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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Komisiji o izzivih v digitalnem okolju za organizatorje športnih dogodkov
(2020/2073(INL))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in 
spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES1,

– ob upoštevanju Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine2,

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti 
elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju)3,

– ob upoštevanju Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v 
informacijski družbi4,

– ob upoštevanju Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o 
opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih 
storitvah)5,

– ob upoštevanju priporočila Komisije (EU) 2018/334 z dne 1. marca 2018 o ukrepih za 
učinkovito preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin6 in sporočila Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 28. septembra 2017 z naslovom „Boj proti nezakonitim spletnim vsebinam: 
Povečanje odgovornosti spletnih platform“ (COM(2017)0555),

– ob upoštevanju izjave Komisije o organizatorjih športnih prireditev, priložene 
zakonodajni resoluciji Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o predlogu 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem 
trgu7,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru z dne 29. novembra 2017 z naslovom „Smernice o 

1 UL L 130, 17.5.2019, str. 92.
2 UL L 157, 30.4.2004, str. 45.
3 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
4 UL L 167, 22.6.2001, str. 10.
5 UL L 95, 15.4.2010, str. 1.
6 UL L 63, 6.3.2018, str. 50.
7 P8_TA(2019)0231.
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nekaterih vidikih Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju 
pravic intelektualne lastnine“ (COM(2017)0708),

– ob upoštevanju memoranduma o soglasju z dne 25. junija 2018 o spletnem oglaševanju 
in pravicah intelektualne lastnine, ki ga je omogočila Evropska komisija, ter poročila 
Evropske komisije o delovanju memoranduma o soglasju o spletnem oglaševanju in 
pravicah intelektualne lastnine (SWD(2020)0167/2),

– ob upoštevanju členov 47 in 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A9-0000/2020),

A. ker je razvoj digitalnega okolja vsem navdušencem olajšal dostop do športnih dogodkov 
na najrazličnejših napravah in spodbudil razvoj novih spletnih poslovnih modelov; ker 
je hkrati olajšal nezakonito spletno predvajanje športnih prenosov v Uniji in zunaj nje;

B. ker nezakonito predvajanje športnih dogodkov ne le povzroča znatno gospodarsko 
škodo sektorju, kar ima za posledico izgubo prihodkov iz naročnin in oglaševanja, 
temveč je tudi del dejavnosti kriminalnih združb, ki škodijo tudi potrošnikom;

C. ker je v nasprotju z drugimi sektorji večji del vrednosti prenosa športnega dogodka v 
tem, da poteka v živo, večina te vrednosti pa se izgubi, ko se dogodek konča; ker je zato 
in le v tem okviru potreben hiter odziv, da bi odpravili nezakonito prenašanje športnih 
dogodkov na spletu;

D. ker bi morali ukrepi biti osredotočeni na temeljni vzrok za nezakonito pretakanje 
vsebin, in sicer na osebe, ki omogočajo nezakonita spletišča, ne pa na posameznike, ki 
so v nezakonito pretakanje vpleteni nehote in nevede;

E. ker je treba profesionalen nezakonit prenos celotnega športnega dogodka razlikovati od 
kratkih sekvenc, ki si jih delijo navdušenci in ki se nanašajo na kulturo navdušencev, ter 
od vsebin, ki jih delijo novinarji, da bi obveščali širšo javnost, kot je določeno v 
direktivi o avdiovizualnih medijskih storitvah;

F. ker športni dogodki sami v skladu s pravom Unije niso predmet varstva avtorskih 
pravic, avdiovizualno snemanje športnih dogodkov in njihov prenos pa sta; ker v pravu 
Unije ni usklajenega varstva organizatorjev športnih dogodkov; ker pa je v zakonodaji 
nekaterih držav članic zagotovljeno posebno varstvo organizatorjev športnih dogodkov;

G. ker pravo Unije določa splošni okvir za mehanizme prijave in ukrepanja, ki omogočajo 
odstranitev nezakonitih podatkov, ki jih hranijo posredniki, ali onemogočanje dostopa 
do njih; ker pravo Unije določa civilne izvršilne ukrepe, ki jih lahko sprejmejo sodni ali 
upravni organi za preprečevanje ali blokiranje vsebin, ki pomenijo kršitve pravic 
intelektualne lastnine;

