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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met aanbevelingen aan de Commissie over de uitdagingen voor organisatoren van 
sportevenementen in de digitale omgeving
(2020/2073(INL))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte 
markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG1,

– gezien Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten2,

– gezien Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (de 
“richtlijn inzake elektronische handel”)3,

– gezien Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige 
rechten in de informatiemaatschappĳ4,

– gezien Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 
betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in 
de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele 
mediadiensten)5,

– gezien Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over 
maatregelen om illegale onlinecontent effectief te bestrijden6 en de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité van 28 september 2017 getiteld “De bestrijding van illegale 
onlinecontent: Naar een grotere verantwoordelijkheid voor onlineplatforms” 
(COM(2017)0555),

– gezien de verklaring van de Commissie over organisatoren van sportevenementen die 
bij de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over het 
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 

1 PB L 130 van 17.5.2019, blz. 92.
2 PB L 157 van 30.4.2004, blz. 45.
3 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
4 PB L 167 van 22.6.2001, blz. 10.
5 PB L 095 van 15.4.2010, blz. 1.
6 PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50.



PE657.490v01-00 4/15 PR\1214027NL.docx

NL

auteursrechten in de digitale eengemaakte markt is gevoegd7,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité van 29 november 2017 getiteld “Richtsnoeren 
inzake bepaalde aspecten van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten” 
(COM(2017)0708),

– gezien het memorandum van overeenstemming inzake onlinereclame en intellectuele-
eigendomsrechten van 25 juni 2018, dat mogelijk werd gemaakt door de Europese 
Commissie, en het verslag van de Commissie over de werking van het memorandum 
van overeenstemming inzake onlinereclame en intellectuele-eigendomsrechten 
(SWD(2020)0167/2),

– gezien de artikelen 47 en 54 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie cultuur en onderwijs,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat de ontwikkeling van de digitale omgeving fans makkelijker toegang 
geeft tot sportevenementen op allerlei soorten toestellen en aanleiding heeft gegeven tot 
de ontwikkeling van nieuwe onlinebedrijfsmodellen; overwegende dat deze 
ontwikkeling tegelijkertijd het illegaal uitzenden van onlinesportuitzendingen binnen en 
buiten de Unie in de hand heeft gewerkt;

B. overwegende dat illegale uitzendingen van sportevenementen niet alleen aanzienlijke 
economische schade aanrichten in de sector, die inkomsten uit abonnementen en 
reclame misloopt, maar dat het bovendien vaak activiteiten van criminele organisaties 
betreft die ook schadelijk kunnen zijn voor consumenten;

C. overwegende dat, anders dan het geval is in andere sectoren, de waarde van een 
sportevenement met name hoog is als deze live wordt uitgezonden, en dat die waarde 
grotendeels verloren gaat wanneer het evenement voorbij is; overwegende dat als 
gevolg daarvan en alleen in dit kader, snel moet worden ingegrepen om korte metten te 
maken met illegale onlinesportuitzendingen;

D. overwegende dat maatregelen moeten worden gericht op de onderliggende oorzaak van 
illegale contentstreams, namelijk illegale aanbieders van webindexen, en niet op 
personen die ongewild en onbewust betrokken raken bij illegale streaming;

E. overwegende dat onderscheid moet worden gemaakt tussen professionele illegale 
uitzendingen van volledige sportevenementen enerzijds en korte fragmenten die worden 
gedeeld onder fans en deel uitmaken van de fancultuur en content die wordt gedeeld 
door journalisten om het algemene publiek te informeren in de zin van de richtlijn 
audiovisuele mediadiensten anderzijds;

F. overwegende dat de bescherming van auteursrechten op grond van de Uniewetgeving 

7 P8_TA(2019)0231.
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niet geldt voor sportevenementen als zodanig, maar wel voor de audiovisuele opnamen 
en uitzendingen van deze evenementen; overwegende dat er geen sprake is van een 
geharmoniseerde bescherming van organisatoren van sportevenementen in de 
Uniewetgeving; overwegende dat de wetgeving van sommige lidstaten echter voorziet 
in specifieke bescherming voor organisatoren van sportevenementen;

G. overwegende dat de Uniewetgeving voorziet in een algemeen kader voor 
kennisgevings- en actiemechanismen die het mogelijk maken illegale, door 
tussenpersonen opgeslagen informatie te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren; 
overwegende dat de Uniewetgeving voorziet in civiele handhavingsmaatregelen die 
gerechtelijke en administratieve instanties kunnen treffen om inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten te voorkomen of blokkeren;

