
AD\876108PL.doc PE467.146v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Gospodarcza i Monetarna

2011/2084(INI)

5.9.2011

OPINIA
Komisji Gospodarczej i Monetarnej

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku 
wewnętrznego
(2011/2084(INI))

Sprawozdawczyni: Sophie Auconie



PE467.146v02-00 2/7 AD\876108PL.doc

PL

PA_NonLeg



AD\876108PL.doc 3/7 PE467.146v02-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina o rosnącym znaczeniu gospodarczym sektora gier hazardowych i losowych 
w Internecie, z którego roczne wpływy przekroczyły 6 mld EUR w 2008 r., co stanowi 
45% całkowitego rynku światowego; podobnie jak Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej uważa, że chodzi tutaj o działalność gospodarczą o szczególnym charakterze; 
przypomina, że wzrost ten pociąga za sobą rosnący koszt społeczny związany 
z uzależnieniem od gier hazardowych i stosowaniem nielegalnych praktyk oraz że 
regulacja tego sektora powinna dążyć do minimalizacji tego typu kosztów dzięki 
odpowiednim normom w zakresie handlu i warunków dostępu do oferowanych 
w Internecie gier hazardowych;

2. podkreśla, że państwa członkowskie mają możliwość swobodnego wyboru między trzema 
opcjami: zakazem gier hazardowych oferowanych w Internecie; wprowadzeniem lub 
utrzymaniem państwowego monopolu; albo kontrolowanym otwarciem tego rynku − 
w takim przypadku państwa członkowskie będą uprawnione, zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości, do ograniczania liczby operatorów, rodzajów gier 
znajdujących się w ofercie oraz ich liczby; zaleca państwom członkowskim, które 
zdecydują się na otwarcie swoich rynków gier hazardowych oferowanych w Internecie, 
aby wprowadziły system udzielania zezwoleń oparty na poszanowaniu przez operatorów 
i władze publiczne surowych specyfikacji; 

3. przypomina, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, iż 
transgraniczne usługi w dziedzinie gier hazardowych, w tym te dostarczane drogą 
elektroniczną, stanowią część działalności gospodarczej objętej przepisem art. 56 TFUE 
o swobodnym świadczeniu usług; potwierdza, że ograniczenia swobody świadczenia 
transgranicznych usług w dziedzinie gier hazardowych i losowych mogą być uzasadnione 
na podstawie wyjątków wymienionych w art. 51 i 52 TFUE lub przyczynami związanymi 
z nadrzędnym interesem publicznym, zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości;

4. potwierdza swój pogląd, że w dziedzinie tak newralgicznej jak gry hazardowe 
samoregulacja ze strony przemysłu może być jedynie uzupełnieniem oficjalnego 
prawodawstwa, ale nie może go zastąpić; odnotowuje inicjatywy w zakresie 
samoregulacji podejmowane przez stowarzyszenia publicznych i komercyjnych 
operatorów gier hazardowych, które dotyczą odpowiedzialności w związku z grami 
hazardowymi i innymi normami;

5. podkreśla, że ze względu na właściwości wszelkiej działalności internetowej, 
a szczególnie jej transgraniczny charakter oraz namnożenie się zagranicznych operatorów 
oferujących tego typu usługi, konieczna jest skoordynowana reakcja na szczeblu, 
w stosownych przypadkach, europejskim lub globalnym; podkreśla znaczenie 
powszechnie obowiązującej w UE definicji gier hazardowych oferowanych w Internecie, 
która będzie stanowić punkt wyjściowy dla wszelkiego przyszłego ustawodawstwa;
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6. podkreśla potrzebę powstrzymania graczy od korzystania z ofert nielegalnych, co oznacza 
opracowanie spójnej oferty legalnej na szczeblu europejskim, szczególnie pod względem 
podatkowym, w oparciu o wspólne minimalne normy w zakresie odpowiedzialności 
i integralności; zwraca się do Komisji o zbadanie, przy należytym uwzględnieniu zasady 
pomocniczości, w jaki sposób te wspólne normy powinny zostać wdrożone, oraz czy 
właściwe byłyby europejskie ramy prawne ustanawiające minimalne zasady;

