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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai dėl sporto renginių organizatorių iššūkių skaitmeninėje 
aplinkoje
(2020/2073(INL))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, 
kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB1,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo2,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva)3,

– atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 
aspektų suderinimo4,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų 
nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)5,

– atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendaciją (ES) 2018/334 dėl 
veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių6 ir 2017 m. rugsėjo 28 d. 
Europos Parlamento, Tarybos ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
komunikatą „Kova su neteisėtu turiniu internete. Siekis didinti interneto platformų 
atsakomybę“ (COM(2017)0555),

– atsižvelgdamas į Komisijos pareiškimą dėl sporto renginių organizatorių, kuris pridėtas 
prie 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje 
rinkoje7,

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 

1 OL L 130, 2019 5 17, p. 92.
2 OL L 157, 2004 4 30, p. 45.
3 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
4 OL L 167, 2001 6 22, p. 10.
5 OL L 095, 2010 4 15, p. 1.
6 OL L 63, 2018 3 6, p. 50.
7 P8_TA(2019)0231.
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Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo tam tikrų 
aspektų taikymo gairės“ (COM(2017)0708),

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos priimtą 2018 m. birželio 25 d. Susitarimo 
memorandumą dėl reklamos internete ir intelektinės nuosavybės teisių ir Komisijos 
ataskaitą dėl Susitarimo memorandumo dėl reklamos internete ir intelektinės 
nuosavybės teisių (SWD(2020)0167/2),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 47 ir 54 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi skaitmeninės aplinkos kūrimas suteikė geresnes sąlygas visiems gerbėjams per 
visų rūšių įrenginius stebėti sporto renginius ir paskatino kurti naujus internetinio verslo 
modelius; kadangi kartu joje sudarytos palankesnės sąlygos Sąjungoje ir už jos ribų 
neteisėtai transliuoti sporto renginius internetu;

B. kadangi neteisėtas sporto renginių transliavimas ne tik daro didelę ekonominę žalą šiam 
sektoriui, dėl kurios prarandamos už prenumeratas ir reklamas gaunamos pajamos, bet ir 
yra nusikalstamų organizacijų vykdoma veikla, kuri taip pat kenkia vartotojams;

C. kadangi, kitaip nei kituose sektoriuose, didžiausia sporto renginių transliacijos vertė 
susijusi su tuo, kad ji vyksta tiesiogiai ir kad pasibaigus renginiui ta vertė prarandama; 
kadangi dėl to ir tik šiomis aplinkybėmis reikia nedelsiant reaguoti, kad būtų nutrauktas 
neteisėto sporto renginių transliavimas internete;

D. kadangi veiksmai turėtų būti orientuoti į pagrindinę neteisėto turinio srautų priežastį, 
visų pirma neteisėtų svetainių veiklos vykdytojus, o ne pavienius asmenis, kurie 
nesąmoningai arba nežinodami žiūri neteisėtas transliacijas;

E. kadangi profesionalų neteisėtą viso sporto renginio transliavimą reikėtų atskirti nuo 
trumpų kadrų, kuriais tarpusavyje dalijasi gerbėjai ir kurie yra susiję su gerbėjų kultūra, 
taip pat nuo turinio, kuriuo dalijasi žurnalistai plačiosios visuomenės informavimo 
tikslu, kaip nurodyta Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje;

F. kadangi pagal Sąjungos teisę sporto renginiai ir jų transliacija, kitaip nei garso ir vaizdo 
įrašai, nėra autorių teisių saugomi kūriniai; kadangi Sąjungos teisės aktuose nenumatyta 
suderinta sporto renginių organizatorių apsauga; kadangi vis dėlto kai kurių valstybių 
narių teisės aktuose numatyta konkreti sporto renginių organizatorių apsauga;

G. kadangi Sąjungos teisės aktuose numatyta bendro pobūdžio pranešimo ir veiksmų 
mechanizmų, kuriais sudaromos sąlygos pašalinti tarpininkų saugomą neteisėtą 
informaciją arba panaikinti prieigą prie jos, sistema; kadangi Sąjungos teisės aktuose 
numatytos civilinės vykdymo užtikrinimo priemonės, kurių teisminės arba 
administracinės institucijos gali imtis, kad užkirstų kelią intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimui arba jį blokuotų;
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H. kadangi vis dėlto pagal dabartinę teisinę sistemą nenumatyta galimybė nedelsiant imtis 
veiksmų, kad būtų ištaisyta dėl neteisėtų tiesioginių sporto renginių transliacijų 
susidariusi padėtis; kadangi, be to, valstybės narės priėmė taisykles dėl nesuderintų 
pranešimo ir veiksmų mechanizmų;