H. overwegende dat het huidige juridische kader echter niet voorziet in de onmiddellijke 
maatregelen die nodig zijn om de illegale live-uitzending van sportevenementen tegen 
te gaan; overwegende dat de lidstaten bovendien regels inzake kennisgevings- en 
actiemechanismen hebben aangenomen die niet zijn geharmoniseerd;

Inleiding en algemene opmerkingen

1. verzoekt de Commissie onverwijld een voorstel voor wetgevingshandelingen in te 
dienen, op basis van de aanbevelingen die hiertoe in de bijlage zijn opgenomen;

Sportevenementen en intellectuele-eigendomsrechten

2. erkent dat intellectuele-eigendomsrechten belangrijk zijn voor organisatoren van 
sportevenementen, aangezien de exploitatie ervan een inkomstenbron vormt, en dat 
deze inkomsten met name voortvloeien uit het verstrekken van licenties voor de 
uitzendrechten van de sportevenementen die zij organiseren;

Illegale live-uitzendingen van sportevenementen online 

3. is van mening dat de bestrijding van de illegale uitzending van sportevenementen die 
“live” worden uitgezonden en waarvan de economische waarde met name wordt 
bepaald door het feit dat het evenement “live” wordt uitgezonden, de grootste uitdaging 
is voor organisatoren van sportevenementen;

Behoefte aan een doeltreffende handhaving van rechten

4. benadrukt dat handhavingsprocedures met het oog op de specifieke aard van live-
uitzendingen van sportevenementen en het feit dat hun waarde grotendeels is beperkt tot 
de duur van het sportevenement in kwestie, zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd 
en het mogelijk moeten maken illegale content onmiddellijk te verwijderen;

5. is echter van mening dat rechten op grond van het huidige juridische kader voor 
rechterlijke bevelen en voor mechanismen voor kennisgeving en verwijdering niet 
doeltreffend en tijdig kunnen worden gehandhaafd om illegale live-uitzendingen van 
sportevenementen tegen te gaan; is derhalve van menig dat concrete, specifiek op live-
uitzendingen van sportevenementen afgestemde maatregelen moeten worden 
vastgesteld teneinde de huidige juridische kaders aan te passen aan deze specifieke 
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uitdagingen en het mogelijk te maken illegale online-uitzendingen van 
sportevenementen spoedig te verwijderen; neemt het standpunt in dat moet worden 
gestreefd naar verwijdering in real time;

Grensoverschrijdende handhaving van rechten 

6. onderstreept voorts dat het algemene kader waarin de Uniewetgeving voorziet, in de 
nationale wetgevingen niet op vergelijkbare wijze wordt toegepast en dat elke lidstaat 
andere civiele procedures en mechanismen voor kennisgeving en verwijdering heeft; is 
van mening dat de handhavingsinstrumenten in grensoverschrijdende situaties 
onvoldoende doeltreffend zijn; verzoekt in dit specifieke kader om verdere 
harmonisering van de procedures en rechtsmiddelen in de Unie;

Procedures voor kennisgeving en actie

7. herinnert eraan dat in de richtlijn inzake elektronische handel wordt bepaald dat 
bepaalde aanbieders van onlinediensten prompt moeten handelen om illegale informatie 
die bij hen is opgeslagen te verwijderen of ontoegankelijk te maken zodra zij hierover 
feitelijke kennis hebben of zich ervan bewust zijn geworden door externe kennisgeving; 
is echter van mening dat de huidige procedure voor kennisgeving en verwijdering geen 
snelle handhaving mogelijk maakt op een manier die voorziet in doeltreffende 
rechtsmiddelen, gezien de specifieke aard van “live” sportevenementen;

8. verzoekt de Commissie concrete maatregelen voor te stellen die specifiek zijn 
afgestemd op live–uitzendingen van sportevenementen zodat het mogelijk is om over te 
gaan tot de onmiddellijke verwijdering van of blokkering van de toegang tot content, 
met inbegrip van een procedure voor verwijdering in real time; 

