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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för kultur och 
utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Idrott har en mycket viktig social och ekonomisk funktion i EU, och på grund av sina 
särdrag omfattas speltjänster varken av tjänstedirektivet (2006/123/EG) eller det nya 
direktivet om konsumenters rättigheter (som godkändes av Europaparlamentet den 
23 juni 2011).

B. För att trygga finansieringen inom idrottssektorn måste innehavarna av de nödvändiga 
nationella spellicenserna, som ju betalar skatter och avgifter och finansierar andra 
aktiviteter av allmänt intresse i medlemsstaterna, effektivt skyddas från olaglig 
konkurrens.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens studie om konsekvenserna av den 
inre marknadspolitiken för finansieringen av gräsrotsidrotten, och kräver att klyftan 
mellan ”rika” och ”fattiga” idrotter överbryggas med hjälp av instrument för ekonomisk 
solidaritet.

2. Europaparlamentet insisterar på att rätten att ge ensamrätt på lotterier och andra sifferspel 
ska ligga kvar hos medlemsstaterna, med tanke på att de europeiska 
paraplyorganisationerna inom idrott anser att de nationella lotteriernas ekonomiska bidrag 
till idrotten och framför allt till gräsrotsidrotten är oumbärligt.

3. Europaparlamentet respekterar medlemsstaternas rätt att fastlägga åtgärder för att 
bekämpa olagliga hasardspel på internet. Parlamentet efterlyser en regleringsprincip enligt 
vilken ett spelföretag får bedriva verksamhet (eller ansöka om den nödvändiga nationella 
licensen) i en medlemsstat endast om det inte bryter mot lagen i någon annan 
medlemsstat. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att 
hänsyn tas till immateriella rättigheter, t.ex. partiell omfördelning av inkomster från 
användningen av immateriella rättigheter inom idrott och marknadsföring.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkra att artikel 20.2 
i tjänstedirektivet verkligen efterlevs i samband med gränsöverskridande försäljning av 
biljetter till idrottsevenemang.


