση της υφιστάμενης νομοθεσίας και έγκριση συγκεκριμένων μέτρων για 
να εξασφαλίζονται η άμεση αφαίρεση ή η απενεργοποίηση της επιγραμμικής 
πρόσβασης σε παράνομο ζωντανό αθλητικό περιεχόμενο, ώστε να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά η παράνομη ζωντανή αναμετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων·

 περαιτέρω εναρμόνιση, με την επιφύλαξη του γενικού ενωσιακού πλαισίου που θα 
λάβει τη μορφή νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, των διαδικασιών και των μέσων 
έννομης προστασίας στην Ένωση με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των εργαλείων επιβολής, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακό επίπεδο·

 βελτίωση των μέσων επιβολής ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση παράνομου 
ζωντανού οπτικοακουστικού αθλητικού περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
προειδοποίησης και αφαίρεσης, όπερ ισοδυναμεί με λήψη άμεσων μέτρων·

 εναρμόνιση της χρήσης γρήγορων και ευέλικτων διαδικασιών κλειδώματος σε 
περίπτωση επανειλημμένων παραβιάσεων ήδη διαπιστωμένων, ώστε να είναι 
εφικτός ο αποκλεισμός σε πραγματικό χρόνο της πρόσβασης σε παράνομες 
επιγραμμικές ζωντανές αναμεταδόσεις αθλητικών εκδηλώσεων, ακολουθώντας το 
πρότυπο των «ζωντανών» εντολών κλειδώματος και των «δυναμικών ασφαλιστικών 
μέτρων»·

 μέριμνα ώστε τα μέτρα να ενδείκνυνται για την εμβέλεια, το μέγεθος και την 
συχνότητα της παράβασης και να στοχεύουν τις επαγγελματικές παράνομες 
μεταδόσεις και όχι τις παράνομες πλην ερασιτεχνικές βιντεοσκοπήσεις και 
αναρτήσεις στιγμιοτύπων αθλητικών εκδηλώσεων·

 μέριμνα ώστε τα προτεινόμενα μέτρα είναι αναλογικά και ισορροπούν ορθά μεταξύ 
της ανάγκης αποτελεσματικότητας των μέτρων επιβολής και της ανάγκης 
προστασίας των δικαιωμάτων τρίτων·

 συμπλήρωση της προσαρμογής του νομοθετικού πλαισίου με μη νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών και 
μεταξύ κατόχων δικαιωμάτων και ενδιάμεσων·
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Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε τροποποίησης, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής πράξης για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες, των γενικών κανόνων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζεται το παράνομο επιγραμμικό περιεχόμενο από επιγραμμικούς ενδιάμεσους, η 
οδηγία 2000/31/ΕΚ (η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) θα πρέπει να τροποποιηθεί ή θα 
πρέπει να εισαχθούν ειδικές διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα των διοργανωτών αθλητικών 
εκδηλώσεων στη νομοθεσία της Ένωσης, προκειμένου:

 να αποσαφηνιστεί η έννοια της διατύπωσης «αποσύρει ταχέως» που βρίσκεται στο 
άρθρο 14 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο σε σχέση με επιγραμμικό 
ενδιάμεσο, έτσι ώστε ο όρος «ταχέως» να θεωρείται ότι σημαίνει «αμέσως μετά την 
κοινοποίηση της παράβασης από τους κατόχους των δικαιωμάτων και το αργότερο 30 
λεπτά μετά την έναρξη της αθλητικής εκδήλωσης».

 να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διαδικασίες αφαίρεσης, σε πραγματικό χρόνο, 
παράνομου ζωντανού αθλητικού περιεχομένου, εφόσον δεν επιδέχεται αμφισβήτηση 
ούτε η κυριότητα του δικαιώματος, ούτε η απουσία άδειας αναμετάδοσης·

