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Poprawka 1
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Odniesienie 4

Projekt rezolucji Poprawka

–uwzględniając odpowiednie orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej1,

–uwzględniając odpowiednie orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej1,

__________________ __________________
1 w szczególności orzeczenia w 
następujących sprawach: Schindler 1994 
(C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), 
Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-
67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 
2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-
42/02), Fixtures Marketing Ltd przeciwko 
OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures 
Marketing Ltd przeciwko Svenska Spel AB 
2004 (C-338/02), Fixtures Marketing Ltd 
przeciwko Oy Veikkaus Ab 2005 (C-
46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 
2007 (C-432/05), Placanica i in. 2007 (C-
338/04, C-359/04 i C-360/04), Komisja 
przeciwko Włochom 2007 (C-206/04), 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-
258/08), Sporting Exchange 2010 (C-
203/08), Sjöberg i Gerdin 2010 (C-447/08 i 
C-448/08), Markus Stoß i in. 2010 (C-
316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-
409/07 i C-410/07), Carmen Media 2010
(C-46/08), Engelmann 2010 (C-64/08).

1 w szczególności orzeczenia w 
następujących sprawach: Schindler 1994 
(C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), 
Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-
67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 
2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-
42/02), Fixtures Marketing Ltd przeciwko
OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures 
Marketing Ltd przeciwko Svenska Spel AB 
2004 (C-338/02), Fixtures Marketing Ltd 
przeciwko Oy Veikkaus Ab 2005 (C-
46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 
2007 (C-432/05), Placanica i in. 2007 (C-
338/04, C-359/04 i C-360/04), Komisja 
przeciwko Włochom 2007 (C-206/04), 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-
258/08), Sporting Exchange 2010 (C-
203/08), Sjöberg i Gerdin 2010 (C-447/08 i 
C-448/08), Markus Stoß i in. 2010 (C-
316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-
409/07 i C-410/07), Carmen Media 2010 
(C-46/08), Engelmann 2002 (C-64/08), 
Neukirchinger 2011 (C-382/08), Webb 
1981 (C-279/80) i Canal Satélite Digital 
SL 2002 (C-390/99).

Or. en
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Poprawka 2
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Odniesienie 5

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 
grudnia 2010 r. w sprawie ram 
obowiązujących w sektorze gier 
hazardowych i zakładów w państwach 
członkowskich UE,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 
grudnia 2010 r. oraz sprawozdania 
okresowe francuskiej, szwedzkiej, 
hiszpańskiej i węgierskiej prezydencji 
Rady w sprawie ram obowiązujących w 
sektorze gier hazardowych i zakładów w 
państwach członkowskich UE,

Or. en

Poprawka 3
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Odniesienie 5

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 
grudnia 2010 r. w sprawie ram 
obowiązujących w sektorze gier 
hazardowych i zakładów w państwach 
członkowskich UE,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 
grudnia 2010 r. oraz sprawozdania 
okresowe francuskiej, szwedzkiej, 
hiszpańskiej i węgierskiej prezydencji 
Rady w sprawie ram obowiązujących w 
sektorze gier hazardowych i zakładów w 
państwach członkowskich UE,

Or. en

Poprawka 4
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Odniesienie 6a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 
maja 2008 r. w sprawie białej księgi na 
temat sportu,

Or. en

Poprawka 5
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Odniesienie 7a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 
maja 2008 r. w sprawie białej księgi na 
temat sportu,

Or. en

Poprawka 6
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Odniesienie 10a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
6 czerwca 2011 r. w sprawie walki z 
korupcją w Unii Europejskiej,

Or. fr

Poprawka 7
Liem Hoang Ngoc
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Projekt rezolucji
Odniesienie 12a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
18 stycznia 2011 r. pt. „Rozwijanie 
europejskiego wymiaru sportu”,

Or. fr

Poprawka 8
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że rynek gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
cały czas wykazuje tendencję wzrostową,

A. mając na uwadze, że rynek gier 
hazardowych oferowanych w Internecie z 
jednej strony cały czas wykazuje tendencję 
wzrostową, a z drugiej strony nie stanowi 
rynku jak każdy inny ze względu na 
ryzyko, jakie niesie ze sobą w odniesieniu 
do ochrony konsumentów i zwalczania 
przestępczości zorganizowanej, co 
wielokrotnie stwierdzał Trybunał 
Sprawiedliwości UE,

Or. fr

Poprawka 9
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że rynek gier A. mając na uwadze, że sektor gier 
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hazardowych oferowanych w Internecie 
cały czas wykazuje tendencję wzrostową,

hazardowych oferowanych w Internecie 
cały czas wykazuje tendencję wzrostową, 
pozostając poza kontrolą państw 
członkowskich, których obywatele mają 
dostęp do rzeczonych ofert,

Or. pt

Poprawka 10
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że rynek gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
cały czas wykazuje tendencję wzrostową,

A. mając na uwadze, że sektor gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
cały czas wykazuje tendencję wzrostową, 
pozostając w dużej mierze poza kontrolą 
rządów państw, których obywatelom 
oferowane są te gry,

Or. en

Poprawka 11
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że rynek gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
cały czas wykazuje tendencję wzrostową,

A. mając na uwadze, że sektor gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
cały czas wykazuje tendencję wzrostową, 
pozostając w dużej mierze poza kontrolą 
rządów krajowych,

Or. en
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Poprawka 12
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że rynek gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
cały czas wykazuje tendencję wzrostową,

A. mając na uwadze, że sektor gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
cały czas wykazuje tendencję wzrostową, 
pozostając w dużej mierze poza kontrolą 
rządów państw, których obywatelom 
oferowane są te gry,

Or. en

Poprawka 13
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że rynek gier 
hazardowych oferowanych w Internecie
cały czas wykazuje tendencję wzrostową,

A. mając na uwadze, że sektor gier 
hazardowych on-line cały czas wykazuje 
tendencję wzrostową i że dzieje się to w 
dużej mierze bez nadzoru rządów państw 
członkowskich obywateli, którym gry te są 
oferowane,

(Część pierwsza poprawki ma 
zastosowanie do całego tekstu i polega na 
zastąpieniu sformułowania „rynek gier 
hazardowych” sformułowaniem „sektor 
gier hazardowych” oraz sformułowania 
„gry hazardowe oferowane w Internecie” 
sformułowaniem „gry hazardowe on-line”. 
Przyjęcie tej poprawki spowoduje 
uwzględnienie tych zmian w całym tekście).

Or. fr
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Poprawka 14
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że rynek gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
cały czas wykazuje tendencję wzrostową,

A. mając na uwadze, że rynek gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
cały czas wykazuje tendencję wzrostową, a 
europejscy operatorzy wiodą prym w 
międzynarodowej technologii i rozwoju w 
dziedzinie gier hazardowych,

Or. en

Poprawka 15
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że usługi w zakresie 
gier hazardowych są objęte art. 56 TFUE 
i tym samym przepisami w sprawie 
świadczenia usług,

Or. en

Poprawka 16
Louis Grech

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości (C-275/92 Schindler, C-
124/97 Laara, C-67/98 Zenatti) 
świadczenie usług w zakresie gier 
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hazardowych jest objęte art. 56 TFUE,

Or. en

Poprawka 17
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że nie istnieje żaden 
konkretny europejski akt prawny 
regulujący gry hazardowe oferowane w 
Internecie,

B. mając na uwadze, że – zgodnie z zasadą 
pomocniczości – nie istnieje żaden 
konkretny europejski akt prawny 
regulujący gry hazardowe oferowane w 
Internecie,

Or. fr

Poprawka 18
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że usługi w zakresie 
gier hazardowych są objęte licznymi 
aktami prawnymi UE, takimi jak 
dyrektywa o audiowizualnych usługach 
medialnych, dyrektywa o nieuczciwych 
praktykach handlowych, dyrektywa w 
sprawie sprzedaży na odległość, dyrektywa 
w sprawie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, dyrektywa w sprawie ochrony 
danych, dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej, a także 
dyrektywa w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej,

Or. en
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Poprawka 19
Toine Manders

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając zatem na uwadze, że aby 
zapobiegać nielegalnemu hazardowi i 
uchylaniu się od opodatkowania w 
państwach członkowskich Komisja 
powinna przeanalizować możliwość 
wprowadzenia ogólnoeuropejskiego 
systemu udzielania zezwoleń w 
odniesieniu do świadczenia usług w 
zakresie gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, wymagając od dostawców 
usług spełnienia określonych w związku z 
tym warunków przed udzieleniem 
zezwolenia i nie zezwalając na 
dyskryminację,

Or. nl

Poprawka 20
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług 
oferowanie legalnej oferty za granicą, 
natomiast z drugiej strony praktycznie 
uniemożliwia ochronę konsumentów oraz 
zwalczanie przestępczości związanej z 
grami hazardowymi,

skreślony

Or. en
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Poprawka 21
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług 
oferowanie legalnej oferty za granicą, 
natomiast z drugiej strony praktycznie 
uniemożliwia ochronę konsumentów oraz 
zwalczanie przestępczości związanej z 
grami hazardowymi,

skreślony

Or. en

Poprawka 22
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług 
oferowanie legalnej oferty za granicą, 
natomiast z drugiej strony praktycznie 
uniemożliwia ochronę konsumentów oraz 
zwalczanie przestępczości związanej z 
grami hazardowymi,

skreślony

Or. en

Poprawka 23
Simon Busuttil, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług 
oferowanie legalnej oferty za granicą, 
natomiast z drugiej strony praktycznie 
uniemożliwia ochronę konsumentów oraz 
zwalczanie przestępczości związanej z 
grami hazardowymi,

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług 
świadczenie w sposób zgodny z prawem 
usług w zakresie gier hazardowych za 
granicą, natomiast z drugiej strony 
praktycznie uniemożliwia ochronę 
konsumentów oraz zwalczanie 
przestępczości związanej z grami 
hazardowymi,

Or. en

Poprawka 24
Ashley Fox, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług oferowanie 
legalnej oferty za granicą, natomiast z 
drugiej strony praktycznie uniemożliwia
ochronę konsumentów oraz zwalczanie 
przestępczości związanej z grami 
hazardowymi,

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług oferowanie 
legalnej oferty za granicą, natomiast z 
drugiej strony utrudnia organom 
regulacyjnym ochronę konsumentów oraz 
zwalczanie potencjalnej przestępczości 
związanej z nielegalnymi grami 
hazardowymi,

Or. en

Poprawka 25
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług oferowanie 
legalnej oferty za granicą, natomiast z 
drugiej strony praktycznie uniemożliwia 
ochronę konsumentów oraz zwalczanie 
przestępczości związanej z grami 
hazardowymi,

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług oferowanie 
legalnej oferty za granicą, natomiast z 
drugiej strony praktycznie uniemożliwia 
ochronę konsumentów oraz zwalczanie 
przestępczości związanej z grami 
hazardowymi na szczeblu europejskim,

Or. fr

Poprawka 26
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług 
oferowanie legalnej oferty za granicą, 
natomiast z drugiej strony praktycznie 
uniemożliwia ochronę konsumentów oraz 
zwalczanie przestępczości związanej z 
grami hazardowymi,

C. mając na uwadze, że sektor gier 
hazardowych jest regulowany w różny 
sposób w różnych państwach 
członkowskich; mając jednocześnie na 
uwadze, że brak woli podjęcia w efektywny 
sposób na szczeblu UE kwestii 
nielegalnych ofert gier hazardowych 
utrudnia ochronę konsumentów oraz 
zwalczanie przestępczości związanej z 
grami hazardowymi,

Or. en

Poprawka 27
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług oferowanie 
legalnej oferty za granicą, natomiast z 
drugiej strony praktycznie uniemożliwia 
ochronę konsumentów oraz zwalczanie 
przestępczości związanej z grami 
hazardowymi,

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług oferowanie 
legalnej oferty za granicą, natomiast z 
drugiej strony praktycznie uniemożliwia 
ochronę konsumentów, ochronę przed 
negatywnymi skutkami hazardu 
kompulsywnego oraz zwalczanie 
przestępczości związanej z grami 
hazardowymi,

Or. cs

Poprawka 28
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług oferowanie 
legalnej oferty za granicą, natomiast z 
drugiej strony praktycznie uniemożliwia 
ochronę konsumentów oraz zwalczanie 
przestępczości związanej z grami 
hazardowymi,

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług oferowanie 
legalnej oferty za granicą, natomiast z 
drugiej strony praktycznie uniemożliwia 
ochronę konsumentów, powstrzymywanie 
osób przed anonimowym korzystaniem z 
Internetu w niezgodnych z prawem celach
oraz zwalczanie przestępczości związanej z 
grami hazardowymi,

Or. lt

Poprawka 29
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług oferowanie 
legalnej oferty za granicą, natomiast z 
drugiej strony praktycznie uniemożliwia 
ochronę konsumentów oraz zwalczanie 
przestępczości związanej z grami 
hazardowymi,

C. mając na uwadze, że rozdrobnienie 
rynku z jednej strony utrudnia 
regulowanym dostawcom usług oferowanie 
legalnej oferty za granicą, natomiast z 
drugiej strony praktycznie uniemożliwia 
ochronę konsumentów, powstrzymywanie 
osób przed anonimowym korzystaniem z 
Internetu w niezgodnych z prawem celach
oraz zwalczanie przestępczości związanej z 
grami hazardowymi,

Or. lt

Poprawka 30
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ogólnoeuropejskie 
jednolite minimalne normy dotyczące 
ochrony graczy i konsumentów oraz 
zwalczania przestępczości są nieodzowne,

skreślony

Or. en

Poprawka 31
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ogólnoeuropejskie 
jednolite minimalne normy dotyczące 
ochrony graczy i konsumentów oraz

D. mając na uwadze, że ogólnoeuropejskie 
jednolite minimalne normy są nieodzowne, 
zwłaszcza w zakresie zwalczania 
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zwalczania przestępczości są nieodzowne, nielegalnej oferty gier hazardowych 
oferowanych w Internecie, zapobiegania 
uzależnieniom, ochrony nieletnich,
zwalczania przestępczości i ochrony 
uczciwości w sporcie,

