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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med rekommendationer till kommissionen om utmaningar för organisatörer av 
idrottsevenemang i den digitala miljön
(2020/2073(INL))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 
17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden 
och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 
29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 
2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk 
handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”)3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 
22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående 
rättigheter i informationssamhället4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 
10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster 
(direktiv om audiovisuella medietjänster)5,

– med beaktande av kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 
om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online6 och kommissionens 
meddelande av den 28 september 2017 till Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén Hantering av olagligt innehåll online, Mot ett ökat 
ansvar för onlineplattformar (COM(2017)0555),

– med beaktande av kommissionens förklaring om organisatörer av idrottsevenemang, 
som fogats till Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 mars 2019 om 
förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre 
marknaden7,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 november 2017 till 

1 EUT L 130, 17.5.2019, s. 92.
2 EUT L 157, 30.4.2004, s. 45.
3 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
4 EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.
5 EUT L 095, 15.4.2010, s. 1.
6 EUT L 63, 6.3.2018, s. 50.
7 P8_TA(2019)0231.
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Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om 
vägledning om vissa aspekter av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG 
om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (COM(2017)0708),

– med beaktande av samförståndsavtalet av den 25 juni 2018 om marknadsföring och 
immateriella rättigheter på internet, som kom till stånd med hjälp från Europeiska 
kommissionen, och rapporten om hur samförståndsavtalet om marknadsföring och 
immateriella rättigheter på internet fungerar (SWD(2020)0167/2),

– med beaktande av artiklarna 47 och 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för kultur och utbildning,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0000/2020), och av 
följande skäl:

A. Utvecklingen av den digitala miljön har gjort det lättare för alla supportrar att få tillgång 
till idrottsevenemang på alla typer av utrustning och har främjat utvecklingen av nya 
affärsmodeller online. Samtidigt har den underlättat olaglig onlineöverföring av 
idrottssändningar inom och utanför unionen.

B. Den olagliga överföringen av idrottsevenemang orsakar inte bara betydande 
ekonomiska skador för sektorn, med förluster i abonnemangs- och reklamintäkter till 
följd, utan ingår också i kriminella organisationers verksamheter, som också är skadliga 
för konsumenterna.

C. Vid sändningar av idrottsevenemang ligger, till skillnad från andra sektorer, det mesta 
av värdet i det faktum att det rör sig om direktsändning, och större delen av detta värde 
försvinner i och med att evenemanget avslutas. Följaktligen krävs – uteslutande i detta 
sammanhang – snabba reaktioner för att stoppa olagliga onlineöverföringar av 
idrottsevenemang.

D. Åtgärderna bör inriktas på grundorsaken till de olagliga innehållsöverföringarna, 
närmare bestämt på dem som möjliggör de olagliga webbplatserna i fråga, och inte på 
de personer som oavsiktligt och utan att vara medvetna om det är inblandade i olaglig 
direktuppspelning.

E. Man bör göra åtskillnad mellan å ena sidan professionella olagliga överföringar av ett 
helt idrottsevenemang och å andra sidan korta sekvenser som delas bland supportrar 
som en del av supporterkulturen, liksom innehåll som delas av journalister i syfte att 
informera allmänheten i enlighet med direktivet om audiovisuella medietjänster.

F. Idrottsevenemang som sådana är inte föremål för upphovsrättsligt skydd enligt 
unionsrätten, till skillnad från audiovisuella upptagningar och överföringar av dem. 
Unionsrätten omfattar inget harmoniserat skydd för organisatörer av idrottsevenemang. 
Lagstiftningen i vissa medlemsstater omfattar däremot ett särskilt skydd för 
organisatörer av idrottsevenemang.

G. Unionsrätten tillhandahåller en allmän ram för mekanismer för anmälning och åtgärd 
vilka gör det möjligt att avlägsna olaglig information som lagras av mellanhänder eller 
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göra den oåtkomlig. Unionsrätten föreskriver civilrättsliga efterlevnadsåtgärder som 
rättsliga eller administrativa myndigheter kan vidta för att förebygga eller förhindra 
immaterialrättsintrång.

