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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierający zalecenia dla Komisji dotyczące wyzwań stojących przed organizatorami 
wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym
(2020/2073(INL))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z 
dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE1,

– uwzględniając dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. dotyczącą praw własności intelektualnej2,

– uwzględniając dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego („dyrektywa o handlu elektronicznym”)3,

– uwzględniając dyrektywę 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i 
pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym4,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 
marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia 
audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach 
medialnych)5,

– uwzględniając zalecenia Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 
działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie6 oraz 
komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 28 września 2017 r. 
zatytułowany „Zwalczanie nielegalnych treści w internecie: w kierunku większej 
odpowiedzialności platform internetowych” (COM(2017)0555),

– uwzględniając oświadczenie Komisji w sprawie organizatorów imprez sportowych 
załączone do rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 
2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 

1 Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92.
2 Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 45.
3 Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.
4 Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10.
5 Dz.U. L 095 z 15.4.2010, s. 1.
6 Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50.
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sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym7,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 listopada 2017 r. zatytułowany 
„Wytyczne dotyczące niektórych aspektów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej” 
(COM(2017)0708),

– uwzględniając protokół ustaleń z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie reklam w 
internecie i praw własności intelektualnej, do którego przyjęcia doprowadziła Komisja 
Europejska, oraz sprawozdanie Komisji dotyczące funkcjonowania protokołu ustaleń w 
sprawie reklam w internecie i prawa własności intelektualnej (SWD(2020)0167/2),

– uwzględniając art. 47 i 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Kultury i Edukacji,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że rozwój środowiska cyfrowego ułatwił wszystkim fanom dostęp do 
wydarzeń sportowych na dowolnym urządzeniu i przyspieszył rozwój nowych 
internetowych modeli biznesowych; mając jednocześnie na uwadze, że ułatwiło to 
nielegalne transmisje wydarzeń sportowych online w Unii Europejskiej i poza jej 
granicami;

B. mając na uwadze, że nielegalne transmisje wydarzeń sportowych nie tylko powodują 
znaczące szkody gospodarcze w sektorze i pociągają za sobą utratę dochodów z 
abonamentu i reklam, lecz również są częścią działalności organizacji przestępczych, 
które działają także na szkodę konsumentów;

C. mając na uwadze, że w przeciwieństwie do innych sektorów znacząca wartość 
transmisji wydarzeń sportowych polega na fakcie, że są to transmisje na żywo, a zatem 
po zakończeniu imprezy sportowej wartość ta znacząco spada; mając na uwadze, że w 
konsekwencji i jedynie w tym kontekście potrzebna jest szybka reakcja, by 
wyeliminować nielegalne transmisje wydarzeń sportowych w internecie;

D. mając na uwadze, że podejmowane działania powinny koncentrować się przede 
wszystkim na zasadniczych przyczynach nielegalnego przesyłania treści, a mianowicie 
na podmiotach umożliwiających funkcjonowanie nielegalnych stron internetowych, nie 
zaś na poszczególnych obywatelach, którzy wbrew swej woli lub z niewiedzy są 
zaangażowani w nielegalne transmisje strumieniowe;

E. mając na uwadze, że należy odróżnić profesjonalne nielegalne transmisje całych 
wydarzeń sportowych od krótkich sekwencji, które przesyłają sobie fani i które są 
związane ze środowiskiem fanów oraz od treści udostępnianych przez dziennikarzy w 
celu informowania społeczeństwa zgodnie z postanowieniami dyrektywy o 
audiowizualnych usługach medialnych;

7 P8_TA(2019)0231.
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F. mając na uwadze, że wydarzenia sportowe jako takie nie są przedmiotem ochrony praw 
autorskich w prawie Unii, jednak nagrania i transmisje audiowizualne wydarzeń 
sportowych są objęte tymi przepisami; mając na uwadze, że w prawie unijnym 
organizatorzy wydarzeń sportowych nie są objęci zharmonizowaną ochroną; mając 
jednakże na uwadze, że szczególna ochrona organizatorów wydarzeń sportowych 
została przewidziana w ustawodawstwie niektórych państw członkowskich;

G. mając na uwadze, że przepisy prawa Unii Europejskiej przewidują ogólne ramy 
zgłaszania i działania pozwalające na usunięcie nielegalnych informacji 
przechowywanych przez pośredników lub uniemożliwienie dostępu do tych informacji; 
mając na uwadze, że prawo Unii Europejskiej na mocy prawa cywilnego przewiduje 
środki egzekwowania prawa, z których mogą skorzystać organy sądownicze lub władze 
administracyjne, by przeszkodzić w naruszeniu praw własności intelektualnej lub 
zablokować takie naruszenia;