Or. fr

Poprawka 32
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ogólnoeuropejskie 
jednolite minimalne normy dotyczące
ochrony graczy i konsumentów oraz 
zwalczania przestępczości są nieodzowne,

D. mając na uwadze, że wartość dodana 
europejskiego podejścia w zakresie 
zwalczania przestępczości i oszustw ma 
szczególne znaczenie, zwłaszcza w 
odniesieniu do ochrony uczciwości w 
sporcie oraz ochrony graczy i 
konsumentów,

Or. fr

Poprawka 33
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ogólnoeuropejskie 
jednolite minimalne normy dotyczące 
ochrony graczy i konsumentów oraz 
zwalczania przestępczości są nieodzowne,

D. mając na uwadze, że oprócz 
istniejących norm krajowych należy 
wprowadzić pewną liczbę wspólnych norm 
europejskich oraz bardziej 
skoordynowane podejście na szczeblu 
europejskim wraz z procedurami 
efektywnego ich wdrażania, tak aby 
chronić konsumentów oraz zwalczać 
przestępczość,
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Or. en

Poprawka 34
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ogólnoeuropejskie 
jednolite minimalne normy dotyczące 
ochrony graczy i konsumentów oraz 
zwalczania przestępczości są nieodzowne,

D. mając na uwadze, że ogólnoeuropejskie 
jednolite minimalne normy, na przykład w 
odniesieniu do identyfikacji klientów,
dotyczące ochrony graczy i konsumentów, 
zapewniania skuteczności systemów 
zakazu hazardu, zapobiegania hazardowi 
nieletnich oraz zwalczania przestępczości 
są nieodzowne,

Or. fi

Poprawka 35
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ogólnoeuropejskie 
jednolite minimalne normy dotyczące 
ochrony graczy i konsumentów oraz 
zwalczania przestępczości są nieodzowne,

D. mając na uwadze, że oprócz 
istniejących norm krajowych należy 
wprowadzić bardziej skoordynowane 
podejście na szczeblu europejskim wraz z 
procedurami efektywnego ich wdrażania, 
tak aby chronić konsumentów oraz 
zwalczać przestępczość,

Or. en

Poprawka 36
Gianni Pittella
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Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ogólnoeuropejskie 
jednolite minimalne normy dotyczące 
ochrony graczy i konsumentów oraz 
zwalczania przestępczości są nieodzowne,

D. mając na uwadze, że oprócz 
istniejących norm krajowych należy 
wprowadzić ograniczoną liczbę wspólnych 
norm europejskich lub bardziej 
skoordynowane podejście na szczeblu 
europejskim wraz z procedurami 
efektywnego ich wdrażania, tak aby 
chronić konsumentów oraz zwalczać 
przestępczość,

Or. en

Poprawka 37
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ogólnoeuropejskie 
jednolite minimalne normy dotyczące 
ochrony graczy i konsumentów oraz 
zwalczania przestępczości są nieodzowne,

D. mając na uwadze, że oprócz 
istniejących norm krajowych należy 
wprowadzić ograniczoną liczbę wspólnych 
norm europejskich lub bardziej 
skoordynowane podejście na szczeblu 
europejskim wraz z procedurami 
efektywnego ich wdrażania, tak aby 
chronić konsumentów oraz zwalczać 
przestępczość,

Or. en

Poprawka 38
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że art. 56 TFUE 
gwarantuje swobodę świadczenia usług, 
przy czym gry hazardowe oferowane w 
Internecie są wyraźnie wyłączone z 
dyrektywy w sprawie usług, ponieważ nie 
są one typową usługą,

E. mając na uwadze, że art. 56 TFUE 
gwarantuje swobodę świadczenia usług, 
przy czym gry hazardowe oferowane w 
Internecie są wyłączone z dyrektywy w 
sprawie usług,

Or. en

Poprawka 39
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że art. 56 TFUE 
gwarantuje swobodę świadczenia usług, 
przy czym gry hazardowe oferowane w 
Internecie są wyraźnie wyłączone z 
dyrektywy w sprawie usług, ponieważ nie 
są one typową usługą,

E. mając na uwadze, że art. 56 TFUE 
gwarantuje swobodę świadczenia usług, 
podlegającą ograniczeniom, które 
państwa członkowskie mogą stosować 
zgodnie z Traktatem, a ze względu na 
szczególny charakter gier hazardowych 
oferowanych w Internecie konieczne było 
ich wyraźnie wyłączenie z zakresu 
dyrektywy o handlu elektronicznym, 
dyrektywy w sprawie usług oraz dyrektywy 
w sprawie praw konsumentów,

Or. en

Poprawka 40
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że art. 56 TFUE 
gwarantuje swobodę świadczenia usług, 

E. mając na uwadze, że art. 56 TFUE 
gwarantuje swobodę świadczenia usług, 
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przy czym gry hazardowe oferowane w 
Internecie są wyraźnie wyłączone z 
dyrektywy w sprawie usług, ponieważ nie 
są one typową usługą,

podlegającą ograniczeniom, które 
państwa członkowskie mogą stosować 
zgodnie z Traktatem, a ze względu na 
szczególny charakter gier hazardowych 
oferowanych w Internecie konieczne było 
ich wyraźnie wyłączenie z zakresu 
dyrektywy o handlu elektronicznym, 
dyrektywy w sprawie usług oraz dyrektywy 
w sprawie praw konsumentów,

Or. en

Poprawka 41
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że art. 56 TFUE 
gwarantuje swobodę świadczenia usług, 
przy czym gry hazardowe oferowane w 
Internecie są wyraźnie wyłączone z 
dyrektywy w sprawie usług, ponieważ nie 
są one typową usługą,

E. mając na uwadze, że art. 56 TFUE 
gwarantuje swobodę świadczenia usług 
podlegającą ograniczeniom, jakie państwa 
członkowskie mogą zastosować zgodnie z 
Traktatem, w związku z czym, ze względu 
na specyficzny charakter gier
hazardowych oferowanych w Internecie, 
konieczne było ich wyraźne wyłączenie z 
zakresu stosowania dyrektyw dotyczących 
handlu elektronicznego, usług i praw 
konsumentów,

Or. fr

Poprawka 42
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że duża liczba F. mając na uwadze, że duża liczba 
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postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości
świadczy o wysokim stopniu niepewności 
prawnej w tym sektorze,

postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości 
wskazuje na wysoki stopień niepewności 
prawnej w tym sektorze,

Or. en

Poprawka 43
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że duża liczba 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości 
świadczy o wysokim stopniu niepewności 
prawnej w tym sektorze,

F. mając na uwadze, że pomimo 
wyjaśnienia przez Trybunał 
Sprawiedliwości wielu ważnych kwestii 
prawnych dotyczących gier hazardowych 
oferowanych w Internecie w UE, 
pozostaje niepewność prawna w 
odniesieniu do licznych innych kwestii, 
które można rozstrzygnąć jedynie na 
szczeblu politycznym,

Or. en

Poprawka 44
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że duża liczba 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości 
świadczy o wysokim stopniu niepewności 
prawnej w tym sektorze,

F. mając na uwadze, że pomimo 
wyjaśnienia przez Trybunał 
Sprawiedliwości wielu ważnych kwestii 
prawnych dotyczących gier hazardowych 
oferowanych w Internecie w UE, 
pozostaje niepewność prawna w 
odniesieniu do wielu innych kwestii, które 
można rozstrzygnąć jedynie na szczeblu 
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politycznym; mając na uwadze, że ta 
niepewność prawna doprowadziła do 
znaczącego zwiększenia dostępności 
nielegalnych ofert gier hazardowych,

Or. en

Poprawka 45
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że duża liczba 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości 
świadczy o wysokim stopniu niepewności 
prawnej w tym sektorze,

F. mając na uwadze, że miała miejsce duża 
liczba postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
jednak Trybunał Sprawiedliwości 
konsekwentnie orzekał, iż gry hazardowe 
nie wchodzą w zakres zwykłej działalności 
gospodarczej,

Or. en

Poprawka 46
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że duża liczba 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości 
świadczy o wysokim stopniu niepewności 
prawnej w tym sektorze,

F. mając na uwadze, że pomimo 
wyjaśnienia przez Trybunał 
Sprawiedliwości wielu ważnych kwestii 
prawnych dotyczących gier hazardowych 
oferowanych w Internecie w UE, 
pozostaje niepewność prawna w 
odniesieniu do wielu innych kwestii, które 
można rozstrzygnąć jedynie na szczeblu 
politycznym; mając na uwadze, że ta 
niepewność prawna doprowadziła do 
znaczącego zwiększenia dostępności 
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nielegalnych ofert gier hazardowych oraz 
związanych z nimi zagrożeń,

Or. en

Poprawka 47
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że sektor gier 
hazardowych jest działalnością 
gospodarczą, w odniesieniu do którego 
mają zastosowanie reguły rynku 
wewnętrznego, a mianowicie swoboda 
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia 
usług, natomiast nakładane przez państwa 
członkowskie środki ograniczające muszą 
być uzasadnione, odpowiednie, 
proporcjonalne i niezbędne, co określił w 
swoim orzecznictwie Trybunał 
Sprawiedliwości,

Or. en

Poprawka 48
Simon Busuttil, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
większym ryzykiem uzależnienia i 
zagrożeniem bezpieczeństwa niż 
tradycyjne gry hazardowe oferowane w 
obecności gracza,

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
ryzykiem uzależnienia, takim jak w 
przypadku tradycyjnych gier hazardowych 
oferowanych w obecności gracza,

Or. en
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Poprawka 49
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
większym ryzykiem uzależnienia i 
zagrożeniem bezpieczeństwa niż 
tradycyjne gry hazardowe oferowane w 
obecności gracza,

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
większym ryzykiem uzależnienia i 
zagrożeniem bezpieczeństwa niż 
tradycyjne gry hazardowe, w szczególności 
ze względu na łatwiejszy i stały dostęp do 
nich oraz odosobnienie i anonimowość 
gracza, które chronią go przed wszelkiego 
rodzaju kontrolą społeczną,

Or. fr

Poprawka 50
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
większym ryzykiem uzależnienia i 
zagrożeniem bezpieczeństwa niż 
tradycyjne gry hazardowe oferowane w 
obecności gracza,

G. mając na uwadze, że w sytuacji, gdy gry 
hazardowe i zakłady oferowane w 
Internecie nie są odpowiednio 
uregulowane, wiążą się one z większym 
ryzykiem uzależnienia i zagrożeniem 
bezpieczeństwa niż tradycyjne gry 
hazardowe oferowane w obecności gracza,

Or. fr

Poprawka 51
Olga Sehnalová
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Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
większym ryzykiem uzależnienia i 
zagrożeniem bezpieczeństwa niż 
tradycyjne gry hazardowe oferowane w 
obecności gracza,

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
większym ryzykiem uzależnienia i 
zagrożeniem bezpieczeństwa, a także 
mając na uwadze, że na początku 
uzależnienie jest mniej widoczne niż w 
przypadku tradycyjnych gier hazardowych 
oferowanych w obecności gracza,

Or. cs

Poprawka 52
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
większym ryzykiem uzależnienia i 
zagrożeniem bezpieczeństwa niż
tradycyjne gry hazardowe oferowane w 
obecności gracza,

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
ryzykiem uzależnienia, takim jak w
przypadku tradycyjnych gier hazardowych 
oferowanych w obecności gracza, 
podkreśla też, że Internet i łatwość samego 
dostępu nie stanowią takiego problemu 
jak ogólny problem uzależnienia od 
hazardu,

Or. en

Poprawka 53
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
większym ryzykiem uzależnienia i 
zagrożeniem bezpieczeństwa niż 
tradycyjne gry hazardowe oferowane w 
obecności gracza,

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
większym ryzykiem naruszenia równości 
zarówno sportowców, jak i graczy, jak 
również ryzykiem uzależnienia i 
zagrożeniem bezpieczeństwa niż 
tradycyjne gry hazardowe oferowane w 
obecności gracza,

Or. fr

Poprawka 54
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
większym ryzykiem uzależnienia i 
zagrożeniem bezpieczeństwa niż 
tradycyjne gry hazardowe oferowane w 
obecności gracza,

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
większym ryzykiem uzależnienia i 
zagrożeniem bezpieczeństwa niż 
tradycyjne gry hazardowe oferowane w 
obecności gracza; mając na uwadze, że 
jednolite podejście nie jest właściwe w 
odniesieniu do szerokiego wachlarza gier, 
a uwzględniać należy nie tylko rodzaj gry, 
lecz także szczegółowy projekt,

Or. en

Poprawka 55
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
większym ryzykiem uzależnienia i 
zagrożeniem bezpieczeństwa niż 
tradycyjne gry hazardowe oferowane w 
obecności gracza,

G. mając na uwadze, że nie istnieją 
dowody naukowe sugerujące, iż gry 
hazardowe oferowane w Internecie wiążą 
się z większym ryzykiem uzależnienia niż 
tradycyjne gry hazardowe oferowane w 
obecności gracza,

Or. en

Poprawka 56
Louis Grech

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
większym ryzykiem uzależnienia i 
zagrożeniem bezpieczeństwa niż
tradycyjne gry hazardowe oferowane w 
obecności gracza,

G. mając na uwadze, że gry hazardowe i 
zakłady oferowane w Internecie tradycyjne 
gry hazardowe oferowane w obecności 
gracza wiążą się z ryzykiem uzależnienia,

Or. en

Poprawka 57
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że konsumentów 
należy edukować w zakresie potencjalnej 
szkodliwości gier hazardowych 
oferowanych w Internecie i chronić przed 
zagrożeniami występującymi w tym 
obszarze, a szczególnie przed 
uzależnieniem, nadużyciami, oszustwami 
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oraz hazardem małoletnich,