H. Den nuvarande rättsliga ramen tillåter dock inte de omedelbara åtgärder som krävs för 
att komma till rätta med olagliga överföringar av direktsända idrottsevenemang. 
Dessutom har medlemsstaterna antagit bestämmelser om mekanismer för anmälning 
och åtgärd vilka inte harmoniserats.

Inledning och allmänna kommentarer

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan onödigt dröjsmål lägga fram ett 
förslag till rättsakter, i enlighet med rekommendationerna i bilagan.

Idrottsevenemang och immateriella rättigheter

2. Europaparlamentet erkänner att immateriella rättigheter är viktiga för organisatörer av 
idrottsevenemang, eftersom utnyttjandet av dem utgör en inkomstkälla, särskilt när det 
gäller licensiering av sändningsrättigheter för de idrottsevenemang där de utgör 
organisatörer.

Piratkopiering på internet av direktsända idrottsevenemang 

3. Europaparlamentet anser att kampen mot piratkopiering på internet av idrottsevenemang 
som direktsänds och vars ekonomiska värde ligger i själva direktsändningen är den 
största utmaning som organisatörer av idrottsevenemang står inför.

Behovet av effektivt upprätthållande av rättigheter

4. Med tanke på den särskilda karaktären hos direktsända idrottsevenemang och det 
faktum att deras värde i huvudsak är begränsat till den tidsperiod då det aktuella 
idrottsevenemanget pågår betonar Europaparlamentet att förfarandena för 
upprätthållande av rättigheter måste vara så snabba som möjligt och medge ett 
omedelbart avlägsnande av olagligt innehåll.

5. Europaparlamentet anser dock att den nuvarande rättsliga ramen för förelägganden och 
för mekanismer för anmälning och avlistning inte möjliggör ett effektivt och snabbt 
upprätthållande av rättigheterna till avhjälpande åtgärder med avseende på olagliga 
överföringar av direktsända idrottsevenemang. Parlamentet anser därför att konkreta 
åtgärder, skräddarsydda för direktsändningar av idrottsevenemang, bör antas för att 
anpassa den nuvarande rättsliga ramen till dessa specifika utmaningar och möjliggöra 
ett snabbt avlägsnande av olagliga onlinesändningar av idrottsevenemang. Parlamentet 
anser att avlistning i realtid bör vara målet i detta sammanhang.

Gränsöverskridande upprätthållande av rättigheter 

6. Europaparlamentet understryker också att den allmänna ramen enligt unionsrätten inte 
tillämpas på ett liknande sätt i nationell lagstiftning och att civilrättsliga förfaranden och 
mekanismer för anmälning och avlistning skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. 
Parlamentet anser att verktygen för upprätthållande av rättigheter inte är effektiva sett ur 
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ett gränsöverskridande perspektiv. Parlamentet efterlyser ytterligare harmonisering av 
förfarandena och de avhjälpande åtgärderna i unionen i detta specifika sammanhang.

Förfaranden för anmälning och åtgärd

7. Europaparlamentet påminner om att det i direktivet om elektronisk handel föreskrivs att 
vissa tjänsteleverantörer på nätet ska handla utan dröjsmål för att avlägsna olaglig 
information som de lagrat eller göra den oåtkomlig så snart de fått sådan kännedom 
eller blivit medveten om detta, genom anmälningar som skickats till dem. Parlamentet 
anser dock att det nuvarande förfarandet för anmälning och avlistning inte möjliggör ett 
snabbt upprätthållande av rättigheter på ett sätt som medför effektiva avhjälpande 
åtgärder, med tanke på den särskilda karaktären hos direktsända idrottsevenemang.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå konkreta åtgärder som är 
särskilt anpassade till direktsända idrottsevenemang och som gör det möjligt att 
omedelbart avlägsna innehåll eller göra det oåtkomligt, inbegripet ett förfarande för 
avlistning i realtid. 

