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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

suosituksista komissiolle urheilutapahtumien järjestäjien haasteista digitaalisessa 
ympäristössä
(2020/2073(INL))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan,

– ottaa huomioon tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja 
direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta 17. huhtikuuta 2019 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/7901,

– ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 
29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/48/EY2,

– ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY3 (”direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä”),

– ottaa huomioon tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY4,

– ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 10. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2010/13/EU5 (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi),

– ottaa huomioon toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi 1. maaliskuuta 
2018 annetun komission suosituksen (EU) 2018/3346 ja 28. syyskuuta 2017 annetun 
komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ”Laitonta verkkosisältöä vastaan: Lisää vastuuta verkkoalustoille” 
(COM(2017)0555),

– ottaa huomioon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla 26. maaliskuuta 2019 annettuun 

1 EUVL L 130, 17.5.2019, s. 92.
2 EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45
3 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
4 EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.
5 EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.
6 EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50.
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Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaan7 liitetyn komission lausuman 
urheilutapahtumia järjestävistä organisaatioista,

– ottaa huomioon 29. marraskuuta 2017 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ohjeista teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/48/EY tietyistä näkökohdista (COM(2017)0708),

– ottaa huomioon Euroopan komission avustuksella 25. kesäkuuta 2018 aikaansaadun 
yhteisymmärryspöytäkirjan verkkomainonnan teollis- ja tekijänoikeuksista ja komission 
kertomuksen verkkomainonnan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
yhteisymmärryspöytäkirjan toiminnasta (SWD(2020)0167/2),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 47 ja 54 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että digitaalisen ympäristön kehittymisen ansiosta kaikki kannattajat 
voivat aiempaa helpommin seurata urheilutapahtumia kaikenlaisilla laitteilla ja että se 
on edistänyt uusien verkkoliiketoimintamallien kehittämistä; ottaa huomioon, että 
samalla se on helpottanut urheilulähetysten laitonta välittämistä verkossa unionissa ja 
sen ulkopuolella;

B. ottaa huomioon, että urheilutapahtumien laiton välittäminen ei ainoastaan aiheuta alalle 
merkittävää taloudellista haittaa tilaus- ja mainostulojen menetysten muodossa, vaan se 
on myös yksi rikollisjärjestöjen toiminnan muoto, joka on haitallinen myös kuluttajien 
kannalta;

C. ottaa huomioon, että toisin kuin muilla aloilla, suurin osa lähetetyn urheilutapahtuman 
arvosta syntyy siitä, että tapahtuma välitetään suorana, jolloin suurin osa tästä arvosta 
menetetään tapahtuman päätyttyä; katsoo, että tästä syystä ja vain tässä yhteydessä on 
ryhdyttävä nopeisiin vastatoimiin, jotta urheilutapahtumien laiton välittäminen verkossa 
saadaan loppumaan;

D. katsoo, että toimissa olisi keskityttävä laittomien sisältövirtojen perimmäiseen syyhyn 
eli laittomien verkkosivustojen mahdollistajiin eikä yksittäisiin henkilöihin, jotka 
tahtomattaan ja tietämättään osallistuvat laittomaan suoratoistoon;

E. katsoo, että olisi tehtävä ero yhtäältä koko urheilutapahtuman ammattimaisen laittoman 
välittämisen ja toisaalta kannattajien keskenään jakamien, fanikulttuuriin kuuluvien 
lyhyiden otosten sekä toimittajien audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 
mukaisesti yleisölle tiedottamista varten jakaman sisällön välittämisen välillä;

F. ottaa huomioon, että urheilutapahtumat eivät itsessään kuulu unionin lainsäädännön 
mukaisen tekijänoikeussuojan piiriin, mutta niiden audiovisuaalinen tallentaminen ja 
välittäminen sen sijaan kuuluu; toteaa, että urheilutapahtumien järjestäjien suojelua ei 

7 P8_TA(2019)0231.



PR\1214027FI.docx 5/15 PE657.490v01-00

FI

ole yhdenmukaistettu unionin lainsäädännössä; ottaa kuitenkin huomioon, että 
erityisestä urheilutapahtumien järjestäjien suojelusta on säädetty joidenkin 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä;

G. ottaa huomioon, että unionin lainsäädännössä vahvistetaan yleiset puitteet ilmoitus- ja 
toimintamenettelyille, joiden avulla välittäjien tallentamat laittomat tiedot voidaan 
poistaa tai niihin pääsy voidaan estää; ottaa huomioon, että unionin lainsäädännössä 
säädetään yksityisoikeudellisista täytäntöönpanotoimenpiteistä, joita oikeus- tai 
hallintoviranomaiset voivat toteuttaa ehkäistäkseen tai estääkseen teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkauksia;