Or. en

Poprawka 58
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że zgodnie z 
najnowszymi wiarygodnymi teoriami 
dotyczącymi hazardu kompulsywnego 
dostępność usług w zakresie gier 
hazardowych to – obok indywidualnych 
skłonności osobistych – istotny czynnik 
powodujący powstanie uzależnienia, 

Or. cs

Poprawka 59
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że gry hazardowe 
stanowią dla państw członkowskich istotne 
źródło przychodów, a także służą celom 
społecznym i dobroczynnym oraz 
finansowaniu sportu,

H. mając na uwadze, że gry hazardowe 
stanowią istotne źródło przychodów, które 
państwa członkowskie mogą przekazać na 
cele społeczne i dobroczynne oraz 
finansowanie sportu,

Or. en

Poprawka 60
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis
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Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że gry hazardowe 
stanowią dla państw członkowskich istotne 
źródło przychodów, a także służą celom 
społecznym i dobroczynnym oraz 
finansowaniu sportu,

H. mając na uwadze, że gry hazardowe 
stanowią dla państw członkowskich istotne 
źródło przychodów, służących głównie 
finansowaniu celów dobroczynnych i 
społecznych, jak promocja turystyki, oraz 
finansowaniu sportu,

Or. fr

Poprawka 61
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że gry hazardowe 
stanowią dla państw członkowskich istotne 
źródło przychodów, a także służą celom 
społecznym i dobroczynnym oraz 
finansowaniu sportu,

H. mając na uwadze, że tradycyjne gry 
hazardowe stanowią dla państw 
członkowskich istotne źródło przychodów, 
a także służą celom społecznym i 
dobroczynnym oraz finansowaniu sportu,

Or. en

Poprawka 62
Tiziano Motti

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że gry hazardowe 
stanowią dla państw członkowskich istotne 
źródło przychodów, a także służą celom 
społecznym i dobroczynnym oraz 

H. mając na uwadze, że gry hazardowe 
stanowią dla państw członkowskich istotne 
źródło przychodów, a także służą celom 
społecznym i dobroczynnym oraz 
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finansowaniu sportu, finansowaniu sportu; mając jednak na 
uwadze, że potrzeby utrzymania napływu 
takich przychodów nie można uznać za 
ważną przyczynę nakładania ograniczeń
na świadczenie usług w zakresie gier 
hazardowych,

Or. it

Poprawka 63
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że gry hazardowe 
wiążą się też z negatywnymi zjawiskami 
społecznymi (hazard kompulsywny, 
rozpad rodzin osób uzależnionych od 
hazardu, duża liczba samobójstw, 
przestępstw przeciwko mieniu i osobom 
itd.), których wpływ i koszty znacznie 
trudniej określić ilościowo niż korzyści 
ekonomiczne, jakich przysparza przemysł 
hazardowy,

Or. cs

Poprawka 64
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że koniecznie należy 
zapewnić integralność sportu, a także 
należy unikać dalszych oszustw w 
zakładach,

I. mając na uwadze, że koniecznie należy 
zapewnić uczciwość sportu, poprzez
nasilenie walki z korupcją i zjawiskiem 
ustawiania wyników,
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Or. fr

Poprawka 65
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że koniecznie należy 
zapewnić integralność sportu, a także 
należy unikać dalszych oszustw w 
zakładach,

I. mając na uwadze, że koniecznie należy 
zapewnić uczciwość sportu, a także należy 
unikać dalszych oszustw w zakładach i
jednocześnie dopilnować sprawiedliwego 
zwrotu finansowego dla sektora 
sportowego i wyścigów konnych,

Or. fr

Poprawka 66
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że należy uznać 
prawo organizatorów zawodów 
sportowych, którzy ponoszą 
pierwszoplanową odpowiedzialność, gdy 
chodzi o finansowanie sportu i walki z 
oszustwami w sporcie, do sprawiedliwego 
zwrotu finansowego z zysków 
zrealizowanych przez dostawców usług w 
zakresie oferowanych w Internecie gier 
hazardowych dotyczących tych zawodów,

Or. fr
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Poprawka 67
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że aby regulować 
gry hazardowe oferowane w Internecie, 
państwa członkowskie muszą skutecznie 
zwalczać działających nielegalnie 
dostawców usług w zakresie gier 
hazardowych w Internecie,

Or. en

Poprawka 68
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że aby osiągnąć te 
cele konieczne jest wprowadzenie 
wspólnych mechanizmów kontroli nad 
zawodami sportowymi i przepływami 
finansowymi oraz mechanizmów nadzoru 
na skalę Unii Europejskiej,

Or. fr

Poprawka 69
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Punkt Ib preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że zasadnicze 
znaczenie ma także współpraca 
międzynarodowa między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami (instytucje, 
związki sportowe, bukmacherzy) w celu 
wymiany dobrych praktyk,

Or. fr

Poprawka 70
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp –1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

–1. z zadowoleniem przyjmuje zasadniczą 
zmianę stanowiska Komisji i decyzję o 
zainicjowaniu rzeczywistego dialogu 
politycznego z Radą i Parlamentem; z 
zadowoleniem przyjmuje wyjaśnienie 
Komisji, że ten proces polityczny 
zainicjowany zieloną księgą w żadnym 
wypadku nie ma na celu 
deregulacji/liberalizacji sektora gier 
hazardowych oferowanych w Internecie; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
zielonej księdze uwzględniono stałe i jasne 
stanowisko Parlamentu Europejskiego w 
sprawie gier hazardowych; ubolewa, że 
Komisja nie zamknęła toczących się 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego,

Or. en

Poprawka 71
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie, Konstantinos 
Poupakis
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Projekt rezolucji
Ustęp –1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

–1. wyraża zadowolenie z podjętej przez 
Komisję Europejską inicjatywy dotyczącej 
rozpoczęcia konsultacji społecznych w 
ramach zielonej księgi w sprawie gier 
hazardowych oferowanych w Internecie, 
które to konsultacje umożliwią 
prowadzenie pragmatycznej i realistycznej 
debaty w sprawie przyszłości 
przedmiotowego sektora w Europie,

Or. fr

Poprawka 72
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp –1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

–1. wyraża radość z wyjaśnienia 
przedstawionego przez Komisję, zgodnie z 
którym proces polityczny zapoczątkowany 
opublikowaniem zielonej księgi nie ma 
absolutnie na celu deregulacji ani 
liberalizacji gier hazardowych 
oferowanych w Internecie,

Or. fr

Poprawka 73
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – wprowadzenie
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Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że skuteczna regulacja rynku 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie w szczególności przyczyni się 
do:

1. jest zdania, że skuteczna regulacja 
sektora gier hazardowych oferowanych w 
Internecie w szczególności przyczyni się 
do:

Or. en

Poprawka 74
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że skuteczna regulacja rynku 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie w szczególności przyczyni się 
do:

1. jest zdania, że skuteczna regulacja 
sektora gier hazardowych oferowanych w 
Internecie w szczególności przyczyni się 
do:

Or. en

Poprawka 75
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że skuteczna regulacja rynku 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie w szczególności przyczyni się 
do:

1. jest zdania, że dokonywana przez 
państwa członkowskie skuteczna regulacja 
rynku gier hazardowych oferowanych w 
Internecie w szczególności przyczyni się 
do:

Or. en
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Poprawka 76
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że skuteczna regulacja rynku 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie w szczególności przyczyni się 
do:

1. jest zdania, że skuteczna regulacja 
sektora gier hazardowych oferowanych w 
Internecie w szczególności przyczyni się 
do:

Or. en

Poprawka 77
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że skuteczna regulacja rynku 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie w szczególności przyczyni się 
do:

1. jest zdania, że skuteczna regulacja 
sektora gier hazardowych oferowanych w 
Internecie w szczególności przyczyni się 
do:

Or. es

Poprawka 78
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

(1) ukierunkowania w sposób 
uporządkowany i kontrolowany naturalnej 
skłonności społeczeństwa do gry,

(1) ukierunkowania naturalnej skłonności 
społeczeństwa do gry poprzez 
ograniczenie reklamy do tego, co jest 
ściśle konieczne, aby wskazać 
potencjalnym graczom legalną ofertę, 
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oraz poprzez wprowadzenie wymogu, aby 
wszelkim reklamom gier hazardowych 
oferowanych w Internecie systematycznie 
towarzyszyły informacje ostrzegające o 
nadmiernym lub patologicznym 
uprawianiu hazardu,

Or. fr

Poprawka 79
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

(2) ograniczenia nielegalnego rynku gier 
hazardowych,

(2) ograniczenia nielegalnego „czarnego 
rynku” zdefiniowanego w zielonej księdze 
Komisji,

Or. en

Poprawka 80
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

(2) ograniczenia nielegalnego rynku gier 
hazardowych,

(2) zwalczania nielegalnego rynku gier 
hazardowych poprzez wzmocnienie 
środków technicznych i prawnych 
umożliwiających wykrywanie i karanie 
nielegalnych dostawców usług oraz 
poprzez wspieranie rozwoju wysokiej 
jakości oferty legalnej,

Or. fr
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Poprawka 81
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie, Konstantinos 
Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

(2) ograniczenia nielegalnego rynku gier 
hazardowych,

(2) zwalczania nielegalnego rynku gier 
hazardowych,

Or. fr

Poprawka 82
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

(3) zapewnienia skutecznej ochrony 
młodzieży i graczy,

(3) zapewnienia skutecznej ochrony 
młodzieży poprzez nałożenie na 
dostawców usług obowiązku kontroli daty 
urodzenia graczy, którzy łączą się z ich 
serwisami, oraz poprzez wprowadzenie 
zakazu wszelkiego rodzaju reklamy w 
publikacjach, programach 
audiowizualnych i miejscach 
przeznaczonych dla młodzieży,

Or. fr

Poprawka 83
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie, Konstantinos 
Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 3
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Projekt rezolucji Poprawka

(3) zapewnienia skutecznej ochrony 
młodzieży i graczy,

(3) zapewnienia skutecznej ochrony 
młodzieży i graczy szczególnie podatnych 
na ryzyko związane z grami hazardowymi,

Or. fr

Poprawka 84
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

(3) zapewnienia skutecznej ochrony 
młodzieży i graczy,

(3) zapewnienia skutecznej ochrony 
młodzieży i graczy, zwłaszcza osób
szczególnie podatnych na ryzyko związane 
z grami hazardowymi,

Or. fr

Poprawka 85
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

(3) zapewnienia skutecznej ochrony 
młodzieży i graczy,

(3) zapewnienia skutecznej ochrony 
graczy, ze zwróceniem szczególnej uwagi 
na grupy szczególnie podatne na ryzyko 
związane z grami hazardowymi, zwłaszcza 
młodzież,

Or. fr
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Poprawka 86
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

(4) zapobiegnięcia ryzyku uzależnienia od 
gier hazardowych,

(4) zapobiegnięcia ryzyku uzależnienia od 
gier hazardowych poprzez nałożenie na 
wszystkich dostawców usług obowiązku 
przestrzegania szeregu zasad, takich jak 
zakaz gry na kredyt, ograniczenie kwoty 
potencjalnej straty do wysokości stawki 
czy też zakaz nagradzania graczy w 
zależności od liczby dokonanych przez 
nich operacji,

Or. fr

Poprawka 87
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

(4) zapobiegnięcia ryzyku uzależnienia od 
gier hazardowych,

(4) zapobiegnięcia ryzyku uzależnienia od 
gier hazardowych poprzez zapewnienie w 
szczególności możliwości dobrowolnego 
wykluczenia z serwisów z grami 
hazardowymi w skali europejskiej,

Or. fr

Poprawka 88
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 5
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Projekt rezolucji Poprawka

(5) zapewnienia prawidłowego, 
sprawiedliwego, odpowiedzialnego i 
przejrzystego uprawiania gier 
hazardowych,

(5) zapewnienia uprawiania gier 
hazardowych w oparciu o środki z zakresu 
odpowiedzialnego hazardu,

Or. es

Poprawka 89
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) zapobiegnięcia zagrożeniu
integralności współzawodnictwa 
sportowego,

(6) zapewnienia uczciwości zawodów 
sportowych poprzez wprowadzenie 
przepisów mających na celu uniknięcie 
konfliktów interesów, poprzez 
wprowadzenie odpowiedzialności karnej 
za oszustwa w sporcie oraz poprzez 
wspieranie ścisłej współpracy między 
organami wymiaru sprawiedliwości a 
organizacjami sportowymi,

Or. fr

Poprawka 90
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie, Konstantinos 
Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) zapobiegnięcia zagrożeniu
integralności współzawodnictwa 

(6) promowania konkretnych działań 
mających na celu zapewnienie uczciwości 
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sportowego, zawodów sportowych,

Or. fr

Poprawka 91
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) zapobiegnięcia zagrożeniu
integralności współzawodnictwa 
sportowego,

(6) stopniowego wyeliminowania zagrożeń 
dla uczciwości zawodów sportowych,

Or. fr

Poprawka 92
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(6a) zapewnienia sektorowi sportowemu i 
wyścigów konnych zwrotu finansowego z 
kwot zakładów,

Or. fr

Poprawka 93
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 7
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Projekt rezolucji Poprawka

(7) przeznaczenia znacznej części 
przychodów publicznych pochodzących z 
gier hazardowych na wsparcie realizacji 
celów publicznych, społecznych lub 
charytatywnych;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Poprawka 94
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

(7) przeznaczenia znacznej części 
przychodów publicznych pochodzących z 
gier hazardowych na wsparcie realizacji 
celów publicznych, społecznych lub 
charytatywnych;

(7) przeznaczenia znacznej części 
przychodów publicznych pochodzących z 
gier hazardowych na wsparcie realizacji 
celów publicznych, społecznych lub 
charytatywnych, w tym na zapobieganie i 
leczenie z hazardu kompulsywnego, 
których koszty są obecnie pokrywane z 
publicznego ubezpieczenia zdrowotnego;