Förelägganden om blockering 

9. Europaparlamentet konstaterar att förfarandena med förelägganden är relativt 
långdragna och att de inte är lämpade att hantera den specifika frågan om olagliga 
sändningar av idrottsevenemang. Parlamentet betonar att det finns metoder som 
utvecklats på nationell nivå, såsom direktförelägganden och dynamiska förelägganden, 
som har visat sig utgöra gångbara lösningar när det gäller att bekämpa piratkopiering av 
sändningar av idrottsevenemang på ett effektivare sätt. Parlamentet begär att det i 
unionsrätten införs förfaranden med förelägganden som syftar till att i realtid möjliggöra 
blockering av tillgång till, eller avlägsnande av, olagligt direktsänt idrottsinnehåll online 
på grundval av modellen med order om direktblockering och dynamiska förelägganden.

Skyddsåtgärder

10. Europaparlamentet betonar behovet av skyddsåtgärder för att säkerställa att den rättsliga 
ramen skapar rätt balans mellan behovet av effektiva åtgärder för upprätthållande av 
rättigheter och behovet att skydda tredje parts rättigheter.

Närstående rättighet och sui generis-rättighet för organisatörer av idrottsevenemang

11. Europaparlamentet konstaterar att unionsrätten inte föreskriver någon till upphovsrätten 
närstående rättighet för organisatörer av idrottsevenemang, men att vissa medlemsstater 
i sin lagstiftning har infört särskilda rättigheter för organisatörer av idrottsevenemang, 
inbegripet en ny till upphovsrätten närstående rättighet.

12. Europaparlamentet anser att införande i unionsrätten av en ny rättighet för organisatörer 
av idrottsevenemang inte kommer att utgöra en lösning på den utmaning som de ställs 
inför i form av brist på effektiva och snabba åtgärder för upprätthållande av sina 
befintliga rättigheter. Parlamentet anser därför att förslaget inte bör syfta till att införa 
en sådan ny rättighet.

Andra åtgärder 
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13. Europaparlamentet efterlyser ett utökat samarbete mellan medlemsstaternas 
myndigheter och mellan rättsinnehavare och mellanhänder. Parlamentet uppmanar 
vidare kommissionen att inom ramen för sitt ansvarsområde stödja medlemsstaterna i 
deras arbete för att förbättra den befintliga infrastrukturen.

Avslutande aspekter 

14. Europaparlamentet bedömer att det begärda förslaget inte får några ekonomiska 
konsekvenser.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade 
rekommendationer till kommissionen och rådet.
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BILAGA TILL RESOLUTIONSFÖRSLAGET:
REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I DET BEGÄRDA FÖRSLAGET

A. DET BEGÄRDA FÖRSLAGETS PRINCIPER OCH MÅL

För att tillhandahålla ett lämpligt och effektivt rättsligt skydd för rättigheter i samband med 
direktsända idrottsevenemang bör unionens nuvarande rättsliga ram ändras. Detta ska uppnås 
med beaktande av följande mål och principer:

 Att förbättra och effektivisera den nuvarande rättsliga ramen för upprätthållande av 
immateriella rättigheter i samband med direktsända idrottsevenemang, med 
beaktande av den särskilda karaktären hos direktsända idrottsevenemang, i synnerhet 
deras kortvariga värde.

 Att förtydliga den befintliga lagstiftningen och anta konkreta åtgärder för att 
säkerställa att olagligt onlineinnehåll i samband med direktsända idrottsevenemang 
omedelbart avlägsnas eller görs oåtkomligt i syfte att effektivt bekämpa olagliga 
överföringar av direktsända idrottsevenemang.

 Att – utan att det påverkar tillämpningen av den allmänna unionsram som kommer 
att fastställas i en rättsakt om digitala tjänster – ytterligare harmonisera förfaranden 
och avhjälpande åtgärder i unionen för att effektivisera verktygen för upprätthållande 
av rättigheter, även i gränsöverskridande sammanhang.

 Att förbättra verktygen för upprätthållande av rättigheter så att olagligt direktsänt 
idrottsinnehåll kan avlistas i realtid, med beaktande av behovet i detta sammanhang 
av effektiva mekanismer för anmälning och avlistning, vilka förutsätter omedelbart 
vidtagande av åtgärder.

 Att harmonisera användningen av snabba och anpassningsbara 
blockeringsförfaranden i händelse av upprepade överträdelser som redan har 
fastställts, så att blockering i realtid av tillgång till olagliga onlineöverföringar av 
direktsända idrottsevenemang möjliggörs, baserat på modellen med order om 
direktblockering och dynamiska förelägganden.