H. ker sedanji pravni okvir ne omogoča takojšnjega ukrepanja, potrebnega za odpravo 
nezakonitega prenosa športnih dogodkov v živo; ker so poleg tega države članice 
sprejele pravila o mehanizmih prijave in ukrepanja, ki niso usklajena;
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Uvod in splošne ugotovitve

1. poziva Komisijo, naj brez odlašanja vloži predlog zakonodajnih aktov in v njem 
upošteva priporočila iz priloge k temu predlogu resolucije;

Športni dogodki in pravice intelektualne lastnine

2. priznava, da so pravice intelektualne lastnine pomembne za organizatorje športnih 
dogodkov, saj njihovo izkoriščanje predstavlja vir dohodka, zlasti v zvezi z 
licenciranjem pravic do prenosa športnih dogodkov, ki jih organizirajo;

Spletno piratstvo prenosov športnih dogodkov v živo 

3. meni, da je boj proti spletnemu piratstvu športnih dogodkov, ki se prenašajo v živo in 
katerih gospodarska vrednost je v prenosu v živo, glavni izziv, s katerim se srečujejo 
organizatorji športnih dogodkov;

Potreba po učinkovitem uveljavljanju pravic

4. poudarja, da morajo biti glede na posebno naravo prenosov športnih dogodkov v živo in 
dejstvo, da je njihova vrednost omejena predvsem na trajanje zadevnega športnega 
dogodka, postopki izvrševanja čim hitrejši in omogočati takojšnjo odstranitev 
nezakonitih vsebin;

5. vendar meni, da sedanji pravni okvir za sodne odredbe ter mehanizme prijave in 
odstranjevanja nezakonitih vsebin ne omogoča učinkovitega in pravočasnega 
uveljavljanja pravic za odpravo nezakonitega predvajanja športnih dogodkov v živo; 
zato meni, da bi bilo treba sprejeti konkretne ukrepe, ki bi bili specifični za prenose 
športnih dogodkov v živo, da bi sedanji pravni okvir prilagodili tem posebnim izzivom 
in omogočili hitro odstranitev nezakonitih prenosov športnih dogodkov na spletu; meni, 
da bi moral biti cilj odstranjevanje nezakonitih športnih prenosov v realnem času;

Čezmejno uveljavljanje pravic 

6. poudarja tudi, da se splošni okvir, določen s pravom Unije, v nacionalni zakonodaji ne 
uporablja na podoben način ter da se civilni postopek ter mehanizmi prijave in 
odstranjevanja nezakonitih vsebin med državami članicami razlikujejo; meni, da so 
orodja za izvrševanje v čezmejnem okviru premalo učinkovita; poziva k nadaljnji 
uskladitvi postopkov in pravnih sredstev v Uniji v tem posebnem okviru;

Postopki prijave in ukrepanja

7. opozarja, da je v direktivi o elektronskem poslovanju določeno, da morajo nekateri 
ponudniki spletnih storitev hitro ukrepati in odstraniti nezakonite podatke, ki jih hranijo, 
ali onemogočiti dostop do njih, takoj ko so na podlagi prijav obveščeni o teh podatkih 
ali se jih zavejo; vendar meni, da sedanji postopek prijave in odstranitve zaradi 
posebnih značilnosti športnih dogodkov v živo ne omogoča hitrega izvrševanja na 
način, ki bi zagotavljal učinkovita pravna sredstva;

8. poziva Komisijo, naj predlaga konkretne ukrepe, ki bi bili posebej prilagojeni športnim 
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dogodkom v živo in omogočali takojšnjo odstranitev vsebin ali onemogočanje dostopa 
do njih, vključno s postopkom odstranitve vsebine v realnem času; 

Sodne odredbe za blokiranje 

9. ugotavlja, da so postopki izdaje sodne odredbe razmeroma dolgi in ne obravnavajo 
posebnega vprašanja nezakonitega prenašanja športnih dogodkov; poudarja, da so se 
nekatere prakse, razvite na nacionalni ravni, kot so sodne odredbe v živo in dinamične 
sodne odredbe, izkazale kot rešitve za učinkovitejši boj proti piratstvu prenosov 
športnih dogodkov; poziva, naj se v pravo Unije uvedejo postopki izdaje sodne odredbe, 
katerih namen je v realnem času omogočiti blokiranje dostopa do nezakonitih spletnih 
športnih vsebin v živo ali njihovo odstranitev na podlagi modela odredb za blokiranje „v 
živo“ in „dinamičnih sodnih odredb“;

