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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel a sport az EU-ban rendkívül fontos szociális és pénzügyi hatással rendelkezik, és 
mivel sajátosságuk folytán a szerencsejáték-szolgáltatások nem tartoznak a szolgáltatási 
irányelv (2006/123/EK) és a Parlament által 2011. június 23-án elfogadott, a fogyasztói 
jogokról szóló új irányelv hatáskörébe;

B. mivel a sportnak nyújtott támogatás csak akkor biztosított, ha a szükséges nemzeti 
szerencsejáték-engedélyek birtokosai, akik a tagállamokban adót fizetnek és más 
közérdekű célkitűzéseket finanszíroznak, ténylegesen védve vannak a törvényellenes 
versennyel szemben;

1. üdvözli a Bizottság tanulmányát a belső piaci politikáknak a tömegsport finanszírozására 
kifejtett hatásáról, és kéri a „gazdag” és „szegény” sportok közötti szakadék pénzügyi 
szolidaritási mechanizmusok révén történő áthidalását; 

2. hangsúlyozza, hogy a sorsolásos és egyéb számjátékok számára történő kizárólagos jogok 
biztosításának joga a tagállamok hatáskörében marad, ugyanis az EU érdekvédelmi 
sportszervezetei a nemzeti lottójátékok hozzájárulását a sport és különösen a tömegsport 
finanszírozásához nélkülözhetetlennek tekintik;

3. tiszteletben tartja a tagállamok azon jogát, hogy büntető intézkedéseket állapítsanak meg 
az illegális online szerencsejáték-szolgáltatások visszaszorítására; egy olyan szabályozási 
elv létrehozását kéri, amelynek értelmében egy szerencsejáték-vállalkozás egy 
tagállamban csak akkor működhet (vagy folyamodhat a szükséges nemzeti engedélyért), 
ha egyetlen más tagállam jogszabályait sem sérti meg;

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a szellemi tulajdonjogokat, 
például a sport területén a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kiaknázásából és az 
értékesítésből származó bevételek részleges újraelosztását vegyék figyelembe;

5. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a sporteseményekre történő határokon átnyúló 
jegyértékesítés tekintetében biztosítsák a szolgáltatási irányelv 20. cikke (2) bekezdésének 
hatékony végrehajtását. 