 Att säkerställa att åtgärderna tar hänsyn till överträdelsens räckvidd, omfattning och 
upprepade karaktär samt att rikta in sig på professionella olagliga överföringar, så att 
upptagning och publicering av olagliga amatörfilmsekvenser från idrottsevenemang 
undantas.

 Att säkerställa att de åtgärder som föreslås är proportionella och upprätthåller den 
rätta balansen mellan behovet av effektiva åtgärder för upprätthållande av rättigheter 
och behovet att skydda tredje parts rättigheter.

 Att komplettera anpassningen av den rättsliga ramen med andra åtgärder än 
lagstiftning, inbegripet ökat samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter och 
mellan rättsinnehavare och mellanhänder.
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B. FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Utan att det påverkar ändringen – inom ramen för en framtida rättsakt om digitala tjänster – 
av de allmänna bestämmelserna om hur mellanhänder på internet hanterar olagligt 
onlineinnehåll, bör direktiv 2000/31/EG (direktivet om elektronisk handel) ändras, eller bör 
särskilda bestämmelser om rättigheter för organisatörer av idrottsevenemang införas i 
unionens lagstiftning, i syfte att

 klargöra begreppet ”[handla] utan dröjsmål” i artikel 14 i direktivet om elektronisk 
handel när det gäller mellanhänder på internet, så att ”utan dröjsmål” anses innebära 
”omedelbart efter det att rättsinnehavarna anmälde intrånget och senast 30 minuter 
efter det att idrottsevenemanget inleddes”,

 möjliggöra förfaranden för avlistning i realtid av olagligt direktsänt idrottsinnehåll, 
under förutsättning att det inte råder några tvivel om vem som är rättsinnehavare och 
att överföringen inte är tillåten,

 säkerställa att de åtgärder som ska vidtas av mellanhänderna är effektiva, motiverade, 
proportionella och tillräckliga med hänsyn till hur allvarlig och omfattande 
överträdelsen är; till exempel säkerställa att blockeringen av tillgång till eller 
avlägsnandet av olagligt innehåll inte kräver blockering av en hel plattform som 
innehåller lagliga tjänster, vilket skulle vara oproportionellt, såvida inte andelen 
olagliga tjänster på en viss server visar att tillgången till lagliga tjänster endast är av 
underordnad betydelse,

 tillhandahålla stöd för lösningar med avseende på upprätthållande av rättigheter, 
såsom privata överenskommelser mellan berörda parter; i detta avseende bör 
kommissionen rapportera om och bedöma lämpligheten och effekterna av att införa en 
skyldighet för leverantörer av strömningstjänster att utföra avlistningar i realtid.

Direktiv 2004/48/EG bör ändras i syfte att

 införa en möjlighet för den berörda rättsliga eller administrativa myndigheten att 
utfärda förelägganden med begäranden om att olagligt direktsänt idrottsinnehåll online 
ska göras oåtkomligt (blockeras) eller avlägsnas i realtid,

 tillåta användning av förelägganden för blockering som tillämpas under hela 
direktsändningen av ett idrottsevenemang men som samtidigt är begränsade till den 
tidsperiod under vilken direktsändningen pågår, så att den intrångsgörande 
webbplatsen blockeras endast under den tid som evenemanget pågår; sådana 
förelägganden bör vara tillfälliga,

 harmonisera lagstiftning som, när det gäller direktsända idrottsevenemang, möjliggör 
användning av förelägganden som bör resultera i att tillgången blockeras inte bara till 
den intrångsgörande webbplatsen, utan även till alla andra webbplatser som inbegriper 
samma intrång, oavsett vilket domännamn eller vilken IP-adress som används och 
utan att ett nytt föreläggande behöver utfärdas,

