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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par sporta pasākumu organizatoru problēmām digitālajā vidē
(2020/2073(INL))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/790 (2019. gada 
17. aprīlis) par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza 
Direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/48/EK (2004. gada 
29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/31/EK (2000. gada 
8. jūnijs) par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo 
īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību)3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/29/EK (2001. gada 
22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas 
sabiedrībā4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/13/ES (2010. gada 
10. marts) par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos 
aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu 
(Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva)5,

– ņemot vērā Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/334 (2018. gada 1. marts) par pasākumiem 
efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē6 un Komisijas 2017. gada 28. septembra 
paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai "Cīņa pret nelikumīgu saturu tiešsaistē: tiešsaistes platformu atbildības 
kāpināšana" (COM(2017)0555),

– ņemot vērā Komisijas deklarāciju par sporta pasākumu organizatoriem, kas pievienota 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta normatīvajai rezolūcijai par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū7,

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 29. novembra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai "Norādījumi par dažiem 
aspektiem saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/48/EK par 

1 OV L 130, 17.5.2019., 92. lpp.
2 OV L 157, 30.4.2004., 45. lpp.
3 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
4 OV L 167, 22.6.2001., 1. lpp.
5 OV L 095, 15.4.2010., 1. lpp.
6 OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp.
7 P8_TA(2019)0231.
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intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu" (COM(2017)0708),

– ņemot vērā 2018. gada 25. jūnija Saprašanās memorandu par tiešsaistes reklāmu un 
intelektuālā īpašuma tiesībām, ko koordinē Eiropas Komisija, un Komisijas ziņojumu 
par to, kā darbojas Saprašanās memorands par tiešsaistes reklāmu un intelektuālā 
īpašuma tiesībām (SWD(2020)0167/2),

– ņemot vērā Reglamenta 47. un 54. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā digitālās vides attīstība ir atvieglojusi visiem līdzjutējiem piekļuvi sporta 
pasākumiem ar visu veidu ierīcēm un veicinājusi jaunu tiešsaistes uzņēmējdarbības 
modeļu izstrādi; tā kā vienlaikus tā ir sekmējusi sporta raidījumu nelikumīgu pārraidi 
internetā gan Savienībā, gan ārpus tās;

B. tā kā sporta pasākumu nelikumīga pārraide ne vien rada būtisku ekonomisku kaitējumu 
nozarei, jo tiek zaudēti abonēšanas un reklāmas ieņēmumi, bet ir arī daļa no noziedzīgu 
organizāciju darbības, kas arī kaitē patērētājiem;

C. tā kā atšķirībā no citām nozarēm lielākā daļa no sporta pasākumu pārraidīšanas vērtības 
slēpjas apstāklī, ka translācija notiek tiešraidē, un lielākā daļa šīs vērtības tiek zaudēta, 
kad pasākums beidzas; tā kā līdz ar to un tikai šajā kontekstā ir ātri jārīkojas, lai izbeigtu 
sporta pasākumu nelikumīgu pārraidīšanu internetā;

D. tā kā rīcība būtu jāvērš pret satura nelikumīgas straumēšanas pamatcēloņiem, proti, 
nelikumīgu tīmekļvietņu iespējotājiem, nevis personām, kuras negribot un nezinot tiek 
iesaistītas nelikumīgā straumēšanā;

E. tā kā būtu jānodala visa sporta pasākuma profesionāla nelikumīga pārraide no īsām 
sekvencēm, kas tiek kopīgotas starp līdzjutējiem un attiecas uz līdzjutēju kultūru, un no 
satura, ko žurnālisti izmanto, lai informētu plašu sabiedrību, kā noteikts Audiovizuālo 
mediju pakalpojumu direktīvā;

F. tā kā autortiesību aizsardzība saskaņā ar Savienības tiesību aktiem neattiecas uz sporta 
pasākumiem kā tādiem, bet attiecas uz to audiovizuālu ierakstīšanu un pārraidi; tā kā 
Savienības tiesību aktos nav paredzēta sporta pasākumu organizatoru saskaņota 
aizsardzība; tā kā dažu dalībvalstu tiesību aktos tomēr ir paredzēta īpaša sporta 
pasākumu organizatoru aizsardzība;

G. tā kā Savienības tiesību akti paredz vispārēju satvaru brīdināšanas un rīcības 
mehānismiem, kas ļauj izņemt nelikumīgu informāciju, ko glabā starpnieki, vai atspējot 
piekļuvi šādai informācijai; tā kā Savienības tiesību akti paredz civiltiesiskus izpildes 
pasākumus, ko tiesu vai administratīvas iestādes var veikt, lai novērstu vai bloķētu 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus;

