
PA\707154PL.doc PE402.497v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2007/2261(INI)

7.2.2008

PROJEKT OPINII
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie białej księgi na temat sportu
(2007/2261(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Toine Manders



PE402.497v01-00 2/4 PA\707154PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\707154PL.doc 3/4 PE402.497v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Kultury i 
Edukacji, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że niniejsza opinia nie dotyczy niegospodarczych aspektów sportu 
zawodowego lub amatorskiego;

2. zauważa, że sport uprawiany zawodowo i amatorsko jest nie tylko ważnym zjawiskiem 
społeczno-kulturalnym w Europie, lecz także źródłem znacznego dochodu, gdyż wiąże 
się z działalnością gospodarczą;

3. uznaje, że sport zawodowy obwarowany jest zasadami pochodzącymi z różnych źródeł 
(WE, państwa członkowskie, władze sportowe), co powoduje niejasność w już 
nieokreślonym obszarze; 

4. zauważa, że ponowne pojawienie się problemów prawnych dotyczących struktur i zasad 
w sporcie wywołało poważne zaniepokojenie i że większa pewność prawna pomogłaby 
wszystkim zainteresowanym stronom lepiej skorzystać z korzyści oferowanych przez 
rynek wewnętrzny;

5. wskazuje, że otoczenie prawne, w którym funkcjonuje sport zawodowy, uformowane 
zostało w dużej mierze przez orzecznictwo, lecz że wiele tematów wymaga dalszego 
rozpatrzenia na poziomie Wspólnoty w odniesieniu do przepisów w zakresie sportu 
zawodowego; 

6. zauważa, że często występuje dysproporcja między podażą a popytem w przypadku 
biletów na ważne imprezy sportowe, co jest niekorzystne dla konsumentów; podkreśla, że 
interes konsumentów powinien być w pełni uwzględniany przy organizacji dystrybucji 
biletów i że należy zapewnić niedyskryminującą i sprawiedliwą sprzedaż biletów na 
wszystkich poziomach; 

7. zwraca uwagę, że transmisje telewizyjne z zawodów sportowych coraz częściej odbywają 
się w kanałach kodowanych i płatnych z góry, w wyniku czego zawody takie stają się 
niedostępne dla wielu konsumentów; nalega na zapewnienie możliwie jak największej 
liczbie konsumentów dostępu do ważnych wydarzeń sportowych za pośrednictwem 
darmowych transmisji telewizyjnych; 

8. popiera zasadę łącznej sprzedaży praw do transmisji telewizyjnej w celu zapewnienia 
sprawiedliwego podziału istotnych zasobów finansowych;

9. podkreśla konieczność poprawy kontroli rynku zakładów sportowych i zwraca się do 
Komisji o przedłożenie wniosku, który zapewni funkcjonujący rynek zakładów 
sportowych w Unii Europejskiej, będzie jednocześnie respektował prawa organizatorów 
wydarzeń sportowych i przeciwdziałał nadużyciom i korupcji;

10. zwraca się do Komisji o przedstawienie ram prawnych i gospodarczych dla sportu 
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zawodowego i o uznawanie w każdej sytuacji, że kwestie dotyczące ogólnej organizacji i 
zasad w sporcie zawodowym powinny leżeć w gestii władz krajowych oraz że do 
interwencji ze strony UE powinno dochodzić tylko w razie konieczności.
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