H. ottaa kuitenkin huomioon, että nykyinen oikeudellinen kehys ei mahdollista välittömiä 
toimia, joita tarvitaan suorien urheilutapahtumien laittomaan lähettämiseen 
puuttumiseksi; toteaa lisäksi, että jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön ilmoitus- ja 
toimintamenettelyjä, joita ei ole yhdenmukaistettu unionin tasolla;

Johdanto ja yleisiä huomioita

1. pyytää komissiota antamaan ilman aiheetonta viivytystä ehdotuksen säädöksiksi 
liitteenä olevien suositusten mukaisesti;

Urheilutapahtumat ja teollis- ja tekijänoikeudet

2. toteaa, että teollis- ja tekijänoikeudet ovat tärkeitä urheilutapahtumien järjestäjille, 
koska niiden hyödyntäminen muodostaa tulonlähteen, erityisesti kun on kyse niiden 
järjestämien urheilutapahtumien lähetysoikeuksien lisensoinnista;

Suorien urheilulähetysten verkkopiratismi 

3. katsoo, että suorina välitettyihin urheilutapahtumiin, joiden taloudellinen arvo 
muodostuu niitä koskevista suorista lähetyksistä, kohdistuva verkkopiratismi on 
urheilutapahtumien järjestäjien suurin haaste;

Oikeudet on pantava tehokkaasti täytäntöön

4. korostaa, että kun otetaan huomioon urheilutapahtumien suorien lähetysten 
erityisluonne ja se, että niiden arvo on sidottu käytännössä kyseisen urheilutapahtuman 
kestoon, täytäntöönpanomenettelyjen on oltava mahdollisimman nopeita ja 
mahdollistettava laittoman sisällön välitön poistaminen;

5. katsoo kuitenkin, että nykyinen kieltomääräyksiä ja ilmoitus- ja poistamismenettelyjä 
koskeva oikeudellinen kehys ei mahdollista oikeuksien tehokasta ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa suorien urheilutapahtumien laittoman lähettämisen torjumiseksi; 
katsookin, että olisi hyväksyttävä konkreettisia, erityisesti suoria urheilulähetyksiä 
koskevia toimenpiteitä nykyisen oikeudellisen kehyksen mukauttamiseksi niin, että sillä 
voidaan vastata näihin erityisiin haasteisiin ja urheilutapahtumien laittomat 
verkkolähetykset voidaan nopeasti poistaa; on sitä mieltä, että tavoitteena olisi oltava 
reaaliaikainen poistaminen;
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Oikeuksien rajatylittävä täytäntöönpano

6. korostaa myös, että unionin lainsäädännön mukaista yleistä kehystä ei sovelleta samalla 
tavalla kansallisissa lainsäädännöissä ja että eri jäsenvaltioiden siviilioikeudellisten ja 
ilmoitus- ja poistamismenettelyiden välillä on eroja; katsoo, että täytäntöönpanovälineet 
ovat tehottamia, kun kyse on rajatylittävistä tapauksista; kehottaa yhdenmukaistamaan 
tähän liittyviä erityisiä menettelyjä ja oikeussuojakeinoja unionissa;

Ilmoitus- ja toimintamenettelyt

7. muistuttaa, että sähköisestä kaupankäynnistä annetussa direktiivissä säädetään, että 
tiettyjen verkkopalvelujen tarjoajien on toimittava ripeästi tallentamiensa laittomien 
tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi, kun ne ovat saaneet niistä 
tosiasiallisesti tiedon tai kun ne ovat tulleet niistä tietoiseksi niille tehtyjen ilmoitusten 
välityksellä; katsoo kuitenkin, että nykyinen ilmoitus- ja poistamismenettely ei 
mahdollista oikeuksien nopeaa täytäntöönpanoa tehokkaiden korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi, kun otetaan huomioon suorien urheilulähetysten erityisluonne;

8. kehottaa komissiota ehdottamaan konkreettisia, erityisesti suoria urheilutapahtumia 
koskeviin tarpeisiin mukautettuja toimenpiteitä, jotka mahdollistavat sisällön välittömän 
poistamisen tai siihen pääsyn estämisen, reaaliaikainen poistamismenettely mukaan 
luettuna;

Kieltomääräykset 

9. toteaa, että kieltomääräyksiä koskevat menettelyt ovat suhteellisen pitkiä eikä niitä ole 
suunniteltu urheilutapahtumien laitonta lähettämistä koskevaan ongelmaan 
puuttumiseen; korostaa kansallisella tasolla kehitettyjä käytäntöjä, kuten reaaliaikaisia 
ja dynaamisia kieltomääräyksiä, jotka ovat osoittautuneet muita tehokkaammaksi 
ratkaisuiksi urheilutapahtumien lähetyksiin liittyvän piratismin torjumiseksi; kehottaa 
ottamaan unionin lainsäädännössä käyttöön kieltomääräysmenettelyjä, joiden 
tarkoituksena on mahdollistaa reaaliaikainen pääsyn estäminen tai laittoman suoran 
urheilusisällön poistaminen reaaliaikaistenkieltomääräysten ja dynaamisten 
kieltomääräysten mallin mukaisesti;