Zaščitni ukrepi

10. poudarja, da je treba z zaščitnimi ukrepi zagotoviti, da bo s pravnim okvirom 
vzpostavljeno ustrezno ravnovesje med potrebo po učinkovitosti izvršilnih ukrepov in 
potrebo po varstvu pravic tretjih oseb;

Sorodna pravica in pravica sui generis v zvezi z organizatorji športnih dogodkov

11. ugotavlja, da pravo Unije ne določa pravice, sorodne avtorski pravici, za organizatorje 
športnih dogodkov, da pa so nekatere države članice v svojo zakonodajo uvedle posebne 
pravice za organizatorje športnih dogodkov, vključno z novo pravico, sorodno avtorski;

12. meni, da uvedba nove pravice za organizatorje športnih dogodkov v pravu Unije ne bo 
zagotovila rešitve za izziv, s katerim se srečujejo zaradi neučinkovitega in 
nepravočasnega uveljavljanja njihovih obstoječih pravic; zato meni, da cilj predloga ne 
bi smel biti vzpostavitev take nove pravice;

Drugi ukrepi 

13. poziva k okrepitvi sodelovanja med organi držav članic ter imetniki pravic in 
posredniki; nadalje poziva Komisijo, naj v okviru svojih pristojnosti podpre države 
članice pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje obstoječe infrastrukture;

Končni vidiki 

14. meni, da zahtevani predlog ne bo imel finančnih posledic;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in priložena priporočila posreduje 
Komisiji in Svetu.
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PRILOGA K PREDLOGU RESOLUCIJE:
PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANEGA PREDLOGA

A. NAČELA IN CILJI ZAHTEVANEGA PREDLOGA

Da bi zagotovili ustrezno in učinkovito pravno varstvo pravic v zvezi s športnimi dogodki v 
živo, bi bilo treba sedanji pravni okvir Unije spremeniti. To se bo doseglo ob upoštevanju 
naslednjih ciljev in načel:

 izboljšati in zagotoviti učinkovitost sedanjega pravnega okvira za uveljavljanje 
pravic intelektualne lastnine v zvezi s športnimi dogodki v živo, ob upoštevanju 
njihove posebne narave in zlasti kratkotrajne vrednosti;

 pojasniti veljavno zakonodajo in sprejeti konkretne ukrepe za zagotovitev takojšnje 
odstranitve vsebin nezakonitih športnih dogodkov v živo ali onemogočitve spletnega 
dostopa do njih, da bi učinkovito preprečevali nezakonite prenose športnih dogodkov 
v živo;

 brez poseganja v splošni okvir Unije, ki bo opredeljen v aktu o digitalnih storitvah, 
nadalje uskladiti postopke in pravna sredstva v Uniji, da bi povečali učinkovitost 
orodij za izvrševanje, tudi v čezmejnem okviru;

 izboljšati orodja za izvrševanje, da bi omogočili odstranjevanje nezakonitih športnih 
vsebin v živo v realnem času, ob upoštevanju potrebe po učinkovitih mehanizmih 
prijave in odstranjevanja nezakonitih vsebin, ki bi zahtevali sprejetje takojšnjih 
ukrepov;

 uskladiti uporabo že vzpostavljenih hitrih in prilagodljivih postopkov blokiranja v 
primeru ponavljajočih se kršitev, ki v realnem času omogočajo blokiranje dostopa do 
nezakonitega spletnega predvajanja športnih dogodkov v živo, in sicer na podlagi 
modela odredb za blokiranje „v živo“ in „dinamičnih sodnih odredb“;

 zagotoviti, da se bodo v okviru ukrepov upoštevali obseg, resnost in ponavljanje 
kršitve, ter se osredotočiti na profesionalno nezakonito predvajanje, kar izključuje 
snemanje in objavljanje nezakonitih amaterskih posnetkov športnih dogodkov;

 zagotoviti, da bodo predlagani ukrepi sorazmerni ter da se bo z njimi ohranjalo 
ustrezno ravnovesje med potrebo po učinkovitosti orodij za izvrševanje in potrebo po 
varstvu pravic tretjih oseb;

 dopolniti prilagoditev zakonodajnega okvira z nezakonodajnimi ukrepi, vključno z 
okrepljenim sodelovanjem med organi držav članic ter med imetniki pravic in 
posredniki.