H. mając jednak na uwadze, że bieżące ramy prawne nie pozwalają na natychmiastowe 
działanie, które byłoby potrzebne, by zapobiec nielegalnym transmisjom wydarzeń 
sportowych na żywo; mając ponadto na uwadze, że państwa członkowskie przyjęły 
zasady w zakresie mechanizmów zgłaszania i działania, które nie są zharmonizowane;

Wprowadzenie i uwagi ogólne

1. zwraca się do Komisji o jak najszybsze przedłożenie odpowiedniego wniosku 
legislacyjnego zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w załączniku do niniejszego 
projektu rezolucji;

Wydarzenia sportowe i prawa własności intelektualnej

2. uznaje, że prawa własności intelektualnej są ważne dla organizatorów wydarzeń 
sportowych, ponieważ korzystanie z nich stanowi źródło dochodu, w szczególności 
w odniesieniu do udzielania licencji na transmisje wydarzeń sportowych, które 
organizują;

Piractwo transmisji wydarzeń sportowych na żywo w internecie 

3. uważa, że zajęcie się piractwem internetowym wydarzeń sportowych transmitowanych 
„na żywo”, których wartość ekonomiczna wynika z transmisji „na żywo”, jest 
podstawowym wyzwaniem, z jakim borykają się organizatorzy wydarzeń sportowych;

Potrzeba skutecznego egzekwowania praw

4. podkreśla, że biorąc pod uwagę specyficzny charakter transmisji wydarzeń sportowych 
na żywo oraz fakt, że ich wartość jest ograniczona do czasu trwania danego wydarzenia 
sportowego, procedura egzekwowania prawa musi być podejmowana tak szybko, jak to 
możliwe i pozwalać na bezzwłoczne usunięcie nielegalnych treści z internetu;

5. uważa jednak, że obowiązujące ramy prawne mechanizmów nakazu sądowego i 
procedury zgłaszania i usunięcia treści z internetu nie pozwalają na skuteczne 
egzekwowanie praw w odpowiednim momencie i na zaradzenie nielegalnym 
transmisjom wydarzeń sportowych na żywo; w związku z tym uznaje, że należy przyjąć 
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konkretne środki dostosowane do transmisji wydarzeń sportowych na żywo, by 
dostosować obowiązujące ramy prawne do takich wyzwań, co pozwoli na niemal 
bezzwłoczne usunięcie nielegalnych transmisji wydarzeń sportowych w internecie; stoi 
na stanowisku, że należy dążyć do realizacji celu, którym jest usunięcie treści w czasie 
rzeczywistym;

Transgraniczne egzekwowanie praw 

6. podkreśla również, że ogólne ramy prawne wynikające z przepisów Unii Europejskiej 
nie są stosowane w podobny sposób w prawie krajowym oraz że procedura cywilna i 
procedura zgłaszania i usuwania treści z internetu różnią się w poszczególnych 
państwach członkowskich; stoi na stanowisku, że brakuje skutecznych narzędzi 
egzekwowania prawa w kontekście transgranicznym; wzywa do dalszego ujednolicania 
procedur i środków zaradczych w Unii w tym kontekście;

Procedury zgłaszania i działania

7. przypomina, że dyrektywa o handlu elektronicznym stanowi, iż pewne kategorie 
dostawców usług internetowych powinny działać szybko, aby usunąć treści oraz 
zablokować dostęp do nielegalnych informacji, które przechowują, natychmiast po 
otrzymaniu zgłoszenia takiego faktu; uważa jednakże, że bieżąca procedura zgłaszania i 
usuwania treści nie pozwala na szybkie egzekwowanie przepisów w sposób, który 
byłby skutecznym zadośćuczynieniem, jeżeli wziąć pod uwagę specyfikę wydarzeń 
sportowych na żywo;

8. wzywa Komisję, by zaproponowała konkretne środki odpowiednio dostosowane do 
wydarzeń sportowych na żywo, pozwalające na natychmiastowe usunięcie treści lub 
uniemożliwienie dostępu do nich, w tym procedurę usuwania treści w czasie 
rzeczywistym; 

