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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de sport in de EU een uiterst belangrijke sociale functie vervult en niet weg 
te cijferen financiële consequenties heeft en tevens overwegende dat gokdiensten wegens hun 
specifieke karakter niet vallen onder het toepassingsterrein van de dienstenrichtlijn 
(2006/123/EG) en de nieuwe richtlijn inzake consumentenrechten (die op 23 juni 2011 door 
het Europees Parlement werd goedgekeurd),

B. overwegende dat de sport alleen over de nodige financiële middelen kan beschikken als de 
houders van de noodzakelijke nationale gokvergunningen, die belasting betalen en andere 
algemeen nuttige voorzieningen in de lidstaten financieren, effectief tegen illegale 
concurrentie worden beschermd,  

1. is verheugd over de studie van de Commissie over de gevolgen van het interne-marktbeleid 
voor de financiering van de amateursport en wenst dat de kloof tussen "rijke" en "arme" 
sportsoorten met behulp van financiële solidariteitsmechanismen wordt overbrugd;

2. blijft bij zijn standpunt dat de lidstaten de bevoegdheid moeten behouden om exclusieve 
rechten voor loterijen en andere cijferspellen te verlenen, gezien het feit dat 
koepelorganisaties in de sport in de EU de bijdragen van nationale loterijen aan de 
financiering van de sport en met name de amateursport onmisbaar achten;

3. eerbiedigt het recht van de lidstaten strafmaatregelen in te voeren om het illegale online 
gokken tegen te gaan; wenst dat bij de regelgeving wordt uitgegaan van het principe dat een 
gokbedrijf alleen in een lidstaat kan opereren (of een bod ten behoeve van de noodzakelijke 
nationale vergunning kan doen) als het de wet in een andere lidstaat van de EU niet 
overtreedt;

4. vraagt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de 
intellectuele-eigendomsrechten, zoals de gedeeltelijke herverdeling van inkomsten afkomstig 
van de exploitatie van deze rechten bij sport en merchandising;

5. vraagt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van 
artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn ten aanzien van de grensoverschrijdende verkoop 
van tickets voor sportevenementen.