H. tā kā pašreizējais tiesiskais regulējums tomēr nepieļauj tūlītēju rīcību, kas vajadzīga, lai 
novērstu sporta pasākumu nelikumīgu tiešraidi; tā kā dalībvalstis turklāt ir pieņēmušas 
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noteikumus par brīdināšanas un rīcības mehānismiem, kas nav saskaņoti;

Ievads un vispārīgas piezīmes

1. prasa Komisijai bez liekas kavēšanās iesniegt tiesību aktu priekšlikumus, ievērojot 
pielikumā izklāstītos ieteikumus;

Sporta pasākumi un intelektuālā īpašuma tiesības

2. atzīst, ka intelektuālā īpašuma tiesības sporta pasākumu organizatoriem ir svarīgas, jo to 
izmantošana ir ienākumu avots, īpaši saistībā ar to sporta pasākumu translēšanas tiesību 
licencēšanu, kurus tie organizē;

Tiešraides sporta pasākumu interneta pirātisms 

3. uzskata, ka to sporta pasākumu interneta pirātisma apkarošana, kuri tiek pārraidīti 
tiešraidē un kuru ekonomiskā vērtība slēpjas dzīvajā translācijā, ir galvenā problēma, ar 
ko saskaras sporta pasākumu organizatori;

Vajadzība pēc tiesību efektīvas piemērošanas

4. uzsver, ka, ņemot vērā tiešraides sporta pasākumu īpašo raksturu un to, ka to vērtība 
galvenokārt ir ierobežota ar attiecīgā sporta pasākuma norises ilgumu, izpildes 
procedūrām jābūt pēc iespējas ātrākām un jāļauj nekavējoties izņemt nelikumīgu saturu;

5. tomēr uzskata, ka pašreizējais tiesiskais regulējums attiecībā uz rīkojumiem un 
informēšanas un izņemšanas mehānismiem neļauj efektīvi un savlaicīgi piemērot 
tiesības, lai novērstu sporta pasākumu nelikumīgu tiešraidi; tāpēc uzskata, ka ir 
jāpieņem konkrēti pasākumi, kas īpaši attiektos uz sporta pasākumu tiešraidēm, lai 
pielāgotu pašreizējo tiesisko regulējumu šīm specifiskajām problēmām un ļautu 
nekavējoties izņemt no tīmekļvietnēm nelikumīgas sporta pasākumu translācijas; 
uzskata, ka mērķim būtu jābūt izņemšanai reāllaikā;

Tiesību piemērošana pārrobežu kontekstā 

6. uzsver arī, ka Savienības tiesību aktos paredzētais vispārējais satvars netiek vienādi 
piemērots saskaņā ar valsts tiesību aktiem un ka civilprocess un informēšanas un 
izņemšanas mehānismi dažādās dalībvalstīs atšķiras; uzskata, ka pārrobežu kontekstā 
trūkst izpildes instrumentu efektivitātes; aicina turpināt procedūru un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu saskaņošanu Savienībā šajā konkrētajā kontekstā;

Brīdināšanas un rīcības procedūras

7. atgādina, ka Direktīva par elektronisko tirdzniecību paredz, ka dažiem tiešsaistes 
pakalpojumu sniedzējiem ir jārīkojas ātri, lai izņemtu nelikumīgu informāciju vai 
atspējotu piekļuvi šādai informācijai, ko tie glabājuši, no tiem iesniegtiem 
paziņojumiem iegūstot faktiskas ziņas par šādu informāciju; tomēr uzskata, ka 
pašreizējā informēšanas un izņemšanas procedūra neļauj panākt ātru izpildi veidā, kas 
nodrošinātu efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ņemot vērā tiešraides sporta 
pasākumu īpatnības;
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8. aicina Komisiju ierosināt konkrētus pasākumus, kas būtu īpaši pielāgoti tiešraides sporta 
pasākumiem un ļautu nekavējoties izņemt saturu vai atspējot piekļuvi saturam, tostarp 
procedūru satura izņemšanai reāllaikā; 