Or. cs

Poprawka 95
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

(7) przeznaczenia znacznej części 
przychodów publicznych pochodzących z 
gier hazardowych na wsparcie realizacji 

(7) przeznaczenia części przychodów 
publicznych pochodzących z gier 
hazardowych na zapobieganie, leczenie i 
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celów publicznych, społecznych lub 
charytatywnych;

badania dotyczące stwarzającego 
problemy i patologicznego hazardu;

Or. es

Poprawka 96
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(7a) powstania sytuacji, w której sektor 
gier hazardowych będzie wolny od 
przestępczości, oszustw i wszelkich form 
prania pieniędzy; 

Or. en

Poprawka 97
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ocenia, że przepisy te umożliwiłyby 
zapewnienie atrakcyjności zawodów 
sportowych z punktu widzenia 
konsumentów i widzów, jak również 
zapewnienie trwałości i wiarygodności 
wyników sportowych oraz prestiżu, jakim 
cieszą się zawody sportowe;

Or. fr

Poprawka 98
Simon Busuttil, Ashley Fox
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla opinię Trybunału 
Sprawiedliwości1, że Internet jest jedynie 
kanałem służącym oferowaniu gier 
hazardowych;

2. podkreśla opinię Trybunału 
Sprawiedliwości1, że Internet jest 
wyjątkowym kanałem służącym 
oferowaniu gier hazardowych przy 
zastosowaniu wyszukanych technologii, 
które można wykorzystywać do ochrony 
konsumentów i utrzymywania porządku 
publicznego;

Or. en

Poprawka 99
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla opinię Trybunału 
Sprawiedliwości1, że Internet jest jedynie 
kanałem służącym oferowaniu gier 
hazardowych;

2. podkreśla opinię Trybunału 
Sprawiedliwości1, że Internet jest jedynie 
kanałem służącym oferowaniu gier 
hazardowych, choć pozostaje bez wpływu 
na kompetencje państw członkowskich w 
zakresie podejmowania decyzji o ich 
szczegółowym podejściu regulacyjnym do 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie oraz do ograniczania lub 
wyłączania niektórych usług z oferty dla 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 100
Robert Rochefort
                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla opinię Trybunału 
Sprawiedliwości1, że Internet jest jedynie 
kanałem służącym oferowaniu gier 
hazardowych;

2. podkreśla opinię Trybunału 
Sprawiedliwości1, że Internet jest jedynie 
kanałem służącym oferowaniu gier 
hazardowych, choć nie narusza to 
możliwości podjęcia przez państwa 
członkowskie decyzji o odrębnym 
podejściu do kwestii uregulowania gier 
hazardowych oferowanych w Internecie i 
pozostawia im możliwość ograniczenia lub 
wykluczenia niektórych usług 
oferowanych konsumentom;

Or. fr

Poprawka 101
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla opinię Trybunału 
Sprawiedliwości1, że Internet jest jedynie 
kanałem służącym oferowaniu gier 
hazardowych;

2. podkreśla opinię Trybunału 
Sprawiedliwości1, że Internet jest jedynie 
kanałem służącym oferowaniu gier 
hazardowych, nie zaś odrębnym rynkiem;

Or. en

Poprawka 102
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Śródtytuł pierwszy
                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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Projekt rezolucji Poprawka

Zasada pomocniczości Zasada pomocniczości a europejska 
wartość dodana

Or. fr

Poprawka 103
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że na sektor gier 
hazardowych silny wpływ wywierają różne 
tradycje i kultury państw członkowskich
oraz że rynki gier hazardowych są 
regulowane na bardzo różne sposoby, w 
związku z czym zasadzie pomocniczości 
przypada w tym sektorze szczególnie 
ważna rola;

3. jest zdania, że na sektor gier 
hazardowych silny wpływ wywierają różne 
tradycje i kultury państw członkowskich 
oraz że rynki gier hazardowych są 
regulowane na bardzo różne sposoby, w 
związku z czym zasadzie pomocniczości 
przypada w tym sektorze szczególnie 
ważna rola; odnotowuje jednak, że 
państwa członkowskie muszą przestrzegać 
reguł rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 104
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że na sektor gier 
hazardowych silny wpływ wywierają różne 
tradycje i kultury państw członkowskich 
oraz że rynki gier hazardowych są 
regulowane na bardzo różne sposoby, w 

3. podkreśla, że zasada pomocniczości ma 
zastosowanie do wszystkich regulacji w 
tym sektorze i powinna stanowić dla nich 
podstawę; ocenia jednak, że zasada ta 
powinna być rozumiana jako zasada 



AM\874500PL.doc 49/135 PE469.976v01-00

PL

związku z czym zasadzie pomocniczości 
przypada w tym sektorze szczególnie 
ważna rola;

„aktywnej pomocniczości”, w ramach 
której władze krajowe współpracują na 
rzecz zbliżenia praktyk;

Or. fr

Poprawka 105
Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że na sektor gier 
hazardowych silny wpływ wywierają różne 
tradycje i kultury państw członkowskich 
oraz że rynki gier hazardowych są 
regulowane na bardzo różne sposoby, w 
związku z czym zasadzie pomocniczości 
przypada w tym sektorze szczególnie 
ważna rola;

3. jest zdania, że na sektor gier 
hazardowych silny wpływ wywierają różne 
tradycje i kultury państw członkowskich 
oraz że rynki gier hazardowych są 
regulowane na bardzo różne sposoby, w 
związku z czym zasadzie pomocniczości 
przypada w tym sektorze szczególnie 
ważna rola; zauważa jednak, że państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
przestrzegania zasad rynku 
wewnętrznego, co znajduje 
odzwierciedlenie w tym, że przeciwko 
siedmiu państwom członkowskim toczą się 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego;

Or. it

Poprawka 106
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że na sektor gier 
hazardowych silny wpływ wywierają różne 
tradycje i kultury państw członkowskich 

3. uznaje, że na sektor gier hazardowych 
silny wpływ wywierają różne tradycje i 
kultury państw członkowskich oraz że 
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oraz że rynki gier hazardowych są 
regulowane na bardzo różne sposoby, w 
związku z czym zasadzie pomocniczości 
przypada w tym sektorze szczególnie 
ważna rola;

rynki gier hazardowych są tam regulowane 
na bardzo różne sposoby, co ukształtowało 
pogląd, iż zasada pomocniczości ma 
szczególnie ważną rolę do odegrania, 
jeżeli chodzi o prawo dotyczące gier 
hazardowych;

Or. en

Poprawka 107
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że na sektor gier 
hazardowych silny wpływ wywierają różne 
tradycje i kultury państw członkowskich 
oraz że rynki gier hazardowych są 
regulowane na bardzo różne sposoby, w 
związku z czym zasadzie pomocniczości
przypada w tym sektorze szczególnie 
ważna rola;

3. jest zdania, że na sektor gier 
hazardowych silny wpływ wywierają różne 
tradycje i kultury państw członkowskich 
oraz że rynki gier hazardowych są 
regulowane na bardzo różne sposoby, w 
związku z czym zasadzie pomocniczości 
przypada w tym sektorze szczególnie 
ważna rola; uważa jednak, że w przyszłości 
najwłaściwsze będzie przyjęcie 
regulowanego podejścia UE w dziedzinie 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, które respektuje zasadę 
pomocniczości i proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 108
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. nalega, by Komisja Europejska 
poszerzyła swoje analizy, tak aby 
obejmowały one tradycyjne fizyczne 
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kanały dystrybucji gier hazardowych, jak i 
kanał dystrybucji internetowej;

Or. en

Poprawka 109
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że atrakcyjna, legalna 
oferta gier hazardowych oferowanych w 
Internecie mogłaby znacznie stłumić 
nielicencjonowany czarny rynek, a także 
mogłaby zwiększyć dochody dla państwa;

skreślony

Or. cs

Poprawka 110
Simon Busuttil, Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że atrakcyjna legalna oferta
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie mogłaby znacznie stłumić 
nielicencjonowany czarny rynek, a także 
mogłaby zwiększyć dochody dla państwa;

4. jest zdania, że atrakcyjne, właściwie 
regulowane świadczenie usług w zakresie
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie mogłoby znacznie stłumić 
nielicencjonowany czarny rynek, a także 
mogłoby zwiększyć dochody dla państwa;

Or. en

Poprawka 111
Liem Hoang Ngoc
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że atrakcyjna legalna oferta 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie mogłaby znacznie stłumić 
nielicencjonowany czarny rynek, a także 
mogłaby zwiększyć dochody dla państwa;

4. jest zdania, że atrakcyjna legalna oferta 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie mogłaby znacznie stłumić 
czarny rynek, a także mogłaby zwiększyć 
dochody dla państwa;

Or. fr

Poprawka 112
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że atrakcyjna legalna oferta 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie mogłaby znacznie stłumić 
nielicencjonowany czarny rynek, a także 
mogłaby zwiększyć dochody dla państwa;

4. jest zdania, że atrakcyjna legalna oferta 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie jest niezbędna, aby dopilnować, 
by konsumenci nie korzystali z usług 
operatorów niespełniających krajowych 
wymogów licencyjnych;

Or. en

Poprawka 113
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że atrakcyjna, legalna oferta 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie mogłaby znacznie stłumić 
nielicencjonowany czarny rynek, a także 
mogłaby zwiększyć dochody dla państwa;

4. jest zdania, że atrakcyjna, legalna i 
oparta na zezwoleniu oferta gier 
hazardowych oferowanych zarówno w 
Internecie, jak i w ramach tradycyjnych 
fizycznych kanałów świadczenia usług w 
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zakresie gier hazardowych mogłaby 
znacznie stłumić nielicencjonowany czarny 
rynek, a także mogłaby zwiększyć dochody 
dla państwa;

Or. en

Poprawka 114
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że atrakcyjna, legalna oferta 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie mogłaby znacznie stłumić 
nielicencjonowany czarny rynek, a także 
mogłaby zwiększyć dochody dla państwa;

4. jest zdania, że atrakcyjna, legalna oferta 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie mogłaby zapewnić lepszą 
ochronę interesów całego społeczeństwa, 
a w szczególności dzieci, znacznie stłumić 
nielicencjonowany czarny rynek, a także 
mogłaby zwiększyć dochody dla państwa; 
uważa, że zachęciłoby to ludzi w UE do 
korzystania z usług oferowanych przez 
dostawców usług w zakresie gier 
hazardowych, których działalność jest 
regulowana prawem unijnym, gdyż 
dawałoby im to odpowiednią ochronę 
prawną;

Or. lt

Poprawka 115
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że atrakcyjna, legalna oferta 
gier hazardowych oferowanych w 

4. jest zdania, że atrakcyjna, legalna oferta 
gier hazardowych oferowanych w 
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Internecie mogłaby znacznie stłumić 
nielicencjonowany czarny rynek, a także 
mogłaby zwiększyć dochody dla państwa;

Internecie mogłaby zapewnić lepszą 
ochronę interesów całego społeczeństwa, 
a w szczególności dzieci, znacznie stłumić 
nielicencjonowany czarny rynek, a także 
mogłaby zwiększyć dochody dla państwa; 
uważa, że zachęciłoby to ludzi w UE do 
korzystania z usług oferowanych przez 
dostawców usług w zakresie gier 
hazardowych, których działalność jest 
regulowana prawem unijnym, gdyż 
dawałoby im to odpowiednią ochronę 
prawną;

Or. lt

Poprawka 116
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uznaje jednak spójne orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, w którym podkreśla się, że 
kontrole krajowe powinny być 
prowadzone i stosowane w konsekwentny, 
proporcjonalny i niedyskryminujący 
sposób;

Or. en

Poprawka 117
Toine Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do zbadania, czy 
wykonalne byłoby opracowanie wniosku, 
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który zapewniałby państwom 
członkowskim odpowiednie dochody z 
tytułu podatków i wyjaśniał, w jakim 
zakresie należy stosować zasadę kraju 
pochodzenia oraz zasadę kraju 
przeznaczenia wobec świadczenia usług w 
zakresie gier hazardowych oferowanych w 
Internecie;

Or. nl

Poprawka 118
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego 
rynku gier hazardowych, przy czym jest 
jednak zdania, że jednolite podejście 
europejskie w niektórych obszarach 
częściowych byłoby rozsądne;

5. uważa, że wspólne i spójne podejście 
europejskie byłoby rozsądne w kontekście 
regulacji sektora gier hazardowych w 
Europie i zapewnienia konsumentom 
europejskim minimalnych standardów 
ochrony konsumentów, co ma zasadnicze 
znaczenie przy uwzględnieniu 
transgranicznego charakteru usług w 
zakresie gier hazardowych;

Or. en

Poprawka 119
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego rynku 
gier hazardowych, przy czym jest jednak 
zdania, że jednolite podejście europejskie

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego rynku 
gier hazardowych, przy czym jest jednak 
zdania, że wartość dodana jednolitego 
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w niektórych obszarach częściowych 
byłoby rozsądne;

podejścia europejskiego w niektórych 
obszarach częściowych jest 
niezaprzeczalna;

Or. fr

Poprawka 120
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego rynku 
gier hazardowych, przy czym jest jednak 
zdania, że jednolite podejście europejskie 
w niektórych obszarach częściowych 
byłoby rozsądne;

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego 
sektora gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, przy czym jest jednak zdania, 
że obok odpowiednich i niezależnych 
regulacji krajowych skoordynowane 
podejście europejskie w niektórych 
dziedzinach, takich jak egzekwowanie 
prawa, współpraca administracyjna i 
przekazywanie informacji, standardy IT i 
w pewnym stopniu współpraca w zakresie 
ochrony konsumentów, mogłoby być 
rozsądne;

Or. en

Poprawka 121
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego rynku 
gier hazardowych, przy czym jest jednak 
zdania, że jednolite podejście europejskie 
w niektórych obszarach częściowych 
byłoby rozsądne;

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego rynku 
gier hazardowych;
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Or. en

