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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad šis nuomonės projektas nedaro poveikio profesionaliojo ar mėgėjų sporto 
neekonominiams aspektams;

2. praneša, kad profesionalusis ir mėgėjų sportas yra ne tik svarbus socialinis ir kultūrinis 
reiškinys Europoje, bet ir stambias pajamas generuojantis ekonominės veiklos šaltinis;

3. pripažįsta, kad profesionaliajame sporte privalu laikytis daugelio šaltinių (EB, valstybių
narių, Sporto organizacijų) taisyklių, o tai sukelia jau ir taip neaiškios srities 
dviprasmiškumą; 

4. praneša, kad pasikartojančios teisinės kliūtys kelia didelių neaiškumų, susijusių su sporto
struktūromis ir taisyklėmis, o didesnis teisinis skaidrumas padėtų visiems dalyviams 
geriau išnaudoti vidaus rinkos teikiamus privalumus;

5. praneša, kad teismų praktika labai pakeitė profesionaliojo sporto teisinę aplinką, tačiau
pabrėžia, kad yra daugybė klausimų, kurie toliau turėtų būti sprendžiami Bendrijos 
lygmeniu ir kurie susiję su profesionaliojo sporto reguliavimu; 

6. praneša, kad dažnai bilietų pasiūla į didžiuosius sporto renginius neatitinka jų paklausos, 
o tai yra nenaudinga vartotojams; pabrėžia, kad platinant bilietus privalu atsižvelgti į 
vartotojų interesus ir visais lygmenimis užtikrinti nediskriminuojamą ir sąžiningą bilietų 
pardavimą; 

7. pažymi, kad sporto rungtynės vis dažniau transliuojamos užkoduotais ir iš anksto 
apmokamais televizijos kanalais, todėl tokios rungtynės tampa nebeprieinamos daugeliui 
vartotojų; reikalauja, kad kuo didesniam vartotojų skaičiui būtų užtikrinta galimybė 
stebėti svarbiausius sporto renginius nemokamais televizijos kanalais; 

8. remia teisės į televizijos transliacijas kolektyvinio pardavimo principą, siekiant užtikrinti 
teisingą šių svarbių finansinių išteklių paskirstymą;

9. pabrėžia, kad būtina užtikrinti geresnę sporto lažybų rinkos kontrolę, ir prašo Komiteto 
pateikti pasiūlymą, kuris užtikrintų sporto lažybų rinkos Europos Sąjungoje 
funkcionavimą, atsižvelgiant į sporto renginių organizatorių teises, apsaugant nuo
piktnaudžiavimo ir korupcijos;

10. ragina Komitetą pateikti teisinius ir ekonominius planus dėl profesionaliojo sporto ir 
pripažinti, kad klausimus, susijusius su bendra profesionaliojo sporto organizacine veikla
ir taisyklėmis, būtų geriausia spręsti vietinės valdžios institucijose, o prireikus juos 
svarstyti ES lygmeniu.
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