Bloķēšanas rīkojumi 

9. norāda, ka rīkojumu izpildes procedūras ir samērā garas un nespēj atrisināt specifisko 
sporta pasākumu nelikumīgas translēšanas problēmu; uzsver, ka pastāv valsts līmenī 
izveidota prakse, piemēram, tiešraides bloķēšanas rīkojumi un dinamiskie rīkojumi, kas 
ir izrādījušies piemēroti risinājumi sporta pasākumu translēšanas pirātisma efektīvākai 
apkarošanai; aicina Savienības tiesību aktos ieviest rīkojumu izpildes procedūras, kuru 
mērķis būtu reāllaikā bloķēt piekļuvi nelikumīgam tiešraides sporta saturam internetā 
vai to izņemt, pamatojoties uz tiešraides bloķēšanas rīkojumu un dinamisko rīkojumu 
modeli;

Garantijas

10. uzsver, ka ir jāparedz garantijas, lai nodrošinātu, ka tiesiskajā regulējumā tiek ievērots 
pareizais līdzsvars starp vajadzību nodrošināt izpildes pasākumu efektivitāti un 
vajadzību aizsargāt trešo personu tiesības;

Sporta pasākumu organizatoru blakustiesības un sui generis tiesības

11. norāda, ka Savienības tiesību aktos nav paredzētas sporta pasākumu organizatoru 
blakustiesības, bet dažas dalībvalstis savos tiesību aktos ir ieviesušas īpašas tiesības 
sporta pasākumu organizatoriem, tostarp jaunas autortiesību blakustiesības;

12. uzskata, ka jaunu tiesību radīšana sporta pasākumu organizatoriem Savienības tiesību 
aktos neatrisinās problēmu, ar kuru tie saskaras, proti, savu pašreizējo tiesību efektīvas 
un savlaicīgas piemērošanas trūkumu; tāpēc uzskata, ka ar priekšlikumu nav jācenšas 
ieviest jaunas tiesības;

Citi pasākumi 

13. aicina veicināt sadarbību starp dalībvalstu iestādēm, kā arī starp tiesību subjektiem un 
starpniekiem; turklāt aicina Komisiju savas kompetences robežās atbalstīt dalībvalstu 
centienus uzlabot pastāvošo infrastruktūru;

Noslēguma aspekti 

14. uzskata, ka pieprasītajam priekšlikumam nebūs finansiālas ietekmes;

15. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un pielikumā izklāstītos ieteikumus nosūtīt 
Komisijai un Padomei.
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PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM:
IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU

A. PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA PRINCIPI UN MĒRĶI

Lai tiešraides sporta pasākumu jomā nodrošinātu tiesību juridisko aizsardzību, kas būtu 
atbilstoša un efektīva, ir jāgroza Savienības pašreizējais tiesiskais regulējums. Tas jādara, 
ņemot vērā šādus mērķus un principus:

 uzlabot un padarīt efektīvu pašreizējo tiesisko regulējumu par intelektuālā īpašuma 
tiesību piemērošanu tiešraides sporta pasākumu jomā, ņemot vērā tiešraides sporta 
pasākumu specifiku un jo īpaši to īstermiņa vērtību;

 precizēt spēkā esošos tiesību aktus un pieņemt konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka nekavējoties tiek izņemts nelikumīgs tiešraides sporta pasākumu saturs vai 
atspējota tiešsaistes piekļuve šādam saturam, lai efektīvi apkarotu sporta pasākumu 
nelikumīgu tiešraidi;

 neskarot digitālo pakalpojumu tiesību aktā nosakāmo vispārējo Savienības satvaru, 
turpināt Savienībā saskaņot procedūras un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai 
palielinātu izpildes instrumentu efektivitāti, tostarp pārrobežu kontekstā;

 uzlabot izpildes instrumentus, lai varētu nodrošināt nelikumīga tiešraides sporta 
satura izņemšanu reāllaikā, ņemot vērā, ka ir vajadzīgi efektīvi informēšanas un 
izņemšanas mehānismi, kas ļauj veikt tūlītējus pasākumus;

 saskaņot ātru un pielāgojamu bloķēšanas procedūru izmantošanu jau konstatētu 
atkārtotu pārkāpumu gadījumā, lai varētu reāllaikā bloķēt piekļuvi nelikumīgai 
tiešraides sporta pasākumu translācijai internetā, pamatojoties uz tiešraides 
bloķēšanas rīkojumu un dinamisko rīkojumu modeli;

 nodrošināt, lai regulējumā tiktu ņemts vērā pārkāpuma apmērs, nozīmīgums un 
atkārtošanās un tas būtu vērsts pret profesionālu nelikumīgu translāciju, izslēdzot 
sporta pasākumu nelikumīgu ierakstīšanu un ierakstu ievietošanu internetā amatieru 
līmenī;

 nodrošināt, lai ierosināmie pasākumi būtu samērīgi un tiktu saglabāts pareizais 
līdzsvars starp vajadzību nodrošināt izpildes pasākumu efektivitāti un vajadzību 
aizsargāt trešo personu tiesības;

 papildināt tiesiskā regulējuma pielāgošanu ar neleģislatīviem pasākumiem, tostarp 
ciešāku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un starp tiesību subjektiem un 
starpniekiem;

