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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken:

– onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. stipt aan dat sport een aanzienlijke bijdrage levert aan sociale inclusie, onderwijs en 
opleiding, het scheppen van banen, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de 
volksgezondheid in de Unie1;

2. wijst er ook op dat sport waarden zoals verdraagzaamheid, solidariteit, samenwerking 
en maatschappelijke betrokkenheid bevordert en bijbrengt;

3. erkent dat sport een groeiende economische sector is, die goed is voor 2,12 % van het 
bbp van de Unie en 2,72 % van de werkgelegenheid in de Unie (wat naar schatting 
neerkomt op 5,67 miljoen banen)2; 

4. is van mening dat rechten voor de rechtstreekse uitzending van sportwedstrijden de 
belangrijkste bron van inkomsten vormen voor de beroepssport in de Unie en dat 
dergelijke evenementen een belangrijke bron van inhoud vormen voor media-
exploitanten; merkt op dat dergelijke inkomsten van vitaal belang zijn voor de 
ontwikkeling van breedtesport, aangezien in veel Europese landen de herverdeling 
naar breedtesport rechtstreeks afhankelijk is van inkomsten uit sportrechten;

5. merkt op dat de belangrijkste uitdaging waarmee organisatoren van sportevenementen 
in de digitale omgeving worden geconfronteerd, de onlinepiraterij van live-
uitzendingen van de door hen georganiseerde evenementen is;

6. wijst erop dat de toename van de rechtstreekse uitzending van sportevenementen 
zonder vergunning schadelijk is voor zowel de beroeps- als de breedtesport en een 
bedreiging vormt voor de organisatie en duurzaamheid van sportevenementen en voor 
de financiële stabiliteit van de hele sportsector;

7. merkt op dat organisatoren van sportevenementen aanzienlijke financiële, technische 
en personele middelen investeren om onlinepiraterij aan te pakken en samen te werken 
met serviceproviders;

8. benadrukt dat COVID-19 een verwoestende impact heeft gehad op organisatoren van 
sportevenementen, met name op de inkomsten uit kaartverkoop, waardoor 
organisatoren van sportevenementen afhankelijker zijn geworden van 
omroepinkomsten;

1 Mededeling van de Commissie van 18 januari 2011 over de ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport, 
COM 2011(12)
Resolutie van het Europees Parlement van 2 februari 2012 over de Europese dimensie van de sport (PB C 239E 
van 20.8.2013, blz. 46)
Resolutie van het Europees Parlement van 2 februari 2017 over een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de 
sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (PB C 252 van 18.7.2018, blz. 2)
2 Onderzoek van de Europese Commissie uit 2018 naar de economische impact van sport op grond van 
sportsatellietrekeningen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0012&from=NL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+PDF+V0//NL
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_NL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_NL.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71256399
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71256399
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9. onderstreept dat rechtstreekse sportuitzendingen illegaal op het internet te zien zijn, 
ongeacht of het sportevenement beschikbaar is via “free-to-air televisie” of via 
abonnementsdiensten;

10. benadrukt dat het legale aanbod van sportinhoud in de Unie beter moet worden 
bevorderd en verzoekt de Commissie maatregelen te nemen om het gemakkelijker te 
maken legale aanbiedingen van sportinhoud te vinden en de lijst van dergelijke 
aanbiedingen op Agorateka.eu regelmatig bij te werken;

11. herinnert aan de verklaring van de Commissie die is opgenomen als bijlage bij de in 
maart 2019 aangenomen resolutie van het Europees Parlement over auteursrechten in 
de digitale eengemaakte markt, waarin staat dat “de Commissie een analyse zal maken 
van de uitdagingen waarmee organisatoren van sportevenementen in de digitale 
omgeving worden geconfronteerd, met een bijzondere nadruk op problemen in 
verband met illegale sportuitzendingen online”3;

12. verzoekt de Commissie onverwijld een wetgevingsvoorstel in te dienen om het 
probleem van onlinepiraterij van sportuitzendingen aan te pakken;

13. benadrukt dat sportinhoud gewoonlijk op exclusieve basis wordt gedistribueerd en 
zeer vaak van watermerken en/of vingerafdrukken wordt voorzien, zodat er geen 
twijfel bestaat over wie het recht heeft om die sportinhoud online uit te zenden, en dat 
meldingen die organisatoren van sportevenementen naar tussenpersonen sturen met 
betrekking tot illegale streaming of clips bijna nooit worden aangevochten;

14. dringt erop aan dat inbreukmakende livesportuitzendingen van onlinetussenpersonen 
onmiddellijk of binnen maximaal 30 minuten na ontvangst van een kennisgeving van 
de rechthebbenden verwijderd of ontoegankelijk gemaakt worden om effect te 
sorteren;

15. dringt erop aan dat aanbieders van streamingservers en streamingplatforms een 
instrument invoeren om illegale rechtstreekse sportuitzendingen die op hun diensten 
beschikbaar zijn, onmiddellijk te verwijderen of ontoegankelijk te maken;

16. is van mening dat de lidstaten en belanghebbenden een verantwoorde 
onlineconsumptie van sportinhoud onder consumenten moeten blijven bevorderen;

17. roept belanghebbenden in de sportsector, omroeporganisaties, onlinetussenpersonen en 
nationale autoriteiten op om te blijven samenwerken en verder informatie uit te 
wisselen inzake goede praktijken om het probleem van onlinepiraterij van 
sportuitzendingen aan te pakken.

3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_NL.pdf (Nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_NL.pdf

