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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soovitustega komisjonile spordiürituste korraldajate probleemide kohta digikeskkonnas
(2020/2073(INL))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiivi (EL) 
2019/790, mis käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel 
ühtsel turul ning millega muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 2001/29/EÜ1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta 
direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti 
elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta)3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta 
direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide 
ühtlustamise kohta infoühiskonnas4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta 
direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide 
teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste 
direktiiv)5,

– võttes arvesse komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitust (EL) 2018/334 ebaseadusliku 
veebisisuga võitlemiseks võetavate meetmete kohta6 ja komisjoni 28. septembri 
2017. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele “Võitlus ebaseadusliku veebisisuga: Veebiplatvormidele suurema 
vastutuse andmine“ (COM(2017)0555),

– võttes arvesse komisjoni avaldust spordiüritusi korraldavate organisatsioonide kohta, 
mis on lisatud Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta seadusandlikule 
resolutsioonile ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul7,

– võttes arvesse komisjoni 29. novembri 2017. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Suunised intellektuaalomandi 

1 ELT L 130, 17.5.2019, lk 92.
2 ELT L 157, 30.4.2004, lk 45.
3 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
4 EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10.
5 ELT L 095, 15.4.2010, lk 1.
6 ELT L 63, 6.3.2018, lk 50.
7 P8_TA(2019)0231.
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õiguste jõustamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/48/EÜ 
teatavate aspektide kohta“(COM(2017)0708),

– võttes arvesse 25. juuni 2018. aasta vastastikuse mõistmise memorandumit 
veebireklaami ja intellektuaalomandi õiguste kohta, mida toetab Euroopa Komisjon, 
ning komisjoni aruannet veebireklaami ja intellektuaalomandi õigusi käsitleva 
vastastikuse mõistmise memorandumi toimimise kohta (SWD(2020)0167/2),

– võttes arvesse kodukorra artikleid 47 ja 54,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et digikeskkonna areng on hõlbustanud kõigi fännide juurdepääsu 
spordiüritustele igasuguste seadmetega ja hoogustanud uute internetipõhiste ärimudelite 
arengut; arvestades, et samas on see aidanud kaasa spordiülekannete ebaseaduslikule 
veebipõhisele edastamisele liidus ja väljaspool;

B. arvestades, et spordiürituste ebaseaduslik edastamine tekitab sektorile märkimisväärset 
majanduslikku kahju, mille tagajärjeks on liikmemaksu- ja reklaamitulu vähenemine, 
ning see kuulub ka kuritegelike organisatsioonide tegevuse alla, mis põhjustab samuti 
tarbijatele kahju;

C. arvestades, et erinevalt teistest sektoritest seisneb spordiürituse ülekande väärtus 
suuremas osas selles, et see on otseülekanne, ja suurem osa sellest väärtusest kaob 
ürituse lõppedes; arvestades, et järelikult ja ainult selles kontekstis on vaja kiiret 
reageerimist, et lõpetada spordiürituste ebaseaduslik veebipõhine edastamine;

D. arvestades, et tegevuses peaks keskenduma ebaseadusliku sisu voogedastuse 
algpõhjusele, nimelt ebaseaduslike veebisaitide loojatele, mitte isikutele, kes on 
tahtmatult ja teadmatult seotud ebaseadusliku voogedastusega;

E. arvestades, et kogu spordiürituse professionaalset ebaseaduslikku edastamist tuleks 
eristada fännide vahel jagatud lühiklippidest, mis on seotud fännikultuuriga, ja 
ajakirjanike jagatud sisust üldsuse teavitamise eesmärgil, nagu on sätestatud 
audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis;

F. arvestades, et spordiüritused ei kuulu ise liidu õiguse alusel autoriõiguste kaitse alla, 
kuid nende audiovisuaalne salvestamine ja edastamine kuuluvad; arvestades, et 
spordiürituste korraldajatel puudub liidu õiguses ühtlustatud kaitse; arvestades, et 
spordiürituste korraldajate erikaitse on siiski sätestatud mõne liikmesriigi õigusaktides;