 fastställa att avlägsnandet av det olagliga innehållet bör ske omedelbart efter 
mottagandet av anmälningen och senast 30 minuter efter det att idrottsevenemanget 
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inleddes, under förutsättning att det inte råder några tvivel om vem som är innehållets 
rättsinnehavare och huruvida rättsinnehavarna direkt eller indirekt samtyckt till att 
göra innehållet tillgängligt för allmänheten; rättsinnehavarna bör ges tydlig 
information för att förhindra avlägsnande av lagligt innehåll; i detta syfte bör 
blockering av tillgång till eller avlägsnande av olagligt innehåll i princip inte kräva 
blockering av tillgången till en värdserver som omfattar tjänster och innehåll av laglig 
karaktär,

 förbättra samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter, bland annat genom utbyte 
av uppgifter och bästa praxis och genom inrättande av ett nätverk av nationella 
myndigheter; kommissionen bör bedöma mervärdet av att i varje medlemsstat utse en 
oberoende administrativ myndighet som skulle ha en funktion att utöva i systemet för 
upprätthållande av rättigheter, särskilt med avseende på snabba 
upprätthållandeåtgärder, till exempel vid piratkopiering på internet av direktsänt 
idrottsinnehåll,

 stärka samarbetet mellan mellanhänder och rättsinnehavare, bland annat genom att 
främja ingående av samförståndsavtal som skulle kunna inbegripa ett särskilt 
förfarande för anmälning och åtgärd.
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MOTIVERING

Inledning

Sport och idrott spelar en viktig roll i samhället. Idrottsevenemang kan utnyttjas så att de 
bidrar till finansieringen av annan verksamhet som är till nytta för alla, och de skulle till 
exempel kunna ge skatteintäkter till medlemsstaterna. I dag kommer den största delen av 
rättsinnehavarnas intäkter (80 %) från sändningsrättigheter, men ett problem är att 
sändningarna av idrottsevenemang utnyttjas på ett olagligt sätt.

Problemet med piratkopiering på internet av sändningar av idrottsevenemang utvecklas hela 
tiden i fråga om omfattning och teknik, och de som gör intrång i rättigheterna använder 
ständigt nya metoder och taktik när de fångar upp lagliga signaler och sändningssätt för 
informationen och signalerna. Det finns olika källor för och former av piratkopiering 
(nedladdning, strömning, IP-tv1), och därmed finns även olika möjliga lösningar. Inspelningar 
på plats och direktströmning som görs av enskilda personer i publiken skiljer sig till exempel 
åt från de upptagningar som tas från direktsända tv-sändningar på internet (i det första 
exemplet överträds inte sändningsrätten, vilket innebär att reglerna om obligatorisk 
efterlevnad av de immateriella rättigheterna inte gäller och att man i stället skulle kunna 
hävda att avtalsrätten måste följas).

Detta är en komplicerad fråga, och föredraganden skulle vilja fokusera på det huvudsakliga 
problemet som härrör från att det finns särskilda professionella webbplatser med en 
affärsmodell finansierad genom avgifter eller reklam som ger tillgång till olagligt 
sportinnehåll – en verksamhet som huvudsakligen bedrivs av kriminella organisationer och 
som bör särskiljas från supportrar som delar foton. Det faktum att även avgiftsfria sändningar 
i hög grad berörs av piratverksamhet antyder att piratkopiering av sändningar av 
idrottsevenemang inte är en altruistisk handling, och kanske inte ska ses enbart som ett svar 
på de höga abonnemangsavgifter som den som vill titta på sport och idrott måste betala. Det 
är en olaglig verksamhet, med olika sätt att generera intäkter (direkta – t.ex. 
abonnemangsavgifter – eller indirekta, t.ex. reklam, spridning av sabotageprogram) och den 
bygger på att personer gör stora vinster genom att utnyttja rättigheter som de inte har 
förvärvat lagligt och som inte kommer att återinvesteras. Föredraganden vill inte peka ut 
enskilda personer – supportrar – som kanske inte ens inser att de tittar på olagligt innehåll, 
utan fokusera på de professionella piratkopierare som står för rättighetsintrång i stor skala.

Som påpekats i en nyligen genomförd studie2, och av Europol, är risken för konsumenterna 
påtaglig: de utsätter sig för risken att drabbas av gratisappars eventuella sabotageprogram, 
stöld av kreditkortsuppgifter etc.

