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Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot asioissa C-46/02, C-203/02, C-338/02 ja C-444/02

Fixtures Marketing Ltd vastaan Oy Veikkaus Ab, The British Horseracing Board Ltd ym.
vastaan William Hill Organization Ltd, Fixtures Marketing Ltd vastaan Svenska Spel AB,
Fixtures Marketing Ltd vastaan Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)
JALKAPALLO-OTTELUJEN OTTELUJÄRJESTYKSEN TAI
HEVOSKILPAILULUETTELON SISÄLLÖN KERÄÄMINEN, VARMISTAMINEN
JA ESITTÄMINEN EIVÄT MERKITSE SELLAISTA HUOMATTAVAA
INVESTOINTIA, JOTA OLISI SUOJATTAVA SILTÄ, ETTÄ ULKOPUOLISET
KÄYTTÄVÄT KYSEESSÄ OLEVIA TIETOJA
Sellaisen huomattavan investoinnin käsite, jonka perusteella tietokannan valmistajaa
suojataan tietokannan luvattomalta kopioinnilta ja levittämiseltä yleisölle, käsittää
ainoastaan olemassa olevien aineistojen etsimisen, kokoamisen, varmistamisen ja esittämisen
eikä niitä voimavaroja, jotka käytetään tietokannan muodostavien aineistojen luomiseen
Kyseessä olevat neljä tuomiota koskevat tietokantojen oikeudellisesta suojasta annettua
direktiiviä1 ja tarkemmin sanottuna tämän suojan laajuutta urheilutietokantojen (jalkapallo ja
hevosurheilu) yhteydessä2. Fixtures Marketing ja British Horseracing Board (BHB) ovat
väittäneet, että muut yritykset ovat loukanneet näihin tietokantoihin liittyviä oikeuksia.
Fixtures Marketing -yhtiö markkinoi Ison-Britannian ulkopuolella ammattijalkapalloliigojen
lukuun lupia Englannin ja Skotlannin ylempien jalkapallosarjojen ottelujärjestysten
käyttämiseen. Jalkapallosarjojen järjestäjät laativat ennen kunkin ottelukauden alkamista
taulukot otteluista (joita on noin 2000 ottelukaudessa); ottelutaulukot säilytetään elektronisesti
ja esitetään muun muassa painetuissa esitteissä.
BHB, joka hallinnoi Ison-Britannian hevoskilpailuja, kokoaa tietokantaansa yksityiskohtaiset
1

Tietokantojen oikeudellisesta suojasta 11 päivänä maaliskuuta 1996 annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 96/9/EY (EYVL L 77, s. 20).
2
Kyseessä on tarkemmin sanottuna sui generis -tyyppinen oikeudellinen suoja sellaiselle tietokannalle, jonka
muodostaminen on edellyttänyt huomattavaa investointia.