 να διασφαλιστεί ότι τα προς λήψη από τους ενδιάμεσους μέτρα είναι αποτελεσματικά, 
αιτιολογημένα, αναλογικά, επαρκή και αντιστοιχούν στη σοβαρότητα και την κλίμακα 
της παράβασης· να είναι βέβαιο, για παράδειγμα, ότι το κλείδωμα της πρόσβασης σε 
παράνομο περιεχόμενο ή η αφαίρεσή του δεν απαιτεί το κλείδωμα ολόκληρης της 
πλατφόρμας που περιέχει νόμιμα παρεχόμενες υπηρεσίες, κάτι που θα ήταν 
δυσανάλογο, εκτός και αν από την αναλογία των παρανόμως παρεχόμενων υπηρεσιών 
σε έναν ορισμένο εξυπηρετητή προκύπτει ότι η διάθεση νομίμως παρεχόμενων 
υπηρεσιών είναι καθαρά περιστασιακή·

 να προβλέπεται στήριξη λύσεων στο πεδίο της επιβολής, όπως είναι οι ιδιωτικές 
συμφωνίες μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών· από την άποψη αυτή, η Επιτροπή πρέπει 
να υποβάλει εκθέσεις και να αξιολογεί την καταλληλότητα και τον αντίκτυπο της 
θέσπισης υποχρέωσης για τους παρόχους συνεχούς ροής να πραγματοποιούν 
αφαιρέσεις περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο·

Η οδηγία 2004/48/ΕΚ (IPRED) πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου:

 να θεσπιστεί η δυνατότητα την αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής να εκδίδει 
ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία να ζητείται κλείδωμα σε πραγματικό χρόνο της 
πρόσβασης σε παράνομο διαδικτυακό ζωντανό αθλητικό περιεχόμενο ή αφαίρεση 
αυτού·

 να επιτρέπεται η χρήση ασφαλιστικών μέτρων κλειδώματος που διαρκούν καθ’ όλη τη 
ζωντανή μετάδοση μιας αθλητικής εκδήλωσης αλλά περιορίζονται στη διάρκεια της, 
ούτως ώστε ο παρανομών ιστότοπος να κλειδώνεται μόνο για τη διάρκεια του αγώνα·  
να είναι τα εν λόγω ασφαλιστικά μέτρα προσωρινά·

 να εναρμονιστεί η νομοθεσία ώστε να είναι δυνατή, στην περίπτωση των ζωντανών 
αθλητικών αναμεταδόσεων, η χρήση ασφαλιστικών μέτρων για το κλείδωμα της 
πρόσβασης όχι μόνο στον παρανομούντα ιστότοπο, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλον 
ιστότοπο προβαίνει στην ίδια παράβαση, ανεξάρτητα από το όνομα τομέα ή τη 
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διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται, και χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέων 
ασφαλιστικών μέτρων·

 να διευκρινίζεται ότι η αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να 
πραγματοποιείται αμέσως μετά την παραλαβή της προειδοποίησης και το αργότερο 30 
λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, εφόσον δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ούτε η 
κυριότητα του περιεχομένου, ούτε το κατά πόσο έχει δοθεί οποιαδήποτε άμεση ή 
έμμεση συγκατάθεση από τους κατόχους των δικαιωμάτων για τη διάθεση του 
περιεχομένου στο κοινό· να παρέχονται σαφέστατα στοιχεία στους κατόχους των 
δικαιωμάτων ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου· για 
τον σκοπό αυτό, το κλείδωμα της πρόσβασης ή η αφαίρεση παράνομου περιεχομένου 
δεν πρέπει κατ’ αρχήν να συνεπάγεται κλείδωμα της πρόσβασης σε διακομιστή που 
φιλοξενεί νομίμως παρεχόμενες υπηρεσίες και νομίμως παρεχόμενο περιεχόμενο·

 να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, μεταξύ άλλων 
μέσω της ανταλλαγής δεδομένων και βέλτιστων πρακτικών και της δημιουργίας 
δικτύου εθνικών αρχών· να πρέπει η Επιτροπή να αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία 
που θα προκύψει από τον ορισμό ανεξάρτητης διοικητικής αρχής σε κάθε κράτος 
μέλος, η οποία θα αναλάβει να διαδραματίσει ρόλο στο σύστημα επιβολής, ιδίως όταν 
χρειάζεται ταχεία παρέμβαση, για παράδειγμα σε περίπτωση επιγραμμικής πειρατείας 
ζωντανού αθλητικού περιεχομένου·