B. PREDLAGANI UKREPI

Brez poseganja v spremembo splošnih pravil v zvezi z načinom, kako spletni posredniki 
obravnavajo nezakonite spletne vsebine, v okviru prihodnjega akta o digitalnih storitvah bi 
bilo treba Direktivo 2000/31/ES (direktiva o elektronskem poslovanju) spremeniti ali v 
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zakonodajo Unije vključiti posebne določbe v zvezi s pravicami organizatorjev športnih 
dogodkov, da bi:

 pojasnili koncept besedne zveze „nemudoma ukrepa“ iz člena 14 direktive o 
elektronskem poslovanju v zvezi s spletnim posrednikom, tako da bi se štelo, da 
„nemudoma“ pomeni „takoj, ko imetniki pravic prijavijo kršitev, in najpozneje 
30 minut po začetku športnega dogodka“;

 omogočili postopke za odstranitev nezakonitih športnih vsebin v živo v realnem času, 
če ni nikakršnega dvoma o lastništvu pravice in dejstvu, da predvajanje ni dovoljeno;

 zagotovili, da bodo ukrepi, ki jih bodo morali ob upoštevanju resnosti in obsega 
kršitve sprejeti posredniki, učinkoviti, upravičeni, sorazmerni in ustrezni; poskrbeli, da 
na primer blokiranje dostopa do nezakonitih vsebin ali njihova odstranitev ne bo 
zahtevala preprečitve dostopa do celotne platforme, na kateri se zagotavljajo zakonite 
storitve, kar bi bilo nesorazmerno, razen če je iz deleža nezakonitih storitev na 
posameznem strežniku razvidno, da je razpoložljivost zakonitih storitev zgolj 
postranska;

 zagotovili podporo za rešitve glede izvrševanja, kot so zasebni dogovori med 
deležniki; v zvezi s tem bi morala Komisija poročati o ustreznosti in vplivu uvedbe 
obveznosti za ponudnike pretakanja, da vsebine odstranijo v realnem času, ter ju 
oceniti.

Direktivo 2004/48/ES (direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine) bi bilo treba 
spremeniti, da bi:

 uvedli možnost, da ustrezni sodni ali upravni organ izda odredbe, s katerimi zahteva 
blokiranje dostopa do nezakonitih spletnih športnih vsebin v živo ali njihovo 
odstranitev v realnem času;

 omogočili uporabo sodnih odredb za blokiranje, ki bi veljale med celotnim prenosom 
športnega dogodka v živo, vendar bi bile omejene na trajanje prenosa v živo, s čimer 
bi blokirali spletišče, ki krši zakonodajo, le za čas trajanja dogodka; take sodne 
odredbe bi morale biti začasne;

 uskladili zakonodajo, ki v zvezi s športnimi dogodki v živo omogoča uporabo sodnih 
odredb, s katerimi bi bilo treba blokirati dostop ne le do spletišča, ki krši zakonodajo, 
temveč do vseh drugih spletišč z vsebino, ki se nanaša na isto kršitev, ne glede na 
uporabljeno ime domene ali naslov IP, ne da bi bilo treba izdati novo sodno odredbo;

 opredelili, da bi bilo treba nezakonito vsebino odstraniti takoj po prejemu prijave in 
najpozneje 30 minut po začetku dogodka, če ni dvoma o tem, kdo je lastnik vsebine in 
ali so imetniki pravic dali neposredno ali posredno soglasje, da se vsebina da na voljo 
javnosti; imetnike pravic bi bilo treba odločno pozvati, naj preprečijo odstranitev 
zakonitih vsebin; v ta namen za blokiranje dostopa do nezakonitih vsebin ali njihovo 
odstranitev načeloma ne bi smelo biti potrebno blokiranje dostopa do strežnika, ki 
gosti zakonite storitve in vsebine;

