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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at denne udtalelse ikke berører de ikke-økonomiske aspekter ved professionel 
sport og amatørsport;

2. bemærker, at professionel sport og amatørsport ikke kun udgør et betydningsfuldt socialt 
og kulturelt fænomen i Europa, men også er en væsentlig omsætningskilde eftersom sport 
skaber økonomisk aktivitet; 

3. erkender, at det er nødvendigt, at professionel sport overholder de regler og reglementer, 
der er fastsat af forskellige instanser (Europa-Kommissionen, medlemslandene og
idrætsorganisationerne), hvilket skaber tvetydighed inden for en allerede eksisterende 
gråzone;

4. anfører, at de tilbagevendende sager med anfægtelse af sportens strukturer og reglementer 
har skabt stor bekymring, og at større retssikkerhed vil hjælpe alle berørte aktører til 
bedre at udnytte fordelene ved det indre marked;

5. bemærker, at retspraksis i vid udstrækning har været med til at skabe de 
lovgivningsmæssige rammer, inden for hvilke professionel sport opererer; understreger 
imidlertid, at der eksisterer en række uløste problemer, som det er nødvendigt at behandle 
nærmere på fællesskabsplan; 

6. påpeger, at der ofte er stor forskel på udbud af og efterspørgsel efter billetter til store 
sportsbegivenheder, hvilket er ufordelagtigt for forbrugerne; understreger, at der skal 
tages fuldt hensyn til forbrugernes interesser ved fordelingen af billetter, og at det på alle 
planer skal sikres, at billetsalget er ikke-diskriminerende og afvikles fair; 

7. anfører, at tv-transmissioner af sportsbegivenheder i stadig højere grad kodes og sendes 
som betalings-tv, og at mange forbrugere derfor ikke har adgang til de pågældende 
begivenheder; kræver, at langt hovedparten af forbrugerne sikres adgang til større 
sportsbegivenheder gennem frit tilgængelige tv-transmissioner;

8. støtter princippet om kollektivt salg af fjernsynsrettigheder for at opnå en retfærdig 
fordeling af denne betydelige økonomiske indtægtskilde;

9. understreger nødvendigheden af bedre kontrol med markedet for spil og anmoder
Kommissionen om at udarbejde et forslag, der sikrer et velfungerende marked for spil i 
EU og samtidig respekterer de rettigheder, som tilkommer sportsbegivenhedernes 
organisatorer, og forhindrer misbrug og korruption;

10. anmoder Kommissionen om at udarbejde retlige og økonomiske rammer for professionel 
sport samtidig med, at den til enhver tid anerkender, at sager vedrørende den generelle 
organisering af og reglerne for professionel sport bør overlades til de nationale 
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myndigheder, og at EU kun bør træde til, når det er nødvendigt.
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