Suojatoimet

10. korostaa, että tarvitaan suojatoimia, joilla varmistetaan, että oikeudellisessa kehyksessä 
löydetään oikea tasapaino täytäntöönpanotoimien tehokkuuden ja kolmannen osapuolen 
oikeuksien suojelutarpeen välillä;

Urheilutapahtumien järjestäjien lähioikeudet ja sui generis -oikeudet

11. panee merkille, että unionin lainsäädännössä ei säädetä urheilutapahtumien järjestäjiin 
sovellettavasta tekijänoikeutta koskevasta lähioikeudesta mutta että eräät jäsenvaltiot 
ovat ottaneet lainsäädännössään käyttöön erityisiä urheilutapahtumien järjestäjien 
oikeuksia, kuten uuden tekijänoikeutta koskevan lähioikeuden;

12. katsoo, että uudesta oikeudesta säätäminen unionin lainsäädännössä urheilutapahtumien 
järjestäjiä varten ei ole ratkaisu haasteeseen, joka aiheutuu järjestäjien nykyisten 
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oikeuksien vaikuttavien ja oikea-aikaisten täytäntöönpanokeinojen puutteesta; katsoo 
näin ollen, että ehdotuksella ei pitäisi pyrkiä luomaan tällaista uutta oikeutta;

Muut toimenpiteet 

13. kehottaa tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten välillä sekä 
oikeudenhaltijoiden ja välittäjien välillä; kehottaa lisäksi komissiota tukemaan 
toimivaltansa puitteissa jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä parantaa olemassa olevaa 
infrastruktuuria;

Viimeiset näkökohdat

14. katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevat 
yksityiskohtaiset suositukset komissiolle ja neuvostolle.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE
PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT SUOSITUKSET

A. PYYDETYN EHDOTUKSEN PERIAATTEET JA TAVOITTEET

Unionin nykyistä oikeudellista kehystä olisi muutettava, jotta suoriin urheilutapahtumiin 
liittyvät oikeudet saatetaan asianmukaisen ja tehokkaan oikeussuojan piiriin. Tämä saadaan 
aikaan ottaen huomioon seuraavat tavoitteet ja periaatteet:

 parannetaan ja tehostetaan nykyistä oikeudellista kehystä, joka koskee suorien 
urheilutapahtumien teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa ottaen huomioon 
suorien urheilutapahtumien erityisluonne ja erityisesti niiden arvon lyhytaikaisuus;

 selkeytetään voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyväksytään konkreettisia 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan suoraa urheilutapahtumaa koskevan laittoman 
sisällön välitön poistaminen tai siihen pääsyn estäminen verkossa, jotta voidaan 
torjua tehokkaasti urheilutapahtumien laitonta lähettämistä;

 yhdenmukaistetaan entisestään menettelyjä ja oikeussuojakeinoja unionissa 
täytäntöönpanovälineiden tehostamiseksi, myös rajatylittävissä tapauksissa, 
rajoittamatta kuitenkaan digitaalisia palveluja koskevassa säädöksessä määritettävän 
unionin yleisen kehyksen soveltamista;

 parannetaan täytäntöönpanovälineitä, jotta mahdollistetaan laittoman suoran 
urheilusisällön reaaliaikainen poistaminen ottaen huomioon, että niiden yhteydessä 
on voitava käyttää tehokkaita ilmoitus- ja poistamismenettelyjä, jotka edellyttävät 
välittömien toimenpiteiden toteuttamista;

 yhdenmukaistetaan sellaisten nopeiden ja mukautettavissa olevien estomenettelyjen 
käyttö, joita sovelletaan toistuvien, jo todettujen loukkausten yhteydessä ja jotka 
mahdollistavat reaaliaikaisen pääsyn estämisen suorien urheilutapahtumien laittomiin 
verkkolähetyksiin reaaliaikaisten kieltomääräysten ja dynaamisten kieltomääräysten 
mallin pohjalta;

 varmistetaan, että toimenpiteissä otetaan huomioon loukkauksen laajuus, vaikutus ja 
toistuvuus ja että ne kohdistetaan ammattimaisiin laittomiin lähetyksiin ja että niiden 
ulkopuolelle suljetaan amatöörien urheilutapahtumista laittomasti kuvaaman 
materiaalin tallentaminen ja välittäminen;

 varmistetaan, että ehdotetut toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja että niissä löydetään 
oikea tasapaino täytäntöönpanotoimien tehokkuuden ja kolmannen osapuolen 
oikeuksien suojelutarpeen välillä;

 lainsäädäntökehyksen mukauttamista täydennetään muilla kuin lainsäädännöllisillä 
toimenpiteillä, kuten jäsenvaltioiden viranomaisten sekä oikeudenhaltijoiden ja 
välittäjien välisen yhteistyön tiivistämisellä.
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B. EHDOTETTAVAT TOIMET