Įžanga ir bendrosios pastabos

1. prašo Komisijos nepagrįstai nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, atsižvelgiant į šio dokumento priede pateiktas rekomendacijas;

Sporto renginiai ir intelektinės nuosavybės teisės

2. pabrėžia, kad sporto renginių organizatoriams svarbios intelektinės nuosavybės teisės, 
nes naudojimasis jomis yra pajamų šaltinis, visų pirma kalbant apie licencijų suteikimą 
jų organizuojamų sporto renginių transliacijoms;

Tiesioginių sporto renginių transliacijų piratavimas internete 

3. mano, kad kova su tiesiogiai transliuojamų sporto renginių, kurių ekonominė vertė 
priklauso nuo to, kad transliacija yra tiesioginė, piratavimu yra didžiausia sporto 
renginių organizatoriams kylanti problema;

Būtinybė veiksmingai užtikrinti teisių įgyvendinimą

4. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į ypatingą tiesioginio sporto renginių transliavimo pobūdį ir 
į tai, kad jų vertė iš esmės priklauso tik nuo atitinkamo sporto renginio trukmės, 
įgyvendinimo procedūros turi būti vykdomos kuo sparčiau ir jomis turi būti sudaromos 
sąlygos nedelsiant pašalinti neteisėtą turinį;

5. vis dėlto mano, kad pagal dabartinę draudimo ir pranešimo bei turinio pašalinimo 
mechanizmų teisinę sistemą nesudaromos sąlygos veiksmingai ir laiku įgyvendinti 
teises, kad būtų ištaisyta su neteisėtu tiesioginiu sporto renginių transliavimu susijusi 
padėtis; todėl mano, kad reikėtų priimti konkrečias specialiai tiesioginėms sporto 
renginių transliacijoms skirtas priemones, kuriomis dabartinė teisinė sistema būtų 
pritaikyta šiems konkretiems sunkumams ir būtų sudarytos sąlygos nedelsiant pašalinti 
neteisėtas sporto renginių transliacijas internete; laikosi nuomonės, kad turėtų būti 
siekiama pašalinti turinį tikruoju laiku;

Tarpvalstybinis teisių įgyvendinimas 

6. taip pat pabrėžia, kad Sąjungos teisės aktuose numatyta bendra sistema nėra panašiai 
taikoma nacionalinės teisės aktuose ir kad skirtingose valstybėse narėse skiriasi civilinio 
proceso ir pranešimo bei turinio šalinimo mechanizmai; laikosi nuomonės, kad 
veiksmingų tarpvalstybinio lygmens vykdymo užtikrinimo priemonių nėra; ragina, 
atsižvelgiant į šias konkrečias aplinkybes, Sąjungoje labiau suderinti procedūras ir 
taisomąsias priemones;

Pranešimo ir veiksmų procedūros

7. primena, kad Direktyvoje dėl elektroninės komercijos numatyta, kad tam tikri interneto 
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paslaugų teikėjai, gavę žinių arba apie tai sužinoję iš jiems pateiktų pranešimų, turi 
nedelsdami imtis priemonių pašalinti savo saugomą neteisėtą turinį ar atimti galimybę 
juo naudotis; vis dėlto mano, kad dabartinėmis pranešimo ir turinio pašalinimo 
priemonėmis nesuteikiama galimybė veiksmingomis taisomosiomis priemonėmis 
nedelsiant užtikrinti įgyvendinimą, atsižvelgiant į konkretų tiesiogiai transliuojamų 
sporto renginių pobūdį;

8. ragina Komisiją pasiūlyti priimti konkrečias priemones, specialiai pritaikytas tiesiogiai 
transliuojamiems sporto renginiams, kuriomis numatyta galimybė nedelsiant pašalinti 
turinį arba panaikinti prieigą prie jo, įskaitant tikralaikio turinio pašalinimo procedūrą; 

Draudimo procedūrų blokavimas 

9. pažymi, kad draudimo procedūros trunka pakankamai ilgai ir jomis nesprendžiamas 
konkretus neteisėto sporto renginių transliavimo klausimas; pabrėžia, kad nacionaliniu 
lygmeniu sukurta praktika, pvz., tikralaikiai ir dinamiški draudimai, kurie pasirodė 
esantys veiksmingesni kovos su sporto renginių transliacijų piratavimu būdai; ragina 
priimti Sąjungos teisės aktus dėl draudimo procedūrų, kuriomis siekiama sudaryti 
sąlygas blokuoti prieigą prie neteisėto tiesiogiai transliuojamo sporto turinio internete 
arba jį pašalinti, remiantis „tiesiogiai transliuojamo turinio“ blokavimo nurodymų ir 
„dinamiškų draudimų“ modeliu;