Mot bakgrund av ovanstående anser föredraganden att otillåten spridning av sport- och 
idrottssändningar är ett problem som måste motverkas.

1 För mer information om hur immaterialrättsintrång fungerar, se Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet 
(2019) och dess rapport om olaglig IP-tv: Illegal IPTV in the European Union, Research on online business 
models infringing intellectual property rights, november 2019.
2 EUIPO – Europol (2019), Intellectual Property Crime Threat Assessment (hotbildsbedömning avseende 
immaterialrättsbrott).
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I detta sammanhang är det nödvändigt att förstå vilka de största utmaningarna är och att 
avgöra om det redan finns rättsliga verktyg för att ta itu med problemet, vilka brister i den 
rättsliga ramen som behöver åtgärdas och slutligen vilka lösningar som är möjliga.

Vilka är problemen?

Det största problemet för dem som arrangerar idrottsevenemang gäller piratkopiering av 
direktsända idrottsevenemang vars ekonomiska värde ligger i att de sänds direkt. Det gäller 
till exempel fotbollsmatcher, boxning eller cykellopp. Till skillnad från annat innehåll, som 
filmer, serier eller böcker (och möjligen vissa idrottsevenemang som isdanstävlingar, som 
bygger på en koreografi som är av intresse och fortfarande har ett värde flera år efter 
evenemanget) orsakas den största skadan under idrottsevenemanget, och tidsfristen för 
relevanta åtgärder mot piratkopieringen är kort, med ett fönster som är öppet i princip endast 
lika länge som evenemanget pågår. Med tanke på den särskilda karaktären i direktsända 
idrottsevenemang bör den relevanta åtgärden vara att omedelbart avsluta den otillåtna 
sändningen, innan värdet har gått förlorat.

Problemet med nuvarande åtgärder för att upprätthålla rättigheterna är att insatserna vanligtvis 
kommer för sent, eftersom civilrättsliga verkställighetsåtgärder såsom mekanismer för 
anmälning och avlistning och förelägganden tar ganska lång tid, vilket gör att det faktiska 
avlägsnandet av innehållet eller blockeringen av åtkomsten till innehållet sker för sent.

Föredraganden anser att man bör finna en lösning som gör det möjligt att omedelbart stoppa 
intrånget. Det bör dock betonas att denna lösning bör begränsas till direktsändningar av 
idrottsevenemang och endast motiveras av deras särskilda karaktär enligt ovan, samt åtföljas 
av lämpliga och effektiva skyddsåtgärder.

EU:s befintliga rättsliga ram

Rättigheter som ska upprätthållas

För idrottsevenemang i sig gäller inget upphovsrättsligt skydd, eftersom de inte är ”verk” som 
ska skyddas enligt upphovsrätten3. I Premier League-målet4 slog emellertid Europeiska 
unionens domstol fast följande: ”Idrottsevenemang har dock i sig en unik karaktär, och är i 
denna utsträckning originella, vilket kan göra dem till alster som förtjänar ett skydd 
jämförbart med det som ges verk. Detta skydd kan i förekommande fall ges av de olika 
interna rättsordningarna.” Med andra ord kan medlemsstaterna anta nationella bestämmelser 
för att ge idrottsevenemang ett rättsligt skydd som är jämförbart med upphovsrätten. Några 
medlemsstater har infört särskilda regler. Italien har i sin lagstiftning infört en ny ”närstående 
rättighet” till upphovsrätten, som ger skydd för idrottsrelaterade audiovisuella rättigheter och 
som arrangörer av idrottsevenemang kan dra nytta av. I Frankrike har man infört ett särskilt 
skydd i den franska idrottslagen5 (utanför upphovsrättslagstiftningen) som ger arrangörerna av 
idrottsevenemang en ”nyttjanderätt” till de evenemang de anordnar. Denna sui generis-rätt ger 