B. IEROSINĀMIE PASĀKUMI

Neskarot to, ka gaidāmā digitālo pakalpojumu tiesību akta satvarā tiks grozīti vispārējie 
noteikumi par veidu, kā tiešsaistes starpniekiem jāapkaro nelikumīgs tiešsaistes saturs, būtu 
jāgroza Direktīva 2000/31/EK (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) vai Savienības tiesību 
aktos jāiekļauj īpaši noteikumi par sporta pasākumu organizatoru tiesībām, lai:
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 precizētu Direktīvas par elektronisko tirdzniecību 14. pantā minēto jēdzienu "rīkojas 
ātri" attiecībā uz tiešsaistes starpniekiem, proti, paskaidrotu, ka "ātri" nozīmē "uzreiz 
pēc tiesību subjektu paziņojuma par pārkāpumu saņemšanas un ne vēlāk kā 
30 minūtes pēc sporta pasākuma sākuma";

 nodrošinātu procedūras nelikumīga tiešraides sporta satura izņemšanai reāllaikā ar 
noteikumu, ka nav šaubu par īpašumtiesībām un to, ka translācija ir neatļauta;

 nodrošinātu, ka pasākumi, kas jāveic starpniekiem, ir efektīvi, pamatoti, samērīgi un 
atbilstoši, ņemot vērā pārkāpuma smagumu un apmēru; nodrošinātu, ka, piemēram, 
piekļuves nelikumīgam saturam bloķēšanas vai šāda satura izņemšanas gadījumā nav 
jābloķē visa platforma, kurā ir arī likumīgi pakalpojumi, ņemot vērā, ka tas būtu 
nesamērīgi, ja vien nelikumīgo pakalpojumu īpatsvars konkrētā serverī neliecina, ka 
likumīgu pakalpojumu pieejamība ir tikai nejauša;

 nodrošinātu atbalstu izpildes risinājumiem, piemēram, privātiem līgumiem starp 
ieinteresētajām personām; šajā saistībā Komisijai būtu jāziņo un jānovērtē, cik 
lietderīgi ir uzlikt straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem pienākumu veikt izņemšanu 
reāllaikā un kāda ir tā ietekme.

Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu būtu jāgroza, lai:

 paredzētu iespēju, ka attiecīgā tiesu vai administratīvā iestāde var izdot rīkojumus, 
pieprasot reāllaikā bloķēt piekļuvi nelikumīgam tiešraides sporta saturam internetā vai 
to izņemt;

 atļautu izmantot bloķēšanas rīkojumus, kas ir spēkā visu sporta pasākuma tiešraides 
laiku, bet tikai tik ilgi, kamēr turpinās tiešraide, un tādējādi ļauj bloķēt pārkāpjošu 
tīmekļvietni vienīgi pasākuma norises laikā;  tiem būtu jābūt pagaidu rīkojumiem;

 saskaņotu tiesību aktus, kas tiešraides sporta pasākumu gadījumā ļauj izmantot 
rīkojumus, kuru izpilde nozīmē, ka tiek bloķēta piekļuve ne vien pārkāpjošajai 
tīmekļvietnei, bet arī jebkurai citai tīmekļvietnei, kurā konstatēts tāds pats pārkāpums, 
neatkarīgi no izmantotā domēna nosaukuma vai IP adreses un bez vajadzības izdot 
jaunu rīkojumu;

 precizētu, ka nelikumīgā satura izņemšanai jānotiek uzreiz pēc paziņojuma par 
pārkāpumu saņemšanas un ne vēlāk kā 30 minūtes pēc pasākuma sākuma, ja ir skaidri 
zināms, kam pieder saturs un ka tiesību subjekti nav devuši tiešu vai netiešu 
piekrišanu saturu darīt pieejamu sabiedrībai; būtu jāsniedz skaidras norādes tiesību 
subjektiem, lai nepieļautu likumīga satura izņemšanu; tāpēc, lai bloķētu piekļuvi 
nelikumīgam saturam vai to izņemtu, principā nebūtu jābloķē piekļuve serverim, kurā 
tiek mitināti likumīgi pakalpojumi un saturs;