kilpailutiedot sekä virallisen rekisterin täysiverisistä hevosista Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Tietyt kilpailutiedot julkaistaan radiossa, televisiossa ja lehdistössä sekä
kyseisistä kilpailuista kiinnostuneelle yleisölle tarkoitetuissa erityisissä tiedotusvälineissä.
Oy Veikkaus Ab, Svenska Spel AB ja Organismos prognostikon agonon podosfairou AE
(OPAP) ovat veikkauspelien järjestäjiä Suomessa, Ruotsissa ja Kreikassa. Ne käyttävät
Englannin ja Skotlannin jalkapallosarjojen ottelutietoja, vaikka yhdelläkään näistä yhtiöistä ei
ole Fixtures Marketingin myöntämää käyttölupaa.
William Hill Organization -yhtiö on yksi johtavista hevoskilpailuja koskevien vedonlyöntien
järjestäjistä. Se järjestää perinteistä vedonlyöntiä (toimistojen ja puhelimen välityksellä) sekä
Internet-vedonlyöntiä
kaikista
suurimmista
hevoskilpailuista
Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Sen Internet-sivustolla julkaistavat tiedot ovat peräisin sanomalehdistä ja
tilattavasta tietopalvelusta, jonka tiedot puolestaan ovat peräisin BHB:n tietokannasta. Sen
Internet-sivustolla julkaistavat tiedot ovat vain vähäinen osa BHB:n tietokannasta, ja ne
esitetään eri tavalla.
Fixtures Marketing ja BHB ovat katsoneet, että yritykset, jotka käyttävät niiden tietoja
järjestääkseen vedonlyöntejä jalkapallosarjoista tai hevoskilpailuista, loukkaavat niiden
tietokantadirektiiviin perustuvaa oikeutta. Vantaan käräjäoikeus (Suomi), Högsta Domstolen
(Ruotsi), Monomeles Protodikeio Athinon (Kreikka) ja Court of Appeal (Englanti), joiden
käsiteltävinä kyseessä olevat riita-asiat ovat, ovat esittäneet yhteisöjen tuomioistuimelle useita
ennakkoratkaisukysymyksiä kyseisessä direktiivissä säädetyn sui generis -suojan kohteesta ja
soveltamisalasta.
Yhteisöjen tuomioistuin palauttaa mieleen, että sui generis -suojaa saavat tietokantadirektiivin
mukaan vain ne tietokannat, joiden muodostaminen on edellyttänyt huomattavaa investointia.
Direktiivissä kielletään tietokannan koko sisällön tai sen olennaisen osan ja tietyin
edellytyksin myös sen epäolennaisten osien kopiointi ja/tai uudelleenkäyttö.
Yhteisöjen tuomioistuin toteaa ensinnäkin, että tässä direktiivissä tarkoitetaan "tietokannan"
käsitteellä kokoelmaa, joka sisältää sellaisia teoksia, tietoja tai muita aineistoja, jotka ovat
erotettavissa toisistaan niin, ettei erottaminen vaikuta niiden sisällön arvoon, ja johon kuuluu
sellainen menetelmä tai järjestelmä, joka mahdollistaa jokaisen kokoelmaan sisältyvän
aineiston löytämisen, olipa tämä menetelmä tai järjestelmä luonteeltaan millainen hyvänsä.
Direktiivin mukaan sui generis -suojaa saavat kuitenkin ainoastaan ne tietokannat, joiden
sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen merkitsee määrällisesti tai laadullisesti
huomattavaa investointia.
Jalkapallosarjojen ottelujärjestykset
Yhteisöjen tuomioistuin täsmentää, että tietokannan sisällön keräämiseen liittyvän
"investoinnin" käsitteellä tarkoitetaan voimavaroja, jotka käytetään olemassa olevien
aineistojen etsintään ja niiden kokoamiseen kyseiseen tietokantaan. Sillä ei tarkoiteta niitä
voimavaroja, jotka käytetään tietokannan sisällön muodostavien aineistojen luomiseen.
Se, että tietokannan muodostava henkilö samalla myös luo tähän tietokantaan
sisällytettävät aineistot, ei estä sitä, että tietokantaa voitaisiin suojella sui generis
-oikeudella; edellytyksenä on kuitenkin se, että tämä henkilö osoittaa, että näiden aineistojen
keräämiseen, varmistamiseen ja esittämiseen on tehty huomattava investointi, joka on