Poprawka 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego rynku 
gier hazardowych, przy czym jest jednak 
zdania, że jednolite podejście europejskie 
w niektórych obszarach częściowych 
byłoby rozsądne;

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego 
sektora gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, przy czym jest jednak zdania, 
że oprócz regulacji krajowych jednolite 
podejście europejskie w niektórych 
dziedzinach byłoby rozsądne;

Or. en

Poprawka 123
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego rynku 
gier hazardowych, przy czym jest jednak 
zdania, że jednolite podejście europejskie 
w niektórych obszarach częściowych 
byłoby rozsądne;

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego 
sektora gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, przy czym jest jednak zdania, 
że obok odpowiednich i niezależnych 
regulacji krajowych skoordynowane 
podejście europejskie w niektórych 
dziedzinach, takich jak egzekwowanie 
prawa, współpraca administracyjna i 
przekazywanie informacji, standardy IT i 
w pewnym stopniu współpraca w zakresie 
ochrony konsumentów, mogłoby być 
rozsądne;

Or. en
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Poprawka 124
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego rynku 
gier hazardowych, przy czym jest jednak 
zdania, że jednolite podejście europejskie 
w niektórych obszarach częściowych 
byłoby rozsądne;

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego rynku 
gier hazardowych, przy czym jest jednak 
zdania, że jednolite podejście europejskie 
w niektórych obszarach częściowych, 
takich jak współpraca administracyjna, 
stosowanie prawa, wymiana informacji i 
współpraca w zakresie ochrony 
konsumentów, byłoby rozsądne;

Or. fr

Poprawka 125
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego rynku 
gier hazardowych, przy czym jest jednak 
zdania, że jednolite podejście europejskie 
w niektórych obszarach częściowych 
byłoby rozsądne;

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego rynku 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, przy czym jest jednak zdania, 
że w niektórych dziedzinach, takich jak 
wdrażanie przepisów ustawodawczych, 
współpraca administracyjna i wymiana 
informacji, standardy technologiczne i 
pewna współpraca w zakresie ochrony 
konsumentów, jednolite podejście 
europejskie byłoby odpowiednie, jako 
uzupełnienie efektywnej i niezależnej 
regulacji na szczeblu krajowym, rozsądnej 
w niektórych obszarach częściowych;
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Or. fr

Poprawka 126
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. odrzuca zatem europejski akt prawny 
dotyczący jednolitej regulacji całego 
rynku gier hazardowych, przy czym jest 
jednak zdania, że jednolite podejście 
europejskie w niektórych obszarach 
częściowych byłoby rozsądne;

5. jest zatem zdania, że jednolite podejście 
europejskie w niektórych obszarach 
częściowych, tak aby chronić 
konsumentów w sposób bardziej 
wszechstronny, byłoby rozsądne;

Or. es

Poprawka 127
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że niekorzyści powodowane 
przez nieuregulowany rynek gier 
hazardowych są większe niż te, które 
pojawiają się na rynku w większym 
stopniu regulowanym i jednolitym; 
podkreśla, że każdy plan działań na rzecz 
poprawy otoczenia w przypadku gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
musi zapewniać przedsięwzięcie 
dodatkowych środków ostrożności, tak aby 
stawić czoła wyzwaniom, jakie przynosi 
Internet i era cyfrowa w kontekście 
ochrony gracza i prywatności, 
bezpieczeństwa płatności oraz ochrony 
danych osób zaangażowanych w gry 
hazardowe oferowane w Internecie, a 
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także gwarantować uczciwą konkurencję 
licencjonowanych operatorów, co z kolei 
stymulować będzie gospodarkę 
internetową, zwiększy wybór 
konsumentów i znajomość produktu;

Or. en

Poprawka 128
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie; opowiada się jednak przeciwko 
państwowym monopolom na gry 
hazardowe oferowane w Internecie;

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie;

Or. fr

Poprawka 129
Damien Abad, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie; opowiada się jednak przeciwko 
państwowym monopolom na gry 
hazardowe oferowane w Internecie;

6. uznaje pozostawioną państwom 
członkowskim swobodę w zakresie 
organizacji gier hazardowych z 
jednoczesnym poszanowaniem 
podstawowych zasad niedyskryminacji i 
proporcjonalności zawartych w TUE; w 
tym kontekście odnotowuje decyzję 
niektórych państw członkowskich 
dotyczącą całkowitego zakazu gier 
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hazardowych oferowanych w Internecie;

Or. fr

Poprawka 130
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie; opowiada się jednak przeciwko 
państwowym monopolom na gry 
hazardowe oferowane w Internecie;

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego lub 
częściowego zakazu gier hazardowych 
oferowanych w Internecie, bądź też 
utrzymania monopolu w tym sektorze, tak 
aby ograniczać zjawisko hazardu, chronić 
ludzi młodych oraz graczy 
kompulsywnych, a także zwalczać 
oszustwa i uchylanie się od 
opodatkowania, ponieważ jest to ich 
prawo zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości;

Or. pt

Poprawka 131
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie; opowiada się jednak przeciwko 
państwowym monopolom na gry 
hazardowe oferowane w Internecie;

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie;



PE469.976v01-00 62/135 AM\874500PL.doc

PL

Or. hu

Poprawka 132
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie; opowiada się jednak przeciwko 
państwowym monopolom na gry 
hazardowe oferowane w Internecie;

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie lub stworzenia państwowych 
monopoli na gry hazardowe oferowane w 
Internecie, o ile te monopole państwowe 
nie promują aktywnie jakiejkolwiek formy 
gier hazardowych;

Or. en

Poprawka 133
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie; opowiada się jednak przeciwko 
państwowym monopolom na gry 
hazardowe oferowane w Internecie;

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego lub 
częściowego zakazu gier hazardowych 
oferowanych w Internecie, bądź też 
utrzymania monopolu, ponieważ jest to 
ich prawo zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 134
Christel Schaldemose
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie; opowiada się jednak przeciwko 
państwowym monopolom na gry 
hazardowe oferowane w Internecie;

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie;

Or. en

Poprawka 135
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie; opowiada się jednak przeciwko 
państwowym monopolom na gry 
hazardowe oferowane w Internecie;

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego lub 
częściowego zakazu gier hazardowych 
oferowanych w Internecie; szanuje też 
decyzję niektórych państw członkowskich 
dotyczącą utrzymania monopolu, do czego 
państwa członkowskie mają prawo 
zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości;

Or. fr

Poprawka 136
Tiziano Motti

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie; opowiada się jednak przeciwko 
państwowym monopolom na gry 
hazardowe oferowane w Internecie;

6. uważa, że całkowity zakaz gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
nie jest odpowiednim rozwiązaniem i że 
należy raczej przyjąć podejście 
ukierunkowane na zwiększanie 
świadomości konsumentów, wsparte, o ile 
to konieczne, przez kampanię 
informacyjną na temat korzyści i 
ujemnych stron gier hazardowych 
oferowanych w Internecie; opowiada się 
przeciwko państwowym monopolom na 
gry hazardowe oferowane w Internecie;

Or. it

Poprawka 137
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie; opowiada się jednak przeciwko 
państwowym monopolom na gry 
hazardowe oferowane w Internecie;

6. szanuje decyzję niektórych państw 
członkowskich dotyczącą całkowitego 
zakazu gier hazardowych oferowanych w 
Internecie czy wprowadzenia pewnych 
ograniczeń, a nawet monopoli na gry 
hazardowe oferowane w Internecie;

Or. es

Poprawka 138
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
wielokrotnie uznał, że udzielenie praw 
wyłącznych dostawcy usług 
podlegającemu ścisłej kontroli władz 
publicznych może umożliwić lepszą 
ochronę konsumentów przed oszustwami i 
skuteczniejszą walkę z przestępczością 
związaną z sektorem gier hazardowych 
oferowanych w Internecie;

Or. fr

Poprawka 139
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że zanim swobodne 
świadczenie usług w zakresie gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
zostanie objęte jakimikolwiek 
ograniczeniami, trzeba w należyty sposób 
uwzględnić orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 
proporcjonalność określonych w nim 
wymogów; odnotowuje, że ograniczenia 
swobodnego świadczenia usług w zakresie 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie są uzasadnione wówczas, gdy 
mają kluczowe znaczenie w kontekście 
ochrony konsumentów, utrzymania 
porządku publicznego i zapobiegania 
sytuacji, w której hazard staje się źródłem 
prywatnych korzyści; zauważa, że 
ograniczenia dotyczące usług w zakresie 
gier hazardowych muszą być stosowane w 
sposób niedyskryminujący i 
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proporcjonalny;

Or. lt

Poprawka 140
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że zanim swobodne 
świadczenie usług w zakresie gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
zostanie objęte jakimikolwiek 
ograniczeniami, trzeba w należyty sposób 
uwzględnić orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 
proporcjonalność określonych w nim 
wymogów; odnotowuje, że ograniczenia 
swobodnego świadczenia usług w zakresie 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie są uzasadnione wówczas, gdy 
mają kluczowe znaczenie w kontekście 
ochrony konsumentów, utrzymania
porządku publicznego i zapobiegania 
sytuacji, w której hazard staje się źródłem 
prywatnych korzyści; zauważa, że 
ograniczenia dotyczące usług w zakresie 
gier hazardowych muszą być stosowane w 
sposób niedyskryminujący i 
proporcjonalny;

Or. lt

Poprawka 141
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie takiego modelu 
udzielania zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia 
każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia 
warunki określone przez państwa 
członkowskie;

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie takiego modelu 
udzielania zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia 
każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia 
warunki określone przez państwa 
członkowskie i nie stwarzałby 
dodatkowych obciążeń administracyjnych 
poprzez unikanie powielania w zakresie 
wymogów i kontroli;

Or. en

Poprawka 142
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie takiego modelu 
udzielania zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia 
każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia 
warunki określone przez państwa 
członkowskie;

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie systemu 
udzielania zezwoleń opartego na 
przestrzeganiu przez dostawców usług 
szczegółowej specyfikacji oraz na ścisłej i 
stałej kontroli ze strony władz 
publicznych;
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Or. fr

Poprawka 143
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie takiego modelu 
udzielania zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia 
każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia
warunki określone przez państwa 
członkowskie;

7. szanuje określone w orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości prawo 
wszystkich państw członkowskich do 
ograniczania liczby operatorów, a także 
rodzajów i zakresu ofert, zastrzegając 
jednak, że państwa członkowskie muszą 
zapewnić pełną przejrzystość oraz 
umożliwić niedyskryminującą konkurencję 
między europejskimi dostawcami usług w 
zakresie gier hazardowych, którzy 
spełniają warunki określone przez państwa 
członkowskie;

Or. pt

Poprawka 144
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie takiego modelu 

7. zdecydowanie podkreśla, że państwa 
członkowskie, które otwierają rynek gier 
hazardowych oferowanych w Internecie, 
muszą zapewnić pełną przejrzystość oraz 
umożliwić niedyskryminującą 
konkurencję; w takim wypadku sugeruje 
państwom członkowskim wdrożenie 
takiego modelu udzielania zezwoleń, który 
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udzielania zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia 
każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia 
warunki określone przez państwa 
członkowskie;

umożliwiałby wnioskowanie o udzielenie 
zezwolenia każdemu europejskiemu 
dostawcy usług w zakresie gier 
hazardowych, który spełnia warunki 
określone przez państwa członkowskie; 
podkreśla jednak, że państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
ograniczenia liczby dostępnych zezwoleń;

Or. en

Poprawka 145
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie takiego modelu 
udzielania zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia 
każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia 
warunki określone przez państwa 
członkowskie;

7. zgodnie z ustalonym orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości uznaje 
ponadto prawo państw członkowskich do 
ograniczenia liczby operatorów, rodzajów 
i zakresów oferowanych gier, tak aby 
chronić konsumentów i zapobiegać 
przestępstwom;

Or. en

Poprawka 146
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie takiego modelu 
udzielania zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia 
każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia 
warunki określone przez państwa 
członkowskie;

7. zgodnie z ustalonym orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości uznaje 
ponadto prawo państw członkowskich do 
ograniczenia liczby operatorów, rodzajów 
i zakresów oferowanych gier, obligując 
tym samym państwa członkowskie do 
ustanowienia niedyskryminujących i 
przejrzystych procedur tylko wówczas, gdy 
dostęp do takiego rynku otrzymają 
operatorzy o wyłącznie handlowym 
charakterze, którzy nie podlegają ścisłej 
kontroli państwa;

Or. en

Poprawka 147
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie takiego modelu
udzielania zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia 
każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia 
warunki określone przez państwa 
członkowskie;

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie 
niedyskryminujących procedur udzielania 
zezwoleń, w ramach których zezwolenia 
nie są udzielane automatycznie i mogą 
być cofnięte w każdej chwili; 

Or. cs
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Poprawka 148
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie takiego modelu
udzielania zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia 
każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia 
warunki określone przez państwa 
członkowskie;

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; zauważa, 
że państwa członkowskie powinny 
ograniczyć biurokrację, wprowadzić nowe 
produkty i usługi hazardowe, a także 
bazujące na konsultacjach ustalenia w 
zakresie nadzoru; w takim wypadku 
sugeruje państwom członkowskim 
wdrożenie takiego modelu udzielania 
zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia 
każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia 
warunki określone przez państwa 
członkowskie; zwraca uwagę na potrzebę 
wprowadzenia elektronicznej certyfikacji 
oraz systemów ocen, tak aby zmniejszyć 
ryzyko oszukiwania konsumentów;

Or. lt

Poprawka 149
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
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Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie takiego modelu 
udzielania zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia 
każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia 
warunki określone przez państwa 
członkowskie;

Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; zauważa, 
że państwa członkowskie powinny 
ograniczyć biurokrację, wprowadzić nowe 
produkty i usługi hazardowe, a także 
bazujące na konsultacjach ustalenia w 
zakresie nadzoru; w takim wypadku 
sugeruje państwom członkowskim 
wdrożenie takiego modelu udzielania 
zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia 
każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia 
warunki określone przez państwa 
członkowskie; zwraca uwagę na potrzebę 
wprowadzenia elektronicznej certyfikacji 
oraz systemów ocen, tak aby zmniejszyć 
ryzyko oszukiwania konsumentów;

Or. lt

Poprawka 150
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie takiego modelu 
udzielania zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia 
każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia
warunki określone przez państwa 
członkowskie;

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość, umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję, 
zagwarantować, że każdy model udzielania 
zezwoleń umożliwi wszystkim europejskim 
dostawcom usług w zakresie gier 
hazardowych, którzy spełniają warunki 
określone przez państwa członkowskie, 
uzyskanie zezwolenia oraz że unikać się 
będzie obciążeń administracyjnych dzięki 
niepowielaniu wymogów oraz kontroli 
przez państwa członkowskie;
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Or. en

Poprawka 151
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie takiego modelu 
udzielania zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia 
każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia 
warunki określone przez państwa 
członkowskie;

7. zdecydowanie podkreśla jednak, że 
państwa członkowskie, które otwierają 
rynek gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, muszą zapewnić pełną 
przejrzystość oraz umożliwić 
niedyskryminującą konkurencję; w takim 
wypadku sugeruje państwom 
członkowskim wdrożenie zezwoleń 
podlegających ograniczeniom, które 
powinny być jednak przejrzyste, 
niedyskryminujące i opracowane tak, by 
wspierać interes publiczny i ochronę 
konsumentów;

Or. es

Poprawka 152
Simon Busuttil, Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania, lecz że 
w kontekście rynku wewnętrznego należy 
jednak ustanowić uproszczone procedury 
wnioskowania o udzielenie zezwolenia w 
kilku państwach członkowskich;

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania, lecz że 
w kontekście rynku wewnętrznego należy 
jednak ustanowić uproszczone procedury 
wnioskowania o udzielenie zezwolenia, 
należycie uwzględniając wymogi, a także 
kontrole przeprowadzone w innych 
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państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 153
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania, lecz że 
w kontekście rynku wewnętrznego należy 
jednak ustanowić uproszczone procedury 
wnioskowania o udzielenie zezwolenia w 
kilku państwach członkowskich;

8. podkreśla, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania, 
niemniej jednak uznaje potrzebę 
uniknięcia zbędnych obciążeń 
administracyjnych w zakresie
wnioskowania o udzielenie zezwolenia z 
jednoczesnym zapewnieniem 
pierwszeństwa organu regulacyjnego 
państwa członkowskiego, w którym 
złożono wniosek o udzielenie zezwolenia;
ocenia w związku z tym jako konieczne 
zwiększenie zaufania między krajowymi 
organami regulacyjnymi poprzez 
intensywniejszą współpracę 
administracyjną;

Or. fr

Poprawka 154
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania, lecz że 

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania;
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w kontekście rynku wewnętrznego należy 
jednak ustanowić uproszczone procedury 
wnioskowania o udzielenie zezwolenia w 
kilku państwach członkowskich;

Or. pt

Poprawka 155
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania, lecz że 
w kontekście rynku wewnętrznego należy 
jednak ustanowić uproszczone procedury 
wnioskowania o udzielenie zezwolenia w 
kilku państwach członkowskich;

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania;

Or. en

Poprawka 156
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania, lecz że 
w kontekście rynku wewnętrznego należy 
jednak ustanowić uproszczone procedury 
wnioskowania o udzielenie zezwolenia w 
kilku państwach członkowskich;

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie może być stosowana;

Or. en
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Poprawka 157
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania, lecz że 
w kontekście rynku wewnętrznego należy 
jednak ustanowić uproszczone procedury 
wnioskowania o udzielenie zezwolenia w 
kilku państwach członkowskich;

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania;

Or. fr

Poprawka 158
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania, lecz że 
w kontekście rynku wewnętrznego należy
jednak ustanowić uproszczone procedury 
wnioskowania o udzielenie zezwolenia w 
kilku państwach członkowskich;

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania, lecz że 
można jednak z korzyścią ustanowić 
uproszczone procedury wnioskowania o 
udzielenie zezwolenia w kilku państwach 
członkowskich; podkreśla ponadto, że 
jeżeli to konieczne, państwa członkowskie 
mogą zawierać umowy dwustronne w celu 
regulowania między sobą działalności w 
zakresie gier hazardowych;

Or. en

Poprawka 159
Lara Comi
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania, lecz że 
w kontekście rynku wewnętrznego należy 
jednak ustanowić uproszczone procedury 
wnioskowania o udzielenie zezwolenia w 
kilku państwach członkowskich;

8. jest zdania, że zasada automatycznego 
wzajemnego uznawania krajowych 
zezwoleń hazardowych nie ma 
zastosowania, lecz że w kontekście zasad 
rynku wewnętrznego należy jednak 
ustanowić uproszczone procedury dla 
dostawców, którzy uzyskali już zezwolenie 
w jednym państwie członkowskim i 
występują z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia w innym państwie 
członkowskim;

Or. it

Poprawka 160
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania, lecz że 
w kontekście rynku wewnętrznego należy 
jednak ustanowić uproszczone procedury 
wnioskowania o udzielenie zezwolenia w 
kilku państwach członkowskich;

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania, lecz że 
w kontekście rynku wewnętrznego należy 
jednak ustanowić uproszczone procedury 
wnioskowania o udzielenie zezwolenia w 
kilku państwach członkowskich, zarówno 
w odniesieniu do gier hazardowych 
oferowanych w Internecie, jak i w ramach 
tradycyjnych fizycznych kanałów
dystrybucji;

Or. en

Poprawka 161
Christofer Fjellner
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że zasada wzajemnego 
uznawania zezwoleń na rynku gier 
hazardowych nie ma zastosowania, lecz że 
w kontekście rynku wewnętrznego należy 
jednak ustanowić uproszczone procedury 
wnioskowania o udzielenie zezwolenia w 
kilku państwach członkowskich;

8. jest zdania, że obecnie zasada 
wzajemnego uznawania zezwoleń na rynku 
gier hazardowych nie ma zastosowania, 
lecz że w kontekście rynku wewnętrznego 
należy jednak ustanowić uproszczone 
procedury wnioskowania o udzielenie 
zezwolenia w kilku państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 162
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wiążące wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży; w przypadku gdy dostawca 
usług jest w stanie udowodnić spełnienie 
tych norm pozostałe państwa 
członkowskie powinny uznać takie 
potwierdzenie spełniania norm 
minimalnych, przy czym mogą określić 
dalsze warunki; jest zdania, że pierwszym 
krokiem w tym kierunku mógłby być 
ogólnoeuropejski kodeks postępowania w 
zakresie gier hazardowych oferowanych w 
Internecie;

skreślony

Or. en
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Poprawka 163
Simon Busuttil, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wiążące wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży; w przypadku gdy dostawca 
usług jest w stanie udowodnić spełnienie 
tych norm pozostałe państwa członkowskie 
powinny uznać takie potwierdzenie 
spełniania norm minimalnych, przy czym 
mogą określić dalsze warunki; jest zdania, 
że pierwszym krokiem w tym kierunku 
mógłby być ogólnoeuropejski kodeks 
postępowania w zakresie gier hazardowych 
oferowanych w Internecie;

9. wzywa do opracowania wspólnych ram 
regulacyjnych, które określałyby wiążące 
wysokie normy minimalne w zakresie 
zapobiegania uzależnieniu od hazardu i 
oszustwom w zakładach oraz w zakresie 
ochrony młodzieży; w przypadku gdy 
dostawca usług jest w stanie udowodnić 
spełnienie tych norm pozostałe państwa 
członkowskie powinny uznać takie 
potwierdzenie spełniania norm 
minimalnych, przy czym mogą określić 
dalsze warunki; jest zdania, że pierwszym 
krokiem w tym kierunku mógłby być 
ogólnoeuropejski kodeks postępowania w 
zakresie gier hazardowych oferowanych w 
Internecie;

Or. en

Poprawka 164
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wiążące wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży; w przypadku gdy dostawca 
usług jest w stanie udowodnić spełnienie 

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wiążące wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży; w przypadku gdy dostawca 
usług jest w stanie udowodnić spełnienie 
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tych norm pozostałe państwa członkowskie 
powinny uznać takie potwierdzenie 
spełniania norm minimalnych, przy czym 
mogą określić dalsze warunki; jest zdania, 
że pierwszym krokiem w tym kierunku 
mógłby być ogólnoeuropejski kodeks 
postępowania w zakresie gier hazardowych 
oferowanych w Internecie;

tych norm pozostałe państwa członkowskie 
powinny uznać takie potwierdzenie 
spełniania norm minimalnych, przy czym 
mogą określić dalsze warunki, tak aby 
unikać zbędnego obciążenia 
administracyjnego; jest zdania, że 
pierwszym krokiem w tym kierunku 
mógłby być ogólnoeuropejski kodeks 
postępowania w zakresie gier hazardowych 
oferowanych w Internecie;

Or. de

Poprawka 165
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wiążące wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży; w przypadku gdy dostawca 
usług jest w stanie udowodnić spełnienie 
tych norm pozostałe państwa 
członkowskie powinny uznać takie 
potwierdzenie spełniania norm 
minimalnych, przy czym mogą określić 
dalsze warunki; jest zdania, że pierwszym 
krokiem w tym kierunku mógłby być 
ogólnoeuropejski kodeks postępowania w 
zakresie gier hazardowych oferowanych w 
Internecie;

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wiążących wspólnych ram regulacyjnych, 
które określałyby wspólne wysokie normy 
minimalne w ramach szeregu dziedzin, 
takich jak zwalczanie nielegalnej oferty 
gier hazardowych on-line, zapobieganie
uzależnieniu od hazardu, ochrona
młodzieży, zwalczanie przestępczości i 
ochrona uczciwości w sporcie; wzywa w 
związku z tym Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy 
odnoszącej się do tych dziedzin;

Or. fr
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Poprawka 166
Ashley Fox, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wiążące wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży; w przypadku gdy dostawca 
usług jest w stanie udowodnić spełnienie 
tych norm pozostałe państwa członkowskie 
powinny uznać takie potwierdzenie 
spełniania norm minimalnych, przy czym 
mogą określić dalsze warunki; jest zdania, 
że pierwszym krokiem w tym kierunku 
mógłby być ogólnoeuropejski kodeks 
postępowania w zakresie gier hazardowych 
oferowanych w Internecie;

9. wzywa do opracowania wspólnych ram 
regulacyjnych, które określałyby wiążące 
wysokie normy minimalne w zakresie 
zapobiegania uzależnieniu od hazardu i 
oszustwom w zakładach oraz w zakresie 
ochrony młodzieży; w przypadku gdy 
dostawca usług jest w stanie udowodnić 
spełnienie tych norm pozostałe państwa 
członkowskie powinny uznać takie 
potwierdzenie spełniania norm 
minimalnych, przy czym mogą określić 
dalsze warunki; jest zdania, że pierwszym 
krokiem w kierunku ustanowienia takich 
ram mógłby być ogólnoeuropejski kodeks 
postępowania w zakresie gier hazardowych 
oferowanych w Internecie, taki jak 
porozumienie robocze CEN;

Or. en

Poprawka 167
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wiążące wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży; w przypadku gdy dostawca 
usług jest w stanie udowodnić spełnienie 

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa Komisję do 
rozważenia wszystkich dostępnych 
możliwości w celu opracowania wspólnych 
ram, które określałyby wspólne wysokie 
normy minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży; jest zdania, że pierwszym 
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tych norm pozostałe państwa 
członkowskie powinny uznać takie 
potwierdzenie spełniania norm 
minimalnych, przy czym mogą określić 
dalsze warunki; jest zdania, że pierwszym 
krokiem w tym kierunku mógłby być 
ogólnoeuropejski kodeks postępowania w 
zakresie gier hazardowych oferowanych w 
Internecie;

krokiem w tym kierunku mógłby być 
ogólnoeuropejski kodeks postępowania w 
zakresie gier hazardowych oferowanych w 
Internecie;

Or. fr

Poprawka 168
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wiążące wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży; w przypadku gdy dostawca 
usług jest w stanie udowodnić spełnienie 
tych norm pozostałe państwa 
członkowskie powinny uznać takie 
potwierdzenie spełniania norm 
minimalnych, przy czym mogą określić 
dalsze warunki; jest zdania, że pierwszym 
krokiem w tym kierunku mógłby być 
ogólnoeuropejski kodeks postępowania w 
zakresie gier hazardowych oferowanych w 
Internecie;

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które obok 
norm krajowych określałyby wiążące 
wysokie normy lub, o ile to wskazane, 
skoordynowane podejścia w zakresie 
zapobiegania uzależnieniu od hazardu i 
oszustwom w zakładach oraz w zakresie 
ochrony młodzieży; potwierdza swoje 
stanowisko, zgodnie z którym w obszarze 
tak wrażliwym jak gry hazardowe 
samoregulacja sektora może jedynie 
uzupełniać przepisy ustawowe, lecz ich nie 
zastępuje; odnotowuje inicjatywy w 
zakresie samoregulacji podejmowane 
przez stowarzyszenia publicznych i 
komercyjnych operatorów gier 
hazardowych, które dotyczą 
odpowiedzialności w zakresie gier 
hazardowych i innych norm;

Or. en
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Poprawka 169
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. w kontekście zasady „aktywnej
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wiążące wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży; w przypadku gdy dostawca 
usług jest w stanie udowodnić spełnienie 
tych norm pozostałe państwa członkowskie 
powinny uznać takie potwierdzenie 
spełniania norm minimalnych, przy czym 
mogą określić dalsze warunki; jest zdania, 
że pierwszym krokiem w tym kierunku 
mógłby być ogólnoeuropejski kodeks 
postępowania w zakresie gier hazardowych 
oferowanych w Internecie;