Apsaugos priemonės

10. pabrėžia, kad reikia priimti apsaugos priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad teisine 
sistema būtų garantuojama tinkama poreikio priimti veiksmingas įgyvendinimo 
priemones ir poreikio apsaugoti trečiųjų šalių teises pusiausvyra;

Sporto renginių organizatorių gretutinė teisė ir sui generis teisė

11. pažymi, kad Sąjungos teisės aktuose nenumatyta gretutinė teisė sporto renginių 
organizatorių autorių teisėms, tačiau kai kurios valstybės narės savo teisės aktuose 
nustatė konkrečias sporto renginių organizatorių teises, įskaitant naują gretutinę teisę 
autorių teisėms;

12. mano, kad tai, jog bus parengtas Sąjungos teisės aktas dėl naujos sporto renginių 
organizatorių teisės, nebus tinkamas sprendimas problemai, kuri jiems kyla dėl to, kad 
esamos teisės nėra veiksmingai ir laiku įgyvendinamos, spręsti; todėl mano, kad šiuo 
pasiūlymu neturėtų būti siekiama nustatyti tokios naujos teisės;

Kitos priemonės 

13. ragina stiprinti valstybių narių valdžios institucijų bei teisių turėtojų ir tarpininkų 
bendradarbiavimą; be to, ragina Komisiją pagal savo kompetenciją remti valstybių narių 
pastangas gerinti esamą infrastruktūrą;

Baigiamieji aspektai 

14. mano, kad prašomas pateikti pasiūlymas nedaro finansinio poveikio;
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15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas rekomendacijas Komisijai ir 
Tarybai.



PE657.490v01-00 8/14 PR\1214027LT.docx

LT

PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS.
REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO

A. PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

Siekiant numatyti tinkamą ir veiksmingą su tiesiogiai transliuojamais sporto renginiais 
susijusių teisių apsaugą, reikėtų iš dalies pakeisti dabartinę Sąjungos teisinę sistemą,. Tai turi 
būti pasiekta vadovaujantis šiais tikslais ir principais:

 tobulinti dabartinę intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su tiesiogiai 
transliuojamais sporto renginiais, įgyvendinimo teisinę sistemą ir užtikrinti jos 
veiksmingumą, atsižvelgiant į konkretų tiesiogiai transliuojamų sporto renginių ir 
ypač trumpalaikės jų vertės pobūdį;

 išaiškinti dabartinius teisės aktus ir priimti konkrečias priemones, siekiant užtikrinti, 
kad būtų nedelsiant pašalintas neteisėtas tiesiogiai transliuojamų sporto renginių 
turinys ar būtų panaikinta prieiga prie jo, kad būtų veiksmingai kovojama su 
neteisėtu tiesioginiu sporto renginių transliavimu;

 nepažeidžiant bendrosios Sąjungos sistemos, kuri bus nustatyta Skaitmeninių 
paslaugų akte, labiau suderinti procedūras ir taisomąsias priemones Sąjungoje, kad 
būtų padidintas priemonių įgyvendinimo efektyvumas, taip pat ir tarpvalstybiniame 
kontekste;

 tobulinti vykdymo užtikrinimo priemones, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
tikruoju laiku pašalinti neteisėtą tiesiogiai transliuojamų sporto renginių turinį, 
atsižvelgiant į poreikį priimti veiksmingus pranešimų ir turinio šalinimo 
mechanizmus, kurie reiškia, kad reikia nedelsiant imtis priemonių;

 suderinti neatidėliotinų ir pritaikomų blokavimo procedūrų naudojimą, kai 
pasikartoja jau nustatyti pažeidimai, kad būtų sudarytos sąlygos tikruoju laiku 
blokuoti prieigą prie neteisėtų tiesioginių sporto renginių transliacijų, remiantis 
„tiesiogiai transliuojamo turinio“ blokavimo nurodymų ir „dinamiškų draudimų“ 
modeliu;

 užtikrinti, kad imantis priemonių būtų atsižvelgiama į pažeidimo aprėptį, mastą ir 
pasikartojimą, ir orientuotis į profesionalias neteisėtas transliacijas, neįtraukiant 
neteisėtos mėgėjiškos sporto renginių filmuotos medžiagos įrašymo ir skelbimo;

 užtikrinti, kad priemonės, kurias ketinama pasiūlyti, būtų proporcingos ir jomis būtų 
užtikrinta tinkama poreikio, kad įgyvendinimo priemonės būtų veiksmingos, ir 
poreikio apsaugoti trečiųjų šalių teises pusiausvyra;

 pritaikant teisinę sistemą priimti ne teisėkūros priemones, įskaitant tvirtesnį valstybių 
narių valdžios institucijų bei teisių turėtojų ir tarpininkų bendradarbiavimą.