riippumaton näiden aineistojen luomisesta.
Vaikka jalkapallosarjan ottelujärjestystä voidaankin pitää tietokantadirektiivissä tarkoitettuna
tietokantana, tähän ottelujärjestykseen otettavien tietojen etsiminen ja kokoaminen eivät
edellytä erityistä ponnistusta ammattijalkapalloliigoilta. Näiden tietojen etsiminen ja
kokoaminen liittyvät nimittäin erottamattomasti yhteen näiden tietojen luomisen kanssa, ja
nämä liigat osallistuvat tähän luomiseen jalkapallosarjojen organisoinnista vastaavina tahoina.
Jalkapallosarjan ottelujärjestyksen sisällön kerääminen ei siis edellytä mitään sellaista
investointia, joka olisi itsenäinen suhteessa siihen investointiin, jota ottelujärjestykseen
sisällytettävien tietojen luominen edellyttää.
Ammattijalkapalloliigojen ei myöskään tarvitse tehdä mitään erityistä ponnistusta
tarkistaakseen jalkapallosarjojen otteluita koskevien tietojen paikkansapitävyyden
ottelujärjestystä laadittaessa, koska jalkapalloliigat ovat itse mukana luomassa näitä tietoja.
Huomattavaa investointia ei merkitse edes se, että ottelujärjestysten sisällön
paikkansapitävyys varmistetaan ottelukauden aikana (esimerkiksi jalkapallo-ottelun siirron
takia).
Myös jalkapallosarjan ottelujärjestyksen esittäminen on läheisessä yhteydessä
ottelujärjestykseen sisältyvien tietojen luomiseen, eikä se edellytä sellaista investointia, joka
olisi riippumaton kyseisten tietojen luomisesta.
Tästä seuraa, että jalkapallosarjan ottelujärjestyksen sisällön kerääminen,
varmistaminen tai esittäminen ei merkitse sellaista huomattavaa investointia, jolle olisi
annettava tietokantadirektiivissä säädettyä suojaa.
Hevoskilpailut
Asiassa C-203/02 oli riidatonta, että BHB:n tietokanta, johon hevoskilpailuun hyväksyttyjen
hevosten luettelot sisältyvät, on tietokantadirektiivissä suojattu tietokanta. Kyse oli siitä,
toteuttaako William Hill sui generis -oikeudella kiellettyjä toimia. Yhteisöjen tuomioistuin
katsoo, että suojatun tietokannan koko sisällön tai sen olennaisen osan kopiointi (tietokannan
sisällön siirto tallennusalustalta toiselle) ja uudelleenkäyttö (tietokannan sisällön saattaminen
yleisön saataville) edellyttävät tietokannan muodostajan lupaa, vaikka tietokannan
muodostaja olisikin mahdollistanut yleisölle pääsyn koko tietokantaansa tai osaan siitä
tai antanut tietylle ulkopuoliselle tai tietyille ulkopuolisille luvan levittää tietokantaa
yleisölle.
Tietokannan sisällön "olennaisen osan" käsitteellä tarkoitetaan määrällisesti arvioituna
kopioitua ja/tai uudelleenkäytettyä tietomäärää, ja kyseistä käsitettä on arvioitava tietokannan
kokonaissisällön määrään nähden. Laadullisesti arvioituna kyseinen käsite viittaa sen
investoinnin merkittävyyteen, joka liittyy tietokannan kopioidun ja/tai uudelleenkäytetyn osan
keräämiseen, varmistamiseen tai esittämiseen.
Yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että voimavarat, jotka BHB käyttää hevoskilpailujen
järjestämiseksi kilpailun päivämäärän, kellonajan, paikan ja/tai nimen sekä kilpailuun
osallistuvien hevosten määrittämiseen, ovat investointi, joka liittyy BHB:n tietokantaan
sisällytettävien aineistojen luomiseen. Yhteisöjen tuomioistuin lisää, että tarkistukset, jotka on
tehtävä ennen hevosen kirjaamista kilpailuluetteloon (ja joilla varmistetaan sen henkilön
henkilöllisyys, joka ilmoittaa hevosen kilpailuun, hevosen ominaisuudet sekä sen omistajan ja
jockeyn henkilöllisyys) tehdään näitä tietoja luotaessa, eikä kyseisiä tarkistuksia voida siis

rinnastaa investointiin, joka liittyy tietokannan sisällön varmistamiseen. Koska William
Hillin kopioimat ja uudelleenkäyttämät aineistot eivät ole edellyttäneet BHB:ltä sellaista
investointia, joka olisi riippumaton niiden luomisen edellyttämistä voimavaroista, kyseiset
aineistot eivät ole BHB:n tietokannan olennainen osa.
Tietokantadirektiivissä kielletään tietokannan sisällön epäolennaisten osien sellainen luvaton
kopiointi ja/tai uudelleenkäyttö, joilla pyritään niiden kumulatiivisen vaikutuksen avulla
muodostamaan uudelleen ja/tai saattamaan yleisön saataville ilman tietokannan muodostaneen
henkilön lupaa kyseisen tietokannan koko sisältö tai sen olennainen osa ja jotka
vahingoittavat siten vakavasti kyseisen henkilön tekemää investointia.
Kopiointi ja uudelleenkäyttö, jotka William Hill jatkuvasti ja järjestelmällisesti suorittaa
kunkin järjestettävän kilpailun yhteydessä, kohdistuvat BHB:n tietokannan sisällön
epäolennaisiin osiin. On kuitenkin mahdotonta, että William Hill toimiensa kumulatiivisen
vaikutuksen avulla muodostaisi uudelleen ja saattaisi yleisön saataville BHB:n
tietokannan koko sisällön tai sen olennaisen osan. William Hill ei siis vahingoita vakavasti
investointia, jonka BHB on tehnyt tämän tietokannan valmistamiseksi.

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido
yhteisöjen tuomioistuinta.
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