Nakaz blokujący 

9. zauważa, że procedury wydania nakazu sądowego są relatywnie czasochłonne i nie 
pozwalają zaradzić specyficznemu problemowi, jakim są nielegalne transmisje 
wydarzeń sportowych; podkreśla, że istnieją rozwiązania praktyczne wypracowane na 
gruncie krajowym, takie jak nakazy sądowe na żywo oraz dynamiczne nakazy sądowe, 
które okazały się odpowiednimi rozwiązaniami pozwalającymi skuteczniej zająć się 
piractwem w zakresie transmisji wydarzeń sportowych; wzywa do wprowadzenia w 
prawie Unii procedury nakazów sądowych pozwalających na blokowanie w czasie 
rzeczywistym dostępu do treści lub na usunięcie nielegalnie transmitowanego 
wydarzenia sportowego z internetu w oparciu o model nakazu blokowania „na żywo” 
oraz „dynamicznych nakazów sądowych”;

Zabezpieczenia

10. podkreśla potrzebę środków zabezpieczających, by zapewnić, że ramy prawne oferują 
odpowiednią równowagę między potrzebą skutecznego egzekwowania prawa oraz 
potrzebą ochrony praw stron trzecich;

Prawa pokrewne prawu autorskiemu i prawo sui generis dla organizatorów wydarzeń 
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sportowych

11. zauważa, że prawo Unii nie przewiduje przepisów dotyczących praw pokrewnych 
prawom autorskim przynależnych organizatorom wydarzeń sportowych, jednak 
zauważa również, iż niektóre państwa członkowskie w swoim systemie prawnym 
wprowadziły konkretne prawa przysługujące organizatorom wydarzeń sportowych, w 
tym nowe prawo pokrewne prawu autorskiemu;

12. uważa, że wprowadzenie w prawie Unii nowego prawa przysługującego organizatorom 
wydarzeń sportowych nie będzie rozwiązaniem pozwalającym stawić czoła wyzwaniu, 
jakim jest brak skutecznych możliwości egzekwowania poszanowania przynależnych 
im praw w odpowiednim czasie; dlatego uznaje, że we wniosku legislacyjnym nie 
należy podejmować prób ustanowienia takiego nowego prawa;

Inne środki 

13. wzywa do poprawy współpracy między organami państw członkowskich oraz między 
uprawnionymi i pośrednikami; ponadto wzywa Komisję, by w ramach swych 
kompetencji wspierała państwa członkowskie w ich dążeniach do poprawy istniejącej 
infrastruktury;

Kwestie końcowe 

14. uważa, iż wspomniany wniosek nie pociąga za sobą skutków finansowych;

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji oraz 
zaleceń zawartych w załączniku Komisji i Radzie.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI:
ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI PROPONOWANEGO WNIOSKU

A. ZASADY I CELE PROPONOWANEGO WNIOSKU

Aby zadbać o odpowiednią i skuteczną ochronę prawną transmisji wydarzeń sportowych na 
żywo, należy znowelizować bieżące ramy prawne Unii Europejskiej. Można to osiągnąć, 
uwzględniając następujące cele i zasady:

 poprawa obowiązujących ram prawnych w celu egzekwowania praw własności 
intelektualnej do wydarzeń sportowych na żywo i osiągnięcie skutecznośći ram 
prawnych, biorąc pod uwagę specyficzną naturę wydarzeń sportowych na żywo, a 
przede wszystkich ich krótkotrwałą wartość;

 wykładnia obowiązujących przepisów i dostosowanie konkretnych środków w taki 
sposób, by zadbać o natychmiastowe usunięcie treści związanych z wydarzeniami 
sportowymi na żywo lub o zablokowanie dostępu do nich w internecie w celu 
skutecznego rozwiązania problemu nielegalnych transmisji wydarzeń sportowych na 
żywo;

 dalsza harmonizacja, bez uszczerbku dla ogólnych ram prawnych Unii, które zostaną 
określone w akcie prawnym o usługach cyfrowych, procedur i środków zaradczych 
w Unii, by zwiększyć skuteczność narzędzi egzekwowania prawa, również w 
kontekście transgranicznym;

 usprawnienie narzędzi egzekwowania prawa, by umożliwić usuwanie w czasie 
rzeczywistym nielegalnych treści związanych z wydarzeniami sportowymi na żywo, 
przy uwzględnieniu potrzeby zastosowania skutecznych mechanizmów zgłaszania i 
usuwania treści, które zakładają podjęcie natychmiastowych działań;

 zharmonizowanie korzystania z bezzwłocznych i elastycznych procedur blokowania 
w przypadku powtarzających się naruszeń, co pozwoli na zablokowanie w czasie 
rzeczywistym dostępu do nielegalnych transmisji wydarzeń sportowych na żywo w 
internecie, w oparciu o model nakazu blokowania „na żywo” lub „dynamicznego 
nakazu sądowego”;

 dopilnowanie, by środki uwzględniały zakres, skalę i powtarzalność naruszeń oraz 
były ukierunkowane na profesjonalne nielegalne transmisje, bez uwzględniania 
nagrywania i publikowania nielegalnych amatorskich relacji z wydarzeń sportowych;

 zapewnienie, że zaproponowane środki będą proporcjonalne i pozwolą na utrzymanie 
odpowiedniej równowagi między potrzebą skutecznego stosowania środków 
egzekwowania prawa i potrzebą ochrony praw stron trzecich;

 uzupełnienie przyjętych ram legislacyjnych środkami pozaustawowymi, takimi jak 
wzmocniona współpraca między władzami państw członkowskich oraz 
uprawnionymi i pośrednikami;