3 Se de förenade målen 403/08 och 429/08, Football Association Premier League Ltd m.fl. mot QC Leisure m.fl. 
och Karen Murphy mot Media Protection Services Ltd (2011), ECR-I-9083. I Premier League-målet (mål C-
403/08) slog domstolen fast att idrottsevenemang inte kan ”anses utgöra sådana intellektuella skapelser som kan 
klassificeras som verk i den mening som avses i upphovsrättsdirektivet. Detta gäller särskilt för fotbollsmatcher, 
vilka omgärdas av spelregler som inte lämnar utrymme för en kreativ frihet i den mening som avses i 
upphovsrätten. Mot denna bakgrund kan dessa matcher inte åtnjuta skydd enligt upphovsrätten.” 
4 Se mål C-403/08.
5 Artikel L 333–1.1 i den franska idrottslagen.
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dem monopol på rätten att sända evenemangen, och med hjälp av denna särskilda rättighet 
kan direkta åtgärder vidtas mot den webbplats som gör intrång. Detta väcker dock frågan om 
effektiviteten i de rättsliga åtgärder som utgår från den ordinarie lagstiftningen. I Portugal 
finns särskilda bestämmelser som skyddar idrottsevenemangens arrangörer.

Även om idrottsevenemang i sig inte kan skyddas enligt någon immateriell rättighet6, är 
inspelningen av ett idrottsevenemang eller sändningen av det skyddad enligt unionsrätten. 
Under förutsättning att inspelningen uppfyller kravet på en viss originalitetsnivå (vilket 
vanligtvis verkar vara fallet7) skyddas audiovisuell upptagning av idrottsevenemang av 
upphovsrätten. Producenter av audiovisuella verk beviljas en närstående rättighet för den 
första upptagningen av det audiovisuella verket, och programföretag beviljas detsamma 
avseende sändningssignalen8. Arrangörerna av ett idrottsevenemang innehar rättigheten om de 
agerar som producenter av evenemangets audiovisuella täckning eller som programföretag 
eller om de förvärvar rättigheten genom avtal. En viktig inkomstkälla för dem som arrangerar 
idrottsevenemang är försäljningen av sändningsrättigheter.

Därför har idrottsevenemangens arrangörer rättigheter som ska upprätthållas och som de kan 
anföra för att väcka talan mot otillåten överföring av det idrottsevenemang de anordnar, 
inklusive direktsända evenemang. Instrument för rättsligt skydd finns alltså, och det rättsliga 
skyddet för idrottsevenemangens arrangörer är tillräckligt och kräver inte att någon ny 
rättighet skapas.

Upprätthållandet av rättigheterna fungerar inte effektivt för direktsända evenemang

Unionslagstiftningen ger redan en allmän ram som gör det möjligt för rättsinnehavarna att 
använda verkställighetsåtgärder, även mekanismer utanför domstol. Direktivet om elektronisk 
handel9 erbjuder ett övergripande verktyg enligt vilket vissa leverantörer av nättjänster ska 
agera snabbt, direkt efter att de meddelats, för att avlägsna eller blockera tillgången till olaglig 
information som de lagrar (mekanismen för anmälning och avlistning)10. I det specifika fallet 
med intrång i immateriella rättigheter föreskrivs i artikel 11 i 2004 års direktiv om 
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (Ipred-direktivet)11 att de behöriga 
rättsliga myndigheterna, på grundval av ett domslut i vilket intrång konstateras, får utfärda 
förelägganden som förbjuder fortsatt intrång avseende direkta intrångsgörare men även 
avseende mellanhänder vars tjänster används av en tredje part för immaterialrättsintrång. I 
artikel 9 i Ipred-direktivet föreskrivs interimistiska förelägganden för att förhindra ett 
omedelbart förestående immaterialrättsintrång eller förbjuda en fortsättning av det påstådda 
intrånget. I artikel 8 i direktivet om informationssamhället12 föreskrivs att det ska finnas 

6 Bekräftat av EG-domstolen i mål C403/08: ”Det är dessutom utrett att det inte finns någon annan grund i 
unionsrätten som ger dessa matcher skydd på det immaterialrättsliga området.”
7 Se Study on sports organisers’ rights in the European Union, T.M.C. Asser Instituut/Asser International Sports 
Law Centre and Institute for Information Law - University of Amsterdam, februari 2014, s. 53.
8 Se artiklarna 2 och 3 i direktivet om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället och artikel 9 i uthyrningsdirektivet.
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktivet om elektronisk 
handel).
10 Artikel 14.1 b. 
11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EU av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter.
12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter 
av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.
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möjlighet att begära ett föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en 
tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet.