B. SIŪLOMI VEIKSMAI

Nepažeidžiant bendrųjų taisyklių dėl interneto tarpininkų naudojamo kovos su neteisėtu 
turiniu internete būdo, kurios bus pakeistos pagal būsimą Skaitmeninių paslaugų aktą, 
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Direktyva 2000/31/EB (Direktyva dėl elektroninės komercijos) turėtų būti iš dalies pakeista 
arba į Sąjungos teisės aktus turėtų būti įtrauktos konkrečios nuostatos dėl sporto renginių 
organizatorių teisių, siekiant:

 išaiškinti Direktyvos dėl elektroninės komercijos 14 straipsnyje pateiktos frazės 
„nedelsdamas imtis priemonių“, susijusios su interneto tarpininku, reikšmę, kad žodis 
„nedelsdamas“ reiškia „iš karto gavus teisių turėtojų pranešimą apie pažeidimą ir ne 
vėliau kaip praėjus 30 min nuo sporto renginio pradžios“;

 sudaryti galimybę vykdyti tikralaikes turinio pašalinimo procedūras, orientuotas į 
neteisėtą tiesiogiai transliuojamų sporto renginių turinį, jeigu nekyla abejonių dėl 
teisės nuosavybės ir to, kad nesuteiktas leidimas turiniui transliuoti;

 užtikrinti, kad veiksmai, kurių ketina imtis tarpininkai, būtų veiksmingi, pagrįsti, 
proporcingi ir tinkami, atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą ir mastą; užtikrinti, kad, 
pvz., blokuojant prieigą prie neteisėto turinio arba pašalinant jį nebūtų reikalaujama 
blokuoti visos platformos, kurioje teikiamos teisėtos paslaugos, nes tai būtų 
neproporcinga, jei konkrečiame serveryje teikiamų neteisėtų paslaugų proporcija 
nerodo, kad teisėtos paslaugos prieinamos tik atsitiktinai;

 numatyti paramą įgyvendinimo sprendimams, pvz., sudarant suinteresuotųjų subjektų 
tarpusavio susitarimus; atsižvelgdama į tai, Komisija turėtų pranešti apie transliacijų 
teikėjų prievolės tikruoju laiku šalinti turinį tinkamumą ir poveikį ir turėtų juos 
įvertinti;

Direktyva 2004/48/EB (IPRED) turėtų būti iš dalies pakeista, siekiant:

 suteikti galimybę atitinkamai teisminei ar administracinei institucijai priimti draudimą, 
pagal kurį būtų reikalaujama, kad būtų tikruoju laiku blokuojama prieiga prie neteisėto 
tiesiogiai transliuojamo sporto renginių turinio internete ir jis būtų pašalintas;

 leisti naudoti turinio blokavimo draudimus, kurie galioja visos tiesioginės sporto 
renginio transliacijos metu, tačiau galioja tik tiek, kiek trunka tiesioginė transliacija, 
taigi pažeidimą padariusi svetainė blokuojama tik vykstant renginiui; tokie draudimai 
turėtų būti taikomi laikinai;

 suderinti teisės aktus, kuriais tiesiogiai transliuojamų sporto renginių kontekste būtų 
suteikiama galimybė taikyti draudimus, kuriais vadovaujantis turėtų būti blokuojama 
prieiga ne tik prie pažeidimą padariusios svetainės, bet ir bet kurios kitos tokį pat 
pažeidimą padariusios svetainės, neatsižvelgiant į domeno vardą arba naudojamą IP 
adresą ir nereikalaujant išduoti naujo draudimo;

