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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. припомня нарастващото икономическо значение на сектора на хазарта по интернет, 
чиито годишни приходи през 2008 г. надхвърлиха 6 милиарда евро, което 
представлява 45 % от световния пазар; изразява съгласие със Съда на Европейския 
съюз, че става дума за икономическа дейност от особено естество; припомня, че 
този ръст също така означава по-големи социални разходи от пристрастяване към 
хазарта и незаконни практики, както и че регулирането на сектора трябва да се 
стреми да сведе до минимум тези разходи посредством подходящи стандарти във 
връзка с предлагането на пазара и условията за достъп до интернет сайтове за 
хазарт;

2. подчертава, че държавите-членки могат да избират свободно между три 
възможности, а именно забраната на хазарта и хазартните игри по интернет, 
въвеждането или запазването на национален монопол или контролираното 
дерегулиране на този сектор, като държавите-членки имат правото, в съответствие с 
установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз, да ограничават броя 
на операторите, видовете предлагани игри и техния обем; настоятелно призовава 
държавите-членки, които решат да дерегулират своя пазар за хазарт и игри по 
интернет, да въведат система за издаване на лицензи, основаваща се на спазване от 
страна на операторите и публичните органи на строго определени условия; 

3. отново заявява, че Съдът на Европейския съюз потвърди, че трансграничните 
хазартни услуги, включително предоставяните по електронен път, представляват 
икономическа дейност, която попада в обхвата на член 56 от ДФЕС относно 
свободата на предоставяне на услуги; потвърждава, че ограниченията върху 
свободата на предоставяне на трансгранични хазартни услуги могат да бъдат 
обосновани въз основа на дерогациите, посочени в членове 51 и 52 от ДФЕС, или от 
съображения за първостепенен обществен интерес в съответствие със съдебната 
практика на Съда;

4. потвърждава становището си, че в една чувствителна област като хазарта 
саморегулирането на сектора може единствено да допълни, но не и да замени 
законовите разпоредби; отбелязва инициативите за саморегулиране, стартирани от 
сдружения на публични и търговски оператори на хазарт във връзка с отговорния 
хазарт и други стандарти;

5. подчертава, че характеристиките, присъщи на всяка дейност по интернет, и в 
частност трансграничният характер на тези дейности и  увеличаването на броя на 
офшорните оператори, налагат координиран отговор в европейски или световен 
мащаб, където е подходящо; подчертава значението на общо за ЕС определение на 
хазарта по интернет като отправна точка за каквото и да било бъдещо 
законодателство;
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6. подчертава, че е необходимо играчите да бъдат разубедени да участват в незаконен 
хазарт, което предполага предоставяне на законни услуги в рамките на 
последователна система в европейски мащаб и по-специално в данъчен план, която 
прилага общи минимални стандарти за отговорност и почтеност; призовава 
Комисията, при надлежно спазване на принципа на субсидиарност, да проучи 
начините за въвеждане на тези общи стандарти, включително въпроса дали е 
подходящо да се въвежда европейска правна рамка с минимални разпоредби;

7. подчертава, че хазартът и игрите по интернет, ако не са регулирани по подходящ 
начин, крият по-сериозни рискове от традиционния хазарт и игри и че трябва да се 
вземат мерки на европейско равнище за борба срещу измамите, прането на пари и 
други незаконни действия, свързани с хазарта по интернет; призовава органите на 
държавите-членки, Комисията и Европол да си сътрудничат по-ефикасно, по-
специално чрез редовен обмен на информация; приканва Комисията да разшири 
приложното поле на законодателството за борба срещу организираната престъпност 
и прането на пари, така че в него да бъде включен секторът на хазарта и игрите; 
препоръчва изготвянето на черен списък на незаконните дружества; подкрепя 
въвеждането на регулаторен принцип, според който едно дружество за хазарт може 
да извършва дейност (или да наддава за необходимия национален лиценз) в една 
държава-членка единствено ако неговата дейност не е в нарушение на правото на 
която и да било друга държава-членка на ЕС; поради това настоятелно призовава 
Комисията да проучи възможността за въвеждане на оперативно съвместими 
стандарти на ЕС във връзка със системите за откриване и предотвратяване на 
измамите, за да се подобри общото наблюдение на пазара;

8. посочва по-специално, че залаганията за точния резултат от състезание – форма на 
хазарт, която основно се извършва в интернет и при която потребителите могат 
потенциално да загубят много повече от първоначалния залог, изискват много 
строги условия за достъп на потребителите и следва да се регулират, както това вече 
е факт в редица държави-членки, по начин, съпоставим с финансовите деривати;

9. счита, че различните форми на хазарта по интернет, като например бързите 
интерактивни игри на късмета, които трябва да се играят с честотата на секунди, 
залаганията и лотариите със седмично теглене, се различават една от друга и 
изискват различни решения, тъй като някои форми на хазарт дават по-големи 
възможности за злоупотреба от други; отбелязва по-конкретно, че възможността за 
пране на пари зависи от степента на идентификация, вида на играта и използваните 
методи за плащане, което поражда необходимостта по отношение на някои форми 
на игри от наблюдение на играта в реално време и упражняване на по-строг контрол 
отколкото при други форми на игри;