9. w kontekście zasady pomocniczości 
wzywa do opracowania wspólnych ram 
regulacyjnych, które określałyby wiążące 
wysokie normy minimalne w zakresie 
zapobiegania uzależnieniu od hazardu i 
oszustwom w zakładach oraz w zakresie 
ochrony młodzieży; w przypadku gdy 
dostawca usług jest w stanie udowodnić
spełnienie tych norm pozostałe państwa 
członkowskie powinny uznać takie 
potwierdzenie spełniania norm 
minimalnych, bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów ustawowych 
wykluczających udzielenie zezwolenia; jest 
zdania, że pierwszym krokiem w tym 
kierunku mógłby być ogólnoeuropejski 
kodeks postępowania w zakresie gier 
hazardowych oferowanych w Internecie;

Or. pt

Poprawka 170
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wiążące wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży; w przypadku gdy dostawca 

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które obok 
norm krajowych określałyby wiążące 
wysokie normy lub, o ile to wskazane, 
skoordynowane podejścia w zakresie 
zapobiegania uzależnieniu od hazardu i 
oszustwom w zakładach oraz w zakresie 
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usług jest w stanie udowodnić spełnienie 
tych norm pozostałe państwa 
członkowskie powinny uznać takie 
potwierdzenie spełniania norm 
minimalnych, przy czym mogą określić 
dalsze warunki; jest zdania, że pierwszym 
krokiem w tym kierunku mógłby być 
ogólnoeuropejski kodeks postępowania w 
zakresie gier hazardowych oferowanych w 
Internecie;

ochrony młodzieży; potwierdza swoje 
stanowisko, zgodnie z którym w obszarze 
tak wrażliwym jak gry hazardowe 
samoregulacja sektora może jedynie 
uzupełniać przepisy ustawowe, lecz ich nie 
zastępuje; odnotowuje inicjatywy w 
zakresie samoregulacji podejmowane 
przez stowarzyszenia publicznych i 
komercyjnych operatorów gier 
hazardowych, które dotyczą 
odpowiedzialności w zakresie gier 
hazardowych i innych norm; odrzuca 
pomysł przyjęcia porozumienia roboczego 
CEN w charakterze zbioru zdalnych 
środków regulacji gier hazardowych, 
ponieważ ma ono charakter niewiążący i 
odzwierciedla jedynie najniższy wspólny 
mianownik dla komercyjnych operatorów 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, wzorzec dla ram prawnych 
UE;

Or. en

Poprawka 171
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wiążące wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży; w przypadku gdy dostawca 
usług jest w stanie udowodnić spełnienie 
tych norm pozostałe państwa członkowskie 
powinny uznać takie potwierdzenie 
spełniania norm minimalnych, przy czym 
mogą określić dalsze warunki; jest zdania, 

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wspólne wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży i osób szczególnie podatnych 
na ryzyko związane z grami hazardowymi; 
w przypadku gdy dostawca usług jest w 
stanie udowodnić spełnienie tych norm 
pozostałe państwa członkowskie powinny 
uznać takie potwierdzenie spełniania norm 
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że pierwszym krokiem w tym kierunku 
mógłby być ogólnoeuropejski kodeks 
postępowania w zakresie gier hazardowych 
oferowanych w Internecie;

minimalnych, przy czym mogą określić 
dalsze warunki; jest zdania, że pierwszym 
krokiem w tym kierunku mógłby być 
ogólnoeuropejski kodeks postępowania w 
zakresie gier hazardowych oferowanych w 
Internecie;

Or. fr

Poprawka 172
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wiążące wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży; w przypadku gdy dostawca 
usług jest w stanie udowodnić spełnienie 
tych norm pozostałe państwa członkowskie 
powinny uznać takie potwierdzenie 
spełniania norm minimalnych, przy czym 
mogą określić dalsze warunki; jest zdania, 
że pierwszym krokiem w tym kierunku 
mógłby być ogólnoeuropejski kodeks 
postępowania w zakresie gier hazardowych 
oferowanych w Internecie;

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wspólne wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży i innych grup szczególnie 
podatnych na ryzyko związane z grami 
hazardowymi; w przypadku gdy dostawca 
usług jest w stanie udowodnić spełnienie 
tych norm pozostałe państwa członkowskie 
powinny uznać takie potwierdzenie 
spełniania norm minimalnych, przy czym 
mogą określić dalsze warunki; jest zdania, 
że pierwszym krokiem w tym kierunku 
mógłby być ogólnoeuropejski kodeks 
postępowania w zakresie gier hazardowych 
oferowanych w Internecie;

Or. fr

Poprawka 173
Ramon Tremosa i Balcells
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wiążące wysokie normy 
minimalne w zakresie zapobiegania 
uzależnieniu od hazardu i oszustwom w 
zakładach oraz w zakresie ochrony 
młodzieży; w przypadku gdy dostawca 
usług jest w stanie udowodnić spełnienie 
tych norm pozostałe państwa członkowskie 
powinny uznać takie potwierdzenie 
spełniania norm minimalnych, przy czym 
mogą określić dalsze warunki; jest zdania, 
że pierwszym krokiem w tym kierunku 
mógłby być ogólnoeuropejski kodeks 
postępowania w zakresie gier hazardowych 
oferowanych w Internecie;

9. w kontekście zasady „aktywnej 
pomocniczości” wzywa do opracowania 
wspólnych ram regulacyjnych, które 
określałyby wiążące wysokie normy w 
zakresie zapobiegania uzależnieniu od 
hazardu i oszustwom w zakładach oraz w 
zakresie ochrony młodzieży; w przypadku 
gdy dostawca usług jest w stanie 
udowodnić spełnienie tych norm pozostałe 
państwa członkowskie powinny uznać 
takie potwierdzenie spełniania norm 
minimalnych, przy czym mogą określić 
dalsze warunki; jest zdania, że pierwszym 
krokiem w tym kierunku mógłby być 
ogólnoeuropejski kodeks postępowania w 
zakresie gier hazardowych oferowanych w 
Internecie;

Or. es

Poprawka 174
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny podejmować więcej działań w 
celu uniemożliwiania świadczenia usług 
przez nielegalnych dostawców w zakresie 
gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, na przykład sporządzając 
czarne listy dostawców usług w zakresie 
gier hazardowych prowadzących 
działalność niezgodnie z prawem i w ten 
sposób wywierać presję na banki oraz 
przedsiębiorstwa emitujące karty 
kredytowe, tak aby nie zezwalały one na 
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przeprowadzanie transakcji między 
swoimi klientami a nielegalnymi 
dostawcami usług w zakresie gier 
hazardowych;

Or. en

Poprawka 175
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że ogólnoeuropejski kodeks 
postępowania w sprawie gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
powinien obejmować prawa i obowiązki 
zarówno dostawcy usług, jak i 
konsumenta; jest zdania, że taki kodeks 
postępowania powinien pomóc w 
zapewnieniu odpowiedzialności w sektorze 
gier hazardowych, wysokiego poziomu 
ochrony graczy, szczególnie w przypadku 
osób nieletnich i innych osób szczególnie 
podatnych na ryzyko związane z grami 
hazardowymi, wsparcia mechanizmów, 
które zarówno na szczeblu UE, jak i 
krajowym, wspierają zwalczanie 
cyberprzestępczości, oszustw oraz reklamy 
wprowadzającej w błąd, i ostatecznie 
doprowadzić do ustanowienia ram dla 
zasad i przepisów zapewniających równą 
ochronę konsumentów w całej UE;

Or. en

Poprawka 176
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
dyrektywy dotyczącej takich norm 
minimalnych, jeśli nie uda się osiągnąć 
innego porozumienia; w razie potrzeby 
należy również rozważyć pogłębienie 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi;

skreślony

Or. fr

Poprawka 177
Damien Abad

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
dyrektywy dotyczącej takich norm 
minimalnych, jeśli nie uda się osiągnąć 
innego porozumienia; w razie potrzeby 
należy również rozważyć pogłębienie 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi;

10. wzywa Komisję do rozważenia 
wszystkich dostępnych możliwości w celu 
opracowania takich norm minimalnych, 
jeśli nie uda się osiągnąć innego 
porozumienia; w razie potrzeby należy 
również rozważyć pogłębienie współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi;

Or. fr

Poprawka 178
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
dyrektywy dotyczącej takich norm 
minimalnych, jeśli nie uda się osiągnąć 

10. wzywa Komisję do zaproponowania i 
uproszczenia odpowiednich środków 
współpracy państw członkowskich w 
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innego porozumienia; w razie potrzeby 
należy również rozważyć pogłębienie 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi;

ramach TFUE; należy również rozważyć 
pogłębienie współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi; podkreśla, że 
ściślejsza współpraca jest niezbędna 
szczególnie w kontekście ochrony 
konsumentów i zwalczania operatorów 
działających niezgodnie z prawem;

Or. en

Poprawka 179
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
dyrektywy dotyczącej takich norm 
minimalnych, jeśli nie uda się osiągnąć 
innego porozumienia; w razie potrzeby 
należy również rozważyć pogłębienie 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi;

10. wzywa Komisję do ułatwienia 
wymiany sprawdzonych rozwiązań w 
dziedzinie zwalczania uzależnienia od 
hazardu i oszustw pomiędzy właściwymi 
władzami państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 180
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
dyrektywy dotyczącej takich norm 
minimalnych, jeśli nie uda się osiągnąć 
innego porozumienia; w razie potrzeby 
należy również rozważyć pogłębienie 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi;

10. wzywa Komisję do promowania 
poszerzania współpracy w dziedzinach 
związanych z grami hazardowymi 
oferowanymi w Internecie pomiędzy 
organami regulacyjnymi państw 
członkowskich, bez naruszania zasady 
pomocniczości; 
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Or. pt

Poprawka 181
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
dyrektywy dotyczącej takich norm 
minimalnych, jeśli nie uda się osiągnąć 
innego porozumienia; w razie potrzeby 
należy również rozważyć pogłębienie
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi;

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
odpowiednich środków współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi w 
kontekście TFUE, jeśli nie uda się 
osiągnąć innego porozumienia;

Or. en

Poprawka 182
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
dyrektywy dotyczącej takich norm 
minimalnych, jeśli nie uda się osiągnąć 
innego porozumienia; w razie potrzeby 
należy również rozważyć pogłębienie 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi;

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
odpowiednich środków współpracy państw 
członkowskich w kontekście TFUE, jeśli 
nie uda się osiągnąć innego porozumienia;
w razie potrzeby należy również rozważyć 
pogłębienie współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 183
Ramon Tremosa i Balcells
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
dyrektywy dotyczącej takich norm 
minimalnych, jeśli nie uda się osiągnąć 
innego porozumienia; w razie potrzeby 
należy również rozważyć pogłębienie 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi;

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
dyrektywy dotyczącej takich norm, jeśli 
nie uda się osiągnąć innego porozumienia; 
w razie potrzeby należy również rozważyć 
pogłębienie współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. es

Poprawka 184
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
dyrektywy dotyczącej takich norm 
minimalnych, jeśli nie uda się osiągnąć 
innego porozumienia; w razie potrzeby 
należy również rozważyć pogłębienie 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi;

10. wzywa Komisję do zaproponowania 
dyrektywy dotyczącej takich norm 
minimalnych, jeśli nie uda się osiągnąć 
innego porozumienia; w razie potrzeby 
należy również rozważyć pogłębienie 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi, aby wypracować bardziej 
jednolite podejście do prawa dotyczącego 
gier hazardowych do czasu przedłożenia 
wniosków przez Komisję;

Or. en

Poprawka 185
Simon Busuttil, Ashley Fox, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
kontrolowania warunków określonych 
przez państwa członkowskie oraz do 
nakładania kar za ich naruszanie;

11. wzywa Komisję, by jako strażnik 
Traktatów nadal skutecznie kontrolowała 
przestrzeganie prawa UE oraz nakładała 
kary za ich naruszanie;

Or. en

Poprawka 186
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
kontrolowania warunków określonych 
przez państwa członkowskie oraz do 
nakładania kar za ich naruszanie;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
kontrolowania warunków określonych 
przez państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 187
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
kontrolowania warunków określonych 
przez państwa członkowskie oraz do 
nakładania kar za ich naruszanie;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
kontrolowania warunków określonych 
przez państwa członkowskie oraz do 
nakładania kar finansowych za ich 
naruszanie;

Or. lt
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Poprawka 188
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
kontrolowania warunków określonych 
przez państwa członkowskie oraz do 
nakładania kar za ich naruszanie;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
kontrolowania warunków określonych 
przez państwa członkowskie oraz do 
nakładania kar finansowych za ich 
naruszanie;

Or. lt

Poprawka 189
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 11 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(1) uznaje prawo państw członkowskich 
do stosowania środków represji w 
przypadku nielegalnych ofert w zakresie 
gier hazardowych w Internecie; w 
kontekście zwiększenia efektywności 
zwalczania nielegalnych ofert w zakresie 
gier hazardowych w Internecie popiera 
wprowadzenie zasady regulacyjnej, na 
mocy której przedsiębiorstwo hazardowe 
może operować (lub ubiegać się o 
wymagane zezwolenie krajowe) w danym 
państwie członkowskim tylko wówczas, 
gdy jego działalność nie jest niezgodna z 
prawem innego państwa członkowskiego 
UE;

Or. en



PE469.976v01-00 94/135 AM\874500PL.doc

PL

Poprawka 190
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 11 – litera a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) uznaje prawo państw członkowskich do 
stosowania szerokiego wachlarza środków 
represji w przypadku nielegalnych ofert w 
zakresie gier hazardowych w Internecie; 
w kontekście zwiększenia efektywności 
zwalczania na szczeblu UE nielegalnych 
ofert w zakresie gier hazardowych w 
Internecie wzywa do wprowadzenia 
zasady regulacyjnej, na mocy której 
przedsiębiorstwo hazardowe może 
operować (lub ubiegać się o zezwolenie 
krajowe) w danym państwie członkowskim 
tylko wówczas, gdy jego działalność nie 
jest niezgodna z prawem innego państwa 
członkowskiego UE;