G. arvestades, et liidu õigusega nähakse ette teatamise ja meetmete mehhanismide 
üldraamistik, mis võimaldab vahendajate salvestatud ebaseadusliku teabe kõrvaldada 
või juurdepääsu sellele tõkestada; arvestades, et liidu õiguses on sätestatud 
tsiviiltäitemeetmed, mida õigus- või haldusasutused võivad võtta intellektuaalomandi 
õiguste rikkumise ärahoidmiseks või tõkestamiseks;

H. arvestades, et praegune õigusraamistik ei võimalda siiski koheste meetmete 



PR\1214027ET.docx 5/13 PE657.490v01-00

ET

rakendamist, et lahendada spordiürituste otseülekannete ebaseadusliku edastamise 
probleem; arvestades, et lisaks sellele on liikmesriigid vastu võtnud teatamise ja 
meetmete mehhanismide õigusnormid, mis ei ole ühtlustatud;

Sissejuhatus ja üldised märkused

1. palub komisjonil põhjendamatu viivituseta esitada ettepaneku võtta vastu 
seadusandlikud aktid, järgides lisas toodud soovitusi;

Spordiüritused ja intellektuaalomandi õigused

2. kinnitab, et intellektuaalomandi õigused on spordiürituste korraldajate jaoks olulised, 
sest nende kasutamine on sissetulekuallikas, eelkõige seoses nende korraldatavate 
spordiürituste ülekannete edastamise õiguste litsentsimisega;

Spordiürituste otseülekannete internetipiraatlus 

3. on seisukohal, et spordiürituste korraldajate peamiseks probleemiks on 
internetpiraatluse vastu võitlemine seoses spordiürituste otseülekannetega, mille 
majanduslik väärtus peitubki ürituse reaalajas ülekandmises;

Vajadus õiguste tõhusa jõustamise järele

4. rõhutab, et arvestades spordiürituste otseülekannete eripära ja asjaolu, et nende väärtus 
piirdub peamiselt kõnealuse spordiürituse kestusega, peavad jõustamise menetlused 
olema võimalikult kiired ja võimaldama ebaseadusliku sisu viivitamatut kõrvaldamist;

5. on siiski seisukohal, et praegune korralduste, teatamise ja kõrvaldamise mehhanismide 
õigusraamistik ei võimalda õiguste tõhusat ja õigeaegset jõustamist, et lahendada 
spordiürituste otseülekannete ebaseadusliku edastamise probleem; on seetõttu 
seisukohal, et tuleks vastu võtta konkreetsed meetmed spordiürituste otseülekannete 
jaoks, et kohandada praegune õigusraamistik nende konkreetsete probleemide kohaselt 
ümber ja et oleks võimalik kohe kõrvaldada spordiürituste ebaseaduslikud 
veebiülekanded; on seisukohal, et reaalajas kõrvaldamine peaks olema eesmärk, mille 
poole püüelda;

Õiguste piiriülene jõustamine 

6. rõhutab lisaks, et liidu õiguses sätestatud üldraamistikku ei kohaldata siseriiklikes 
õigusaktides sarnaselt ning et tsiviilkohtumenetluse, teatamise ja kõrvaldamise 
mehhanismid on liikmesriigiti erinevad; on seisukohal, et piiriüleselt on 
jõustamisvahendite tõhusus puudulik; nõuab liidu menetluste ja õiguskaitsevahendite 
edasist ühtlustamist selles konkreetses kontekstis;

Teatamise ja meetmete võtmise kord

7. tuletab meelde, et direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta näeb ette, et teatavad 
veebiteenuseosutajad peavad tegutsema kiirelt, et seadusevastane teave kõrvaldada või 
sellele juurdepääs tõkestada kohe, kui nad sellest tegelikult neile esitatud teadete kaudu 
teada saavad; on siiski seisukohal, et praegune teatamise ja kõrvaldamise kord ei 
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võimalda kiiret jõustamist viisil, mis pakuks tõhusaid õiguskaitsevahendeid, arvestades 
spordiürituste otseülekannete eripära;

8. kutsub komisjoni üles tegema ettepanekuid konkreetsete meetmete kohta, mis on 
spetsiaalselt kohandatud spordiürituste otseülekannete jaoks, ja võimaldavad sisu 
viivitamatut kõrvaldamist või sellele juurdepääsu tõkestamist, sealhulgas reaalajas 
kõrvaldamist; 