 να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ ενδιάμεσων και κατόχων δικαιωμάτων, μεταξύ 
άλλων με την προώθηση της σύναψης μνημονίων συμφωνίας που θα μπορούσαν να 
προβλέπουν ειδική διαδικασία προειδοποίησης και ανάληψης δράσης·
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Η εκμετάλλευση αθλητικών 
εκδηλώσεων μπορεί να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση άλλων δραστηριοτήτων που 
ωφελούν τους πάντες και ενέχουν, για παράδειγμα, φορολογικά έσοδα για τα κράτη. Σήμερα, 
το σημαντικότερο μέρος των εσόδων των κατόχων δικαιωμάτων (80 %) προέρχεται από τα 
δικαιώματα αναμετάδοσης και υφίσταται απώλειες εξαιτίας της παράνομης εκμετάλλευσης 
των αναμεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων.

Το πρόβλημα της ψηφιακής πειρατείας των αναμεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων 
εξελίσσεται διαρκώς σε ό,τι αφορά την κλίμακα και τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, τη 
μεθοδολογία και τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι παρανομούντες για να λάβουν νομίμως 
μεταδιδόμενο σήμα και σε σχέση με τους τρόπους μετάδοσης δεδομένων και σημάτων. 
Υπάρχουν διάφορες πηγές και μορφές πειρατείας (τηλεφόρτωση, μετάδοση συνεχούς ροής 
IPTV1) και οδηγούν σε διαφορετικές πιθανές λύσεις. Για παράδειγμα, η βιντεοσκόπηση εντός 
του σταδίου και η ζωντανή αναμετάδοση στιγμιοτύπων από θεατές διαφέρουν από τις 
περιπτώσεις στις οποίες οι εικόνες λαμβάνονται από ζωντανή τηλεοπτική αναμετάδοση που 
μεταδίδεται διαδικτυακά (στο προηγούμενο παράδειγμα δεν παραβιάζεται το δικαίωμα 
αναμετάδοσης και εκπομπής και, ως εκ τούτου, δεν έχουν εφαρμογή οι κανόνες επιβολής των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και μπορεί να προτιμηθεί η επίκληση του δικαίου των 
συμβάσεων).

Πρόκειται για περίπλοκο ζήτημα και ο εισηγητής επιθυμεί να επικεντρωθεί στο κύριο 
πρόβλημα που δημιουργούν εξειδικευμένοι επαγγελματικοί ιστότοποι με επιχειρηματικό 
μοντέλο, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τέλη ή από διαφημίσεις και παρέχουν πρόσβαση σε 
παράνομο αθλητικό περιεχόμενο - δραστηριότητα που διεκπεραιώνουν κυρίως εγκληματικές 
οργανώσεις και που πρέπει να διαφοροποιείται από τις ανταλλαγές φωτογραφιών των 
οπαδών. Το γεγονός ότι πέφτουν θύμα πειρατείας και δωρεάν αναμεταδόσεις σημαίνει 
μάλλον ότι η πειρατεία των αθλητικών αναμεταδόσεων δεν αποτελεί ανιδιοτελή 
δραστηριότητα και ότι δεν είναι ενδεχομένως απλώς μια αντίδραση στο υπέρογκο κόστος της 
καταβλητέας συνδρομής για την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων. Πρόκειται για 
παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους δημιουργίας 
εσόδων (είτε άμεσους, όπως οι συνδρομές, είτε έμμεσους, όπως οι διαφημίσεις ή η διάδοση 
κακόβουλου λογισμικού) και αποσκοπεί σε μεγάλα κέρδη εκμεταλλευόμενη δικαιώματα που 
δεν έχει αποκτήσει νόμιμα και χωρίς καμία πρόθεση επανεπένδυσης. Η επιθυμία του 
εισηγητή δεν είναι να διωχθούν άτομα, οπαδοί, που ίσως δεν συνειδητοποιούν καν ότι 
παρακολουθούν παράνομο περιεχόμενο, αλλά επαγγελματίες πειρατές που διαπράττουν 
παραβάσεις σε μεγάλη κλίμακα.