7. podkreśla, że gry hazardowe oferowane w Internecie wiążą się większym ryzykiem niż 
ich tradycyjne formy, jeżeli nie są one odpowiednio uregulowane, oraz że należy podjąć 
środki na szczeblu europejskim, aby położyć kres oszustwom, praniu pieniędzy oraz 
innym formom nielegalnej działalności hazardowej w Internecie;  wzywa władze państw 
członkowskich, Komisję i Europol do skuteczniejszej współpracy, również w drodze 
regularnej wymiany informacji; zwraca się do Komisji, aby rozszerzyła zakres 
prawodawstwa zwalczającego przestępczość zorganizowaną i pranie pieniędzy tak, aby 
obejmowało ono sektor gier hazardowych oferowanych w Internecie; zaleca utworzenie 
czarnej listy nielegalnych przedsiębiorstw; popiera wprowadzenie zasady regulacyjnej, 
zgodnie z którą przedsiębiorstwo hazardowe może działać w danym państwie 
członkowskim (lub ubiegać się o wymaganą koncesję krajową) tylko pod warunkiem, że 
nie narusza prawa w żadnym innym państwie członkowskim UE; wzywa zatem Komisję, 
aby rozważyła możliwość ustanowienia interoperacyjnych standardów UE na rzecz 
systemów umożliwiających wykrywanie i zapobieganie oszustwom w celu poprawy 
ogólnego nadzoru nad rynkiem;

8. zwraca zwłaszcza uwagę, że zakłady typu „spread betting” − stanowiące formę hazardu 
prowadzonego przeważnie w Internecie, w których konsumenci mogą potencjalnie 
przegrać o wiele więcej niż wynosiła ich początkowa stawka − wymagają bardzo 
surowych warunków dostępu dla konsumentów i powinny być regulowane, jak ma to już 
miejsce w niektórych państwach członkowskich, podobnie jak pochodne instrumenty 
finansowe;

9. jest zdania, że poszczególne formy gier hazardowych w Internecie − takie jak szybkie 
interaktywne gry hazardowe, w przypadku których ruchy wykonywane są co kilka 
sekund, zakłady oraz loterie obejmujące cotygodniowe losowanie − różnią się między 
sobą i wymagają opracowania różnych rozwiązań, jako że niektóre formy gier 
hazardowych dostarczają więcej okazji do popełniania nadużyć niż inne; zwraca uwagę w 
szczególności, że możliwość prania pieniędzy zależy od poziomu bezpieczeństwa 
procedur identyfikacji, rodzaju gry oraz wykorzystywanych metod zapłaty, co sprawia, że 
w przypadku niektórych gier konieczne jest monitorowanie w czasie rzeczywistym 
i przeprowadzanie ściślejszej kontroli niż w przypadku innych form gier; 

10. podkreśla, że niezbędna jest współpraca strukturalna pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi; apeluje zatem o znaczne rozszerzenie współpracy, tak aby − przy udziale 
Komisji − opracować wspólne normy i podjąć wspólne działania przeciw internetowym 
przedsiębiorstwom hazardowym działającym w jednym lub kilku państwach 
członkowskich bez wymaganej licencji krajowej (lub bez wymaganych licencji 
krajowych) na wszystkie oferowane przez nie gry; zwraca uwagę na prowadzone 
w Radzie dyskusje na temat tego, czy i w jaki sposób system wymiany informacji na
rynku wewnętrznym może przyczynić się do skuteczniejszej współpracy między 
krajowymi organami regulacyjnymi; stwierdza, że zwłaszcza jeśli chodzi zwalczanie 
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prania pieniędzy, oszustw związanych z zakładami i innych form, często zorganizowanej, 
przestępczości, rozwiązania wprowadzane niezależnie przez kraje nie mają szans 
powodzenia; jest zdania, że należy wspierać współpracę i wymianę dobrych praktyk 
między krajowymi organami nadzoru, i że organy te powinny wymieniać informacje 
z odpowiednimi organami z innych państw członkowskich, aby zapobiegać nadużyciom 
i praniu pieniędzy;

11. podkreśla, że uzależnienie od gier hazardowych jest w rzeczywistości zaburzeniem 
zachowania, które może dotyczyć do 2% ludności w niektórych krajach; w związku z tym 
apeluje o zbadanie rozmiarów tego problemu we wszystkich państwach członkowskich 
Unii Europejskiej, by zyskać podstawy do opracowania zintegrowanej polityki ochrony 
konsumentów przed uzależnieniem; uważa, że natychmiast po utworzeniu konta 
hazardowego musi zostać udostępniona informacja na temat gier hazardowych, 
odpowiedzialnego uprawiania hazardu oraz możliwości leczenia uzależnienia od hazardu; 
sugeruje, że graczy powinno się zachęcać do samodzielnego ustalania dziennych 
i miesięcznych limitów wydatków w odniesieniu do całej oferty hazardowej; 

12. apeluje o wprowadzenie minimalnych norm prawnych z zakresu ochrony konsumenta, 
szczególnie dla najbardziej narażonych konsumentów, bez naruszania możliwości 
przyjęcia przez państwa członkowskie surowszej regulacji;

