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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид, че спортът има много важно социално и финансово въздействие в 
ЕС и че хазартните услуги, поради своята специфика, са изключени от обхвата на 
Директивата за услугите (2006/123/ЕО) и на новата Директива за правата на 
потребителите (одобрена от Европейския парламент на 23 юни 2011 г.),

Б. като има предвид, че финансирането за спорта е гарантирано, единствено ако 
титулярите на необходимите национални разрешения за хазартна дейност, които 
плащат данъци и финансират други дейности, предмет на обществен интерес в 
държавите-членки, биват ефективно защитавани от незаконна конкуренция,

1. приветства проучването на Комисията относно отражението на политиките на 
вътрешния пазар върху финансирането на масовия спорт и призовава за премахване 
на разделението на „богати“ и „бедни“ спортове посредством механизми за 
финансова солидарност;

2. настоява държавите-членки да запазят правото за отдаване на изключителни права 
за организирането на лотарийни и други числови игри, като се има предвид, че 
представителните спортни организации в ЕС считат вноските от националните 
лотарии за финансирането на спорта и особено на масовия спорт за задължителни;

3. зачита правото на държавите-членки да предприемат наказателни мерки за 
възпиране на нелегалните хазартни игри в интернет; призовава за регулаторен 
принцип, при който дружество за хазартни игри може да извършва дейност (или да 
наддава за получаване на необходимото национално разрешение) в дадена държава-
членка, само ако не нарушава законите в друга държава-членка на ЕС;

4. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че правата на 
интелектуална собственост (ПИС), като например частичното преразпределяне на 
приходите, произхождащи от използването на ПИС в спорта и търговията със стоки, 
биват вземани предвид;

5. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират ефективното прилагане на 
член 20, параграф 2 от Директивата за услугите по отношение на трансграничната 
продажба на билети за спортни събития.