Επίσης, όπως επισημαίνεται και από μια πρόσφατη μελέτη2 και από την Ευρωπόλ, 
διατρέχουν και οι καταναλωτές υπαρκτό κίνδυνο  διότι εκτίθενται σε κακόβουλα λογισμικά 
δωρεάν εφαρμογών, μπορεί να τους κλέψουν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, κλπ.

1 Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του IPTV, βλ. Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019),Illegal IPTV in the European Union, Research on online business models infringing 
intellectual property rights – Report, Νοέμβριος 2019
2  EUIPO – EUROPOL (2019), Intellectual Property Crime Threat Assessment
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Τούτων δοθέντων, ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να παταχθεί η διανομή αθλητικών 
αναμεταδόσεων χωρίς άδεια.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να γίνουν αντιληπτές οι κύριες προκλήσεις, να 
προσδιοριστεί κατά πόσον υπάρχουν ήδη διαθέσιμα νομικά μέσα για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, να εντοπιστούν οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου που χρήζουν 
αντιμετώπισης και, τέλος, να απαριθμηθούν οι πιθανές λύσεις.

Το υπό συζήτηση πρόβλημα

Το κύριο πρόβλημα για τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων έγκειται στην πειρατεία 
των ζωντανών αναμεταδόσεων αθλητικών εκδηλώσεων, η οικονομική αξία των οποίων 
έγκειται ακριβώς στο «ζωντανό» της αναμετάδοσης. Τούτο ισχύει, για παράδειγμα, για 
ποδοσφαιρικούς αγώνες, αγώνες πυγμαχίας, ποδηλατικούς αγώνες. Σε αντίθεση με άλλα 
περιεχόμενα, όπως είναι οι ταινίες, οι σειρές ή τα βιβλία (και ενδεχομένως ορισμένα 
αθλήματα, όπως ο χορός στον πάγο που βασίζεται σε χορογραφία που ενδέχεται να έχει 
ενδιαφέρον και αξία αρκετά χρόνια μετά τη λήξη της εκδήλωσης), η κύρια βλάβη 
προκαλείται κατά τη διάρκεια του αγώνα και το περιθώριο δράσης κατά της πειρατείας που 
υπάρχει είναι σύντομο και περιορίζεται, βασικά, στο διάστημα μέχρι τη λήξη του αγώνα. 
Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της «ζωντανής» μετάδοσης αθλητικής εκδήλωσης, το μόνο 
ουσιαστικό διορθωτικό μέτρο είναι ο άμεσος τερματισμός της χωρίς άδεια αναμετάδοσης, 
προτού αυτή χάσει την αξία της.

Το πρόβλημα με τα σημερινά μέτρα επιβολής είναι συνήθως ότι η αποκατάσταση της τάξης 
φθάνει πολύ αργά:  τα μέτρα επιβολής που βασίζονται στο αστικό δίκαιο, όπως είναι οι 
μηχανισμοί προειδοποίησης και αφαίρεσης και τα ασφαλιστικά μέτρα, είναι σχετικά 
χρονοβόρα και η αφαίρεση περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό φτάνει 
στην πράξη πολύ αργά.

Ο εισηγητής εκτιμά ότι πρέπει να βρεθεί λύση που θα επιτρέπει τον άμεσο τερματισμό της 
παράβασης· πρέπει εντούτοις να τονιστεί ότι μια τέτοια λύση πρέπει να περιορίζεται στις 
ζωντανές αθλητικές αναμεταδόσεις, αιτιολογούμενη αποκλειστικά και μόνο από την 
ιδιαιτερότητά τους, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, και να συνοδεύεται από κατάλληλες και 
αποτελεσματικές εγγυήσεις.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Ένωσης

Ποια δικαιώματα μπορούν να προστατευθούν

Ο ίδιος ο αθλητικός αγώνας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για προστασία δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι δεν αποτελεί «έργο» που δικαιούται προστασία 
βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας3· Ωστόσο, το Δικαστήριο αποφάνθηκε 