Rajoittamatta niiden yleisten sääntöjen muuttamista tulevan digitaalisia palveluja koskevan 
säädöksen yhteydessä, jotka koskevat sitä, miten verkossa toimivien välittäjien on torjuttava 
laitonta verkkosisältöä, direktiiviä 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) olisi 
muutettava tai unionin lainsäädäntöön olisi sisällytettävä erityisiä urheilutapahtumien 
järjestäjien oikeuksia koskevia säännöksiä, jotta voidaan

 täsmentää sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 14 artiklassa olevan, 
verkossa toimivaan välittäjään viittaavan ilmaisun ”toimii viipymättä” taustalla olevaa 
ajatusta siten, että ”viipymättä” katsotaan tarkoittavan ”välittömästi sillä hetkellä, kun 
oikeudenhaltijat ilmoittavat loukkauksesta ja viimeistään 30 minuutin kuluttua 
urheilutapahtuman alkamisesta”;

 mahdollistaa laittomasti suorana välitettyyn urheilusisältöön kohdistettavat 
reaaliaikaiset poistamismenettelyt tapauksissa, joissa ei ole epäilyksiä oikeuden 
omistajuudesta ja siitä, että lähetys oli luvaton;

 varmistaa, että välittäjiltä edellytettävät toimenpiteet ovat oikeasuhteisia, perusteltuja, 
tehokkaita ja riittäviä ja että niissä otetaan huomioon loukkauksen vakavuus ja 
laajuus; varmistaa esimerkiksi, että pääsyn estäminen laittomaan sisältöön tai sen 
poistaminen ei edellytä pääsyn estämistä kokonaiselle alustalle ja muutoin laillisiin 
palveluihin, mikä olisi kohtuutonta, ellei laittomien palvelujen osuus tietyllä 
palvelimella osoita, että laillisten palvelujen saatavuus on vain sivuseikka;

 tukea täytäntöönpanon valvontaa koskevia ratkaisuja, kuten sidosryhmien välisiä 
yksityisiä sopimuksia; komission olisi tältä osin raportoitava ja arvioitava, onko 
tarkoituksenmukaista asettaa suoratoistopalvelujen tarjoajille velvoite toteuttaa 
reaaliaikaisia poistoja, ja mitä vaikutuksia tällaisella velvoitteella olisi;

Direktiiviä 2004/48/EY ( teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettu 
direktiivi) olisi muutettava, jotta voidaan

 ottaa käyttöön asianomaiselle oikeus- tai hallintoviranomaiselle myönnettävä 
mahdollisuus antaa kieltomääräyksiä, joilla vaaditaan reaaliaikaista pääsyn estämistä 
laittomasti suorana verkossa lähetettyyn urheilusisältöön tai tällaisen sisällön 
poistamista;

 sallia sellaisten kieltomääräysten käyttö, jotka ovat voimassa urheilutapahtuman koko 
suoran lähetyksen ajan mutta vain kyseisen lähetyksen keston ajan, jolloin pääsy 
sääntöjä loukkaavalle verkkosivustolle estetään vain tapahtuman aikana;  tällaisten 
kieltomääräysten olisi oltava väliaikaisia;

 yhdenmukaistaa lainsäädäntöä siten, että suorien urheilutapahtumien osalta voidaan 
käyttää kieltomääräyksiä, joilla estetään pääsy sekä sääntöjä loukkaavalle 
verkkosivustolle että mille tahansa muulle verkkosivustolle, joka syyllistyy samaan 
loukkaukseen, riippumatta käytetystä verkkotunnuksesta tai IP-osoitteesta, ilman, että 
on tarpeen antaa uutta kieltomääräystä;
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 määrittää, että laittoman sisällön poistamisen olisi tapahduttava välittömästi 
ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen ja viimeistään 30 minuutin kuluttua tapahtuman 
alkamisesta, edellyttäen, että sisällön omistajasta ei ole epäilystä eikä siitä, antoivatko 
oikeudenhaltijat suoran tai epäsuoran suostumuksensa sisällön julkistamiselle; 
oikeudenhaltijoille olisi tehtävä selväksi, että heidän on estettävä laillisen sisällön 
poistaminen; siksi laittomaan sisältöön pääsyn estäminen tai laittoman sisällön 
poistaminen ei periaatteessa saisi edellyttää laillisia palveluja ja laillista sisältöä 
säilyttävän palvelimen käytön estämistä;

 tiivistää yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten välillä, myös vaihtamalla tietoja ja 
parhaita käytäntöjä ja luomalla kansallisten viranomaisten verkosto; komission olisi 
arvioitava, tarjoaako täytäntöönpanojärjestelmän puitteissa toimivan riippumattoman 
hallintoviranomaisen nimittäminen jokaiseen jäsenvaltioon lisäarvoa, erityisesti kun 
on kyse sääntöjen ripeästä täytäntöönpanosta, kuten suoran urheilusisällön 
verkkopiratismin tapauksessa;

 tiivistää välittäjien ja oikeudenhaltijoiden välistä yhteistyötä, myös edistämällä 
erityistä ilmoitus- ja toimintamenettelyä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan 
tekemistä.
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PERUSTELUT