 uzlabotu sadarbību starp dalībvalstu iestādēm, tostarp apmainoties ar datiem un 
paraugpraksi un izveidojot valstu iestāžu tīklu; Komisijai būtu jānovērtē pievienotā 
vērtība, ko sniegtu katrā dalībvalstī iecelta neatkarīga administratīva iestāde, kurai 
izpildes sistēmā būtu uzticēta noteikta loma, jo īpaši ātras izpildes gadījumā, 
piemēram, ja tiek konstatēts tiešraides sporta satura interneta pirātisms;
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 uzlabotu sadarbību starp starpniekiem un tiesību subjektiem, tostarp veicinot 
saprašanās memorandu noslēgšanu, kas varētu nodrošināt īpašu brīdināšanas un 
rīcības procedūru.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Sportam sabiedrībā ir svarīga nozīme. Sporta pasākumu translāciju varētu izmantot, lai 
finansētu citus pasākumus, kas dod labumu visiem un ietver, piemēram, nodokļu ieņēmumus 
valstīm. Mūsdienās tiesību subjektu ieņēmumu lielāko daļu (80 %) veido apraides tiesības, 
kas tiek pārkāptas, nelikumīgi retranslējot sporta pasākumus.

Sporta pasākumu translēšanas digitālā pirātisma problēma nepārtraukti attīstās gan mēroga un 
iesaistīto tehnoloģiju, gan to paņēmienu un taktikas ziņā, ko pārkāpēji izmanto, lai uztvertu 
likumīgus signālus un informācijas un signālu pārraides veidus. Ir dažādi pirātisma avoti un 
veidi (lejupielāde, straumēšana, IPTV1), kas nozīmē dažādus iespējamus risinājumus. 
Piemēram, pasākuma norises vietā uzņemti videomateriāli un dzīvā straumēšana, ko veic 
skatītāji, atšķiras no tiešraides televīzijas pārraižu laikā internetā iegūta satura (pirmajā 
piemērā apraides tiesības netiek pārkāptas, tāpēc netiek piemēroti intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības noteikumi, bet varētu tikt piemērota līgumtiesību izpilde).

Šis ir sarežģīts jautājums, un referents vēlas pievērsties galvenajai problēmai, ko rada īpašas 
profesionālas tīmekļvietnes, kuru uzņēmējdarbības modelis tiek finansēts no abonēšanas 
maksām vai reklāmas un kuras nodrošina piekļuvi nelikumīgam sporta saturam; tā ir darbība, 
ko galvenokārt īsteno noziedzīgas organizācijas un kas būtu jānošķir no fotoattēlu 
kopīgošanas līdzjutēju starpā. Tas, ka pirātisms lielā mērā skar arī bezmaksas pārraides, 
liecina, ka sporta pasākumu translēšanas pirātisms nav altruistiska darbība un, iespējams, nav 
vienīgi reakcija uz augstu abonēšanas maksu par sporta pasākumu vērošanu. Tā ir nelikumīga 
uzņēmējdarbība, kurā ieņēmumi tiek gūti dažādos veidos (tieši, piemēram, no abonēšanas 
maksas, vai netieši, piemēram, no reklāmas un ļaunprogrammatūras izplatīšanas), izmantojot 
nelikumīgi iegūtas tiesības, un kuras mērķis ir gūt lielu peļņu, kas netiek reinvestēta. 
Referents nevēlas vērsties pret vienkāršiem līdzjutējiem, kas, iespējams, pat neaptver, ka 
skatās nelikumīgu saturu, bet pret tiem profesionālajiem pirātiem, kas izdara liela apmēra 
pārkāpumus.

Kā minēts nesen veiktā pētījumā2 un kā norādījis Eiropols, patērētāji saskaras ar reālu risku, 
piemēram, ar ļaunprogrammatūru inficētām bezmaksas lietotnēm, kredītkaršu datu zādzībām 
utt.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents uzskata, ka sporta pasākumu pārraižu neatļauta 
izplatīšana ir jāapkaro.

Šajā kontekstā jāsaprot, kādas ir galvenās problēmas, lai noteiktu, vai to risināšanai jau ir 
pieejami juridiski instrumenti, kādi ir tiesiskajā regulējumā konstatētie trūkumi, kas jānovērš, 
un, visbeidzot, kādi ir iespējamie risinājumi.