B. DZIAŁANIA, JAKIE NALEŻY ZAPROPONOWAĆ
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Bez uszczerbku dla wprowadzonych w ramach przyszłego aktu prawnego o usługach 
cyfrowych zmian zasad ogólnych dotyczących sposobu, w jaki pośrednicy internetowi 
podchodzą do nielegalnych treści w internecie dyrektywa 2000/31/WE (dyrektywa o handlu 
elektronicznym) powinna zostać poddana przeglądowi lub też w prawodawstwie Unii należy 
wprowadzić konkretne przepisy dotyczące praw organizatorów wydarzeń sportowych, by:

 wyjaśnić pojęcie stwierdzenia „podejmuje niezwłocznie działania” zapisanego w art. 
14 dyrektywy o handlu elektronicznym w odniesieniu do usługodawcy internetowego, 
czyli wyjaśnić, że „niezwłocznie” oznacza „natychmiast po powiadomieniu o 
naruszeniu przez właścicieli praw i nie później niż 30 minut po rozpoczęciu 
wydarzenia sportowego”.

 umożliwić zastosowanie procedury usunięcia w czasie rzeczywistym ukierunkowanej 
na nielegalne treści dotyczące wydarzeń sportowych, przy założeniu, że nie ma 
wątpliwości co do tego, kto jest właścicielem praw oraz co do faktu, że na transmisję 
nie wyrażono zgody;

 zadbać o to, by podejmowane przez pośredników środki były skuteczne, uzasadnione, 
proporcjonalne, adekwatne i brały pod uwagę powagę i skalę naruszenia; na przykład 
dopilnować, by blokowanie dostępu do nielegalnych treści lub ich usunięcie nie 
wymagało blokowania całej platformy oferującej usługi, które są legalne, co miałoby 
charakter nieproporcjonalny, chyba że udział nielegalnych usług na danym serwerze 
wskazuje na to, że legalne usługi są dostępne jedynie incydentalnie;

 udzielenie wsparcia dla rozwiązań pozwalających na egzekwowanie praw, takich jak 
prywatne porozumienia między zainteresowanymi podmiotami; w związku z tym 
Komisja powinna przygotowywać sprawozdania i oceniać odpowiedniość 
nakładanych na usługodawców oferujących transmisje strumieniowe obowiązku, by 
usuwać treści w czasie rzeczywistym, oraz skutki takiego obowiązku;

Należy dokonać przeglądu dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności 
intelektualnej, aby:

 wprowadzić możliwość wystawienia przez odpowiedni organ sądowy lub 
administracyjny nakazu natychmiastowego zablokowania dostępu do nielegalnych 
treści związanych z transmisją wydarzeń sportowych na żywo w internecie lub 
usunięcia takich treści;

 umożliwić skorzystanie z nakazów blokujących, które dotyczą całej transmisji na 
żywo wydarzenia sportowego, ale są ograniczone do transmisji na żywo, czyli blokują 
dopuszczającą się naruszenia stronę tylko na czas trwania wydarzenia;  takie nakazy 
powinny mieć charakter tymczasowy;

 zharmonizowanie przepisów, co w odniesieniu do wydarzeń sportowych na żywo 
umożliwi skorzystanie z nakazów, które powinny skutkować zablokowaniem dostępu 
nie tylko do dopuszczającej się naruszenia strony internetowej, lecz do każdej innej 
strony zawierającej te same naruszenia, niezależnie od nazwy domeny czy 
wykorzystywanego adresu IP oraz bez potrzeby wydawania nowego nakazu;
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 konkretnie rzecz ujmując, usunięcie nielegalnych treści powinno następować 
natychmiast po otrzymaniu powiadomienia i nie później niż 30 minut po rozpoczęciu 
wydarzenia, przy założeniu, że nie ma wątpliwości co do tego, kto jest właścicielem 
praw do treści oraz czy właściciel praw udzielił bezpośredniej lub pośredniej zgody na 
publiczne udostępnienie treści; należy dobitnie wskazać na właścicieli praw, by 
uniknąć usunięcia treści legalnych; w tym celu blokowanie dostępu do nielegalnych 
treści lub ich usunięcie nie powinno co do zasady wymagać blokowania dostępu do 
serwera, na którym znajdują się legalne usługi i treści;