Tõkestamiskorraldus 

9. märgib, et korralduse taotlemise menetlus on suhteliselt pikk ja ei tule toime konkreetse 
probleemiga, mis on seotud spordiürituste ebaseadusliku edastamisega; rõhutab riiklikul 
tasandil välja töötatud tavade olemasolu, näiteks reaalajas korraldused ja dünaamilised 
korraldused, mis on näidanud, et see on lahendus, kuidas tõkestada tõhusamalt piraatlust 
spordiürituste edastamisel; nõuab, et liidu õiguses kehtestataks korralduse taotlemise 
menetlus, mille eesmärk on võimaldada tõkestada reaalajas juurdepääs ebaseaduslikule 
veebipõhisele spordiürituse otseülekande sisule või kõrvaldada see reaalajas 
tõkestamiskorralduste ja dünaamiliste korralduste mudeli põhjal;

Kaitsemeetmed

10. rõhutab vajadust kaitsemeetmete järele, et tagada õigusraamistikuga õige tasakaal 
täitemeetmete tõhususe ja kolmandate isikute õiguste kaitsmise vahel;

Spordiürituste korraldajate autoriõigusega kaasnev õigus ja sui generis õigus

11. märgib, et liidu õigus ei näe spordiürituste korraldajatele ette autoriõigusega kaasnevat 
õigust, kuid mõned liikmesriigid on oma õigusaktidega kehtestanud spordiürituste 
korraldajatele konkreetsed õigused, sealhulgas uue autoriõigusega kaasneva õiguse;

12. on seisukohal, et spordiürituste korraldajatele uue õiguse loomine liidu õiguses ei paku 
lahendust nende probleemidele seoses sellega, et puudub nende olemasolevate õiguste 
tõhus ja õigeaegne jõustamine; on seetõttu seisukohal, et ettepanekuga ei peaks püüdma 
kehtestada sellist uut õigust;

Muud meetmed 

13. nõuab liikmesriikide ametiasutuste, õiguste valdajate ja vahendajate vahelise koostöö 
tugevdamist; kutsub lisaks komisjoni üles oma pädevuse piires toetama liikmesriike 
nende püüdlustes parandada olemasolevat taristut;

Lõppmärkused 

14. on seisukohal, et taotletaval ettepanekul puudub finantsmõju;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja lisas toodud soovitused 
komisjonile ja nõukogule.
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA:
SOOVITUSED TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

A. TAOTLETAVA ETTEPANEKU PÕHIMÕTTED JA EESMÄRGID

Spordiürituste otseülekannete õiguste asjakohase ja tõhusa õiguskaitse tagamiseks tuleks 
muuta kehtivat liidu õigusraamistikku. Selle saavutamiseks võetakse arvesse järgmisi 
eesmärke ja põhimõtteid:

 parandada spordiürituste otseülekannete intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
praegust õigusraamistikku ja muuta see tõhusaks, arvestades spordiürituste 
otseülekannete eripära ja eelkõige nende lühiajalist väärtust;

 selgitada olemasolevaid õigusakte ja võtta konkreetseid meetmeid, et tagada 
ebaseaduslike veebipõhiste spordiürituste otseülekannete viivitamatu kõrvaldamine 
või nendele veebijuurdepääsu tõkestamine, et võidelda tõhusalt spordiürituste 
otseülekannete ebaseadusliku edastamise vastu;

 ühtlustada liidus veelgi menetlusi ja õiguskaitsevahendeid, et suurendada 
jõustamisvahendite tõhusust, sealhulgas piiriüleselt, ilma et see piiraks digiteenuste 
õigusaktis määratletud liidu üldraamistikku;

 täiustada jõustamisvahendeid, et võimaldada reaalajas ebaseaduslikult 
otseülekandena edastatava spordisisu kõrvaldamist, arvestades vajadust tõhusa 
teatamise ja kõrvaldamise mehhanismide järele, mis eeldavad viivitamatut meetmete 
võtmist;

 ühtlustada kiire ja kohandatava tõkestamiskorra kasutamist juba tuvastatud korduvate 
rikkumiste korral, mis võimaldab reaalajas tõkestada juurdepääsu spordiürituste 
otseülekannete ebaseaduslikule edastamisele veebis reaalajas tõkestamiskorralduste 
ja dünaamiliste korralduste mudeli põhjal;

 tagada, et meetmetes võetaks arvesse rikkumise ulatust ja korduvust, ning 
registreerida ebaseaduslik professionaalne edastamine, välja arvatud spordiürituste 
ebaseaduslike amatöörfilmide salvestamine ja postitamine;

 tagada, et kavandatavad meetmed oleksid proportsionaalsed ja säilitaksid õige 
tasakaalu täitemeetmete tõhususe ja kolmandate isikute õiguste kaitsmise vahel;

 täiendada õigusraamistiku kohandamist muude kui seadusandlike meetmetega, 
sealhulgas suurenenud koostöö liikmesriikide ametiasutuste, õiguste valdajate ja 
vahendajate vahel.

