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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže šport má v EÚ veľmi dôležitý spoločenský a finančný dosah a keďže služby 
hazardných hier sú vyčlenené z rozsahu pôsobnosti smernice o službách (2006/123/ES) a 
novej smernice o právach spotrebiteľov (schválenej Európskym parlamentom 23. júna 
2011) z dôvodu ich špecifickosti,

B. keďže financovanie športu sa zabezpečí len vtedy, ak sú držitelia potrebných povolení na 
prevádzkovanie hazardných hier v členských štátoch, ktorí platia dane a financujú ďalšie 
ciele vo verejnom záujme v členských štátoch, účinne chránení proti nezákonnej 
hospodárskej súťaži,

1. víta štúdiu Komisie o vplyvoch politík vnútorného trhu na financovanie amatérskeho 
športu a požaduje preklenutie medzery medzi „bohatým“ a „chudobným“ športom 
prostredníctvom mechanizmov finančnej solidarity;

2. trvá na tom, že právo udeliť výhradné práva na prevádzkovanie lotérie a iných číselných 
hier majú mať aj naďalej členské štáty, keďže zastrešujúce športové organizácie v EÚ 
považujú príspevky z národných lotérií na financovanie najmä amatérskeho športu za 
nevyhnutné;

3. rešpektuje právo členských štátov vypracovať opatrenia na udeľovanie trestov na 
potlačenie nezákonných hazardných hier na internete; požaduje regulačnú zásadu, podľa 
ktorej môže spoločnosť prevádzkujúca hazardné hry pôsobiť (alebo uchádzať sa o 
potrebné vnútroštátne povolenie) v členskom štáte len vtedy, ak to nie je v rozpore so 
zákonmi v ktoromkoľvek inom členskom štáte EÚ;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili zohľadnenie práv duševného vlastníctva, 
ako je čiastočné prerozdelenie príjmov pochádzajúcich z využívania práv duševného 
vlastníctva v športe a reklamnom predaji;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili účinné vykonávanie článku 20 ods. 2 
smernice o službách so zreteľom na cezhraničný predaj lístkov na športové podujatia.