 okrepili sodelovanje med organi držav članic, vključno z izmenjavo podatkov in 
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primerov dobre prakse ter vzpostavitvijo mreže nacionalnih organov; Komisija bi 
morala oceniti dodano vrednost imenovanja neodvisnega upravnega organa v vsaki 
državi članici, ki bi imel vlogo v sistemu izvrševanja, zlasti v primeru hitrega 
izvrševanja, na primer za spletno piratstvo športnih vsebin v živo;

 okrepili sodelovanje med posredniki in imetniki pravic, med drugim s spodbujanjem 
sklepanja memorandumov o soglasju, s katerimi bi lahko zagotovili poseben postopek 
prijave in ukrepanja.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Šport ima pomembno vlogo v družbi. Izkoriščanje športnih dogodkov bi lahko prispevalo k 
financiranju drugih dejavnosti, ki koristijo vsem in vključujejo na primer davčne prihodke za 
države. Najpomembnejši del prihodkov imetnikov pravic (80 %) danes izhaja iz pravic do 
prenosa, v zvezi s katerimi prihaja do nezakonitega izkoriščanja prenosa športnih dogodkov.

Problem digitalnega piratstva športnih dogodkov se nenehno razvija v smislu obsega in 
uporabljene tehnologije, načinov in taktike, ki jih uporabljajo kršitelji za zajem zakonitega 
signala ter načinov prenosa podatkov in signalov. Obstajajo različni viri in oblike piratstva 
(prenos datotek, pretakanje, IPTV1), v zvezi s katerimi so možne različne rešitve. Na primer, 
posnetki, ki jih na prizorišču naredijo posamezniki v občinstvu, in njihovo pretakanje 
dogodka v živo se razlikujejo od posnetkov in pretakanja v živo, ki so del televizijskega 
prenosa v živo na spletu (v prvem primeru pravica do prenosa ni kršena, zato se pravila o 
uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ne uporabljajo in bi morda imelo prednost 
uveljavljanje pogodbenega prava).

To je zapleteno vprašanje, zato se želi poročevalec osredotočiti na glavno težavo, ki izhaja iz 
namenskih profesionalnih spletišč s poslovnim modelom, financiranim s plačilom gledalcev 
ali oglaševanjem, ki omogočajo dostop do nezakonitih športnih vsebin, kar je dejavnost, ki jo 
izvajajo predvsem kriminalne združbe in jo je treba razlikovati od primerov navdušencev, ki 
si delijo fotografije. Dejstvo, da je piratstvo močno prizadelo tudi brezplačne prenose, kaže, 
da piratstvo neposrednih prenosov športnih dogodkov ni nesebična dejavnost in da morda ni 
le odziv na visoke naročnine, ki jih je treba plačati za ogled športnih dogodkov. Gre za 
nezakonit posel z različnimi načini ustvarjanja prihodkov (neposrednimi, npr. z naročninami, 
ali posrednimi, npr. z oglaševanjem, širjenjem zlonamerne programske opreme), katerega cilj 
je ustvarjanje velikih dobičkov z izkoriščanjem pravic, ki niso bile pridobljene zakonito, pri 
čemer ti dobički ne bodo ponovno vloženi. Poročevalec se ne želi osredotočiti na 
posameznike, to je navdušence, ki se morda sploh ne zavedajo, da gledajo nezakonite vsebine, 
temveč na tiste poklicne pirate, odgovorne za obsežne kršitve.

Kot je bilo poudarjeno v nedavni študiji2 in s strani Europola, obstaja resnično tveganje za 
potrošnike: izpostavljenost zlonamerni programski opremi brezplačnih aplikacij, kraja 
podatkov kreditne kartice itd.

Glede na navedeno poročevalec meni, da bi bilo treba preprečevati nedovoljeno distribucijo 
prenosov športnih dogodkov.

V tem okviru je treba razumeti, kateri so glavni izzivi, ugotoviti, ali že obstajajo pravna 
orodja za reševanje te težave in katere so pomanjkljivosti v pravnem okviru, ki jih je treba 
obravnavati, ter nazadnje, katere so možne rešitve.