Johdanto

Urheilulla on tärkeä rooli yhteiskunnassa. Urheilutapahtumia voidaan hyödyntää muun 
yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi esimerkiksi valtion verotulojen muodossa. Tällä 
hetkellä suurin osa (80 prosenttia) oikeudenhaltijoiden tuloista on peräisin lähetysoikeuksista, 
joita urheilutapahtumien lähetysten laiton hyödyntäminen loukkaa.

Urheilutapahtumien lähetyksiin liittyvän digitaalisen piratismin ongelma muuttuu jatkuvasti, 
kun sitä tarkastellaan sen laajuuden ja siinä käytetyn teknologian, piraattien laillisen signaalin 
sieppaamiseen käyttämien tapojen ja keinojen sekä tiedon ja signaalien välittämistapojen 
näkökulmasta. Piratismin lähteet ja muodot (lataaminen, suoratoisto, IP-televisio1) eroavat 
toisistaan, ja siksi myös mahdollisia ratkaisuja on useita. Esimerkiksi yleisön joukossa 
istuvien henkilöiden kuvaama tai suoratoistama materiaali eroaa suorasta televisiolähetyksestä 
otetusta ja verkkoon välitetystä materiaalista (ensin mainitussa tapauksessa lähetysoikeuksia 
ei rikota, eli teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä ei sovelleta ja 
saattaisi olla parempi turvautua sopimusoikeuden alan sääntöihin).

Tämä on monimutkainen ongelma, ja esittelijä haluaisi keskittyä niistä suurimpaan, joka 
muodostuu ammattimaisesti johdetuista erityisistä verkkosivustoista, joiden maksuilla tai 
mainostuloilla rahoitettu liiketoimintamalli perustuu pääsyn tarjoamiseen laittomaan 
urheilusisältöön. Tällaista toimintaa harjoittavat pääasiassa rikollisjärjestöt, ja olisi tehtävä ero 
sen ja valokuvia jakavien kannattajien välillä. Se, että piratismi koskee laajasti myös 
maksuttomia lähetyksiä osoittaa, että urheilutapahtumien lähetyksiin kohdistuva piratismi ei 
ole pyyteetöntä toimintaa eikä se välttämättä ole vain seuraus urheilutapahtumien 
katsomisesta perityistä korkeista tilausmaksuista. Kyse on laittomasta liiketoiminnasta, jolla 
tuotetaan tuloja eri tavoin (suoraan, esimerkiksi perimällä tilausmaksuja, tai epäsuorasti, 
esimerkiksi esittämällä mainoksia tai levittämällä haittaohjelmia) ja jota harjoitetaan suurten 
voittojen saamiseksi hyödyntämällä oikeuksia, joita ei ole hankittu laillisesti. Voittoja ei 
myöskään investoida uudelleen. Esittelijä ei halua ottaa toimien kohteeksi yksittäisiä 
henkilöitä – faneja – jotka eivät ehkä edes ole tietoisia siitä, että he katsovat laitonta sisältöä, 
vaan kohteena ovat ammattimaiset ”piraatit”, jotka syyllistyvät laajamittaisiin loukkauksiin.

Lisäksi, kuten hiljan julkistetusta tutkimuksesta2 käy ilmi ja kuten Europol on todennut, 
kuluttajiin kohdistuva riski on todellinen: ilmaisten sovellusten kautta välitetyt haittaohjelmat, 
luottokorttitietojen varastaminen ja niin edelleen.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä katsoo, että urheilulähetysten luvattomaan levitykseen 
olisi puututtava.

Tässä yhteydessä on tarpeen ymmärtää, mitkä ovat suurimmat haasteet, määrittää, onko jo 
olemassa oikeudellisia välineitä, joilla ongelma voidaan ratkaista, ja selvittää, mitkä 
oikeudellisen kehyksen puutteet on korjattava ja mitä mahdollisia ratkaisuja on tarjolla.