 wzmocnić współpracę między władzami państw członkowskich, w tym przez 
wymianę danych i najlepszych sposobów postępowania oraz utworzenie sieci 
organów krajowych; Komisja winna ocenić wartość dodaną wyznaczenia 
niezależnego organu administracyjnego w każdym państwie członkowskim, który 
odgrywałby rolę w systemie egzekwowania prawa, w szczególności w przypadku 
natychmiastowego egzekwowania, czyli tak jak w przypadku internetowego piractwa 
treści wydarzeń sportowych na żywo;

 poprawić współpracę między pośrednikami i uprawnionymi, w tym przez promowania 
zawierania protokołów ustaleń, które mogłyby ustanawiać konkretne procedury 
powiadamiania i działania;
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Sport odgrywa istotną rolę społeczną. Korzystanie z wydarzeń sportowych może przełożyć 
się na finansowanie innych działań, które są korzystne dla wszystkich i na przykład obejmują 
wpływy do budżetu państwa z podatków. Dziś najważniejszą częścią dochodów 
uprawnionych (80 %) są prawa do transmisji, na których kładzie się cieniem nielegalne 
wykorzystywanie transmisji wydarzeń sportowych.

Problem cyfrowego piractwa transmisji wydarzeń sportowych stale się zmienia, jeżeli chodzi 
o jego skalę i zastosowane technologie, sposoby i taktyki wykorzystywane przez podmioty 
naruszające prawo, by przechwycić legalny sygnał, oraz metody transmisji informacji i 
sygnałów. Mamy do czynienia z różnymi źródłami i formami piractwa (pobieranie, transmisje 
strumieniowe, telewizja IPTV1), co przekłada się na różne możliwe rozwiązania. Na przykład 
relację podczas wydarzenia oraz transmisje strumieniowe na żywo prowadzone przez osoby 
na widowni należy odróżnić od przejmowania transmitowanych w internecie przez telewizję 
wydarzeń na żywo (w pierwszym przykładzie nie mamy do czynienia z naruszeniem prawa 
transmisyjnego, a zatem zasady prawa własności intelektualnej nie mają zastosowania, a co za 
tym idzie korzystniejsze byłoby egzekwowanie prawa umów).

Jest to złożona kwestia, a sprawozdawca pragnie skupić się na zasadniczym problemie, który 
wynika z działalności dedykowanych profesjonalnych stron internetowych opierających się 
na opłatach lub reklamach dających dostęp do nielegalnych treści dotyczących wydarzeń 
sportowych. Jest to przede wszystkim działalność zorganizowanych grup przestępczych i 
należy ją odróżnić od fanów, którzy przekazują sobie zdjęcia. Fakt, że piractwo również 
bardzo wpływa na transmisje nieabonamentowe wskazuje na to, że piractwo transmisji 
wydarzeń sportowych nie ma charakteru altruistycznego i może nie być jedynie odpowiedzią 
na wysokie opłaty abonamentowe za oglądanie wydarzeń sportowych. Jest to nielegalna 
działalność charakteryzująca się różnymi sposobami generowania zysków (bezpośrednimi, 
np. opłaty abonamentowe, lub pośrednimi, np. reklamy, rozpowszechnianie złośliwego 
oprogramowania) i nastawiona na duże zyski z wykorzystywania nielegalnie nabytych praw, 
zaś zyski te nie będą reinwestowane. Sprawozdawca nie chce wskazywać na osoby 
indywidualne – fanów, którzy mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że oglądają treści 
nielegalne, natomiast chce się skupić na profesjonalnych piratach, którzy dopuszczają się 
nadużyć na szeroką skalę.

Również, jak w skazano w ostatniej analizie2 i jak wskazał Europol, istnieje realne zagrożenie 
dla konsumentów, którzy są narażeni na działanie darmowych aplikacji ze złośliwym 
oprogramowaniem czy też na kradzież danych karty kredytowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, sprawozdawca uważa, że należy zająć się nieautoryzowaną 
dystrybucją transmisji wydarzeń sportowych.