Rechterlijke bevelen om content te blokkeren 

9. merkt op dat verbodsprocedures relatief lang duren en niet geschikt zijn voor het 
specifieke probleem van illegale uitzendingen van sportevenementen; wijst op 
praktijken die op nationaal niveau zijn ontwikkeld, zoals rechtstreekse en dynamische 
rechterlijke bevelen, waarmee illegale uitzendingen van sportevenementen aantoonbaar 
doeltreffender kunnen worden bestreden; pleit ervoor in de Uniewetgeving 
verbodsprocedures in te voeren die het mogelijk maken illegale content met betrekking 
tot live-uitzendingen van sportevenementen online in real time te verwijderen of de 
toegang ertoe in real time te blokkeren, gebaseerd op het model van “live”-
blokkeringsbevelen en “dynamische rechterlijke bevelen”;

Waarborgen

10. benadrukt dat er waarborgen nodig zijn om te zorgen voor een juridisch kader dat het 
evenwicht bewaart tussen de behoefte aan doeltreffende handhavingsmaatregelen en de 
behoefte om de rechten van derden te beschermen;

Naburig recht en recht sui generis voor organisatoren van sportevenementen

11. merkt op dat de Uniewetgeving niet voorziet in een naburig recht in verband met 
auteursrechten voor organisatoren van sportevenementen, maar dat sommige lidstaten 
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specifieke rechten voor organisatoren van sportevenementen in hun wetgeving hebben 
ingevoerd, met inbegrip van een nieuw “naburig recht” voor auteursrechten;

12. is van mening dat de vaststelling van nieuwe Uniewetgeving inzake een nieuw recht 
voor organisatoren van sportevenementen geen oplossing zal bieden voor de uitdaging 
waarmee zij worden geconfronteerd, namelijk een onvoldoende doeltreffende en tijdige 
handhaving van hun bestaande rechten; is derhalve van mening dat met het voorstel niet 
moet worden beoogd een dergelijk nieuw recht vast te stellen;

Andere maatregelen 

13. verzoekt om een intensievere samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten en 
tussen rechthebbenden en tussenpersonen; verzoekt de Commissie voorts de lidstaten 
binnen de grenzen van haar bevoegdheden te ondersteunen bij hun inspanningen om de 
bestaande infrastructuur te verbeteren;

Overige aspecten 

14. is van oordeel dat het verlangde voorstel geen financiële gevolgen heeft;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en de bijgevoegde aanbevelingen te doen 
toekomen aan de Commissie en de Raad.
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE: AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE 
INHOUD VAN HET VERLANGDE VOORSTEL

A. BEGINSELEN EN DOELSTELLINGEN VAN HET VERLANGDE VOORSTEL

Teneinde passende en doeltreffende wettelijke bescherming te waarborgen van de rechten met 
betrekking tot live uitgezonden sportevenementen, moet het huidige juridische kader van de 
Unie worden gewijzigd. Hierbij moeten de volgende doelstellingen en beginselen in acht 
worden genomen:

 de verbetering en verdere uitwerking van het huidige juridische kader inzake de 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot live uitgezonden 
sportevenementen, rekening houdende met de specifieke aard van live-uitzendingen 
van sportevenementen en in het bijzonder de korte duur van hun waarde;

 de verduidelijking van de bestaande wetgeving en de vaststelling van concrete 
maatregelen om de onmiddellijke verwijdering van of blokkering van de 
onlinetoegang tot content te waarborgen teneinde illegale live-uitzendingen van 
sportevenementen doeltreffend tegen te gaan;

 de verdere harmonisering van procedures en rechtsmiddelen in de Unie, zonder 
afbreuk te doen aan het algemene Uniekader dat zal worden vastgesteld in de wet 
inzake digitale diensten, teneinde de doeltreffendheid van handhavingsinstrumenten, 
ook in grensoverschrijdende situaties, te verbeteren;

 de verbetering van handhavingsinstrumenten zodat content die verband houdt met 
illegale live-uitzendingen van sportevenementen in real time kan worden verwijderd, 
rekening houdende met de behoefte aan doeltreffende mechanismen voor 
kennisgeving en verwijdering, die inhouden dat onmiddellijke maatregelen moeten 
worden genomen;

 de harmonisering van het gebruik van snelle en aanpasbare blokkeerprocedures bij 
herhaaldelijke, reeds vastgestelde inbreuken, zodat de toegang tot illegale live-
uitzendingen van sportevenementen online in real time kan worden geblokkeerd op 
basis van een model van “live”-blokkeringsbevelen en “dynamische rechterlijke 
bevelen”;

 de waarborging dat de maatregelen rekening houden met de reikwijdte en de omvang 
van de inbreuk en eventuele herhalingen, en professionele illegale uitzendingen 
aanpakken in plaats van illegale opnamen van sportevenementen die door fans zijn 
gemaakt;

 de waarborging dat de voorgestelde maatregelen evenredig zijn en een goed 
evenwicht bieden tussen de behoefte aan doeltreffende handhavingsmaatregelen en 
de behoefte om de rechten van derden te beschermen;

 de aanvulling van wijzigingen van het juridisch kader met niet-
wetgevingsmaatregelen, met inbegrip van een intensievere samenwerking tussen de 
autoriteiten van de lidstaten en tussen rechthebbenden en tussenpersonen.
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B. VOOR TE STELLEN ACTIE