1 Lisätietoja sääntöjenvastaisen IP-television toiminnasta on Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston 
julkaisemassa tutkimusraportissa teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavista verkkoliiketoimintamalleista 
(marraskuu 2019).
2 Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston ja Europolin tutkimus ”Intellectual Property Crime Threat 
Assessment”, 2019 (teollis- ja tekijänoikeusrikollisuuden uhka-arvio).
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Tarkasteltavana oleva ongelma

Urheilutapahtumien järjestäjien suurin ongelma on suorina lähetettyihin urheilutapahtumiin, 
joiden taloudellinen arvo perustuu lähetyksen reaaliaikaisuuteen, kohdistuva piratismi. 
Tällaisia ovat muun muassa jalkapallo-ottelut, nyrkkeilyottelut ja pyöräilykilpailut. Toisin 
kuin muun sisällön, kuten elokuvien, sarjojen tai kirjojen (ja mahdollisesti joidenkin 
urheilutapahtumien, kuten koreografiaan perustuvat jäätanssikilpailut, jotka herättävät 
kiinnostusta ja joilla on arvoa vielä vuosia tapahtuman päättymisen jälkeenkin) kohdalla, 
suurin haitta aiheutuu tapahtuman aikana, ja aika, jolloin asiaan liittyvää piratismia voidaan 
torjua, on lyhyt, sillä se on käytännössä vain tapahtuman keston pituus. Kun otetaan 
huomioon suorana lähetetyn urheilutapahtuman erityisluonne, tarkoituksenmukainen korjaava 
toimenpide olisi luvattoman lähetyksen välitön lopettaminen ennen kuin se menettää arvonsa.

Nykyisten täytäntöönpanotoimenpiteiden ongelmana on yleensä se, että ne pannaan toimeen 
liian myöhään:  siviilioikeudelliset täytäntöönpanotoimet, kuten ilmoitus- ja 
poistamismenettelyt ja kieltomääräykset, ovat verraten pitkäkestoisia ja sisällön tosiasiallinen 
poistaminen tai siihen pääsyn estäminen tapahtuu liian myöhään.

Esittelijä katsoo, että olisi löydettävä ratkaisu, joka mahdollistaa loukkauksen välittömän 
lopettamisen. Olisi kuitenkin korostettava, että tällaista ratkaisua saisi soveltaa ainoastaan 
suorina lähetettyihin urheilutapahtumiin ja sitä voidaan perustella vain kyseisten tapahtumien 
edellä mainitulla erityisluonteella. Lisäksi ratkaisun rinnalla olisi toteutettava asianmukaisia ja 
tehokkaita suojatoimia.

Unionin voimassa oleva oikeudellinen kehys

Täytäntöönpantavat oikeudet

Urheilutapahtuma ei sinällään kuulu tekijänoikeussuojan piiriin, koska se ei ole 
tekijänoikeuslainsäädännön nojalla suojan piiriin kuuluva ”teos”3. Euroopan unionin 
tuomioistuin totesi kuitenkin Valioliigaa koskevassa asiassa4, että ”urheilutapahtumat voivat 
kuitenkin olla itsessään ainutlaatuisia ja siten omaperäisiä, ja niiden tällaiset ominaisuudet 
voivat tehdä niistä teossuojaa vastaavan suojan arvoista aineistoa; tämä suoja voidaan 
myöntää tarvittaessa erilaisten valtionsisäisten oikeusjärjestysten perusteella”. Jäsenvaltiot 
voivat toisin sanoen antaa kansallisia sääntöjä, joilla urheilutapahtumille tarjotaan 
tekijänoikeutta vastaava oikeudellinen suoja. Eräät jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön erityisiä 
sääntöjä. Italia on ottanut lainsäädännössään käyttöön uuden tekijänoikeuden ”lähioikeuden”, 
joka suojelee urheilun audiovisuaalisia oikeuksia ja jota urheilutapahtumien järjestäjät voivat 
hyödyntää. Ranskassa otettiin käyttöön maan urheilusäännöstössä5 erityinen 
(tekijänoikeuslainsäädännön soveltamisalan ulkopuolella oleva) suoja, joka tarjoaa 
urheilutapahtumien järjestäjille ”oikeuden käyttää hyväksi” järjestämiään tapahtumia. Tämä 
sui generis -oikeus antaa järjestäjälle yksinoikeuden tapahtumansa lähetysoikeuteen. Tätä 
erityisoikeutta voidaan käyttää suoriin toimiin ryhtymiseksi loukkaavaa verkkosivustoa 

