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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. посочва, че това становище не засяга нестопанските аспекти на професионалния 
спорт или любителския спорт;

2. отбелязва, че професионалният и непрофесионалният спорт не са просто важен 
социален и културен феномен в Европа, а са и източник на съществени приходи, 
тъй като пораждат икономическа дейност; 

3. признава, че професионалният спорт трябва да се съобразява с правила, 
произлизащи от многобройни източници (EО, държавите-членки, спортни органи), 
които водят до неопределеност в област, за която и без това няма точни 
дефиниции; 

4. отбелязва, че повтарящите се юридически пречки пред спортните структури и 
правила предизвикват сериозна загриженост, докато една по-висока степен на 
правна сигурност би помогнала на всички заинтересовани страни да се възползват 
по по-добър начин от предимствата, които предлага вътрешният пазар;

5. отбелязва, че съдебната практика в голяма степен е оформила правната среда, в 
рамките на която функционира професионалният спорт, но на много въпроси е 
необходимо да се обърне повече внимание на общностно равнище, що се отнася до 
нормативната уредба на професионалния спорт; 

6. отбелязва, че често съществува несъответствие между предлагането и търсенето на 
билети за големи спортни събития, което е в ущърб на потребителите; подчертава, 
че интересите на потребителите следва да се вземат изцяло под внимание при 
организирането на разпространението на билетите, като на всички равнища следва 
да се гарантира продажба на билети при справедливи условия и липса на 
дискриминация; 

7. посочва, че тъй като телевизионното излъчване на спортни състезания все по-често 
се осъществява по кодирани и предплатени канали, подобни състезания се 
превръщат в недостъпни за много голям брой потребители; призовава за 
гарантиран достъп на възможно най-голям брой потребители до големите спортни 
събития посредством безплатно телевизионно излъчване; 

8. подкрепя принципа на колективната продажба на права за телевизионно излъчване, 
за да се гарантира справедливото преразпределение на тези важни финансови 
ресурси;

9. подчертава необходимостта от по-добър контрол над пазара на спортните залагания 
и изисква от Комисията да представи предложение за гарантиране на 
функциониращ пазар на спортните залагания в Европейския съюз, който да зачита 
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правата на организаторите на спортните събития и да предотвратява злоупотребите 
и корупцията;

10. призовава Комисията да предложи правна и икономическа рамка по отношение на 
професионалния спорт, като същевременно признава, при всяко положение, че е 
по-добре въпросите, които засягат общата организация и правилата на 
професионалния спорт, да бъдат оставени на националните органи, като действия 
от страна на ЕС следва да се предприемат само в случай на необходимост.
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