Zonder afbreuk te doen aan de wijziging, in het kader van de toekomstige wet inzake digitale 
diensten, van de algemene regels met betrekking tot de manier waarop illegale onlinecontent 
wordt aangepakt door onlinetussenpersonen, moet Richtlijn 2000/31/EG (de richtlijn inzake 
elektronische handel) worden gewijzigd of moeten er specifieke bepalingen inzake de rechten 
van organisatoren van sportevenementen aan worden toegevoegd, teneinde:

 de betekenis te verduidelijken van de zinsnede “prompt handelt”, die in artikel 14 van 
de richtlijn inzake elektronische handel wordt gebruikt met betrekking tot 
onlinetussenpersonen, zodat “prompt” wordt geacht “onmiddellijk na kennisgeving 
van de inbreuk door de rechthebbende en niet meer dan 30 minuten na aanvang van 
het sportevenement” te betekenen;

 procedures voor de verwijdering in real time van content die verband houdt met 
illegale live-uitzendingen van sportevenementen toe te staan, mits er geen twijfel 
bestaat omtrent de rechthebbende en het feit dat geen toestemming is gegeven voor de 
uitzending;

 te garanderen dat de maatregelen die moeten worden genomen door tussenpersonen 
doeltreffend, gerechtvaardigd, evenredig en passend zijn en rekening houden met de 
ernst en omvang van de inbreuk; te waarborgen dat bijvoorbeeld voor het blokkeren 
van de toegang tot of de verwijdering van illegale content niet het hele platform, met 
inbegrip van de diensten die wel legaal zijn, hoeft te worden geblokkeerd, aangezien 
dat onevenredig zou zijn, tenzij het percentage illegale diensten op een specifieke 
server erop duidt dat er slechts incidenteel legale diensten worden aangeboden;

 ondersteuning te bieden voor handhavingsoplossingen, zoals particuliere 
overeenkomsten tussen belanghebbenden. In dit opzicht moet de Commissie de 
wenselijkheid en effecten van de invoering van een verplichting voor aanbieders van 
streaming om content in real time te verwijderen evalueren en hierover verslag 
uitbrengen.

Richtlijn 2004/48/EG (handhaving van intellectuele-eigendomsrechten) moet worden 
gewijzigd teneinde:

 relevante rechterlijke of administratieve instanties de mogelijkheid te bieden om 
bevelen uit te vaardigen waarin wordt verzocht om het in real time blokkeren van de 
toegang tot of de verwijdering van illegale live-uitzendingen van sportevenementen 
online;

 het gebruik toe te staan van blokkeringsbevelen voor de volledige duur van de live-
uitzending van een sportevenement, die echter beperkt zijn tot de duur van de live-
uitzending, zodat de inbreukmakende website slechts voor de duur van het evenement 
wordt geblokkeerd.  Dergelijke bevelen moeten van tijdelijke aard zijn;

 de wetgeving te harmoniseren zodat in het geval van live-uitzendingen van 
sportevenementen rechterlijke bevelen kunnen worden uitgevaardigd die tot gevolg 
hebben dat niet alleen de toegang wordt geblokkeerd tot de inbreukmakende website, 
maar ook tot alle andere websites die dezelfde inbreuk plegen, ongeacht de 
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domeinnaam of het gebruikte IP-adres en zonder dat hiervoor een nieuw rechterlijk 
bevel hoeft te worden uitgevaardigd;

 te specificeren dat de verwijdering van de illegale content moet plaatsvinden 
onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving en niet meer dan 30 minuten nadat het 
evenement is aangevangen, mits er geen twijfel bestaat omtrent het eigendom van de 
content en de vraag of directe of indirecte toestemming is gegeven door de 
rechthebbenden om de content openbaar beschikbaar te stellen. Er moet zorgvuldig 
worden nagegaan wie de rechthebbenden zijn om verwijdering van legale content te 
voorkomen. Daartoe moet het blokkeren van de toegang tot of het verwijderen van 
illegale content in beginsel niet de blokkering vereisen van de toegang tot een server 
waarop legale diensten en content staan;