Risināmā problēma

Galvenā problēma sporta pasākumu organizatoriem ir to sporta pasākumu pirātisms, kuri tiek 

1 Sīkāku informāciju par to, kā darbojas pārkāpjoša IPTV, sk. Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja 
ziņojumā "Nelegālā IPTV Eiropas Savienībā: pētījumā par tiešsaistes uzņēmējdarbības modeļiem, kas pārkāpj 
intelektuālā īpašuma tiesības", 2019. gada novembris.
2 EUIPO – Eiropols (2019), "Intelektuālā īpašuma noziegumu draudu novērtējums".
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pārraidīti tiešraidē un kuru ekonomiskā vērtība slēpjas tiešraidē. Tas attiecas, piemēram, uz 
futbola, boksa vai riteņbraukšanas sacensībām. Atšķirībā no cita satura, piemēram, filmām, 
seriāliem vai grāmatām (un, iespējams, tādiem sporta pasākumiem kā daiļslidošanas 
sacensības, kuru pamatā ir horeogrāfija, kas nezaudē savu nozīmi un vērtību daudzus gadus 
pēc pasākuma beigām), galvenais kaitējums tiek nodarīts notikuma laikā, un laiks, lai attiecīgi 
vērstos pret pirātismu ir īss un būtībā atbilst pasākuma ilgumam. Ņemot vērā tiešraides sporta 
pasākumu specifiku, attiecīgajam tiesiskās aizsardzības līdzeklim būtu jābūt neatļautās 
translācijas tūlītējai izbeigšanai, pirms tiešraide ir zaudējusi vērtību.

Pašreizējo izpildes pasākumu problēma parasti ir tā, ka tie tiek piemēroti par vēlu:  tādi 
civiltiesiski izpildes pasākumi kā informēšanas un izņemšanas mehānismi un rīkojumi ir 
samērā laikietilpīgi, un satura faktiskā izņemšana vai piekļuves atspējošana ir novēlota.

Referents uzskata, ka ir jāatrod risinājums, kas ļautu nekavējoties izbeigt pārkāpumu, tomēr 
jāuzsver, ka šim risinājumam būtu jāattiecas vienīgi uz tiešraides sporta pasākumiem un tas 
būtu jāpamato tikai ar šo pasākumu īpašo raksturu, kā minēts iepriekš, un jāpapildina ar 
atbilstošām un efektīvām garantijām.

Pašreizējā Savienības tiesiskā bāze

Aizsargājamu tiesību pieejamība

Uz sporta pasākumiem per se nevar attiekties autortiesību aizsardzība, jo tie nav "darbi", kas 
ir kvalificēti aizsardzībai saskaņā ar autortiesību aizsardzības tiesisko regulējumu3, tomēr 
Premjerlīgas lietā4 Tiesa ir nospriedusi, ka "sporta spēlēm kā tādām piemīt vienreizējs un šajā 
ziņā – oriģināls raksturs, kas tās var pārveidot par objektiem, kuri būtu darbu aizsardzībai 
līdzvērtīgas aizsardzības vērti, jo šo aizsardzību attiecīgajā gadījumā var piešķirt dažādas 
iekšējās tiesību sistēmas". Citiem vārdiem sakot, dalībvalstis var pieņemt valsts noteikumus, 
lai sporta pasākumiem piedāvātu autortiesībām pielīdzināmu tiesisku aizsardzību. Dažas 
dalībvalstis ir ieviesušas īpašus noteikumus. Itālija savos tiesību aktos ir ieviesusi jaunas 
autortiesību blakustiesības, kas nodrošina aizsardzību sporta audiovizuālajām tiesībām, kuras 
sporta pasākumu organizatori var izmantot. Francijas Sporta kodeksā5 ir paredzēta īpaša 
aizsardzība (ārpus autortiesību tiesiskā regulējuma), saskaņā ar kuru sporta pasākumu 
organizatoriem ir īpašumtiesības uz to organizēto sporta pasākumu apsaimniekošanu. Šīs sui 
generis tiesības piešķir organizatoriem monopolu uz tiesībām pārraidīt to organizētos 
pasākumus. Šīs īpašās tiesības var izmantot, lai iesniegtu tiešas prasības pret pārkāpjošām 
tīmekļvietnēm. Tomēr rodas jautājums par to, cik efektīvas ir saskaņā ar vispārējām tiesību 
normām iesniegtas prasības. Portugāle ir paredzējusi īpašu noteikumu, kas aizsargā sporta 
pasākumu organizatorus.