B. ESILDATAVAD MEETMED

Ilma et see piiraks tulevase digitaalteenuste õigusakti raames üldreeglite muutmist selle kohta, 
kuidas veebipõhised vahendajad võitlevad ebaseadusliku veebisisu vastu, tuleks muuta 
direktiivi 2000/31/EÜ (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) või tuleks spordiürituste 
korraldajate õigusi käsitlevad erisätted lisada liidu õigusaktidesse, et:
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 selgitada veebipõhise vahendajaga seotud elektroonilise kaubanduse direktiivi 
artiklis 14 sätestatud fraasi „kõrvaldab teenuseosutaja kiiresti“ taga olevat mõistet nii, 
et mõiste „kiiresti“ all peetakse silmas „kohe, kui õiguste valdajad on rikkumisest 
teatanud ja hiljemalt 30 minutit pärast spordiürituse algust“;

 lubada reaalajas ebaseadusliku otseülekandesisu kõrvaldamist, tingimusel, et õiguse 
omandiõiguses ja loata edastamises ei ole kahtlust;

 tagada, et vahendajate võetavad meetmed oleksid tõhusad, põhjendatud, 
proportsionaalsed ja asjakohased, võttes arvesse rikkumise raskust ja ulatust; 
veenduda näiteks, et ebaseaduslikule sisule juurdepääsu tõkestamine või selle 
kõrvaldamine ei nõua kogu platvormi blokeerimist, mis sisaldab ka seaduslikke 
teenuseid ja mis oleks ebaproportsionaalne, välja arvatud juhul, kui ebaseaduslike 
teenuste osakaal konkreetses serveris näitab, et seaduslike teenuste kättesaadavus on 
vaid juhuslik;

 pakkuda jõustamislahendustele tuge, näiteks sidusrühmade vahel sõlmitud 
eralepingutele; sellega seoses peaks komisjon esitama aruande, mis puudutab 
voogedastuse pakkujatele kohustuse kehtestamist reaalajas kõrvaldamise kohta ning 
hindama selle asjakohasust ja mõju.

Direktiivi 2004/48/EÜ (IPRED) tuleks muuta, et:

 lasta asjaomasel õigus- või haldusasutusel väljastada korraldusi, mille alusel on 
võimalik reaalajas tõkestada juurdepääs ebaseaduslikule veebipõhisele spordiürituse 
otseülekande sisule või see kõrvaldada;

 lubada kasutada tõkestamiskorraldusi, mis kehtivad kogu spordiürituse otseülekande 
vältel, kuid piirduvad otseülekande kestusega, blokeerides seega õigusi rikkuva 
veebisaidi ainult sündmuse ajaks; sellised korraldused peaksid olema ajutised;

 ühtlustada õigusakte, mis lubavad spordiürituste otseülekannete korral kasutada 
korraldusi, mis peaksid tõkestama juurdepääsu õigusi rikkuvale veebisaidile ja ka 
kõikidele teistele samasugust rikkumist sisaldavatele veebisaitidele, olenemata 
domeeninimest või IP-aadressist ja ilma et oleks vaja väljastada uut korraldust;

 täpsustada, et ebaseadusliku sisu kõrvaldamine peaks toimuma kohe pärast teate 
kättesaamist ja hiljemalt 30 minutit pärast ürituse algust, tingimusel, et pole kahtlust, 
kellele sisu kuulub ning kas õiguste valdajad andsid sisu avalikkusele kättesaadavaks 
tegemiseks otsese või kaudse nõusoleku; õiguste valdajatele tuleks anda selge juhis, et 
vältida seadusliku sisu kõrvaldamist; juurdepääsu tõkestamine ebaseaduslikule sisule 
või selle kõrvaldamine ei tohiks põhimõtteliselt nõuda juurdepääsu tõkestamist 
seaduslikke teenuseid ja sisu haldavale serverile;