1 Aby zapoznać się ze szczegółami działania telewizji IPTV i naruszeniami w tym zakresie, można skorzystać ze 
sprawozdania Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (2019 r.) „Nielegalna telewizja IPTV w 
Unii Europejskiej, badania internetowych modeli biznesowych naruszających prawa własności intelektualnej”, 
listopad 2019 r.
2  EUIPO – EUROPOL (2019 r.), Intellectual Property Crime Threat Assessment [Ocena zagrożeń związanych z 
prawami własności intelektualnej]
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W tym kontekście należy zrozumieć, jakie są główne wyzwania, aby określić, czy są już 
dostępne narzędzia prawne, by zająć się tym problemem, oraz jakie są niedociągnięcia w 
ramach prawnych, którymi trzeba się zająć, i ostatecznie, jakie są możliwe rozwiązania.

Opis problemu

Największym problemem dla organizatorów wydarzeń sportowych jest piractwo tych 
wydarzeń, które są transmitowane na żywo i których wartość polega na transmisji „na żywo”. 
Jest tak na przykład w przypadku meczy piłki nożnej, walk bokserskich czy wyścigów 
kolarskich. W przeciwieństwie do innych treści, takich jak filmy, seriale czy książki (i 
ewentualnie niektóre wydarzenia sportowe, takie jak konkursy jazdy figurowej na lodzie 
opartej o choreografii, która jest interesująca i wartościowa lata po zakończeniu wydarzenia) 
największe szkody powodowane są podczas wydarzenia, a zatem okno czasowe na podjęcie 
odnośnych działań wobec piractwa jest krótkie i co do zasady ogranicza się do czasu trwania 
wydarzenia. Biorąc pod uwagę specyfikę transmisji wydarzeń sportowych na żywo,  
odpowiedni środek zaradczy powinien polegać na natychmiastowym zakończeniu 
nieautoryzowanej transmisji, zanim wydarzenie sportowe utraci swoją wartość.

Zazwyczaj problem z bieżącymi środkami egzekwowania prawa polega na tym, że są one 
wszczynane zbyt późno:  cywilne środki egzekwowania prawa, takie jak procedura zgłaszania 
i usuwania treści oraz nakazy zajmują relatywnie dużo czasu i ostateczne usunięcie treści lub 
zablokowanie dostępu do nich następuje zbyt późno.

Sprawozdawca uważa, że należy znaleźć rozwiązanie pozwalające na bezzwłoczne 
zaprzestanie naruszenia praw. Przy czym należy podkreślić, że rozwiązanie takie powinno 
ograniczać się do transmisji wydarzenia sportowego na żywo i być uzasadnione wyłącznie 
specyfiką takiego wydarzenia, o której mowa powyżej. Rozwiązaniu temu powinny 
towarzyszyć odpowiednie i skuteczne zabezpieczenia.

Obecne ramy prawne w Unii Europejskiej

Dostępność egzekwowanych praw

Wydarzenia sportowe jako takie nie kwalifikują się do ochrony na podstawie praw autorskich, 
ponieważ nie jest to dzieło, które można uznać za chronione prawem autorskim3. Jednakże 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie Premier League, że4 
„[n]iemniej jednak spotkania sportowe jako takie mają jedyny w swoim rodzaju i w tym 
zakresie  oryginalny  charakter,  który  może  przekształcić  je  w  przedmioty  godne  ochrony 
porównywalnej z ochroną utworów, która może być przyznana w razie potrzeby przez różne 
wewnętrzne porządki prawne.”  Innymi słowy państwa członkowskie mogą przyjmować 
przepisy krajowe, by objąć wydarzenia sportowe ochroną pokrewną do ochrony prawem 
autorskim. Niektóre państwa członkowskie wprowadziły konkretne zasady. Włochy 
wprowadziły w swoim ustawodawstwie nowe prawo pokrewne prawu autorskiemu, które 

3 Zob. Sprawy połączone C- 403/08 i 429/08 Football Association Premier League Ltd i in. v. QC Leisure i in. i 
Karen Murphy v Media Protection Services Ltd (2011) ECR-I-9083. W sprawie Premier League (C-403/08) 
TSUE orzekł, że „spotkań sportowych nie sposób uważać za twórczość intelektualną, którą można 
zakwalifikować jako utwór w rozumieniu dyrektywy o prawie autorskim. Uwaga ta zachowuje ważność 
zwłaszcza w przypadku meczów piłkarskich podlegających regułom gry niepozostawiającym swobody twórczej w 
rozumieniu prawa autorskiego. W tych okolicznościach spotkań tych nie można uważać za chronione prawem 
autorskim.” 
4 Zob. sprawa C-403/08
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zapewnia ochronę praw audiowizualnych sportu, z której mogą skorzystać organizatorzy 
wydarzeń sportowych. We Francji ustanowiono specjalną ochronę we francuskim kodeksie 
sportowym5 (niepowiązanym z przepisami o ochronie praw autorskich), który nadaje 
organizatorom wydarzeń sportowych „prawo do eksploatacji” wydarzeń, które organizują. To 
prawo sui generis daje im monopol na transmisje ich wydarzeń. Z prawa tego można 
skorzystać, podejmując bezpośrednie działania wobec strony internetowej, która narusza te 
prawa. Przy czym pozostaje kwestia skuteczności działań podejmowanych na gruncie 
zwykłych przepisów. Portugalia wprowadziła specjalne zasady ochrony organizatorów 
wydarzeń sportowych