 nurodyti, kad gavus pranešimą neteisėtas turinys turėtų būti nedelsiant ir ne vėliau 
kaip per 30 minučių nuo renginio pradžios pašalintas jeigu nekyla abejonių dėl to, kam 
priklauso turinys ir ar teisių turėtojai davė tiesioginį ar netiesioginį sutikimą, kad šis 
turinys būtų viešai prieinamas; didelį dėmesį reikėtų skirti teisių turėtojams, kad būtų 
užkirstas kelias bet kokiam teisėto turinio pašalinimui; tuo tikslu blokuojant prieigą 
prie neteisėto turinio arba jį pašalinant iš esmės neturėtų reikėti užblokuoti prieigos 
prie serverio, kuriame teikiamos teisėtos paslaugos ir saugomas turinys;
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 stiprinti valstybių narių valdžios institucijų bendradarbiavimą, be kita ko, keičiantis 
duomenimis ir geriausia patirtimi ir kuriant nacionalinių valdžios institucijų tinklą; 
Komisija turėtų įvertinti nepriklausomos administracinės institucijos, kuri vykdymo 
užtikrinimo sistemoje turėtų atlikti svarbų vaidmenį, visų pirma greito vykdymo 
užtikrinimo, pvz., tiesiogiai transliuojamų sporto renginių turinio piratavimo internete 
atveju, skyrimo kiekvienoje valstybėje narėje pridėtinę vertę;

 stiprinti tarpininkų ir teisių turėtojų bendradarbiavimą, be kita ko, skatinant sudaryti 
susitarimo memorandumus, kuriuose gali būti numatyta konkreti pranešimo ir 
veiksmų procedūra;
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Sportas visuomenėje atlieka svarbų vaidmenį. Naudojantis sporto renginiais galėtų būti 
finansuojama kita veikla, kuri būtų naudinga visiems ir galėtų, pvz., apimti valstybių 
mokestines pajamas. Šiuo metu didžiausią teisių turėtojų pajamų dalį (80 proc.) sudaro 
transliacijos teisės, tačiau šioms pajamoms kenkia neteisėtas naudojimasis sporto renginių 
transliacijomis.

Skaitmeninio sporto renginių transliacijų piratavimas nuolat kinta dėl savo masto ir 
naudojamų technologijų, taip pat pažeidėjų taikomų būdų ir taktikos teisėtam signalui 
užfiksuoti ir informacijos bei signalų transliavimo priemonių; Esama skirtingų piratavimo 
šaltinių ir formų (atsisiuntimas, srautinis siuntimas, interneto protokolo televizija (IPTV1), 
todėl skiriasi galimi sprendimai. Pvz., vietoje nufilmuota medžiaga arba tarp žiūrovų esančių 
asmenų vykdomas tiesioginis srautinis siuntimas skiriasi nuo tiesioginės televizijos 
transliacijos perdavimo internete (pirmuoju atveju transliavimo teisė nepažeista, todėl 
intelektinės nuosavybės teisės įgyvendinimo taisyklės netaikomos ir gali būti teikiama 
pirmenybė sutarčių teisės įgyvendinimui).

Šis klausimas sudėtingas ir pranešėjas norėtų daugiausia dėmesio skirti pagrindinei 
problemai, kuri kyla dėl paskirtų profesionalių svetainių, taikančių verslo modelį, kuris 
finansuojamas iš mokesčių arba reklamų, kurios suteikia prieigą prie neteisėto sporto turinio, 
t. y. veiklos, kurią daugiausia vykdo nusikalstamos organizacijos, ir ji turėtų būti skiriama nuo 
gerbėjų dalijimosi nuotraukomis. Tai, kad nemokamos transliacijos taip pat smarkiai kenčia 
nuo piratavimo, rodo, kad sporto renginių transliacijų piratavimas nėra altruistinė veikla ir 
negalėtų būti laikoma tik atsaku dideliems sporto renginių stebėjimo prenumeravimo 
mokesčiams. Tai – neteisėta veikla, kurią vykdant pajamos gaunamos skirtingais būdais 
(tiesiogiai, pvz., iš prenumeratos mokesčių arba netiesiogiai, pvz., iš reklamos, platinant 
kenkimo programinę įrangą) ir kuri vykdoma siekiant didelio pelno iš naudojimosi teisėtai 
nepriklausančiomis teisėmis; šis pelnas nebus reinvestuotas. Pranešėjas nori daug dėmesio 
skirti ne pavieniams asmenims (gerbėjams), kurie gali nežinoti, kad žiūri neteisėtą turinį, o 
profesionaliems piratams, kurie vykdo didelio masto pažeidimus.

Taip pat, kaip Europolas nurodė neseniai atliktame tyrime2, vartotojams kyla reali grėsmė: 
nemokamų taikomųjų programų kenkimo programinės įrangos poveikis, kreditinės kortelės 
duomenų vagystė ir pan.

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, pranešėjas mano, kad reikėtų kovoti su neleistinu 
sporto renginių transliacijų platinimu.