10. подчертава, че структурното сътрудничество между националните регулаторни 
органи е от съществено значение; поради това настоятелно призовава за 
разширяване на това сътрудничество, с участието на Комисията, така че да бъдат 
разработени общи стандарти и да бъдат предприети съвместни действия срещу 
дружествата за хазарт по интернет, които извършват дейност в една или повече 
държави-членки без необходимия(те) национален(и) лиценз(и) за всички 
предлагани от тях игри; отбелязва разискванията в Съвета във връзка с това, дали и 
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по какъв начин информационната система за вътрешния пазар би могла да 
допринесе за по-ефективно сътрудничество между националните регулаторни 
органи; посочва, че изолираните национални решения, по-специално по отношение 
на борбата срещу прането на пари, измамите при залагания и друга, често 
организирана престъпност, не са успешни; счита, че сътрудничеството между 
националните надзорни органи и обединяването на най-добрите практики следва да 
се насърчава и че тези органи следва да обменят информация с компетентните 
органи в другите държави-членки, за да се предотвратят злоупотребите и прането на 
пари;

11. подчертава, че пристрастяването към хазарта всъщност е поведенческо 
разстройство, което може да засегне до 2% от населението в някои страни; поради 
това призовава за изготвянето на проучване за мащаба на проблема във всяка 
държава-членка на ЕС, за да се положи основата за определянето на цялостна 
стратегия за защита на потребителите от тази форма на пристрастяване; счита, че 
при откриването на сметка за хазарт трябва да бъде предоставена изчерпателна и 
точна информация относно хазартните игри, отговорния хазарт и възможностите за 
лечение на зависимостта от хазарта; предлага играчите да бъдат приканени да си 
определят дневни и месечни ограничения на паричните разходи, които са 
приложими за цялата хазартна услуга;

12. призовава за въвеждането на минимални законови стандарти за защита на 
потребителите и особено за най-уязвимите потребители, без да се накърнява 
правото на държавите-членки да приемат по-строги правила;

13. подчертава необходимостта от защита на сметките на потребителите, открити във 
връзка с хазарта по интернет, в случай че доставчикът на услугата изпадне в 
неплатежоспособност; поради това предлага бъдещото законодателство да бъде 
насочено към защита на депозитите в случай че бъдат наложени глоби или бъде 
образувано съдебно производство срещу въпросните интернет сайтове;

14. подчертава, че трябва да се направи повече за защита на децата от опасностите във 
връзка с хазарта и по-специално с риска от пристрастяване; предлага да се разгледа 
възможността за финансирани от сектора мерки за защита и наблюдение; счита, че 
хазартът по интернет следва да подлежи на изискването за откриване на сметка за 
хазарт, че играчите следва да подлежат на точна и стриктна проверка на 
самоличността, преди да могат да открият сметка за хазарт, както и че финансовите 
транзакции следва да се контролират, и поддържа становището, че всички тези 
аспекти следва да бъдат задължителни изисквания, за да се защитят играчите, да се 
гарантира ефективността на системите за забрана на хазарта и да се предотврати 
участието на непълнолетни играчи, злоупотребите и престъпността;

15. отбелязва, че много хора, които участват в хазарт, са професионални играчи; счита, 
че самоличността на играча трябва да може да се установи по всяко време, така че 
да не бъде възможно едно лице да открива повече от една сметка към едно и също 
дружество за хазарт; поддържа становището, че това следва да се направи чрез 
стандартна и надеждна процедура за идентификация, като например системите за 
проверка в интернет, които се използват за банковите и кредитните карти; 
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подчертава, че стабилните системи за регистрация и проверка са ключови 
механизми за предотвратяване на злоупотребите с хазарта по интернет, като 
например прането на пари;

16. счита, че разпространението на незаконен хазарт по интернет и фактът, че хазартът 
по интернет не е регулиран на световно равнище, може да представлява заплаха за 
почтеността на спорта; подчертава, че поддържането на надеждността и честността 
на спортните събития е жизненоважно за спортния сектор като цяло; подчертава, че 
това може да бъде осъществено ефикасно единствено на транснационално равнище; 
счита, че Европейският съюз трябва отсега нататък да играе по-активна роля за 
защита на почтеността на спорта, редом с всички заинтересовани страни;

17. изразява съжаление относно скорошните случаи на корупция и манипулиране на 
резултати в спорта; ето защо призовава за установяването на структурно 
сътрудничество на равнище ЕС с цел защита на почтеността и честната игра в 
спорта в съответствие с членове 6, 83 и 165 от ДФЕС; отбелязва, че това 
сътрудничество трябва да включва организаторите на спортни събития, операторите 
на залагания в интернет и публичните органи, с цел да се насърчи възпитанието на 
играчите и да се координира борбата срещу измамите и корупцията в спорта, като 
се обменя информация и експертен опит и се прилага общо определение за 
нарушенията и санкциите;

18. подчертава, че хазартът по интернет е значителен източник на финансиране за 
спортния сектор и други дейности от общ интерес; припомня, че залаганията по
интернет са форма на търговска експлоатация на спортните събития; призовава 
Комисията да търси начини, по които приходите от спортни залагания биха могли 
да се използват редовно за защита и развитие на почтеността на непрофесионалния 
спорт; призовава Комисията да гарантира високо равнище на правна сигурност, по-
специално по отношение на прилагането на правилата, свързани с държавните 
помощи;

19. подчертава значението на прозрачността в сектора на хазарта по интернет; в тази 
връзка предвижда задължение за представяне на годишен доклад, от който, наред с 
другото, ще стане ясно кои дейности от обществен интерес и/или спортни събития 
са финансирани и/или спонсорирани с приходи от хазарт; призовава Комисията да 
проучи възможността за задължително представяне на годишен доклад.
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