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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός έχει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο στην ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ) και 
από εκείνο της νέας οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών (η οποία εγκρίθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Ιουνίου 2011) λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα 
τους,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση του αθλητισμού μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο 
εάν οι κάτοχοι των αναγκαίων αδειών λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών σε κάθε κράτος 
μέλος, οι οποίοι πληρώνουν φόρους και χρηματοδοτούν άλλες δραστηριότητες κοινού 
ενδιαφέροντος στα κράτη μέλη, τυγχάνουν αποτελεσματικής προστασίας έναντι του 
παράνομου ανταγωνισμού,

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις 
των πολιτικών για την εσωτερική αγορά στον λαϊκό αθλητισμό και ζητεί να γεφυρωθεί το 
χάσμα μεταξύ «πλούσιων» και «φτωχών» αθλημάτων μέσω της χρήσης μηχανισμών 
οικονομικής αλληλεγγύης·

2. εμμένει στην ανάγκη να διατηρήσουν τα κράτη μέλη το αποκλειστικό δικαίωμα 
χορήγησης αδειών λειτουργίας λαχειοφόρων αγορών και λοιπών παιχνιδιών αριθμών 
δεδομένου ότι οι κεντρικές αθλητικές ομοσπονδίες στην ΕΕ θεωρούν τη συμμετοχή των 
εθνικών λαχείων στην χρηματοδότηση του αθλητισμού και ιδίως του λαϊκού αθλητισμού 
απολύτως απαραίτητες·

3. σέβεται το δικαίωμα των κρατών μελών να εκπονούν κυρώσεις για την πάταξη των 
παράνομων τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο, ζητεί την καθιέρωση ρυθμιστικής αρχής 
βάσει της οποίας μια εταιρία τυχερών παιχνιδιών διαθέτει ή μπορεί να κάνει αίτηση 
χορήγησης της απαραίτητης άδειας λειτουργίας σε κράτος μέλος μόνο εφόσον δεν 
παραβαίνει τον νόμο σε κανένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ 

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο πχ της μερικής αναδιανομής 
εισοδημάτων προερχόμενων από την εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και παράγωγων προϊόντων στον χώρο του αθλητισμού·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή 
του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες όσον αφορά τις 
διασυνοριακές πωλήσεις εισιτηρίων αθλητικών διοργανώσεων.