Ponadto choć wydarzenia sportowego jako takiego nie można chronić prawem autorskim6, 
nagranie wydarzenia sportowego lub jego transmisja może podlegać ochronie prawnej UE. 
Przy założeniu, że nagranie spełnia wymóg oryginalności (co zasadniczo ma zastosowanie do 
wydarzeń sportowych7), audiowizualne nagranie wydarzenia sportowego jest chronione 
prawem autorskim. Producentom dzieł audiowizualnych przyznaje się prawo pokrewne prawu 
autorskiemu w odniesieniu do pierwszego zapisu ich dzieła audiowizualnego i podmiotom 
transmitującym w odniesieniu do sygnału transmisji8. Prawo to będzie przysługiwać 
organizatorom wydarzeń sportowych, jeżeli działają jako producenci przekazu 
audiowizualnego wydarzenia lub nadawcy lub też nabyli to prawo w drodze umowy. 
Głównym źródłem przychodów organizatorów wydarzeń sportowych jest sprzedaż praw do 
transmisji.

W związku z tym organizatorom wydarzeń sportowych przysługują prawa, które można 
egzekwować i na podstawie których mogą oni podjąć działania wobec nieuprawnionej 
transmisji organizowanych przez siebie wydarzeń sportowych, w tym wydarzeń „na żywo”. 
Istnieją prawne instrumenty ochrony, a ochrona prawna organizatorów wydarzeń sportowych 
jest wystarczająca i nie wymaga tworzenia nowego prawa.

Egzekwowanie praw nie jest skuteczne w przypadku wydarzeń na żywo

Przepisy prawne Unii stanowią już w sprawie ogólnych ram pozwalających na podjęcie 
środków egzekwowania prawa przez uprawnione podmioty, w tym na zastosowanie 
procedury pozasądowego rozstrzygania sporów. Dyrektywa o handlu elektronicznym9 
stanowi przekrojowe narzędzie, a w jej ramach niektórzy usługodawcy online winni działać 
niezwłocznie, by usunąć nielegalne informacje przechowywane na ich stronach lub 
zablokować dostęp do nich natychmiast po otrzymaniu powiadomienia (procedura zgłaszania 
i usuwania treści)10; w konkretnym przypadku naruszeń praw własności intelektualnej art. 11 
dyrektywy z 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej11 stanowi, że  

5 Artykuł L 333-1 ust. 1 francuskiego kodeksu sportowego
6 Zostało to potwierdzone przez TSUE w sprawie C403/08, że “prawo Unii nie zapewnia  [wydarzeniom 
sportowym] ochrony na żadnej innej podstawie w dziedzinie własności intelektualnej”
7 Zob. Study on sports organisers’ rights in the European Union [Analiza praw organizatorów wydarzeń 
sportowych w Unii Europejskiej], T.M.C. Asser Instituut / Asser International Sports Law Centre and Institute 
for Information Law – Uniwersytet w Amsterdamie, luty 2014 r., s. 53
8 Zob. art. 2 i art. 3 dyrektywy InfoSoc oraz art. 9 dyrektywy w sprawie prawa najmu
9 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach 
rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym
10 Art. 14 ust. 1 lit. b) 
11 Dyrektywa (EU) 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
egzekwowania praw własności intelektualnej
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właściwe organy sądowe mogą orzeczeniem sądowym wydawać naruszającym zakaz 
kontynuacji naruszenia, przy czym naruszenie to może powstawać w wyniku bezpośredniego 
działania lub działania pośredników, z których usług korzysta strona trzecia do naruszania 
praw własności intelektualnej. Artykuł 9 dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności 
intelektualne przewiduje tymczasowy nakaz sądowy, który ma zapobiec możliwym dalszym 
naruszeniom prawa własności intelektualnej, lub w razie kontynuowania domniemanych 
naruszeń tego prawa. Artykuł 8 dyrektywy InfoSoc12 przewiduje nakaz sądowy przeciwko 
pośrednikom, których usługi są wykorzystywane przez stronę trzecią w celu naruszenia praw 
autorskich lub pokrewnych.