1 Za podrobnosti o tem, kako deluje nezakonita IPTV, glej Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (2019), 
Illegal IPTV in the European Union, Research on online business models infringing intellectual property rights 
– report (Nezakonita IPTV v Evropski uniji, Raziskava o spletnih poslovnih modelih, ki kršijo pravice 
intelektualne lastnine – poročilo), november 2019.
2 EUIPO – EUROPOL (2019), Intellectual Property Crime Threat Assessment (Ocena ogroženosti zaradi 
kaznivih dejanj na področju intelektualne lastnine).
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Zadevna težava

Glavna težava organizatorjev športnih dogodkov je piratstvo športnih dogodkov, ki se 
prenašajo v živo in katerih gospodarska vrednost je v prenosu v živo. To velja na primer za 
nogometne tekme, boks ali kolesarske dirke. V nasprotju z drugimi vsebinami, kot so filmi, 
serije ali knjige (in morda nekateri športni dogodki, kot so plesna tekmovanja na ledu, ki 
temeljijo na koreografiji, ki je zanimiva in ima vrednost še leta po koncu dogodka), največja 
škoda nastane med dogodkom, okno za ustrezno ukrepanje proti piratstvu pa je kratko in je v 
bistvu čas trajanja dogodka. Glede na specifičnost prenosa športnih dogodkov v živo bi 
moralo biti ustrezno pravno sredstvo takojšnja ustavitev nedovoljenega prenosa, preden se 
izgubi vrednost.

Težava v zvezi s sedanjimi izvršilnimi ukrepi je običajno ta, da je izvrševanje prepozno:  
civilni izvršilni ukrepi, kot so mehanizmi prijave in odstranitve vsebin ter sodne odredbe, 
trajajo razmeroma dolgo, dejanska odstranitev vsebin ali preprečitev dostopa do njih pa sta 
prepozna.

Poročevalec meni, da je treba najti rešitev, ki bo omogočila takojšnjo ustavitev kršitve; vendar 
je treba poudariti, da bi morala ta rešitev ostati omejena na prenose športnih dogodkov v živo 
in biti upravičena le zaradi njihovih zgoraj omenjenih posebnosti, spremljati pa bi jo morali 
ustrezni in učinkoviti zaščitni ukrepi.

Obstoječi pravni okvir Unije

Razpoložljivost pravic, ki jih je treba uveljavljati

Športni dogodek sam po sebi ne izpolnjuje pogojev za varstvo z avtorsko pravico, saj ni 
„delo“, ki bi bilo v skladu z avtorskim pravom upravičeno do varstva3; vendar je Sodišče 
Evropske unije v zadevi Premier League4 odločilo, da so „[g]lede na navedeno [...] športni 
dogodki kot taki edinstveni in v tem delu izvirni, kar jih lahko spremeni v vsebino, ki si 
zasluži varstvo, primerljivo z varstvom del, pri čemer to varstvo lahko po potrebi podelijo 
različne notranje pravne ureditve.“ Povedano drugače, države članice lahko sprejmejo 
nacionalna pravila, s katerimi športnim dogodkom zagotovijo pravno varstvo, primerljivo z 
avtorsko pravico. Nekatere države članice so uvedle posebna pravila. Italija je v svojo 
zakonodajo uvedla novo pravico, ki je sorodna avtorski in zagotavlja varstvo športnih 
avdiovizualnih pravic, od katerih imajo lahko koristi organizatorji športnih dogodkov. V 
Franciji je bilo v francoskem zakoniku o športu5 (ki ni del zakonodaje o avtorskih pravicah) 
uvedeno posebno varstvo, ki organizatorjem športnih dogodkov zagotavlja „pravico do 
izkoriščanja“ dogodkov, ki jih organizirajo. Ta pravica sui generis jim daje monopol nad 
pravico do prenosa njihovega dogodka. Ta posebna pravica se lahko uporabi za direktne tožbe 
proti spletišču, ki krši zakonodajo. Vendar se v zvezi s tem postavlja vprašanje, kako 
učinkovite so tožbe na podlagi splošnega prava. Portugalska je sprejela posebno pravilo, ki 

3 Glej združeni zadevi C-403/08 in C-429/08, Football Association Premier League Ltd in drugi proti QC 
Leisure in drugi in Karen Murphy proti Media Protection Services Ltd (2011), ECR-I-9083. Sodišče Evropske 
unije je v zadevi Premier League (C-403/08) razsodilo, da “[š]portnih dogodkov [...] ni mogoče šteti za 
intelektualne stvaritve, ki jih je mogoče opredeliti kot dela v smislu Direktive o avtorski pravici. To velja zlasti 
za nogometne tekme, za katere veljajo pravila igre, ki ne omogočajo ustvarjalne svobode v smislu avtorske 
pravice. V teh okoliščinah teh tekem ni mogoče varovati na podlagi avtorske pravice.“ 
4 Glej zadevo C-403/08.
5 Odstavek 1 člena L 333-1 francoskega zakonika o športu.
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ščiti organizatorje športnih dogodkov.

