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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi sportas daro didelę socialinę ir finansinę įtaką ES ir kadangi azartiniai lošimai dėl 
jų specifikos neįeina į Paslaugų direktyvos (2006/123/EB) ir naujos Vartotojų teisių 
direktyvos (2011 m. birželio 23 d. priimtos Europos Parlamento) taikymo sritį,

B. kadangi sporto finansavimas užtikrinamas tik tuo atveju, kai reikiamų nacionalinių 
licencijų organizuoti lošimus turėtojai, mokantys mokesčius ir finansuojantys kitas 
priemones, kuriomis siekiama viešojo intereso tikslų, valstybėse narėse, yra veiksmingai 
saugomi nuo neteisėtos konkurencijos,

1. palankiai vertina Komisijos tyrimą dėl vidaus rinkos politikos įtakos mėgėjų sporto 
finansavimui ir ragina mažinti atotrūkį tarp „turtingo“ ir „skurdaus“ sporto pasitelkiant 
finansinio solidarumo mechanizmus;

2. primygtinai reikalauja, kad teisė suteikti išimtines teises loterijoms ir kitiems skaičių 
žaidimams ir toliau priklausytų valstybėms narėms, atsižvelgiant į tai, kad skėtinės ES 
sporto organizacijos mano, kad nacionalinių loterijų įnašai į sporto, ypač mėgėjų sporto, 
finansavimą yra būtini;

3. paiso valstybių narių teisės nustatyti baudas siekiant užkirsti kelią neteisėtiems 
azartiniams lošimams internete; ragina taikyti reguliavimo principą, pagal kurį lošimų 
įmonėms leidžiama steigtis valstybėse narėse (arba prašyti išduoti nacionalines licencijas 
organizuoti lošimus) su sąlyga, kad šios įmonės nepažeidžia galiojančių įstatymų kitose 
ES valstybėse narėse;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į intelektinės 
nuosavybės teises, pavyzdžiui, kad būtų vykdomas dalinis pajamų, gautų už naudojimąsi 
intelektinės nuosavybės teise sporto ir reklaminių prekių pardavimo srityse, 
perskirstymas;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalis 
būtų taikoma faktiškai dėl bilietų į sporto renginius pardavimo užsienyje.