Atsižvelgiant į tai, būtina suprasti pagrindines problemas, kad būtų nuspręsta, ar jau yra 
teisinių kovos su šia problema priemonių, kokius teisinės sistemos trūkumus reikia pašalinti 
ir, galiausiai, kokie yra galimi sprendimai.

1 Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia taisykles pažeidžianti IPTV, žr. Europos Sąjungos intelektinės 
nuosavybės tarnybos (2019 m.) 2019 m. lapkričio mėn. ataskaitą „Neteisėta IPTV Europos Sąjungoje. 
Internetinių verslo modelių, pažeidžiančių intelektinės nuosavybės teises, moksliniai tyrimai“.
2 EUIPO ir EUROPOLAS (2019 m.), „Vertinimas dėl intelektinės nuosavybės nusikaltimų grėsmės“.
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Kylančios problemos

Pagrindinė sporto renginių organizatorių problema yra susijusi su tiesiogiai transliuojamų 
sporto renginių, kurių ekonominė vertė priklauso nuo tiesioginės transliacijos, piratavimu. Tai 
taikytina, pvz., futbolo rungtynėms, bokso kovoms ar dviračių varžyboms. Kitaip nei kito 
turinio, kaip antai filmų, serialų ar knygų (ir galbūt tokių sporto renginių kaip dailiojo 
čiuožimo varžybos, kuriose naudojama choreografija, kelianti susidomėjimą ir išlaikanti vertę 
net ir daugelį metų po renginio) atveju didžiausia žala daroma vykstant renginiui, o laikas, per 
kurį galima imtis veiksmų dėl piratavimo, yra trumpas – iš esmės tol, kol vyksta renginys. 
Atsižvelgiant į konkretų tiesioginės sporto renginio transliacijos pobūdį, tinkami taisomieji 
veiksmai turėtų būti skubus neleistinos transliacijos nutraukimas, kol ji neprarado savo vertės.

Paprastai imantis dabartinių vykdymo užtikrinimo priemonių kyla problema, kad jos 
įgyvendinamos per vėlai: civilinės vykdymo užtikrinimo priemonės, kaip antai pranešimo ir 
turinio pašalinimo mechanizmai ir draudimai trunka palyginti ilgai ir faktiškai turinys 
pašalinimas arba prieiga prie jo panaikinama per vėlai.

Pranešėjas mano, kad reikėtų rasti sprendimą, kuriuo būtų sudarytos sąlygos nedelsiant 
nutraukti pažeidimą; vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad šis sprendimas turėtų būti ribotai taikomas 
tiesioginėms sporto renginių transliacijoms ir pagrįstas pirmiau nurodytu konkrečiu jų 
pobūdžiu; kartu turėtų būti taikomos tinkamos ir veiksmingos apsaugos priemonės.

Dabartinė Sąjungos teisės aktų sistema

Galimybė įgyvendinti teises

Sporto renginiai per se nėra saugomi autorių teisių, nes jie nepriskiriami autorių teisių 
saugomiems „kūriniams“3; vis dėlto ESTT byloje dėl „Premier“ lygos4 nusprendė, kad „šiuo 
aspektu reikia pažymėti, kad ˂...˃ Sąjunga prisideda prie Europos sporto reikalų skatinimo, 
kartu atsižvelgdama į jo specifinį pobūdį, savanoriška veikla paremtas struktūras bei jo 
socialinę ir švietimo funkciją“. Kitaip tariant, valstybės narės gali priimti autorių teisėms 
prilygstančias nacionalines taisykles, kuriomis sporto renginiams būtų taikoma teisinė 
apsauga. Kai kurios valstybės narės priėmė konkrečias taisykles. Italijos teisės aktuose 
priimta nauja gretutinė teisė autorių teisėms, kuria saugomos sporto audiovizualinės teisės, 
kuriomis gali naudotis sporto renginių organizatoriai. Prancūzijoje Prancūzijos sporto 
kodekse5 (kuris neįtrauktas į autorių teisių teisės aktus) numatyta apsauga, pagal kurią sporto 
renginių organizatoriams suteikiama teisė naudotis savo organizuojamais renginiais. Sui 
generis teisė suteikia monopolinę teisę transliuoti savo renginį. Šia konkrečia teise galima 
naudotis imantis tiesioginių veiksmų prieš ją pažeidusią svetainę. Vis dėlto kyla klausimas dėl 
bendrosiomis teisės normomis pagrįstų veiksmų veiksmingumo. Portugalijoje numatyta 
speciali taisyklė, pagal kurią saugomi sporto renginių organizatoriai.