Turklāt, lai gan sporta pasākumus pašus par sevi nevar aizsargāt saskaņā ar intelektuālā 
īpašuma tiesībām6, sporta pasākumu ierakstus un pārraidi aizsargā Savienības tiesību akti. Ar 

3 Sk. spriedumu apvienotajās lietās C-403/08 un C-429/08 Football Association Premier League Ltd u. c./QC 
Leisure u. c un Karen Murphy/Media Protection Services Ltd (2011), ECR-I-9083. Premjerlīgas lietā (C-403/08) 
Tiesa ir nospriedusi, ka "sporta spēles nevar tikt uzskatītas par intelektuālo jaunradi, kas būtu kvalificējama kā 
darbi Direktīvas par autortiesībām izpratnē. Tas it īpaši ir spēkā attiecībā uz futbola mačiem, kas ir pakļauti 
spēles noteikumiem, neatstājot vietu brīvai jaunradei autortiesību izpratnē. Šādos apstākļos šīs spēles nevar tikt 
aizsargātas ar autortiesībām". 
4 Sk. spriedumu lietā C-403/08.
5 Francijas Sporta kodeksa L.333‐1. panta 1. punkts.
6 To ir apstiprinājusi Tiesa spriedumā lietā C-403/08: "Savienības tiesībās [sporta spēles] intelektuālā īpašuma 
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nosacījumu, ka ieraksts atbilst oriģinalitātes līmenim (kas, šķiet, parasti notiek7), sporta 
pasākumu audiovizuālais ieraksts ir aizsargāts ar autortiesībām. Audiovizuālo darbu 
producentiem tiek piešķirtas blakustiesības uz savu audiovizuālo darbu pirmo fiksāciju un 
raidorganizācijām — uz apraides signālu8. Sporta pasākumu organizatori, kas darbojas kā 
pasākuma audiovizuālā pārklājuma producenti vai kā raidorganizācijas vai iegūst tiesības 
saskaņā ar līgumu, kļūst par tiesību subjektiem. Viens no galvenajiem sporta pasākumu 
organizatoru ieņēmumu avotiem ir apraides tiesību pārdošana.

Tāpēc sporta pasākumu organizatoriem ir aizsargājamas tiesības, saskaņā ar kurām tie var 
ierosināt prasību pret to organizēto sporta pasākumu, tostarp tiešraides pasākumu, neatļautu 
translāciju. Pastāv juridiski aizsardzības instrumenti, un sporta pasākumu organizatoru 
tiesiskā aizsardzība ir pietiekama un neprasa jaunu tiesību radīšanu.

Tiesību piemērošana tiešraides pasākumu gadījumā nav efektīva

Savienības tiesību aktos jau ir paredzēts vispārējs regulējums, kas tiesību subjektiem ļauj 
izmantot izpildes pasākumus, tostarp ārpustiesas mehānismus. Direktīvā par elektronisko 
tirdzniecību9 ir paredzēts horizontāls instruments, saskaņā ar kuru dažiem tiešsaistes 
pakalpojumu sniedzējiem ir jārīkojas ātri, lai pēc paziņojuma saņemšanas izņemtu nelikumīgu 
informāciju vai atspējotu piekļuvi šādai informācijai, ko tie glabājuši (informēšanas un 
izņemšanas mehānisms)10; konkrēti attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 
2004. gada Direktīvas par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu11 11. pantā ir noteikts, ka 
gadījumos, kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu, kurā konstatēts intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpums, kompetentās tiesu iestādes var izdot rīkojumus, lai aizliegtu turpināt pārkāpumu, 
gan attiecībā uz tiešajiem pārkāpējiem, gan starpniekiem, kuru pakalpojumus izmanto trešā 
persona tiesību pārkāpšanai. Minētās direktīvas 9. pantā ir paredzēti pagaidu rīkojumi, kuru 
mērķis ir novērst iespējamus pārkāpumus vai aizliegt iespējamu pārkāpumu turpināšanu. 
Informācijas sabiedrības direktīvas12 8. pantā ir paredzēta iespēja izdot rīkojumus pret 
starpniekiem, kuru pakalpojumus izmanto trešā persona autortiesību vai blakustiesību 
pārkāpšanai.

