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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka šis atzinums neskar profesionālā vai amatieru sporta neekonomiskos aspektus;

2. norāda, ka profesionālais un neprofesionālais sports Eiropā ir ne tikai svarīga 
kultūrsociāla parādība, bet arī ievērojamu ienākumu avots, jo sports ir kļuvis par 
saimniecisku darbību;

3. atzīst, ka profesionālajā sportā jāievēro noteikumi no dažādiem avotiem (EK, dalībvalstis, 
sporta organizācijas), kas rada papildu neskaidrību jau tā nepietiekami skaidrā jomā;

4. uzskata, ka tiesisko problēmu atkārtošanās saistībā ar sporta struktūrām un noteikumiem 
izraisa lielas bažas un ka lielāka juridiskā noteiktība palīdzēs visiem šīs jomas 
dalībniekiem labāk izmantot iekšējā tirgus priekšrocības;

5. atzīmē, ka profesionālā sporta tiesisko vidi lielā mērā ir veidojusi tiesu prakse, tomēr 
daudziem jautājumiem saistībā ar profesionālā sporta regulēšanu jāpievērš papildu 
uzmanība Kopienas līmenī;

6. atzīmē, ka uz svarīgākajiem sporta notikumiem biļešu piedāvājums bieži neatbilst 
pieprasījumam, kas ir neizdevīgi patērētājiem; uzsver, ka, organizējot biļešu sadali, 
pilnībā jāņem vērā patērētāju intereses un jāgarantē nediskriminējoša un godīga biļešu 
tirdzniecība visos līmeņos;

7. norāda, ka, tā kā sporta sacensību pārraidīšana televīzijā arvien biežāk notiek kodētos un 
maksas kanālos, šādas sacensības nav pieejamas daudziem patērētājiem; prasa nodrošināt 
piekļuvi galvenajiem sporta notikumiem cik vien iespējams lielam patērētāju skaitam, 
piedāvājot bezmaksas televīzijas pārraides;

8. atbalsta TV pārraides tiesību kopējas pārdošanas principu, lai nodrošinātu taisnīgu šī 
svarīgā finanšu resursa pārdali;

9. uzsver nepieciešamību labāk pārraudzīt sporta derību tirgu, lūdz Komisiju sagatavot 
priekšlikumu, lai nodrošinātu, ka derību tirgus Eiropas Savienībā darbojas un ka tajā tiek 
ievērotas notikumu organizētāju tiesības un netiek pieļauta ļaunprātīga izmantošana un 
korupcija;

10. aicina Komisiju izstrādāt profesionālā futbola tiesisko un ekonomisko pamatu, vienlaikus 
vienmēr atzīstot, ka jautājumus, kas saistīti ar profesionālā sporta vispārējo organizēšanu 
un noteikumiem, vislabāk ir atstāt valsts iestāžu ziņā un ka ES jārīkojas tikai 
nepieciešamības gadījumā.
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