3 Žr. sujungtas bylas C- 403/08 ir 429/08 Football Association Premier League Ltd ir kiti prieš QC Leisure ir 
kitus ir Karen Murphy prieš Media Protection Services Ltd (2011 m.) ECR-I-9083. ESTT byloje dėl „Premier“ 
lygos (C-403/08) nusprendė, kad „kad sporto rungtynės neturėtų būti traktuojamos kaip intelektinės veiklos 
rezultatas, galintis būti kvalifikuojamas kūriniu Direktyvos dėl autorių teisių prasme. Tai ypač taikytina futbolo 
rungtynėms, reglamentuojamoms žaidimo taisyklių, kurios nepalieka kūrybinės laisvės autorių teisių prasme. 
Esant šioms aplinkybėms, šios rungtynės negali būti saugomos autorių teisių.“ 
4 Žr. bylą C-403/08.
5 Prancūzijos sporto kodekso L 333-1 straipsnio 1 dalis.
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Be to, nors pats sporto renginys negali būti saugomas jokių intelektinės nuosavybės teisių6, 
sporto renginio įrašas arba jo transliacija yra saugomi Sąjungos teisės. Jeigu įrašas atitinka 
unikalumo lygį (o taip paprastai būna7), audiovizualinis sporto renginių įrašas yra saugomas 
autorių teisių. Gretutinės teisės taikomos audiovizualinių kūrinių gamintojams už pirmąjį jų 
audiovizualinių kūrinių įrašą ir transliuotojams už transliavimo signalą8. Šią teisę turės sporto 
renginių organizatoriai, jeigu jie veiks kaip audiovizualinio renginio nušvietimo spaudoje 
gamintojai arba transliuotojai arba jeigu jie gaus šią teisę pagal sutartį. Sporto renginių 
organizatoriai didelę savo pajamų dalį gauna iš transliavimo teisių pardavimo.

Todėl sporto renginių organizatoriai gali įgyvendinti teises, kuriomis remdamiesi jie gali imtis 
veiksmų dėl neleistino jų organizuojamo sporto renginio, įskaitant tiesiogiai transliuojamus 
renginius, transliavimo. Teisinės apsaugos priemonės yra priimtos ir teisinė sporto renginių 
organizatorių apsauga yra pakankama, todėl nebūtina sukurti naujos teisės.

Teisių įgyvendinimas neveiksmingas tiesiogiai transliuojamų renginių atveju

Sąjungos teisės aktuose jau numatyta bendra sistema, pagal kurią teisių turėtojams suteikiama 
galimybė imtis vykdymo užtikrinimo priemonių, įskaitant neteisminius mechanizmus. 
Direktyvoje dėl elektroninės komercijos9 numatyta horizontalioji priemonė, pagal kurią tam 
tikri internetinių paslaugų teikėjai turi nedelsdami imtis priemonių panaikinti jų saugomą 
informaciją arba atimti galimybę ja naudotis, kai bus gauti pranešimai (pranešimo ir turinio 
pašalinimo mechanizmas)10; konkrečiu intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų atveju 
2004 m. balandžio 11 d. Direktyvos dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (IPRED)11 11 
straipsnyje numatyta, kad kompetentingos teismo institucijos gali nustatyti draudimą 
tiesioginiam pažeidėjui ir tarpininkams, kurio paslaugomis naudojasi trečioji šalis, 
pažeisdama teisių turėtojo teises. Direktyvos dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 9 
straipsnyje numatyta galimybė nustatyti laikinąjį draudimą, skirtą užkirsti kelią gresiančiam 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui arba taikyti draudimą tęsti pažeidimą. Informacinės 
visuomenės direktyvos12 8 straipsnyje numatyta galimybė nustatyti draudimą tarpininkams, 
kurių paslaugomis tretieji asmenys naudojasi autorių teisėms ar gretutinėms teisėms pažeisti.

Nepaisant to, kad taikoma ši sistema, pranešimo ir turinio pašalinimo mechanizmai ir 
draudimo mechanizmai yra riboti, ypač kalbant apie tiesiogiai transliuojamus renginius. Dėl 
to, kad pažeidimus vykdančios svetainės pavėluotai reaguoja į pranešimus pašalinti turinį, 
pranešimų ir veiksmų procedūros gali tapti neveiksmingos. Draudimo mechanizmai, 
atsižvelgiant į jų procedūros trukmę, nėra suderinami su savalaikėmis taisomosiomis 
priemonėmis, kurias būtina taikyti tiesiogiai transliuojamų sporto renginių atveju.