3 Βλέπε συνεκδικασθείσες υποθέσεις C- 403/08 και 429/08 Football Association Premier League Ltd και λοιποί 
κατά QC Leisure κ.λπ. και Karen Murphy κατά Media Protection Services Ltd (2011) Συλλογή I-9083. Το 
Δικαστήριο αποφάνθηκε στην υπόθεση Premier League (C-403/08) ότι τα αθλητικά γεγονότα δεν μπορούν να 
θεωρηθούν ως πνευματικά δημιουργήματα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως έργα κατά την έννοια της 
οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τούτο ισχύει, ειδικότερα, για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, 
οι οποίοι διέπονται από τους κανόνες του παιχνιδιού που δεν αφήνουν περιθώριο για δημιουργική ελευθερία, όπως 
νοείται στο πλαίσιο του δικαιώματος του δημιουργού. Κατά συνέπεια, οι εκδηλώσεις αυτές δεν μπορούν να 
προστατευθούν βάσει του δικαιώματος του δημιουργού. 
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στην υπόθεση Premier League4 ότι οι αθλητικές εκδηλώσεις καθαυτές έχουν μοναδικό και, 
στο βαθμό αυτό, πρωτότυπο χαρακτήρα που μπορεί να τις μετατρέπει σε αντικείμενο άξιο 
προστασίας συγκρίσιμης με την προστασία των έργων και ότι η προστασία αυτή μπορεί να 
παρέχεται, κατά περίπτωση, από τις διάφορες εθνικές έννομες τάξεις. Με άλλα λόγια, τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες για να παρέχουν νομική προστασία σε 
αθλητικές εκδηλώσεις συγκρίσιμη με το δικαίωμα του δημιουργού. Ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν θεσπίσει ειδικούς κανόνες. Η Ιταλία εισήγαγε στη νομοθεσία της ένα νέο «συγγενές 
δικαίωμα» στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο παρέχει προστασία των 
οπτικοακουστικών δικαιωμάτων του αθλητισμού από την οποία μπορούν να επωφεληθούν οι 
διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων. Στη Γαλλία, θεσπίστηκε ειδική προστασία στον 
γαλλικό αθλητικό κώδικα5 (εκτός νομοθεσίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), η 
οποία παρέχει στους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων ένα δικαίωμα εκμετάλλευσης των 
εκδηλώσεων που διοργανώνουν. Αυτό το ειδικής φύσεως δικαίωμα παρέχει μονοπώλιο επί 
του δικαιώματος μετάδοσης της εκδήλωσής τους. Το συγκεκριμένο αυτό δικαίωμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για άμεσες ενέργειες κατά του παρανομούντος ιστότοπου. Υπάρχει ωστόσο 
θέμα αποτελεσματικότητας των ενεργειών που βασίζονται στο κοινό δίκαιο. Η Πορτογαλία 
προβλέπει ειδικό κανόνα για την προστασία των διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων.

Επιπλέον, ενώ η αθλητική εκδήλωση καθαυτή δεν μπορεί να προστατευθεί βάσει 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας6, η βιντεοσκόπηση μιας αθλητικής εκδήλωσης ή η 
αναμετάδοσή της δικαιούται προστασίας βάσει του δικαίου της Ένωσης. Υπό την 
προϋπόθεση ότι η βιντεοσκόπηση πληροί το επίπεδο πρωτοτυπίας (όπως φαίνεται να 
συμβαίνει συνήθως7), η βιντεοσκόπηση αθλητικών εκδηλώσεων προστατεύεται από 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγγενές δικαίωμα αναγνωρίζεται σε παραγωγούς 
οπτικοακουστικών έργων για την πρώτη βιντεοσκόπηση των οπτικοακουστικών έργων τους 
και σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για το ραδιοτηλεοπτικό σήμα8. Οι διοργανωτές αθλητικών 
εκδηλώσεων, εφόσον ενεργούν ως παραγωγοί της οπτικοακουστικής κάλυψης της εκδήλωσης 
ή ως ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ή αφού αποκτήσουν το δικαίωμα βάσει σύμβασης, καθίστανται 
κάτοχοι του δικαιώματος. Μια σημαντική πηγή εσόδων για τους διοργανωτές αθλητικών 
εκδηλώσεων προέρχεται από την πώληση των δικαιωμάτων αναμετάδοσης.