3 Katso yhdistetyt asiat C-403/08 ja 429/08 Football Association Premier League Ltd ja muut v. QC Leisure ja 
muuta sekä Karen Murphy v. Media Protection Services Ltd (2011) kok. I 9083. Euroopan unionin tuomioistuin 
totesi Valioliigaa koskevassa asiassa (C-403/08), että ”urheilutapahtumia ei voida pitää 
tekijänoikeusdirektiivissä tarkoitetulla tavalla teoksiksi luokiteltavina henkisinä luomuksina. Tämä pätee 
erityisesti jalkapallo-otteluihin, joihin sovelletaan pelisääntöjä, jotka eivät jätä tilaa tekijänoikeuteen kuuluvalle 
luomisen vapaudelle. Tässä tilanteessa otteluiden ei voida katsoa olevan tekijänoikeudella suojattuja.” 
4 Katso asia C-403/08
5 Ranskan urheilusäännöstön pykälä L 333-1, 1 kohta
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vastaan. Esiin nousee kuitenkin kysymys yleiseen oikeuteen perustuvien kanteiden 
tehokkuudesta. Portugali on ottanut käyttöön erityisen säännön, joka suojelee 
urheilutapahtumien järjestäjiä.

Lisäksi, vaikka urheilutapahtumaa sinänsä ei voida suojata millään teollis- ja 
tekijänoikeuksilla6, sitä koskeva tallennus tai lähetys voidaan suojata unionin oikeuden 
nojalla. Edellyttäen, että tallenne on riittävän omaperäinen (kuten useimmiten vaikuttaa 
olevan asianlaita7), urheilutapahtumaa koskeva audiovisuaalinen tallenne kuuluu 
tekijänoikeuden piiriin. Lähioikeus myönnetään audiovisuaalisten teosten tuottajille, kun he 
tallentavat teoksen ensimmäistä kertaa, sekä lähetyksen signaalin lähettäjille8. 
Urheilutapahtumien järjestäjät ovat oikeudenhaltijoita, jos he toimivat tapahtuman 
audiovisuaalisen lähetyksen tuottajina tai lähettäjinä tai jos he hankkivat oikeuden 
sopimusteitse. Urheilutapahtumien järjestäjät saavat merkittävän osan tuloistaan 
lähetysoikeuksien myynnistä.

Näin ollen urheilutapahtumien järjestäjillä on täytäntöönpantavia oikeuksia, joiden perusteella 
ne voivat ryhtyä toimiin järjestämiään urheilutapahtumia, myös suoria tapahtumia, koskevien 
luvattomien lähetysten estämiseksi. Oikeudellisen suojelun välineitä on olemassa, ja 
urheilutapahtumien järjestäjien oikeudellinen suoja on riittävä eikä edellytä uuden oikeuden 
luomista.

Oikeuksien täytäntöönpano ei ole vaikuttavaa suorien tapahtumien osalta

Unionin lainsäädäntöön sisältyy jo nyt yleinen kehys, joka mahdollistaa sen, että 
oikeudenhaltijat voivat käyttää täytäntöönpanotoimenpiteitä, myös tuomioistuimen 
ulkopuolisia menettelyjä. Sähköistä kaupankäyntiä koskevassa direktiivissä9 säädetään 
horisontaalisesta välineestä, jonka mukaan tiettyjen verkkopalvelujen tarjoajien on toimittava 
viipymättä asiaa koskevan ilmoituksen saatuaan poistaakseen tallentamansa laittomat tiedot 
tai estääkseen pääsyn niihin (ilmoitus- ja poistamismenettely)10; kun on kyse nimenomaan 
teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvistä loukkauksista, teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta vuonna 2004 annetun direktiivin11 11 artiklassa säädetään, 
että kun teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksen toteava oikeuden päätös on tehty, 
toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat antaa loukkaajaa vastaan kieltotuomion, jonka 
tarkoituksena on kieltää loukkauksen jatkaminen. Tämä koskee niin suoria loukkaajia kuin 
välittäjiä, joiden palveluja kolmannet osapuolet käyttävät oikeuksien loukkaamiseksi. Teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskevan direktiivin 9 artiklassa säädetään väliaikaisesta kiellosta, jonka 
tarkoituksena on estää välitön loukkaaminen tai kieltää väitetyn loukkauksen jatkaminen. 
Tietoyhteiskuntadirektiivin12 8 artiklassa säädetään sellaisia välittäjiä vastaan määrättävistä 

6 Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut asiassa C-403/08, että ”unionin oikeudessa [ei] anneta 
[urheilutapahtumille] suojaa millään muullakaan immateriaalioikeuteen liittyvällä perusteella”.
7 Katso tutkimus Study on sports organisers’ rights in the European Union, T.M.C. Asser Instituut / Asser 
International Sports Law Centre ja Institute for Information Law - Amsterdamin yliopisto, helmikuu 2014, s. 53.
8 Katso tietoyhteiskuntadirektiivin 2 ja 3 artikla sekä vuokrausdirektiivin 9 artikla.
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8. kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä).
10 14 artiklan 1 kohdan b alakohta. 
11 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29. huhtikuuta 2004, teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta.
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22. toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja 
lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa.
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kielloista, joiden palveluja kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden tai lähioikeuden 
loukkaamiseen.