 de samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten te intensiveren, onder meer 
door middel van de uitwisseling van data en beste praktijken en de oprichting van een 
netwerk van nationale autoriteiten. De Commissie moet evalueren wat de toegevoegde 
waarde is van het aanwijzen van een onafhankelijke administratieve instantie in elke 
lidstaat die een rol moet spelen in het handhavingssysteem, met name wanneer er snel 
moet worden gehandhaafd, bijvoorbeeld bij content die verband houdt met illegale 
live-uitzendingen van sportevenementen;

 de samenwerking tussen tussenpersonen en rechthebbenden te verbeteren, onder meer 
door de ondertekening van memoranda van overeenstemming te bevorderen die 
kunnen voorzien in een specifieke procedure voor kennisgeving en actie.
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TOELICHTING

Inleiding

Sport speelt een belangrijke rol in de maatschappij. Met opbrengsten uit de exploitatie van 
sportevenementen kunnen andere activiteiten worden gefinancierd waarbij iedereen baat 
heeft. Zo levert het staten belastinginkomsten op. Vandaag de dag komt het merendeel (80 %) 
van de inkomsten van rechthebbenden uit uitzendrechten, maar deze inkomsten lopen gevaar 
door de illegale exploitatie van uitzendingen van sportevenementen.

Het probleem van illegale digitale uitzendingen van sportevenementen toont een constante 
evolutie wat betreft de omvang en technologie die wordt toegepast, de manieren en tactieken 
die inbreukmakers gebruiken om het legale signaal op te vangen en de manieren waarop de 
informatie en signalen worden doorgegeven. Er zijn verschillende bronnen en vormen van 
illegale uitzendingen (downloads, streaming, IPTV1) waarvoor verschillende mogelijke 
oplossingen zijn. Opnamen van een sportevenement die door particulieren ter plekke worden 
gemaakt en live worden gestreamd, zijn bijvoorbeeld niet te vergelijken met tv-uitzendingen 
die live online worden vertoond (in het eerste voorbeeld worden de uitzendrechten niet 
geschonden, zijn de handhavingsregels voor intellectuele-eigendomsrechten derhalve niet van 
toepassing en kan de voorkeur worden gegeven aan verbintenissenrecht).

Dit is een complexe kwestie en de rapporteur wil zijn aandacht richten op het grootste 
probleem, namelijk gespecialiseerde professionele websites met een bedrijfsmodel dat is 
gebaseerd op tarieven of reclame in ruil voor toegang tot illegale sportcontent – een activiteit 
waarmee met name criminele organisaties zich bezighouden. Het gaat hier dus niet om fans 
die foto’s delen. Het feit dat kosteloze uitzendingen ook vaak illegaal worden uitgezonden, 
wijst erop dat het illegaal uitzenden van sportevenementen geen altruïstische activiteit is en 
mogelijk niet slechts een reactie vormt op de hoge abonnementskosten die moeten worden 
betaald om sportevenementen te mogen bekijken. Het is een illegale zakelijke activiteit, 
waarmee op verschillende manieren inkomsten worden gegenereerd (direct, bv. via 
abonnementskosten, of indirect, bv. via reclame, het verspreiden van malware) en waarbij 
enorme winsten worden gemaakt door rechten te exploiteren die niet rechtmatig zijn 
verkregen. Deze rechten zullen niet worden geherinvesteerd. De rapporteur wil zich niet 
richten op personen – fans – die zich mogelijk niet eens bewust zijn van het feit dat ze illegale 
content bekijken, maar op professionele entiteiten die op grote schaal inbreuken plegen.

Voorts is er volgens een recent onderzoek2 en volgens Europol sprake van reële risico’s voor 
consumenten: ze worden in gratis apps blootgesteld aan malware, hun creditcardgegevens 
kunnen gestolen worden enz.

Gezien het bovenstaande is de rapporteur van mening dat de ongeoorloofde verspreiding van 
uitzendingen van sportevenementen moet worden aangepakt.

