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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na to, že toto stanovisko sa netýka iných ako ekonomických aspektov 
profesionálneho alebo amatérskeho športu;

2. konštatuje, že profesionálny a neprofesionálny šport sú nielen spoločenským a kultúrnym 
javom v Európe, ale aj zdrojom značných príjmov, pretože šport sprevádza hospodárska 
činnosť;

3. uznáva, že profesionálny šport musí rešpektovať pravidlá pochádzajúce z mnohých 
zdrojov (ES, členských štátov, športových orgánov), čo spôsobuje nejednoznačnosť v už 
aj tak nedostatočne vymedzenej oblasti; 

4. konštatuje, že opakovaný výskyt právnych problémov v súvislosti so štruktúrami 
a pravidlami športu vyvolal vážne obavy, zatiaľ čo väčšia právna istota by pomohla 
všetkým zúčastneným aktérom lepšie využívať výhody, ktoré ponúka vnútorný trh;

5. konštatuje, že judikatúra síce vo veľkej miere ovplyvnila právne prostredie, v ktorom 
funguje profesionálny šport, ale mnohé témy si vyžadujú, aby sa im na úrovni 
Spoločenstva venovala pozornosť súvisiaca s reguláciou profesionálneho športu; 

6. konštatuje, že ponuka často nezodpovedá dopytu po vstupenkách na významné športové 
podujatia, čo je na škodu spotrebiteľom; zdôrazňuje, že pri organizovaní distribúcie 
vstupeniek by sa mali plne zohľadniť záujmy spotrebiteľov a že na každej úrovni by mal 
byť zaručený nediskriminačný a spravodlivý predaj vstupeniek; 

7. upozorňuje, že vzhľadom na to, že televízne prenosy športových súťaží sa čoraz viac 
objavujú na zakódovaných a platených kanáloch, sú takéto súťaže pre množstvo 
spotrebiteľov nedostupné; žiada o to, aby mal čo najväčší počet spotrebiteľov zaručený 
prístup k významným športovým podujatiam prostredníctvom bezplatného televízneho 
vysielania; 

8. podporuje zásadu kolektívneho predaja televíznych vysielacích práv, aby sa zabezpečilo 
spravodlivé prerozdelenie týchto významných zdrojov financií;

9. zdôrazňuje, že je nevyhnutné lepšie kontrolovať trh so športovými stávkami, žiada 
Komisiu, aby predložila návrh zabezpečujúci fungovanie trhu so športovými stávkami 
v Európskej únii, ktorý bude rešpektovať práva organizátorov športových podujatí 
a zabraňovať zneužívaniu a korupcii;

10. vyzýva Komisiu, aby poskytla právny a hospodársky rámec pre profesionálny šport a aby 
uznala, že veci týkajúce sa všeobecnej organizácie a pravidiel profesionálneho športu je 
vždy lepšie nechať na  vnútroštátne orgány a že EÚ by mala prijímať opatrenia len 
v prípade potreby.
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