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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že sport má v EU velmi významný sociální a finanční dopad a že 
hazardní hry jsou vzhledem ke své specifičnosti vyloučeny z působnosti směrnice o 
službách (2006/123/ES) a nové směrnice o právech spotřebitelů (schválené Evropským 
parlamentem dne 23. června 2011),

B. vzhledem k tomu, že financování sportu je zajištěno, pouze pokud jsou držitelé státní 
sázkařské licence, kteří platí daně a financují další cíle veřejného zájmu v členských 
státech, účinně chráněni proti nelegální konkurenci,

1. vítá studii Komise o dopadech politik vnitřního trhu na financování místních sportů a 
vyzývá k překonání rozdílu mezi „bohatými“ a „chudými“ sporty prostřednictvím 
mechanismů finanční solidarity;

2. zdůrazňuje, že právo na poskytování výlučných práv pořádat loterie a jiné sázky náleží 
členským státům, vzhledem k tomu, že zastřešující sportovní organizace v EU považují 
příspěvky vnitrostátních loterií k financování sportu, a zejména místních sportů, za 
nezbytné;

3. respektuje právo členských států navrhnout sankční opatření na postihování nelegálního 
provozování hazardních her on-line; vyzývá k přijetí regulačních zásad, podle nichž by 
společnosti provozující hazardní hry mohly výlučně působit (nebo soutěžit o získání 
vnitrostátní licence) v určitém členském státě za předpokladu, že nebudou porušovat 
právní předpisy žádného jiného členského státu EU;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že budou zohledněna práva duševního 
vlastnictví, jako je částečné přerozdělení zisku z využívání práv duševního vlastnictví ve 
sportech a reklamním prodeji; 

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily účinné uplatňování čl. 20 odst. 2 směrnice o 
službách s ohledem na přeshraniční prodej vstupenek na sportovní akce.