In dit kader is het noodzakelijk te begrijpen wat de belangrijkste uitdagingen zijn en te 
bepalen of er al juridische instrumenten zijn om het probleem aan te pakken, welke 

1 Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over hoe inbreukmakende IPTV werkt: Bureau voor intellectuele 
eigendom van de Europese Unie (2019), “Illegal IPTV in the European Union, Research on online business 
models infringing intellectual property rights” – verslag, november 2019
2 EUIPO – EUROPOL (2019), “Intellectual Property Crime Threat Assessment”.
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tekortkomingen in het juridisch kader moeten worden gecorrigeerd en, tot slot, wat de 
mogelijke oplossingen zijn.

Het probleem

Het grootse probleem voor organisatoren van sportevenementen heeft betrekking op illegale 
vertoningen van sportevenementen die “live” worden uitgezonden en daardoor een hoge 
economische waarde hebben. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij voetbal-, boks- en 
wielerwedstrijden. Anders dan het geval is bij andersoortige content, zoals films, series of 
boeken (en mogelijk bij bepaalde sporten als ijsdansen, waarbij het om choreografieën gaat 
die jaren na het evenement mogelijk nog steeds interessant zijn en waarde hebben), wordt de 
grootste schade berokkend tijdens het evenement en is het venster om op te treden tegen 
illegale uitzendingen kort (feitelijk de duur van het evenement). Met het oog op de specifieke 
aard van “live” uitgezonden sportevenementen, moet hiertegen worden opgetreden door de 
ongeoorloofde uitzending onmiddellijk, voordat de waarde ervan verloren gaat, te beëindigen.

Het probleem met de huidige handhavingsmaatregelen is dat ze meestal te laat komen: civiele 
handhavingsmaatregelen, zoals mechanismen voor kennisgeving en verwijdering en 
rechterlijke bevelen, zijn relatief traag en het verwijderen van de content of het blokkeren van 
de toegang ertoe gebeurt meestal te laat.

De rapporteur is van mening dat een oplossing moet worden gevonden om onmiddellijke 
beëindiging van de inbreuk mogelijk te maken, maar wil echter benadrukken dat deze 
oplossing moet worden beperkt tot live-uitzendingen van sportevenementen, alleen 
gerechtvaardigd is met het oog op hun eerdergenoemde specifieke aard en moet worden 
gecombineerd met adequate en doeltreffende waarborgen.

Huidig juridisch kader van de Unie

Beschikbaarheid van te handhaven rechten

Sportevenementen komen als zodanig niet in aanmerking voor auteursrechtelijke 
bescherming, omdat het geen “werken” zijn die op grond van auteursrechten kunnen worden 
beschermd3; Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in de Premier League-zaak 
echter dat4 “sportwedstrijden op zich niettemin uniek zijn en in dat opzicht oorspronkelijk, 
zodat zij materiaal kunnen worden dat in aanmerking komt voor een vergelijkbare 
bescherming als die van werken, en die bescherming kan in voorkomend geval door de 
verschillende nationale rechtsordes worden verleend”. Met andere woorden, de lidstaten 
kunnen aanvullende nationale maatregelen vaststellen om sportevenementen een juridische 
bescherming te bieden die vergelijkbaar is met de bescherming uit hoofde van auteursrechten. 
Sommige lidstaten hebben specifieke regels ingevoerd. Italië heeft in zijn wetgeving een 
nieuw naburig recht voor auteursrechten ingevoerd dat bescherming biedt voor audiovisuele 
rechten met betrekking tot sportevenementen waarop organisatoren van deze evenementen 

3 Zie gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08 Football Association Premier League Ltd e.a./QC Leisure e.a. en 
Karen Murphy/Media Protection Services Ltd (2011) ECR-I-9083. In de Premier league-zaak (C-403/08) 
oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie het volgende “Een sportwedstrijd kan niet worden 
beschouwd als een intellectuele schepping die kan worden aangemerkt als een werk in de zin van de richtlijn 
auteursrecht. Dat is in het bijzonder het geval voor voetbalwedstrijden, waarbij spelregels gelden die geen 
ruimte laten voor creatieve vrijheid in auteursrechtelijke zin. Derhalve kunnen die wedstrijden niet op grond van 
het auteursrecht worden beschermd.” 
4 Zie zaak C-403/08.
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een beroep kunnen doen. Frankrijk heeft in zijn wet inzake sport5 (buiten de wetgeving inzake 
auteursrechten) een bijzondere bescherming opgenomen op grond waarvan organisatoren van 
sportwedstrijden het “recht op exploitatie” hebben van de evenementen die zij organiseren. 
Dit recht sui generis geeft hun een monopolie op het recht om hun evenementen uit te zenden. 
Dit specifieke recht kan worden aangewend om directe maatregelen tegen inbreukmakende 
websites te treffen. Er moeten echter vraagtekens worden geplaatst bij de doeltreffendheid van 
de maatregelen op basis van het gemene recht. Portugal voorziet in een speciale regel die de 
organisatoren van sportevenementen beschermt.