 tõhustada koostööd liikmesriikide ametiasutuste vahel, sealhulgas andmete ja parimate 
tavade vahetamise ning riiklike ametiasutuste võrgustiku loomise kaudu; komisjon 
peaks hindama iga liikmesriigi sõltumatu haldusasutuse määramise lisaväärtust, kellel 
oleks jõustamissüsteemis oluline roll, eelkõige kiire jõustamise korral, näiteks kui tegu 
on spordiürituste otseülekannete internetipiraatlusega;
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 suurendada koostööd vahendajate ja õiguste valdajate vahel, sealhulgas soodustades 
vastastikuse mõistmise memorandumite sõlmimist, mis võiksid ette näha konkreetse 
teatamise ja meetmete võtmise korra.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Spordil on ühiskonnas oluline roll. Spordiüritused võivad aidata rahastada muid kõigile 
kasulikke tegevusi ja teenida näiteks riikidele maksutulu. Täna moodustavad õiguste omanike 
tuludest kõige olulisema osa (80 %) ülekandeõigused, mis kannatavad spordiürituste 
ebaseadusliku levitamise tõttu.

Spordiürituste ülekande digitaalpiraatluse probleem areneb pidevalt seoses mastaabi ja 
tehnoloogia, viiside ja taktikaga, mida rikkujad kasutavad legaalse signaali ning teabe ja 
signaalide edastamise viiside püüdmiseks. Piraatlusel on erinevaid allikaid ja vorme 
(allalaadimine, voogedastus, IPTV1), mis viivad erinevate võimalike lahendusteni. Näiteks 
kohapealsed filmimaterjalid ja otsevoogedastused, mida näevad üksikisikud, erinevad veebis 
edastatavatest tele-eetrist võetud otseülekannetest (esimeses näites ei ole rikutud 
ringhäälinguõigust, seega intellektuaalomandi õiguste jõustamise reegleid ei kohaldata ja 
võiks eelistada lepinguõiguse jõustamist).

See on keeruline teema ja raportöör soovib keskenduda põhiprobleemile, mis tuleneb 
spetsiaalsetest professionaalsetest veebisaitidest, mille tulu põhineb tasudel või reklaamidel ja 
mis võimaldavad juurdepääsu ebaseaduslikule spordisisule. Sellist tegevust harrastavad 
peamiselt kuritegelikud organisatsioonid ja seda tuleks eristada fotosid jagavatest fännidest. 
Asjaolu, et piraatlus puudutab ka tasuta ülekandeid, näitab, et spordiürituste ülekande 
piraatlus ei ole altruistlik tegevus ega pruugi olla vaid reaktsioon spordiürituste vaatamise eest 
nõutavatele kõrgetele liitumistasudele. See on ebaseaduslik äri, millel on erinevad viisid tulu 
teenimiseks (otsesed – nt liitumistasud – või kaudsed, nt reklaam, pahavara levitamine) ja mis 
teenib suuri kasumeid selliste õiguste kasutamisest, mida nad pole seaduslikult omandanud ja 
mida ei investeerita uuesti. Raportöör ei taha süüdistada üksikisikuid, fänne, kes ei pruugi 
isegi aru saada, et vaatavad ebaseaduslikku sisu, vaid neid professionaalseid piraatlusega 
tegelejaid, kes teostavad ulatuslikke rikkumisi.

Nagu on märgitud hiljutises uuringus2 ja kinnitanud Europol, on oht tarbijatele reaalne: 
pahavararakenduse saamise oht, krediitkaardi andmete vargus jne.

Eeltoodut arvesse võttes on raportöör seisukohal, et spordiürituste ülekannete loata levitamise 
vastu tuleks võidelda.

Selles kontekstis on vaja mõista, millised on peamised probleemid, teha kindlaks, kas 
probleemi lahendamiseks on juba olemas õiguslikud vahendeid, millised on õigusraamistiku 
puudused, millele tuleb tähelepanu pöörata, ja mis on võimalikud lahendused.