13. podkreśla konieczność rozwiązania problemu ochrony kont założonych przez 
konsumentów w celu korzystania z gier hazardowych online w razie, gdy usługodawca 
staje się niewypłacalny; w związku z tym sugeruje, aby ewentualne przyszłe 
ustawodawstwo dążyło do ochrony wpłat w razie nałożenia na strony internetowe 
grzywien lub wszczęcia przeciw nim postępowania sądowego;

14. nalega, aby skuteczniej chroniono dzieci przed zagrożeniami związanymi z hazardem, 
w tym niebezpieczeństwem uzależnienia; sugeruje rozważenie wprowadzenia 
finansowanych przez branżę systemów zabezpieczeń i monitorowania; uważa, że 
w przypadku gier hazardowych online należy nałożyć na graczy obowiązek założenia 
konta hazardowego, a przed zrobieniem tego obowiązek identyfikacji tożsamości zgodnie 
ze szczegółową i niepodważalną procedurą, a także nałożyć obowiązek monitorowania 
transakcji finansowych; podtrzymuje opinię, że wszystkie te aspekty powinny stanowić 
absolutne wymogi tak, aby chronić graczy, zapewnić skuteczność systemów zakazu 
hazardu, a także aby zapobiegać uprawianiu hazardu przez osoby niepełnoletnie oraz 
popełnianiu nadużyć i przestępstw; 

15. zaznacza, że duża liczba osób biorących udział w grach hazardowych to zawodowi 
hazardziści; uważa, że konieczna jest możliwość identyfikacji tożsamości gracza 
w dowolnym momencie tak, aby uniemożliwić tworzenie więcej niż jednego konta na 
osobę w tym samym przedsiębiorstwie hazardowym; podtrzymuje opinię, że do tego celu 
należy użyć standardowej i niezawodnej procedury identyfikacji tożsamości, takiej jak 
systemy weryfikacji online stosowane przez banki i do obsługi kart kredytowych; 
podkreśla, że solidne systemy rejestracji i weryfikacji to kluczowe narzędzia służące 
zapobieganiu nadużyciom w korzystaniu z gier hazardowych oferowanych w Internecie, 
takim jak pranie pieniędzy;

16. uważa, że rozpowszechnianie się nielegalnych gier hazardowych w Internecie oraz brak 
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uregulowań prawnych na szczeblu światowym w przypadku gier hazardowych online 
może stanowić zagrożenie dla integralności sportu; podkreśla, że obrona wiarygodności 
i uczciwego współzawodnictwa stanowi niezwykle pilną potrzebę dla sektora sportu; 
podkreśla, że obrona ta może być skutecznie realizowana tylko na poziomie 
ponadnarodowym; uważa, że Unia Europejska powinna zatem odgrywać aktywniejszą 
rolę w ochronie integralności sportu, u boku wszystkich zaangażowanych stron;

17. wyraża ubolewanie z powodu ostatnich przypadków korupcji i ustawiania meczów 
w sporcie; wzywa zatem do nawiązania współpracy strukturalnej na szczeblu europejskim 
celem utrzymania uczciwości oraz zasady „fair play” w sporcie, zgodnie z art. 6, 83 i 165 
TFUE; zaznacza, że taka współpraca musi obejmować organizatorów wydarzeń 
sportowych, operatorów zakładów internetowych i władze publiczne w celu wspierania 
kształcenia graczy, jak również koordynowania walki z oszustwami i korupcją w sporcie, 
dzięki wzajemnemu dzieleniu się informacjami i wiedzą fachową, w oparciu o wspólną 
definicję wykroczeń i kar;

18. podkreśla, że gry hazardowe oferowane w Internecie stanowią istotne źródło finansowania 
dla sektora sportu oraz innych działań użyteczności publicznej; przypomina, że zakłady 
internetowe są formą handlowego wykorzystania konkurencji sportowych; zwraca się do 
Komisji o dokonanie analizy sposobów zapewnienia trwałego powiązania finansowego 
między wpływami z zakładów sportowych a ochroną i rozwojem uczciwego charakteru 
sportu amatorskiego; zwraca się do Komisji o zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
prawnej, szczególnie w odniesieniu do stosowania przepisów regulujących pomoc 
państwa;

19. podkreśla znaczenie przejrzystości w sektorze gier hazardowych i losowych w Internecie; 
w związku z tym zastanawia się nad corocznym obowiązkiem sprawozdawczym, który 
powinien wykazywać m.in. jakie działania użyteczności publicznej lub imprezy sportowe 
są finansowane lub sponsorowane z dochodów pochodzących z hazardu; zwraca się do 
Komisji Europejskiej o zbadanie możliwości obowiązkowego corocznego składania 
sprawozdań;
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