Voorts rusten op sportevenementen als zodanig dan misschien geen intellectuele-
eigendomsrechten6, maar kan de opname van een sportevenement of de uitzending ervan wel 
worden beschermd uit hoofde van Uniewetgeving. Mits de opname aan de vereiste van 
oorspronkelijkheid voldoet (wat meestal het geval lijkt te zijn7), wordt de audiovisuele 
opname van een sportevenement beschermd door auteursrechten. Er wordt een naburig recht 
toegekend aan producenten van audiovisuele werken voor de eerste vastlegging van hun 
audiovisuele werken en aan de uitzenders van het signaal8. Organisatoren van 
sportevenementen kunnen dit recht uitoefenen als zij optreden als producenten van de 
audiovisuele dekking van het evenement of als omroep, of als zij het recht door middel van 
een overeenkomst verwerven. De verkoop van uitzendrechten vormt een enorme bron van 
inkomsten voor organisatoren van sportevenementen.

Derhalve moeten de rechten van organisatoren van sportevenementen worden gehandhaafd, 
zodat zij juridische stappen kunnen nemen tegen ongeoorloofde uitzendingen van de 
sportevenementen die zij organiseren, waaronder live-evenementen. Er bestaan juridische 
beschermingsinstrumenten en de juridische bescherming van organisatoren van 
sportevenementen is toereikend, waardoor er geen nieuw recht hoeft te worden vastgesteld.

De handhaving van rechten is bij “live”-evenementen niet doeltreffend

De wetgeving van de Unie verschaft reeds een algemeen kader, met inbegrip van 
buitenrechtelijke mechanismen, op grond waarvan rechthebbenden handhavingsmaatregelen 
kunnen treffen. De richtlijn elektronische handel9 voorziet in een horizontaal instrument op 
grond waarvan bepaalde aanbieders van onlinediensten prompt moeten handelen om illegale 
informatie die bij hen is opgeslagen te verwijderen of ontoegankelijk te maken zodra zij ervan 
in kennis zijn gesteld (mechanisme voor kennisgeving en verwijdering)10. In het specifieke 
geval van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten wordt in artikel 11 van de richtlijn 
betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten uit 200411 bepaald dat, 
wanneer bij rechterlijke uitspraak inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is vastgesteld, 

5 Artikel L 333-1, lid 1, van de Franse wet inzake sport.
6 Bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-403/08:“Vaststaat daarenboven dat het 
Unierecht ook op geen enkele andere intellectuele-eigendomsgrond bescherming biedt [voor 
sportevenementen]”.
7 Zie Study on sports organisers’ rights in the European Union, T.M.C. Asser Instituut/Asser International 
Sports Law Centre and Institute for Information Law - Universiteit van Amsterdam, februari 2014, blz. 53.
8 Zie de artikelen 2 en 3 van de richtlijn betreffende de informatiemaatschappĳ en artikel 9 van de richtlijn 
betreffende verhuurrecht.
9 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt 
(“Richtlijn inzake elektronische handel”).
10 Artikel 14, lid 1, onder b).
11 Richtlijn (EU) 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.
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de bevoegde rechterlijke instanties een bevel tot staking van de inbreuk tegen de 
inbreukmaker kunnen uitvaardigen. Er kan een dergelijk bevel worden uitgevaardigd tegen de 
rechtstreekse inbreukmakers, maar ook tegen tussenpersonen wier diensten door derden 
worden gebruikt om inbreuk op een recht te maken. Artikel 9 van de richtlijn betreffende de 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten voorziet in voorlopige bevelen om een 
dreigende inbreuk te voorkomen of een vermeende inbreuk te staken. Artikel 8 van de 
richtlijn betreffende de informatiemaatschappij12 voorziet in bevelen tegen tussenpersonen 
wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht of 
naburig recht.