Čeprav športnega dogodka samega po sebi ni mogoče zaščititi z nobeno pravico intelektualne 
lastnine6, je posnetek športnega dogodka ali njegov prenos mogoče zaščititi v skladu s pravom 
Unije. Če posnetek dosega ustrezno stopnjo izvirnosti (običajno se zdi, da jo7), je 
avdiovizualno snemanje športnih dogodkov zaščiteno z avtorskimi pravicami. Sorodna 
pravica se dodeli producentom avdiovizualnih del za prvi posnetek njihovih avdiovizualnih 
del in radiodifuzijskim hišam za radiodifuzni signal8. To pravico imajo organizatorji športnih 
dogodkov, če delujejo kot producenti avdiovizualnega prenosa dogodka ali kot 
radiodifuzijska hiša ali če pravico pridobijo s pogodbo. Pomemben vir prihodkov 
organizatorjev športnih dogodkov je prodaja pravic do prenosa.

Zato imajo organizatorji športnih dogodkov pravice, ki jih lahko uveljavljajo in na podlagi 
katerih lahko vložijo tožbo zaradi nedovoljenega prenosa športnega dogodka, ki ga 
organizirajo, vključno z dogodki v živo. Na voljo so pravni instrumenti za varstvo, pravno 
varstvo organizatorjev športnih prireditev pa zadostuje in v zvezi z njim ni potrebno 
oblikovanje nove pravice.

Uveljavljanje pravic ni učinkovito za dogodke v živo

Zakonodaja Unije že določa splošni okvir, ki imetnikom pravic omogoča uporabo izvršilnih 
ukrepov, vključno z izvensodnimi mehanizmi. Direktiva o elektronskem poslovanju9 
zagotavlja horizontalno orodje, v skladu s katerim morajo nekateri ponudniki spletnih storitev 
na podlagi prijav, ki so jim predložene, hitro ukrepati in odstraniti nezakonite podatke, ki jih 
hranijo, ali onemogočiti dostop do njih (mehanizem za „prijavo in odstranjevanje nezakonitih 
vsebin“)10; v posebnem primeru kršitev pravic intelektualne lastnine člen 11 direktive o 
uveljavljanju pravic intelektualne lastnine11 iz leta 2004 določa, da lahko pristojni sodni 
organi izdajo sodne odredbe, s katerimi prepovejo nadaljevanje kršitve na podlagi sodne 
odločbe o ugotovitvi kršitve zoper neposredne kršitelje, pa tudi zoper posrednike, katerih 
storitve uporablja tretja oseba in s tem krši pravice. Člen 9 direktive o uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine določa začasne odredbe, katerih cilj je preprečiti neposredno kršitev ali 
prepovedati nadaljevanje domnevne kršitve. Člen 8 direktive Infosoc12 določa sodno odredbo 
zoper posrednike, katerih storitve uporablja tretja oseba in s tem krši avtorske ali sorodne 
pravice.

Kljub obstoju tega okvira so mehanizmi za prijavo in odstranjevanje nezakonitih vsebin ter 
mehanizmi sodnih odredb omejeni, zlasti kar zadeva dogodke v živo. S tem, ko spletišča, ki 
kršijo zakonodajo, odlašajo z odzivom na prijavo nezakonitih vsebin in zahtevo po njihovi 
odstranitvi, lahko postopki prijave in ukrepanja postanejo neučinkoviti. Mehanizmi sodnih 

6 Kot je Sodišče Evropske unije potrdilo v zadevi C-403/08: „pravo Unije [športnih dogodkov] ne varuje na 
nobeni drugi podlagi na področju intelektualne lastnine“.
7 Glej Study on sports organisers’ rights in the European Union (Študija o pravicah organizatorjev športnih 
dogodkov v Evropski uniji), T.M.C. Asser Instituut/Asser International Sports Law Centre and Institute for 
Information Law, Univerza v Amsterdamu, februar 2014, str. 53.
8 Glej člena 2 in 3 direktive Infosoc ter člen 9 direktive o najemu.
9 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju).
10 Člen 14(1)b. 
11 Direktiva 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine.
12 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov 
avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi.
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odredb glede na trajanje postopka niso združljivi s pravočasnim pravnim sredstvom, 
potrebnim v primeru športa v živo.

