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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru cultură și 
educație, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât sportul are un impact social și financiar foarte important în UE și întrucât 
serviciile legate de jocurile de noroc sunt excluse din cauza specificității lor din domeniul 
de aplicare al Directivei privind serviciile (2006/123/CE) și al noii Directive privind 
drepturile consumatorilor (aprobată de Parlamentul European la 23 iunie 2011);

B. întrucât finanțarea activităților sportive poate fi asigurată numai dacă titularii licențelor 
naționale necesare pentru jocurile de noroc, care plătesc impozite și finanțează alte 
obiective de interes public în statele membre, sunt protejați efectiv împotriva concurenței 
ilegale,

1. salută studiul Comisiei referitor la implicațiile politicilor în materie de piață internă asupra 
finanțării sportului de masă și solicită să se elimine decalajul dintre sporturile „bogate”  și 
cele „sărace” cu ajutorul mecanismelor de solidaritate financiară;

2. insistă ca dreptul de a acorda drepturi exclusive pentru loterii și alte jocuri de noroc cu 
numere să rămână de în competența statelor membre, având în vedere faptul că 
organizațiile-umbrelă din domeniul sportului din UE consideră ca indispensabile 
contribuțiile aduse de loteriile naționale la finanțarea sportului și în special a sportului de 
masă;

3. respectă dreptul statelor membre de a propune măsuri de sancționare pentru a combate 
jocurile de noroc online ilegale; solicită să fie introdus un principiu de reglementare 
potrivit căruia o societate de jocuri de noroc poate funcționa (sau poate solicita licența 
națională necesară) într-un stat membru doar dacă aceasta nu încalcă legislația în niciun 
alt stat membru al UE;

4. invită Comisia și statele membre să se asigure că se ține seama de drepturile de proprietate 
intelectuală, de exemplu în ceea ce privește redistribuirea parțială a veniturilor provenite 
din exploatarea acestor drepturi în sport și din marketing;

5. invită Comisia și statele membre să asigure punerea efectivă în aplicare a articolului 20 
alineatul (2) din Directiva privind serviciile în ceea ce privește vânzările transfrontaliere 
de bilete pentru evenimentele sportive.