Ως εκ τούτου, οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων έχουν δικαιώματα επιβολής βάσει των 
οποίων μπορούν να κινηθούν κατά της άνευ αδείας αναμετάδοσης της αθλητικής εκδήλωσης 
που διοργανώνουν, συμπεριλαμβανομένων των «ζωντανών» εκδηλώσεων. Ένδικα μέσα 
προστασίας υπάρχουν και η νομική προστασία των διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων 
είναι επαρκής και δεν απαιτείται δημιουργία νέου δικαιώματος.

Η επιβολή των δικαιωμάτων δεν είναι εφικτή για ζωντανές αναμεταδόσεις αγώνων.

Η νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει ήδη γενικό πλαίσιο που επιτρέπει τη χρήση μέτρων 
επιβολής από τους κατόχους δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εξωδικαστικών 
μηχανισμών. Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο9 παρέχει ένα οριζόντιο εργαλείο βάσει 

4 Βλ. ΔΕΚ, υπόθεση C-403/08:
5 Άρθρο L 333-1 παράγραφος 1 του γαλλικού αθλητικού κώδικα
6 Επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο στην υπόθεση C403/08: «Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
προστατεύει [τις αθλητικές εκδηλώσεις] σε καμία άλλη βάση στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας»
7 Βλ. Study on sports organisers’ rights in the European Union, T.M.C. Asser Instituut / Asser International 
Sports Law Centre and Institute for Information Law - University of Amsterdam, Φεβρουάριος 2014, σ. 53
8 Βλ. άρθρα 2 και 3 της οδηγίας Infosoc και άρθρο 9 της οδηγίας για την εκμίσθωση ακινήτων.
9 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες 
νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
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του οποίου ορισμένοι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών πρέπει να ενεργούν ταχέως για την 
αφαίρεση ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε παράνομες πληροφορίες που 
αποθηκεύουν κατόπιν προειδοποιήσεων που τους διαβιβάζονται (μηχανισμός προειδοποίησης 
και αφαίρεσης)10· Στην ειδική περίπτωση των παραβιάσεων δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, το άρθρο 11 της οδηγίας του 2004 για την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRED)11 προβλέπει ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές μπορούν να 
εκδίδουν ασφαλιστικά μέτρα που απαγορεύουν τη συνέχιση μιας παραβίασης βάσει 
δικαστικής απόφασης με την οποία διαπιστώνεται η παραβίαση εις βάρος των άμεσα 
παρανομούντων, αλλά και εις βάρος ενδιαμέσων των οποίων οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται 
από τρίτο για την παραβίαση δικαιωμάτων. Το άρθρο 9 της IPRED προβλέπει τη λήψη 
προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων για την πρόληψη επικείμενης παράβασης ή για την 
απαγόρευση της συνέχισης της εικαζόμενης παράβασης. Το άρθρο 8 της οδηγίας Infosoc12  
προβλέπει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά ενδιαμέσων οι υπηρεσίες των οποίων 
χρησιμοποιούνται από τρίτον για την παραβίαση δικαιώματος του δημιουργού ή συγγενικού 
δικαιώματος.

Παρά την ύπαρξη αυτού του πλαισίου, οι μηχανισμοί προειδοποίησης και αφαίρεσης και οι 
μηχανισμοί ασφαλιστικών μέτρων έχουν όρια, ιδίως όταν πρόκειται για «ζωντανές» 
αναμεταδόσεις αγώνων. Οι διαδικασίες προειδοποίησης και ανάληψης δράσης χάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους όταν οι παρανομούντες ιστότοποι καθυστερούν να ανταποκριθούν 
στις προειδοποιήσεις αφαίρεσης. Οι μηχανισμοί ασφαλιστικών μέτρων, δεδομένης της 
διάρκειας της διαδικασίας, δεν συνάδουν με την ανάγκη έγκαιρου ένδικου μέσου που 
απαιτείται στην περίπτωση των ζωντανών αθλητικών αναμεταδόσεων.