6 Kaip ESTT patvirtino byloje C403/08:„Sąjungos teisė [sporto renginių] nesaugo pagal jokią kitą teisę 
intelektinės nuosavybės srityje“.
7 Žr. Tyrimą dėl sporto renginių organizatorių teisių Europos Sąjungoje, T. M. C. Asser Instituut / Asero 
tarptautinis sporto teisės centras ir informacijos teisės institutas, Amsterdamo universitetas, 2014 m. 
vasario mėn. p. 53.
8 Žr. Informacinės visuomenės direktyvos 2 ir 3 straipsnius ir Nuomos teisių direktyvos 9 straipsnį.
9 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės prekybos 
direktyva).
10 14 straipsnio 1 dalies b punktas. 
11 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės 
teisių gynimo.
12 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB 2001 m. gegužės 22 d. dėl autorių teisių ir gretutinių 
teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo.
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Nacionaliniu lygmeniu parengti sprendimai 

Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje parengta „tiesioginių blokavimo nurodymų“ praktika, kuri 
taikoma iš karto, tačiau ribotą laiką (kol vyksta tiesiogiai transliuojamas sporto renginys). Ji 
neorientuota į atskiras svetaines, bet į keletą IP adresų apimančius serverius, iš kurių srautiniu 
būdu siunčiamas turinys. Į neteisėto srautinio siuntimo platintoją, t. y. srautinio siuntimo 
serverį, orientuota vykdymo užtikrinimo procedūra yra veiksmingesnė, tačiau gali būti 
neproporcinga ir pažeisti trečiosios šalies teises, nes blokuojant serverį galėtų būti 
užblokuotas ir teisėtas serveryje saugomas turinys.

Kitose valstybėse narėse buvo parengtos administracinės procedūros ir savanoriškos 
priemonės. Italijoje ir Graikijoje priimta administracinė blokavimo sistema. Portugalijoje 
savanoriškas suinteresuotųjų subjektų susitarimas ir administracijos dalyvavimas suteikia 
galimybę tikruoju laiku blokuoti srautinį siuntimą. Danijoje Sprendimų dėl galimybės 
pasinaudoti paslaugomis, kuriomis pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, blokavimo 
priėmimo elgesio kodeksu, kurį sudarė Telekomunikacijų pramonės asociacija ir Danijos 
teisių aljansas ir kuris persvarstytas 2020 m. gegužės mėn., siekiama supaprastinti blokavimą.

Komisijos gairėse dėl Direktyvos dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo13 pripažįstamas 
draudimų, kuriais konkrečiai siekiama užkirsti kelią dubliavimui, – dinaminių (blokavimo) 
draudimų – priimtinumas. Keliose valstybėse narėse jau nustatyta daug dinaminių draudimų, 
tačiau skiriasi jų aprėptis ir tikslas. Reikėtų sustiprinti ir suderinti galimybę tokius draudimus 
taikyti visose valstybėse narėse.

Priemonės, kuriomis būtų užtikrinti neatidėliotini veiksmai ir neatidėliotinas turinio 
pašalinimas, turi būti taikomos kartu su apsaugos priemonėmis, įskaitant skaidrumo 
reikalavimus.

Išvada

Pranešėjas pateikia išvadą, kad tiesiogiai transliuojamų sporto renginių turinio piratavimas yra 
reali problema, turinti svarbių padarinių. Ši problema ateityje nemažės ir ją reikėtų išspręsti. 
Pranešėjas laikosi nuomonės, kad pagal dabartinę teisinę sistemą sudaromos nepakankamos 
sąlygos veiksmingai apsaugoti tiesiogiai transliuojamus sporto renginius. Vis dėlto jis 
įsitikinęs, kad šią problemą galima išspręsti ne sukuriant naują teisę sporto renginių 
organizatoriams, bet gerinant esamų teisių įgyvendinimą, kad jų būtų veiksmingai ir 
visapusiškai laikomasi.

Todėl pranešėjas laikosi nuomonės, kad Parlamentas turėtų paraginti Komisiją išaiškinti ir 
pritaikyti galiojančius teisės aktus, kad būtų galima nedelsiant įgyvendinti tiesiogiai 
transliuojamų sporto renginių teises, įskaitant galimybę nustatyti draudimą, kuriuo būtų 
reikalaujama tikruoju laiku blokuoti prieigą prie neleistino tiesiogiai transliuojamo sporto 
turinio internete ir jį pašalinti. Taip pat ragina priimti priemones, kuriomis būtų remiamas 
suinteresuotųjų subjektų savanoriškų susitarimų rengimas ir nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimas.

13 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės 
teisių gynimo tam tikrų aspektų taikymo gairės“ (COM(2017)708).