Rešitve, razvite na nacionalni ravni 

V Združenem kraljestvu in na Irskem se je razvila praksa „odredb za blokiranje v živo“, ki se 
uporablja takoj, vendar je časovno omejena (za čas neposrednega trajanja športnega dogodka). 
Ne uporablja se za posamezna spletišča, temveč strežnike, iz katerih izhaja nezakonito 
pretakanje vsebin, kar pomeni, da je zajetih več naslovov IP. Če se osredotočimo na točko 
distribucije nezakonitega pretakanja, tj. na strežnike za pretakanje, je postopek izvrševanja 
učinkovitejši, vendar morda ni sorazmeren in lahko posega v pravice tretjih oseb, saj bi se z 
morebitnim blokiranjem strežnika lahko blokirale tudi zakonite vsebine, ki gostujejo na 
strežniku.

V drugih državah članicah so se razvili upravni postopki in prostovoljni ukrepi. Italija in 
Grčija sta sprejeli sistem skrbniškega blokiranja. Na Portugalskem je na podlagi 
prostovoljnega dogovora med deležniki, ki vključuje skrbnike, mogoče pretakanje blokirati v 
realnem času. Na Danskem je cilj kodeksa ravnanja za obravnavo odločitev o blokiranju 
dostopa do storitev, s katerimi se kršijo pravice intelektualne lastnine, ki sta ga sprejela 
združenje telekomunikacijske industrije in dansko združenje za pravice ter ki je bil revidiran 
maja 2020, poenostaviti izvajanje blokiranja.

V smernicah Komisije o direktivi o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine13 je priznana 
dopustnost sodnih odredb, ki so izrecno namenjene preprečevanju zrcaljenja, in sicer 
dinamičnih sodnih odredb (za blokiranje). V več državah članicah je že bilo izdanih več 
dinamičnih sodnih odredb, ki se sicer razlikujejo po obsegu in usmerjenosti. Okrepiti bi bilo 
treba možnost uporabe takih sodnih odredb v vseh državah članicah in jo uskladiti.

Vzpostavitev ukrepov za zagotavljanje takojšnjega ukrepanja in odstranitve vsebin morajo 
spremljati ustrezni zaščitni ukrepi, vključno z zahtevami glede preglednosti.

Sklep

Poročevalec meni, da je piratstvo vsebin športnih dogodkov v živo resnična težava s 
pomembnimi posledicami, ki se v prihodnosti ne bodo zmanjšale, zato bi ga bilo treba 
odpraviti. Poleg tega meni, da sedanji pravni okvir ne omogoča dovolj učinkovite zaščite v 
zvezi s prenosom športnih dogodkov v živo. Vendar je prepričan, da rešitev ni v oblikovanju 
nove pravice za organizatorje športnih dogodkov, temveč v izboljšanju uveljavljanja 
obstoječih pravic, in sicer da bi se uveljavljale učinkovito in v celoti.

Poročevalec zato meni, da bi moral Parlament Komisijo pozvati, naj pojasni veljavno 
zakonodajo in jo prilagodi, da bi omogočili takojšnje uveljavljanje pravic v zvezi s prenosom 
športnih dogodkov v živo, vključno z možnostjo izdaje sodnih odredb, s katerimi bi zahtevali 
blokiranje dostopa do nezakonitih spletnih športnih vsebin v živo ali njihovo odstranitev v 
realnem času. Poleg tega predlaga, da se pozove k sprejetju ukrepov, ki bi podpirali razvoj 
prostovoljnih dogovorov med deležniki in sodelovanje med nacionalnimi organi.

13 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru z dne 
29. novembra 2017 z naslovom „Smernice o nekaterih vidikih Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine“ (COM(2017)0708).