Λύσεις που αναπτύχθηκαν σε εθνικό επίπεδο 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, εφαρμόζεται η πρακτική των ζωντανών εντολών 
κλειδώματος, άμεσης εφαρμογής αλλά χρονικά περιορισμένης (για όσο διαρκεί η ζωντανά 
μεταδιδόμενη αθλητική εκδήλωση). Δεν στοχεύει μεμονωμένους ιστότοπους αλλά 
εξυπηρετητές από τους οποίους προέρχεται η παράνομη μετάδοση περιεχομένου και οι οποίοι 
καλύπτουν διάφορες διευθύνσεις IP. Η εστίαση στο σημείο διανομής της παράνομης 
αναμετάδοσης συνεχούς ροής, που είναι βεβαίως οι διακομιστές συνεχούς ροής, καθιστά τη 
διαδικασία επιβολής πιο αποτελεσματική αλλά ενδέχεται επίσης να μην είναι αναλογική και 
να βλάπτει τα δικαιώματα τρίτων, αφού οποιοδήποτε κλείδωμα εξυπηρετητή μπορεί να 
κλειδώσει και νόμιμο περιεχόμενο που φιλοξενείται σε αυτόν.

Άλλα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διοικητικές διαδικασίες και προαιρετικά μέτρα. Η Ιταλία 
και η Ελλάδα έχουν εγκρίνει διοικητικού χαρακτήρα σύστημα κλειδώματος. Στην 
Πορτογαλία, βάσει συμφωνίας προαιρετικού χαρακτήρα μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, 
με συμμετοχή της διοίκησης, καθίσταται δυνατό το κλείδωμα της ροής σε πραγματικό χρόνο. 
Στη Δανία, ο κώδικας δεοντολογίας για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων κλειδώματος της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τον οποίο 
συνυπέγραψαν η Ένωση Φορέων Τηλεπικοινωνιών και η Δανική Συμμαχίας για τα 

εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)
10 Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
11 Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με 
την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
12 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την 
εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία 
της πληροφορίας
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Δικαιώματα του Ανθρώπου, και ο οποίος αναθεωρήθηκε στα τέλη Μαΐου 2020, επιδιώκει την 
εφαρμογή κλειδώματος με απλούστερο τρόπο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την IPRED13 αναγνωρίζουν το παραδεκτό των 
ασφαλιστικών μέτρων που αποσκοπούν ειδικά στην πρόληψη του κατοπτρισμού, των 
λεγόμενων δυναμικών ασφαλιστικών μέτρων. Δυναμικά ασφαλιστικά μέτρα έχουν ήδη 
εκδοθεί σε αρκετά κράτη μέλη, αν και διαφορετικών εμβελειών και στόχων.  Η δυνατότητα 
χρήσης αυτού του είδους των ασφαλιστικών μέτρων σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχυθεί και να εναρμονιστεί.

Η θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση της άμεσης δράσης και της άμεσης αφαίρεσης 
περιεχομένου πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτήσεων διαφάνειας.

Συμπέρασμα

Ο εισηγητής εκτιμά ότι η πειρατεία ζωντανών αθλητικών εκδηλώσεων αποτελεί πραγματικό 
πρόβλημα με σημαντικές συνέπειες που δεν αναμένεται να μειωθούν στο μέλλον και που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν 
επιτρέπει σε επαρκή βαθμό την αποτελεσματική προστασία των ζωντανών αναμεταδόσεων 
αθλητικών διοργανώσεων. Είναι εντούτοις πεπεισμένος ότι η λύση δεν έγκειται στη 
δημιουργία ενός νέου δικαιώματος για διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά στη 
βελτίωση της επιβολής του νόμου με στόχο την αποτελεσματική και πλήρη επιβολή της 
προστασίας των υφιστάμενων δικαιωμάτων.

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει από την 
Επιτροπή να αποσαφηνίσει και να προσαρμόσει την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να καταστεί 
δυνατή η άμεση επιβολή των δικαιωμάτων για ζωντανές αθλητικές διοργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων για το κλείδωμα σε 
πραγματικό χρόνο της πρόσβασης ή την αφαίρεση από το διαδίκτυο αθλητικού περιεχομένου 
που αναμεταδίδεται χωρίς άδεια. Επίσης, προτείνει να αναζητηθούν μέτρα για την στήριξη 
των εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και της συνεργασίας μεταξύ 
των εθνικών αρχών.

13 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2017, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για τις κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένες πτυχές της 
οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (COM(2017)708),