Ondanks het bestaan van dit kader hebben de mechanismen voor kennisgeving en 
verwijdering en de verbodsmechanismen beperkingen, met name wanneer het om “live”-
evenementen gaat. De doeltreffendheid van procedures voor kennisgeving en actie kunnen 
door de inbreukmakende websites teniet worden gedaan door traag te reageren op 
kennisgevingen inzake verwijdering. Verbodsmechanismen zijn wegens hun duur niet 
geschikt als tijdige corrigerende maatregel in het geval van live uitgezonden 
sportevenementen.

Op nationaal niveau ontwikkelde oplossingen 

In het VK en Ierland is een praktijk van “live-blokkeringsbevelen” ontwikkeld, waarbij deze 
bevelen onmiddellijk worden toegepast, maar een beperkte duur hebben (de duur van het live 
uitgezonden sportevenement). Deze bevelen zijn niet gericht tegen individuele websites, maar 
tegen servers waarvandaan de content wordt gestreamd, zodat verschillende IP-adressen 
worden gedekt. Doordat de aandacht wordt gericht op de distributie van illegale streaming, 
onder meer op streamingservers, wordt de handhavingsprocedure doeltreffender. Mogelijk zal 
deze procedure echter niet evenredig zijn en afbreuk doen aan de rechten van derden, 
aangezien bij het blokkeren van een server mogelijk ook legale content op die server wordt 
geblokkeerd.

In andere lidstaten zijn administratieve procedures en vrijwillige maatregelen ontwikkeld. 
Italië en Griekenland hebben een administratief blokkeringssysteem ingevoerd. In Portugal 
maakt een vrijwillige overeenkomst tussen belanghebbenden, waarbij de overheid is 
betrokken, het in real time blokkeren van streaming mogelijk. In Denemarken wordt met een 
gedragscode voor de behandeling van besluiten inzake het blokkeren van toegang tot diensten 
die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, die werd ondertekend door de Telecom 
Industry Association en de Danish Rights Alliance en in mei 2020 werd herzien, beoogd het 
eenvoudiger te maken om content te blokkeren.

In de richtsnoeren van de Commissie voor de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten13 wordt de ontvankelijkheid erkend van rechterlijke bevelen 
waarmee specifiek wordt beoogd “mirroring” te voorkomen, de zogenoemde dynamische 
rechterlijke (blokkerings)bevelen. In bepaalde lidstaten is al een aantal dynamische 
rechterlijke bevelen uitgevaardigd, waarvan de reikwijdte en het doelwit echter varieerden. 

12 Richtlĳn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie 
van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappĳ.
13 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal 
Comité getiteld “Richtsnoeren inzake bepaalde aspecten van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten” (COM(2017)708) van 29 november 
2017.
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Het moet mogelijk worden om dergelijke rechterlijke bevelen in alle lidstaten te gebruiken en 
de bevelen moeten worden geharmoniseerd.

De combinatie van maatregelen om onmiddellijke actie en de onmiddellijke verwijdering van 
content te garanderen, moet worden aangevuld met passende waarborgen, met inbegrip van 
transparantievereisten.

Conclusie

De rapporteur is van mening dat illegale live-uitzendingen van sportevenementen een reëel 
probleem zijn met aanzienlijke gevolgen, die in de toekomst niet minder zullen worden en 
moeten worden aangepakt. De rapporteur vindt dat het huidige juridische kader in 
ontoereikende mate voorziet in een doeltreffende bescherming van “live”-uitzendingen van 
sportevenementen. Hij is er echter van overtuigd dat de oplossing niet moet worden gezocht 
in het vaststellen van een nieuwe recht voor organisatoren van sportwedstrijden, maar in het 
verbeteren van de handhaving van de bestaande rechten, zodat deze doeltreffend en volledig 
kunnen worden afgedwongen.

Bijgevolg is de rapporteur van mening dat het Parlement de Commissie moet verzoeken om 
de bestaande wetgeving te verduidelijken en aan te passen zodat de rechten met betrekking tot 
live uitgezonden sportevenementen onmiddellijk kunnen worden gehandhaafd, met inbegrip 
van de mogelijkheid om rechterlijke bevelen uit te vaardigen waarin wordt verzocht om het in 
real time blokkeren van de toegang tot of verwijderen van ongeoorloofde onlinecontent die 
verband houdt met live-uitzendingen van sportevenementen. Hij stelt ook voor te pleiten voor 
maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van vrijwillige overeenkomsten tussen 
belanghebbenden en van de samenwerking tussen de nationale autoriteiten van de lidstaten.