Tästä kehyksestä huolimatta ilmoitus- ja poistamismenettelyiden ja 
kieltomääräysmenettelyiden käyttökelpoisuudella on rajansa, erityisesti kun on kyse suorina 
välitetyistä tapahtumista. Loukkaavat verkkosivustot voivat tehdä ilmoitus- ja 
toimintamenettelyistä tehottomia viivyttämällä poistamisilmoituksiin vastaamista. 
Kieltomääräysmenettelyt ovat pitkän kestonsa johdosta epätarkoituksenmukaisia käytettäviksi 
suorien, oikea-aikaisia korjaustoimia edellyttävien urheilutapahtumien yhteydessä.

Kansallisella tasolla kehitetyt ratkaisut

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa on kehitetty välittömästi sovellettavien, 
kestoltaan (urheilutapahtuman keston ajan) rajoitettujen reaaliaikaisten kieltomääräysten 
käytäntö. Määräykset eivät kohdistu yksittäisiin verkkosivustoihin vaan palvelimiin, joista 
laittomasti suoratoistettu sisältö on lähtöisin ja jotka kattavat useita IP-osoitteita. 
Täytäntöönpanomenettely on tehokkaampi, kun sillä keskitytään laittoman suoratoiston 
jakelupisteeseen, eli suoratoistopalvelimiin, mutta se ei ehkä ole oikeasuhteinen ja sillä 
vahingoitetaan ehkä kolmannen osapuolen oikeuksia, sillä palvelimen käytön estäminen estää 
samalla palvelimella säilytetyn laillisen sisällön käytön.

Muissa jäsenvaltioissa on kehitetty hallinnollisia menettelyjä ja vapaaehtoisia toimenpiteitä. 
Italia ja Kreikka ovat ottaneet käyttöön hallinnollisen estojärjestelmän. Portugalissa 
sidosryhmien välinen vapaaehtoinen sopimus, jossa hallintokin on mukana, mahdollistaa 
suoratoiston reaaliaikaisen katkaisemisen. Tanskassa televiestintäalan ja Danish Rights 
Alliance -liiton sopimilla, toukokuussa 2020 tarkistetuilla käytännesäännöillä, joiden 
mukaisesti tehdään teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaaviin palveluihin pääsyn estämistä 
koskevia päätöksiä, on tarkoitus yksinkertaistaa estojen täytäntöönpanoa.

Teollis- ja tekijänoikeusdirektiiviä koskevissa komission suuntaviivoissa13 tunnustetaan 
nimenomaisesti peilauksen estämiseen tarkoitettujen kieltomääräysten, eli dynaamisten 
(kielto)määräysten, hyväksyttävyys. Useissa jäsenvaltioissa on jo annettu dynaamisia 
määräyksiä, tosin erilaisin soveltamisaloin ja tavoittein. Mahdollisuutta käyttää tällaisia 
kieltomääräyksiä olisi vahvistettava kaikissa jäsenvaltioissa, ja se olisi yhdenmukaistettava.

Toimenpiteiden välittömän toteuttamisen ja sisällön välittömän poistamisen varmistavien 
toimien käyttöönoton yhteydessä on huolehdittava asianmukaisista suojatoimista, kuten 
avoimuutta koskevista vaatimuksista.

Johtopäätös

Esittelijä pitää suorien urheilutapahtumien sisällön piratismia todellisena ongelmana, jolla on 
merkittäviä seurauksia, jotka eivät häviä tulevaisuudessa ja joihin olisi puututtava. Esittelijän 
mielestä nykyinen oikeudellinen kehys ei mahdollista suorien urheilutapahtumien riittävän 
vaikuttavaa suojelemista. Esittelijä on kuitenkin vakuuttunut siitä, että ratkaisua ei pidä etsiä 
uuden oikeuden perustamisesta urheilutapahtumien järjestäjiä varten, vaan nykyisten 

13 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 
29. marraskuuta 2017, ohjeista teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY tietyistä näkökohdista (COM(2017)0708).
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oikeuksien täytäntöönpanon parantamisesta, jotta ne voivat toteutua vaikuttavasti ja kaikilta 
osin.

Esittelijä katsookin, että parlamentin olisi kehotettava komissiota selkeyttämään ja 
mukauttamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä siten, että se mahdollistaa suorana lähetettyjen 
urheilutapahtumien oikeuksien välittömän täytäntöönpanon, myös sellaisten kieltomääräysten 
antamisen, joilla vaaditaan estämään reaaliaikainen pääsy laittomasti suorana lähetettyyn 
urheilusisältöön tai poistamaan tällainen sisältö. Esittelijä ehdottaa myös sellaisten 
toimenpiteiden edistämistä, joilla tuetaan sidosryhmien välisten vapaaehtoisten sopimusten 
kehittämistä sekä kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä.