Trots denna ram har mekanismerna för anmälning och avlistning och 
föreläggandemekanismerna sina begränsningar, särskilt när det gäller direktsända evenemang. 
Förfarandena för anmälning och åtgärder kan göras ineffektiva av de webbplatser som gör 
intrång, genom att de dröjer med sin reaktion på meddelandet om avlistning. När 
föreläggandemekanismer används tar förfarandet för lång tid för att det ska vara förenligt med 
den snabba lösning som krävs när det gäller direktsänd idrott.

Lösningar som tagits fram på nationell nivå 

I Storbritannien och Irland har en praxis med ”order om direktblockering” utvecklats, och den 
tillämpas omedelbart men tidsbegränsat (så länge direktsändningen av idrottsevenemanget 
pågår). Denna lösning riktar sig inte mot enskilda webbplatser utan mot de servrar från vilka 
den olagliga strömningen av innehåll kommer, och omfattar flera IP-adresser. Att fokusera på 
distributionspunkten för den olagliga direktuppspelningen, dvs. på strömningsservrarna, gör 
åtgärderna för att upprätthålla rättigheterna mer effektiva, men å andra sidan står de då kanske 
inte i proportion till syftet och kan skada tredje parts rättigheter, eftersom varje blockering av 
en server potentiellt blockerar även lagligt innehåll på servern.

I andra medlemsstater har man utvecklat administrativa förfaranden och frivilliga åtgärder. 
Italien och Grekland har infört ett administrativt blockeringssystem. I Portugal finns ett 
frivilligt avtal mellan berörda parter, där även administrationen deltar, som gör det möjligt att 
blockera direktströmningen i realtid. I Danmark finns en uppförandekod för hantering av 
beslut om blockering av tillgång till tjänster som gör intrång i immateriella rättigheter. Koden, 
som reviderades i maj 2020, är en överenskommelse mellan telekomindustrin och det danska 
upphovsrättsförbundet och syftar till att tillämpa blockering på ett förenklat sätt.

I kommissionens vägledning för Ipred-direktivet13 ges tillåtlighet för förelägganden som 
särskilt syftar till att förhindra så kallad spegling: dynamiska (blockerande) förelägganden. Ett 
antal dynamiska förelägganden har redan utfärdats i flera medlemsstater, även om de haft 
olika räckvidd och mål. Möjligheten att använda sådana förelägganden i alla medlemsstater 
bör förstärkas och harmoniseras.

Bestämmelser för att säkerställa omedelbara åtgärder och omedelbart avlägsnande av innehåll 
måste åtföljas av lämpliga skyddsåtgärder, inbegripet krav på öppenhet och insyn.

Avslutning

Föredraganden anser att piratkopiering av innehåll från direktsända idrottsevenemang är ett 
verkligt problem med betydande konsekvenser som inte kommer att minska i framtiden och 
som bör åtgärdas. Nuvarande rättslig ram möjliggör inte i tillräcklig utsträckning ett effektivt 
skydd för direktsända idrottsevenemang. Föredraganden är dock övertygad om att lösningen 
inte är att skapa en ny rättighet för arrangörer av idrottsevenemang, utan att förbättra 

13 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén om vägledning om vissa aspekter av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om 
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (COM(2017)0708) av den 29 november 2017.
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upprätthållandet av befintliga rättigheter, så att dessa verkligen upprätthålls på ett effektivt 
och fullständigt sätt.

Följaktligen anser föredraganden att parlamentet bör uppmana kommissionen att förtydliga 
och anpassa den befintliga lagstiftningen för att möjliggöra ett omedelbart upprätthållande av 
rättigheterna avseende direktsända idrottsevenemang, inbegripet möjligheten att utfärda 
förelägganden i vilka det begärs att åtkomsten till otillåtet innehåll på internet med direktsänd 
idrott ska blockeras eller avlägsnas i realtid. Föredraganden föreslår också att man efterlyser 
åtgärder som stöder utveckling av frivilliga avtal mellan berörda parter och samarbete mellan 
nationella myndigheter.