Mimo istnienia tych ram prawnych, procedura zgłaszania i usuwania treści oraz mechanizm 
nakazu sądowego mają ograniczenia, szczególnie w przypadku wydarzeń „na żywo”. 
Opóźniając odpowiedź na wezwanie do usunięcia treści, dopuszczające się naruszeń strony 
internetowe mogą sprawić, że procedury zgłaszania i podejmowania działań staną się 
nieskuteczne. Z uwagi na czasochłonność procedury mechanizm nakazu sądowego nie 
wpisuje się dobrze w środki naprawcze podjęte w odpowiednim czasie, które są niezbędne w 
przypadku wydarzeń sportowych na żywo.

Rozwiązania stworzone na gruncie krajowym 

W Wielkiej Brytanii i Irlandii wypracowano praktykę „nakazów blokowania na żywo”, którą 
stosuje się natychmiast, jednak jest ona ograniczona w czasie (do czasu trwania wydarzenia 
sportowego na żywo). Procedura ta nie jest skierowana przeciwko pojedynczym stronom 
internetowym, lecz przeciwko serwerom, z których dokonuje się transmisji strumieniowej 
treści z różnych adresów IP. Procedura koncentruje się na dystrybucji nielegalnej transmisji 
strumieniowej, czyli na serwerach transmisji strumieniowej, co sprawia, że jest ona 
skuteczniejsza, natomiast nie może być proporcjonalna i może naruszać prawa strony trzeciej, 
gdyż zablokowanie serwera może potencjalnie również blokować dostęp do legalnych treści 
dostępnych na tym serwerze.

W innych państwach członkowskich rozwinęły się procedury administracyjne i dobrowolne. 
Włochy i Grecja przyjęły administracyjny system blokowania. W Portugalii dobrowolne 
porozumienie między zainteresowanymi podmiotami i przy zaangażowaniu administracji 
publicznej umożliwia blokowanie transmisji strumieniowych w czasie rzeczywistym. Celem 
duńskiego kodeksu postępowania dotyczącego decyzji w sprawie blokowania dostępu do 
usług naruszających prawa własności intelektualnej przyjętego przez Stowarzyszenie Branży 
Telekomunikacyjnej i Duński Sojusz Praw i znowelizowanego w maju 2020 r. jest 
uproszczona procedura blokowania.

Wytyczne Komisji dotyczące egzekwowania praw własności intelektualnej13 uznają 
dopuszczalność nakazów ukierunkowanych konkretnie na zapobieganie bezprzewodowemu 
przesyłaniu obrazu (mirroring). Są to tak zwane dynamiczne nakazy blokujące. W szeregu 
państw członkowskich wydano już kilka nakazów dynamicznych, choć różny był ich zakres i 
cel. Należy wzmocnić i zharmonizować możliwości skorzystania z tego typu nakazów we 

12 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.
13 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego z dnia 29 listopada 2017 r. zatytułowany „Wytyczne dotyczące niektórych aspektów dyrektywy 
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej” 
(COM(2017)0708),
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wszystkich państwach członkowskich.

Zestawowi środków pozwalających na podjęcie bezzwłocznych działań i natychmiastowe 
usunięcie treści muszą towarzyszyć odpowiednie zabezpieczenia, w tym wymogi w zakresie 
przejrzystości.

Podsumowanie

Sprawozdawca uważa, że piractwo treści wydarzeń sportowych transmitowanych na żywo 
jest poważnym problemem o znaczących konsekwencjach, którym należy się zająć, gdyż z 
pewnością nasili się w przyszłości. Sprawozdawca wyraża przekonanie, że bieżące ramy 
prawne nie pozwalają wystarczająco skutecznie chronić wydarzeń sportowych „na żywo”. 
Jednak sprawozdawca jest również przekonany, że rozwiązanie nie polega na tworzeniu 
nowych praw przysługujących organizatorom wydarzeń sportowych, lecz na poprawie 
egzekwowania istniejących już praw, by zadbać o ich skuteczne i pełne egzekwowanie.

W konsekwencji sprawozdawca wyraża pogląd, że Parlament Europejski powinien wezwać 
Komisję do wyjaśnienia i dostosowania obowiązujących przepisów, by umożliwić 
natychmiastowe egzekwowanie praw do wydarzeń sportowych na żywo, w tym umożliwić 
wydanie nakazu blokowania w czasie rzeczywistym dostępu do nieuprawnionej transmisji 
treści wydarzeń sportowych na żywo w internecie lub nakazu usunięcia takich treści. 
Sprawozdawca proponuje również wezwanie do przyjęcia środków wspierających zawieranie 
dobrowolnych porozumień między zainteresowanymi stronami oraz do współpracy władz 
krajowych.


