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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. rámutat, hogy ez a vélemény nem ellentétes a hivatásos, illetve az amatőr sport nem 
gazdasági szempontjaival;

2. megállapítja, hogy a hivatásos és a nem hivatásos sport nem csupán jelentős társadalmi és 
kulturális jelenség Európában, hanem komoly bevételi forrás is, mivel gazdasági 
tevékenységet eredményez; 

3. elismeri, hogy a hivatásos sportnak számos forrásból (EK, tagállamok, sportszervezetek) 
eredő szabályoknak kell megfelelnie, és ez egy eleve meghatározatlan területen 
ellentmondásokat eredményez; 

4. megállapítja, hogy a sport struktúráival és szabályaival kapcsolatos meg-megújuló jogi 
kifogások komoly aggodalmakat okoznak, míg a fokozottabb jogbiztonság segítene 
abban, hogy valamennyi érintett jobban kihasználhassa a belső piac kínálta előnyöket;

5. megállapítja, hogy az ítélkezési gyakorlat erősen hatott arra a jogi környezetre, amelyben 
a hivatásos sport működik, továbbá hogy a hivatásos sport szabályozása terén számos 
tárgykörrel közösségi szinten még foglalkozni kell; 

6. megállapítja, hogy gyakran eltérő mértékű a kereslet és a kínálat a főbb sporteseményekre 
kínált jegyeket illetően, ami hátrányos a fogyasztókra nézve; hangsúlyozza, hogy a 
fogyasztói érdekeket teljes mértékben figyelembe kell venni a jegyértékesítés 
megszervezésekor, valamint hogy a jegyek megkülönböztetéstől mentes, méltányos 
értékesítését minden szinten garantálni kell; 

7. rámutat, hogy mivel a sporteseményekről szóló televíziós közvetítések egyre inkább 
válnak kódolt és előfizetéses csatornákon hozzáférhetővé, a szóban forgó versenyek sok
fogyasztó számára nem hozzáférhetőek; felhív a főbb sporteseményekhez ingyenes 
televíziós közvetítés útján történő garantált hozzáférésre; 

8. támogatja a televíziós közvetítési jogok kollektív értékesítésének elvét, e fontos pénzügyi 
forrás méltányos újraelosztásának biztosítása érdekében;

9. hangsúlyozza a sportfogadási piac megfelelőbb ellenőrzésének szükségességét, kéri a 
Bizottságot, hogy nyújtson be olyan javaslatot, amely működő sportfogadási piacot 
biztosít az Európai Unióban, tiszteletben tartva a sportrendezvények szervezőinek jogait, 
valamint megakadályozva a visszaélésszerű felhasználást és a korrupciót;

10. felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon jogi és gazdasági keretet a hivatásos sport 
vonatkozásában, mindenkor elismerve, hogy a hivatásos sport általános szerveződésével 
és szabályozásával kapcsolatos ügyeket elsősorban a nemzeti hatóságokra kell hagyni, 
valamint hogy az EU részéről csak szükség esetén kerülhet sor intézkedésre.
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