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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker ima šport v EU velik družbeni in finančni vpliv in ker so igre na srečo zaradi njihovih 
posebnosti izključene iz področja uporabe direktive o storitvah (2006/123/ES) in nove 
direktive o pravicah potrošnikov, ki jo je Evropski parlament odobril 23. junija 2011,

B. ker je financiranje športa zagotovljeno le, če so nosilci potrebnih nacionalnih licenc za 
igre na srečo, ki plačujejo davke in financirajo druge cilje javnega interesa v državah 
članicah, učinkovito zaščiteni pred nezakonito konkurenco,

1. pozdravlja študijo Komisije o posledicah politik za notranji trg na financiranje množičnih 
športov in poziva, naj se razkorak med „bogatimi“ in „revnimi“ športi odpravi z 
mehanizmi finančne solidarnosti;

2. vztraja, naj pravica do dodeljevanja ekskluzivnih pravic za loterijo in druge številčne igre 
ostane v pristojnosti držav članic, saj krovne športne organizacije v EU menijo, da so 
prispevki, ki jih dajejo nacionalne loterije športu, zlasti množičnim športom, nepogrešljivi;

3. spoštuje pravico držav članic, da pripravijo sankcije, da bi odpravile nezakonite spletne 
igre na srečo; poziva k uporabi regulativnega načela, v skladu s katerim lahko podjetje, ki 
se ukvarja z igrami na srečo, deluje ali zaprosi za ustrezno nacionalno licenco v državi 
članici le, če to ni v nasprotju zakonom v kateri koli drugi državi članici EU;

4. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da se upoštevajo pravice intelektualne 
lastnine, kot je delna povrnitev prihodka iz koriščenja pravic iz intelektualne lastnine v 
športu in trženju;

5. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo učinkovito izvajanje člena 20(2) 
direktive o storitvah pri čezmejni prodaji vstopnic za športne dogodke.