Käsitletav probleem

Spordiürituste korraldajate peamine probleem on spordiürituste ülekande piraatlus, mida 

1 Üksikasjad IPTV rikkumise kohta leiate Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametist (2019), „Illegal IPTV in 
the European Union, Research on online business models infringing intellectual property rights – Report, 
November 2019“ (Ebaseaduslik IPTV Euroopa Liidus, intellektuaalomandi õigusi rikkuvate internetipõhiste 
ärimudelite uuring – aruanne, november 2019).
2 „EUIPO – EUROPOL (2019), Intellectual Property Crime Threat Assessment“ (EUIPO – EUROPOL (2019), 
intellektuaalomandi kuritegevuse ohtude hindamine).
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edastatakse otseülekandena ja mille majanduslik väärtus peitub ürituse reaalajas 
ülekandmises, näiteks jalgpallivõistlused, poksimatšid, või jalgrattavõistlused. Erinevalt 
muust sisust, nagu filmid, seriaalid või raamatud (ja võib-olla mõned spordiüritused, näiteks 
huvitavad koreograafial põhinevad jäätantsuvõistlused, millel on väärtus ka aastaid pärast 
ürituse lõppu), tekitatakse põhilist kahju ürituse ajal ja piraatlusevastaste meetmete 
rakendamise aeg peab olema lühike, põhimõtteliselt peab see toimuma ürituse kestuse ajal. 
Arvestades spordiürituste otseülekande eripära, peaks asjakohane õiguskaitsevahend loata 
ülekande viivitamatult lõpetama, enne kui see oma väärtuse kaotab.

Tavaliselt on praeguste täitemeetmete probleem see, et täitmine toimub liiga hilja: 
tsiviilkaitsemeetmed, nagu teatamise ja kõrvaldamise mehhanismid ning korraldused, võtavad 
suhteliselt kaua aega ja sisu tegelik kõrvaldamine või sellele juurdepääsu tõkestamine toimub 
liiga hilja.

Raportöör on seisukohal, et tuleks leida lahendus rikkumise viivitamatuks lõpetamiseks; siiski 
tuleks rõhutada, et see lahendus peaks piirduma spordiürituste otseülekannetega ja olema 
õigustatud üksnes nende eespool nimetatud eripära tõttu ning sellega peaksid kaasnema 
piisavad ja tõhusad kaitsemeetmed.

Olemasolev liidu õigusraamistik

Jõustamist vajavate õiguste kättesaadavus

Spordisündmused iseenesest ei kuulu autoriõiguse kaitse alla, kuna need ei ole „teosed“, mis 
on autoriõiguse seaduse kohaselt kaitstud3. Euroopa Liidu Kohus otsustas siiski Premier 
League’i kohtuasjas4 järgmist: „Spordiüritused kui sellised on ainulaadsed ja selles 
tähenduses algupärased, mistõttu võivad need muutuda objektideks, mis väärivad sarnast 
kaitset nagu teosed, kusjuures selline kaitse võidakse olenevalt olukorrast anda erinevates 
siseriiklikes õiguskordades“. Teisisõnu võivad liikmesriigid vastu võtta siseriiklikud 
eeskirjad, et pakkuda spordiüritustele autoriõigusega võrreldavat õiguskaitset. Mõni 
liikmesriik on kehtestanud erieeskirjad. Itaalia on oma õigusaktidega kehtestanud uue 
autoriõigusega kaasneva õiguse, mis kaitseb spordi audiovisuaalõigusi, millest spordiürituste 
korraldajad võivad kasu saada. Prantsusmaal kehtestati Prantsuse spordiseadustikus5 
(väljaspool autoriõiguse seadust) spetsiaalne kaitse, mis annab spordiürituste korraldajatele 
nende poolt korraldatavate ürituste kasutusõiguse. Selline sui generis õigus annab monopoli 
õigusele oma sündmust levitada. Seda konkreetset õigust saab kasutada rikkumist teostava 
veebisaidi vastu suunatud hagide jaoks. Kuid tõstatatakse tavaõigusel põhinevate meetmete 
tõhususe küsimus. Portugal näeb ette erireeglid spordiürituste korraldajate kaitsmiseks.