Lai gan pastāv šis regulējums, informēšanas un izņemšanas mehānismiem un aizlieguma 
mehānismiem ir ierobežojumi, jo īpaši attiecībā uz tiešraides pasākumiem. Pārkāpjošās 
tīmekļvietnes var padarīt brīdināšanas un rīcības procedūras neefektīvas, aizkavējot reaģēšanu 
uz paziņojumiem par izņemšanu. Aizlieguma mehānismi, ņemot vērā procedūras ilgumu, nav 
savienojami ar sporta tiešraidē vajadzīgajiem savlaicīgajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Valstu līmenī rastie risinājumi 

jomā netiek aizsargātas nevienā citā aspektā."
7 Sk. Study on sports organisers’ rights in the European Union [Pētījums par sporta pasākumu organizatoru 
tiesībām Eiropas Savienībā], T.M.C. Asser Instituut / Asser International Sports Law Centre and Institute for 
Information Law, Amsterdamas Universitāte, 2014. gada februāris, 53. lpp.
8 Sk. Informācijas sabiedrības direktīvas 2. un 3. pantu un Nomas direktīvas 9. pantu.
9 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību).
10 14. panta 1. punkta b) apakšpunkts. 
11 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma 
tiesību piemērošanu.
12 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un 
blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā.
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Apvienotajā Karalistē un Īrijā ir izveidojusies prakse izmantot tiešraides bloķēšanas 
rīkojumus, kas ir nekavējoties piemērojami, bet ierobežoti laikā (spēkā vienīgi tiešraides 
sporta pasākuma laikā). Tie nav vērsti pret atsevišķām tīmekļvietnēm, bet pret nelikumīga 
satura straumēšanas serveriem, kas aptver vairākas IP adreses. Koncentrēšanās uz 
nelikumīgas straumēšanas izplatīšanas punktiem, t. i., straumēšanas serveriem, uzlabo izpildes 
procedūras efektivitāti, bet šis risinājums var nebūt samērīgs un var kaitēt trešo personu 
tiesībām, jo jebkura servera bloķēšanas gadījumā potenciāli tiek bloķēts arī likumīgs saturs, 
kas tiek mitināts serverī.

Citās dalībvalstīs ir ieviestas administratīvas procedūras un brīvprātīgi pasākumi. Itālija un 
Grieķija ir pieņēmušas administratīvu bloķēšanas sistēmu. Portugālē brīvprātīga vienošanās 
starp ieinteresētajām personām un administrācijas iesaistīšana ļauj reāllaikā bloķēt 
straumēšanu. Dānijā starp Telesakaru nozares asociāciju un Dānijas Tiesību aliansi 
2020. gada maijā ir parakstīts rīcības kodekss attiecībā uz lēmumiem par piekļuves bloķēšanu 
pakalpojumiem, kas ir saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, un tā mērķis ir 
īstenot bloķēšanu vienkāršotā veidā.

Komisijas vadlīnijās par Direktīvu par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu13 ir atzīta 
tādu rīkojumu (t. i., dinamisku (bloķējošu) rīkojumu) pieņemamība, kuru mērķis ir novērst 
spoguļvietņu izveidi. Vairākās dalībvalstīs jau ir izdoti vairāki dinamiski rīkojumi ar atšķirīgu 
tvērumu un mērķi. Būtu jāpastiprina un jāsaskaņo iespēja izmantot šādus rīkojumus visās 
dalībvalstīs.

Pasākumu ieviešana, lai nodrošinātu tūlītēju rīcību un satura tūlītēju izņemšanu, jāpapildina ar 
atbilstošām garantijām, tostarp pārredzamības prasībām.

Secinājumi

Referents uzskata, ka tiešraides sporta pasākumu pirātisms ir reāla problēma ar ievērojamām 
sekām, kura nākotnē nemazināsies un ir jārisina. Referents uzskata, ka pašreizējais tiesiskais 
regulējums neļauj pietiekami efektīvi aizsargāt tiešraides sporta pasākumus. Referents tomēr 
ir pārliecināts, ka risinājums nav jaunu tiesību radīšana sporta pasākumu organizatoriem, bet 
pastāvošo tiesību piemērošanas uzlabošana, lai panāktu to efektīvu un pilnīgu īstenošanu.

Tāpēc referents uzskata, ka Parlamentam būtu jāaicina Komisija precizēt un pielāgot spēkā 
esošos tiesību aktus, lai attiecībā uz tiešraides sporta pasākumiem varētu nekavējoties 
piemērot tiesības, tostarp paredzēt iespēju izdot rīkojumus, ar kuriem tiek pieprasīts reāllaikā 
bloķēt piekļuvi neatļautam tiešraides sporta saturam internetā vai to izņemt. Referents arī 
ierosina aicināt veikt pasākumus, lai atbalstītu brīvprātīgas vienošanās starp ieinteresētajām 
personām un valstu iestāžu ciešāku sadarbību.

13 Komisijas 2017. gada 29. novembra paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai "Norādījumi par dažiem aspektiem saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu" (COM(2017)0708).


