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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Kultury i 
Edukacji, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze istotny społeczny i finansowy wpływ sportu w UE, a także mając na 
uwadze, że usługi hazardowe ze względu na swoją specyfikę są wyłączone z zakresu 
dyrektywy usługowej (2006/123/WE) i nowej dyrektywy w sprawie praw konsumenta 
(przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 23 czerwca 2011 r.),

B. mając na uwadze, że finansowanie sportu można zapewnić tylko w sytuacji, gdy 
posiadacze krajowych koncesji na prowadzenie gier hazardowych, płacący podatki i 
finansujący w państwach członkowskich realizację innych celów leżących w interesie 
publicznym, są skutecznie chronieni przed nielegalną konkurencją,

1. z zadowoleniem przyjmuje przedstawione przez Komisję badanie na temat wpływu 
polityki rynku wewnętrznego na finansowanie sportu na szczeblu lokalnym i wzywa do 
zasypywania przepaści między „bogatymi” i „biednymi” dyscyplinami sportu za pomocą 
mechanizmów solidarności finansowej;

2. podkreśla z naciskiem, że prawo do przyznawania wyłączności na prowadzenie loterii i 
innych gier liczbowych należy do państw członkowskich, zważywszy że nadrzędne 
organizacje sportowe w UE za niezbędny uznają wkład loterii krajowych w finansowanie 
sportu, zwłaszcza na szczeblu lokalnym;

3. szanuje prawo państw członkowskich do wprowadzania sankcji w celu zwalczania 
nielegalnego hazardu online; wzywa do wprowadzenia zasady regulacyjnej, zgodnie z 
którą przedsiębiorstwo hazardowe może działać w danym państwie członkowskim (lub 
ubiegać się o niezbędną koncesję krajową) tylko pod warunkiem, że nie narusza prawa w 
żadnym innym państwie członkowskim UE;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zapewniały uwzględnianie praw własności 
intelektualnej, np. częściową redystrybucję wpływów z wykorzystywania praw własności 
intelektualnej w sporcie i w sprzedaży materiałów reklamowych;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zapewniły skuteczne wdrożenie art. 20 ust. 2 
dyrektywy usługowej w odniesieniu do transgranicznej sprzedaży biletów na wydarzenia 
sportowe.