Kuigi spordiüritust iseenesest ei saa kaitsta ühegi intellektuaalomandi õiguse6 alusel, on 
spordiürituse salvestamine või selle edastamine liidu õiguse kohaselt kaitstud. Spordiürituste 

3 Vt liidetud kohtuasjad C-403/08 ja 429/08 Football Association Premier League Ltd jt vs. QC Leisure jt ja 
Karen Murphy vs. Media Protection Services Ltd (2011) ECR-I-9083. Euroopa Kohus otsustas Premier League’i 
kohtuasjas (C-403/08): „Spordiüritusi ei saa aga pidada intellektuaalseks loominguks, mis oleks kvalifitseeritav 
teosena autoriõiguse direktiivi tähenduses. See kehtib eriti jalgpallivõistluste kohta, mida piiravad 
mängureeglid, mis ei jäta ruumi loomevabadusele autoriõiguse tähenduses. Neil asjaoludel ei kaitsta 
spordiüritusi autoriõiguse alusel.“ 
4 Vt kohtuasi C-403/08.
5 Prantsuse spordiseadustiku artikli L 333-1 lõige 1.
6 Euroopa Liidu Kohus kinnitas kohtuasjas C-403/08: “Liidu õigus ei kaitse neid [spordiüritusi] 
intellektuaalomandi valdkonnas ka ühelgi muul alusel“.
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audiovisuaalne salvestus on autoriõigusega kaitstud tingimusel, et salvestus vastab 
algupärasuse tasemele (mis näib tavaliselt nii olevat7). Autoriõigusega kaasnev õigus antakse 
audiovisuaalteoste tootjatele nende audiovisuaalsete teoste esmasalvestusel ja edastajatele 
ringhäälingusignaali fikseerimisel8. Spordiürituste korraldajad omavad õigusi, kui nad 
tegutsevad sündmuse audiovisuaalse kajastuse produtsentidena või edastajana või kui nad 
omandavad õiguse lepingu alusel. Spordiürituste korraldajate peamine tuluallikas on 
ülekandeõiguste müük.

Seetõttu on spordiürituste korraldajatel jõustatavad õigused, mille alusel nad saavad võtta 
meetmeid enda poolt korraldatava spordiürituse loata edastamise, sealhulgas otseülekannete 
vastu. Õiguslikud kaitsevahendid on olemas ja spordiürituste korraldajate õiguskaitse on 
piisav ega nõua uue õiguse loomist.

Õiguste jõustamine ei ole otseülekannete korral tõhus

Liidu õigusaktid näevad juba ette üldraamistiku, mis võimaldab õiguste valdajatel kasutada 
täitemeetmeid, sealhulgas kohtuväliseid mehhanisme. Elektroonilise kaubanduse direktiiv9 
näeb ette horisontaalse vahendi, mille alusel peavad teatavad veebiteenuste pakkujad 
tegutsema kiiresti, et ebaseaduslik teave kõrvaldada või tõkestada sellele juurdepääs neile 
edastatud teate alusel (teatamise ja kõrvaldamise mehhanism)10; intellektuaalomandi õiguste 
rikkumiste konkreetsel juhul näeb intellektuaalomandi õiguste jõustamist käsitleva 
2004. aasta direktiivi (IPRED)11 artikkel 11 ette, et pädevad õigusasutused võivad välja anda 
korraldused, mis keelavad rikkumise jätkumise, tuginedes kohtuotsusele, milles tuvastatakse 
rikkumine otseste rikkujate ja ka vahendajate poolt, kelle teenuseid kasutab kolmas isik 
õiguste rikkumiseks. IPREDi artikkel 9 näeb ette kohtuliku tõkendi, et vältida peatset 
rikkumist või keelata väidetava rikkumise jätkumine. Infoühiskonna direktiivi artikkel 812 
näeb ette korralduse vahendajate vastu, kelle teenuseid kasutab kolmas isik autoriõiguse või 
sellega kaasneva õiguse rikkumiseks.

Vaatamata selle raamistiku olemasolule on teatamise ja kõrvaldamise mehhanismidel ning 
korralduse mehhanismidel piirid, eriti mis puudutab otseülekandeid. Rikkumisi teostavad 
veebisaidid võivad teatamise ja meetmete võtmise menetluse muuta ebatõhusaks, kui nad 
viivitavad kõrvaldamisteadetele reageerimisega. Arvestades menetluse pikkust ei ole 
korralduse mehhanismid kooskõlas spordi otseülekande jaoks vajaliku õigeaegse 
õiguskaitsevahendiga.

Riiklikul tasandil välja töötatud lahendused 

Ühendkuningriigis ja Iirimaal on välja töötatud otsesed tõkestamiskorraldused, mis on 
viivitamatult rakendatavad, kuid ajaliselt piiratud (spordiürituse otseülekande kestuse ajaks). 

7 Vt „Study on sports organisers’ rights in the European Union“ (Uuring spordiürituste korraldajate õiguste 
kohta Euroopa Liidus), T.M.C. Asser Instituut / Asser International Sports Law Centre and Institute for 
Information Law – Amsterdami ülikool, veebruar 2014, lk 53.
8 Vt infoühiskonna direktiivi artiklid 2 ja 3 ning rentimisdirektiivi artikkel 9.
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta).
10 Artikli 14 lõike 1 punkt b. 
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv (EL) 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste 
jõustamise kohta.
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate 
õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas.
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Need ei ole suunatud üksikute veebisaitide, vaid serverite vastu, mille sisu ebaseaduslik 
voogedastus hõlmab mitut IP-aadressi. Keskendumine ebaseadusliku voogedastuse levitamise 
punktile, st voogedastusserveritele, muudab jõustamise menetluse tõhusamaks, kuid ei pruugi 
olla proportsionaalne ja võib kahjustada kolmandate isikute õigusi, kuna mis tahes serveri 
blokeerimine blokeeriks ka serveris majutatava seadusliku sisu.

Teistes liikmesriikides on välja töötatud haldusmenetlused ja vabatahtlikud meetmed. Itaalia 
ja Kreeka võtsid vastu haldusblokeerimissüsteemi. Portugalis võimaldab sidusrühmade 
vaheline vabatahtlik kokkulepe ja administratsiooni kaasamine voogedastuse reaalajas 
tõkestada. Taanis on Telecom Industry Association ja Danish Rights Alliance’i vahel 
sõlmitud ja 2020. aasta mais läbivaadatud käitumisjuhend intellektuaalomandi õigusi 
rikkuvate teenuste kättesaadavuse tõkestamise otsuste käsitlemise kohta, mille eesmärk on 
tõkestamise rakendamine lihtsustatud viisil.

Komisjoni suunistes IPREDi13 kohta tunnustatakse korralduste lubatavust, mille eesmärk on 
takistada dünaamiliste (tõkestamis)korralduste peegeldamist. Mitmes liikmesriigis on juba 
väljastatud mitmeid dünaamilisi korraldusi, kuigi erineva ulatuse ja eesmärgiga. Selliste 
korralduste kasutamise võimalust kõigis liikmesriikides tuleks tugevdada ja ühtlustada.

Vahetu tegutsemise ja sisu kohese kõrvaldamise tagamiseks tuleb kehtestada meetmed, 
millega kaasnevad piisavad kaitsemeetmed, sealhulgas läbipaistvuse nõuded.

Järeldus

Raportöör on arvamusel, et spordiürituste otseülekannete piraatlus on tõeline probleem, millel 
on märkimisväärsed tagajärjed, mis tulevikus ei vähene ja millega tuleks tegeleda. Raportöör 
on seisukohal, et praegune õigusraamistik ei võimalda spordiürituste otseülekandeid piisavalt 
tõhusalt kaitsta. Ta on siiski veendunud, et lahendus ei seisne spordiürituste korraldajatele uue 
õiguse loomises, vaid olemasolevate õiguste jõustamise parandamises, et saavutada nende 
tõhus ja täielik jõustamine.

Sellest tulenevalt on raportöör seisukohal, et parlament peaks kutsuma komisjoni üles 
selgitama ja kohandama olemasolevaid õigusakte, et võimaldada spordiürituste 
otseülekannete õiguste viivitamatut jõustamist, sealhulgas võimalust väljastada korraldusi, 
mille alusel on võimalik reaalajas tõkestada juurdepääs ebaseaduslikule veebipõhisele 
spordiürituse otseülekande sisule või see kõrvaldada. Samuti teeb ta ettepaneku võtta 
meetmeid sidusrühmade vaheliste vabatahtlike lepingute väljatöötamise ja riiklike 
ametiasutuste vahelise koostöö toetamiseks.

13 Komisjoni 29. novembri 2017. aasta teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele „Suunised intellektuaalomandi õiguste jõustamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2004/48/EÜ teatavate aspektide kohta“(COM(2017)708).