Or. en

Poprawka 191
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uznaje prawo państw członkowskich 
do stosowania szerokiego wachlarza 
środków represji w przypadku 
nielegalnych ofert w zakresie gier 
hazardowych w Internecie; w kontekście 
zwiększenia efektywności zwalczania 
nielegalnych ofert w zakresie gier 
hazardowych w Internecie popiera 
wprowadzenie zasady regulacyjnej, na 
mocy której przedsiębiorstwo hazardowe 
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może operować (lub ubiegać się o 
wymagane zezwolenie krajowe) w danym 
państwie członkowskim tylko wówczas, 
gdy jego działalność nie jest niezgodna z 
prawem innego państwa członkowskiego 
UE;

Or. en

Poprawka 192
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. nalega, by Komisja nadal prowadziła 
postępowanie wyjaśniające dotyczące 
możliwych niezgodności ustawodawstwa 
państw członkowskich w sprawie gier 
hazardowych (oferowanych w Internecie i 
poza nim) z TFUE oraz, jeżeli to 
konieczne, kontynuowała postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, które toczą się 
od 2008 r. w celu zapewnienia takiej 
zgodności;

Or. en

Poprawka 193
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp –12 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

–12. uważa, że ten regulowany obszar 
powinien obejmować między innymi: 
1) unijny system utworzony w celu 
właściwego i przejrzystego stosowania 
praktyki polegającej na niepowielaniu 
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kontroli, a także wymogów dotyczących 
operatorów, którzy pragną świadczyć 
usługi w innym państwie członkowskim; 
2) jednolite mechanizmy bezpieczeństwa 
zapewniające konsumentom dostęp do 
bezpiecznych produktów wysokiej jakości 
na regulowanym europejskim rynku gier 
hazardowych; 
3) ogólnoeuropejskie środki na rzecz 
silnej i skutecznej ochrony przed 
hazardem nieletnich, hazardem 
kompulsywnym, reklamą wprowadzającą 
w błąd, praniem pieniędzy i oszustwem;

Or. en

Poprawka 194
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zaniepokojony możliwym 
rozdrobnieniem europejskiego rynku gier 
hazardowych oferowanych w Internecie, 
które byłoby niekorzystne dla stworzenia 
legalnej oferty przede wszystkim w 
mniejszych państwach członkowskich;

skreślony

Or. en

Poprawka 195
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zaniepokojony możliwym 
rozdrobnieniem europejskiego rynku gier 

skreślony
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hazardowych oferowanych w Internecie, 
które byłoby niekorzystne dla stworzenia 
legalnej oferty przede wszystkim w 
mniejszych państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 196
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zaniepokojony możliwym 
rozdrobnieniem europejskiego rynku gier 
hazardowych oferowanych w Internecie, 
które byłoby niekorzystne dla stworzenia 
legalnej oferty przede wszystkim w 
mniejszych państwach członkowskich;

skreślony

Or. en

Poprawka 197
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zaniepokojony możliwym 
rozdrobnieniem europejskiego rynku gier 
hazardowych oferowanych w Internecie, 
które byłoby niekorzystne dla stworzenia 
legalnej oferty przede wszystkim w 
mniejszych państwach członkowskich;

12. jest zaniepokojony możliwym 
rozdrobnieniem europejskiego rynku gier 
hazardowych oferowanych w Internecie, 
które byłoby niekorzystne dla stworzenia 
legalnej oferty przede wszystkim w 
mniejszych państwach członkowskich; 
wzywa Komisję, by zachęcała do 
stwarzania równych szans, tak aby 
mniejsze państwa członkowskie mogły 
mieć taką samą pozycję jak ich więksi 
europejscy sąsiedzi, jeżeli chodzi o 
przyciąganie dostawców z innych państw 
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członkowskich w celu prowadzenia 
działalności na ich terytorium;

Or. en

Poprawka 198
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przypomina, że Komisja w swojej 
funkcji strażnika Traktatów ma 
obowiązek szybkiego podejmowania 
działań po otrzymaniu skarg w sprawie 
naruszenia swobód zagwarantowanych 
w Traktatach; wzywa zatem Komisję do 
szybkiego i systematycznego zajmowania 
się bieżącymi i nowymi postępowaniami w 
sprawie uchybień;

Or. en

Poprawka 199
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że rozdrobnienie sektora gier 
hazardowych wymaga europejskiego 
rozwiązania legislacyjnego i dlatego 
działania ustawodawcze na szczeblu 
krajowym są niewystarczające; jest 
zdania, że ukierunkowana regulacja 
mogłaby stanowić podstawę takiego 
europejskiego rozwiązania i zapewnić 
legalność świadczenia usług, a także 
ochronę konsumenta i gracza na rynku 
gier hazardowych;
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Or. en

Poprawka 200
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, koordynowanego przez 
Komisję Europejską, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko niekontrolowanemu 
czarnemu rynkowi; krajowe rozwiązania 
wyspowe są nieskuteczne zwłaszcza w 
kontekście identyfikacji graczy i 
zwalczania prania pieniędzy; za podstawę 
mogłoby posłużyć w tym celu sieć GREF 
oraz system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym;

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, przy udzieleniu im 
wystarczających uprawnień, 
koordynowanego przez Komisję 
Europejską, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko niekontrolowanemu 
czarnemu rynkowi; krajowe rozwiązania 
wyspowe są nieskuteczne zwłaszcza w 
kontekście identyfikacji graczy i 
zwalczania prania pieniędzy; za podstawę 
mogłyby posłużyć w tym celu sieć GREF, 
Europejska Platforma Organów 
Regulacyjnych oraz system wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym;

Or. de

Poprawka 201
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, koordynowanego przez 
Komisję Europejską, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko 

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, koordynowanego przez 
Komisję Europejską, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko czarnemu rynkowi; 
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niekontrolowanemu czarnemu rynkowi; 
krajowe rozwiązania wyspowe są 
nieskuteczne zwłaszcza w kontekście 
identyfikacji graczy i zwalczania prania 
pieniędzy; za podstawę mogłoby posłużyć 
w tym celu sieć GREF oraz system 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym;

krajowe rozwiązania wyspowe są 
nieskuteczne zwłaszcza w kontekście 
identyfikacji graczy i zwalczania prania 
pieniędzy; za podstawę mogłyby posłużyć 
w tym celu sieć GREF oraz system 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym;

Or. fr

Poprawka 202
Damien Abad, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, koordynowanego przez
Komisję Europejską, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko niekontrolowanemu 
czarnemu rynkowi; krajowe rozwiązania 
wyspowe są nieskuteczne zwłaszcza w 
kontekście identyfikacji graczy i 
zwalczania prania pieniędzy; za podstawę 
mogłoby posłużyć w tym celu sieć GREF 
oraz system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym;

13. jest zdania, że wprowadzenie w 
każdym państwie członkowskim organu 
regulacyjnego dysponującego 
wystarczającymi kompetencjami stanowi 
konieczny krok na drodze do 
skuteczniejszej współpracy regulacyjnej; 
wzywa w tym kontekście do silnego 
pogłębienia współpracy pomiędzy 
krajowymi organami regulacyjnymi, 
koordynowanego przez Komisję 
Europejską, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko niekontrolowanemu 
czarnemu rynkowi; za podstawę dla tego 
rodzaju współpracy administracyjnej 
mógłby posłużyć system wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym;

Or. fr

Poprawka 203
Christel Schaldemose
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, koordynowanego przez 
Komisję Europejską, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko 
niekontrolowanemu czarnemu rynkowi; 
krajowe rozwiązania wyspowe są 
nieskuteczne zwłaszcza w kontekście 
identyfikacji graczy i zwalczania prania 
pieniędzy; za podstawę mogłoby posłużyć 
w tym celu sieć GREF oraz system 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym;

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, przy zaangażowaniu 
Komisji Europejskiej, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko internetowym 
przedsiębiorstwom hazardowym, które 
działają w jednym lub kilku państwach 
członkowskich bez wymaganego 
zezwolenia krajowego; krajowe 
rozwiązania wyspowe są nieskuteczne 
zwłaszcza w kontekście zwalczania prania 
pieniędzy, oszustw przy przyjmowaniu 
zakładów i innych, a często przestępczości 
zorganizowanej; wskazuje na dyskusje w 
Radzie dotyczące tego, czy i w jaki sposób 
system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym mógłby przyczynić się do 
bardziej efektywnej współpracy krajowych 
organów regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 204
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, koordynowanego przez 
Komisję Europejską, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko niekontrolowanemu 
czarnemu rynkowi; krajowe rozwiązania 
wyspowe są nieskuteczne zwłaszcza w 
kontekście identyfikacji graczy i 
zwalczania prania pieniędzy; za podstawę 

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, ułatwianego przez Komisję 
Europejską, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko niekontrolowanemu 
czarnemu rynkowi; krajowe rozwiązania 
wyspowe mogą nie być skuteczne 
zwłaszcza w kontekście identyfikacji 
graczy i zwalczania prania pieniędzy; za 
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mogłoby posłużyć w tym celu sieć GREF 
oraz system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym;

podstawę mogłyby posłużyć w tym celu 
sieć GREF oraz system wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 205
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, koordynowanego przez 
Komisję Europejską, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko 
niekontrolowanemu czarnemu rynkowi; 
krajowe rozwiązania wyspowe są 
nieskuteczne zwłaszcza w kontekście 
identyfikacji graczy i zwalczania prania 
pieniędzy; za podstawę mogłoby posłużyć 
w tym celu sieć GREF oraz system 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym;

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, przy zaangażowaniu 
Komisji Europejskiej, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko internetowym 
przedsiębiorstwom hazardowym, które 
działają w jednym lub kilku państwach 
członkowskich bez wymaganego 
zezwolenia krajowego w odniesieniu do 
wszystkich oferowanych gier; krajowe 
rozwiązania wyspowe są nieskuteczne 
zwłaszcza w kontekście zwalczania prania 
pieniędzy, oszustw przy przyjmowaniu 
zakładów i innych, a często przestępczości 
zorganizowanej; wskazuje na dyskusje w 
Radzie dotyczące tego, czy i w jaki sposób 
system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym mógłby przyczynić się do 
bardziej efektywnej współpracy krajowych 
organów regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 206
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, koordynowanego przez 
Komisję Europejską, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko niekontrolowanemu 
czarnemu rynkowi; krajowe rozwiązania 
wyspowe są nieskuteczne zwłaszcza w 
kontekście identyfikacji graczy i 
zwalczania prania pieniędzy; za podstawę 
mogłoby posłużyć w tym celu sieć GREF 
oraz system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym;

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, koordynowanego przez 
Komisję Europejską, w celu opracowania 
wspólnych standardów, wymiany dobrych 
praktyk oraz wspólnego wystąpienia 
przeciwko niekontrolowanemu czarnemu 
rynkowi; krajowe rozwiązania wyspowe są 
nieskuteczne zwłaszcza w kontekście 
identyfikacji graczy i zwalczania prania 
pieniędzy; za podstawę mogłyby posłużyć 
w tym celu grupa analityczna –
Europejska Platforma Organów 
Regulacyjnych, sieć GREF oraz system 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym;

Or. fr

Poprawka 207
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, koordynowanego przez 
Komisję Europejską, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko 
niekontrolowanemu czarnemu rynkowi; 
krajowe rozwiązania wyspowe są 
nieskuteczne zwłaszcza w kontekście 
identyfikacji graczy i zwalczania prania 
pieniędzy; za podstawę mogłoby posłużyć 
w tym celu sieć GREF oraz system 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym;

13. wzywa zatem do silnego pogłębienia 
współpracy pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, przy zaangażowaniu 
Komisji Europejskiej, w celu opracowania 
wspólnych standardów oraz wspólnego 
wystąpienia przeciwko internetowym 
przedsiębiorstwom hazardowym, które 
działają w jednym lub kilku państwach 
członkowskich bez wymaganego 
zezwolenia krajowego w odniesieniu do 
wszystkich oferowanych gier; krajowe 
rozwiązania wyspowe są nieskuteczne 
zwłaszcza w kontekście zwalczania prania 
pieniędzy, oszustw przy przyjmowaniu 
zakładów i innych, a często przestępczości 
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zorganizowanej; za podstawę mogłyby
posłużyć w tym celu sieć GREF oraz 
system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 208
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa do stosowania bardziej 
skutecznych metod zwalczania 
przestępczości i prania pieniędzy; zaleca 
wprowadzenie zakazu pasywnego 
przechowywania pieniędzy na kontach 
hazardowych;

Or. fi

Poprawka 209
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku dotyczącego czwartej dyrektywy 
w sprawie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, która miałaby zastosowanie do 
wszystkich usług hazardowych 
oferowanych w Internecie; 

Or. it
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Poprawka 210
Mitro Repo

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że aby skutecznie zapobiegać 
problemowi uprawiania hazardu przez
dzieci, weryfikacja wieku klienta powinna 
odbywać się w ramach rygorystycznego 
procesu identyfikacji i kontroli przed 
rozpoczęciem jakiejkolwiek gry (w tym gry 
przy użyciu darmowych pieniędzy lub 
falsyfikatów);

Or. en

Poprawka 211
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. nalega w tym kontekście na przyjęcie 
wspólnych norm w celu ochrony osób 
poniżej osiemnastego roku życia, 
obejmujących nakładanie obowiązkowych 
ograniczeń na transakcje finansowe 
przeprowadzane przy wykorzystaniu form 
płatności, na podstawie informacji 
dotyczących tożsamości klienta 
(blokowanie przelewów z rachunków i 
kart płatniczych należących do osób 
poniżej osiemnastego roku życia) oraz na 
przelewy środków między kontami 
hazardowymi na stronach internetowych, 
na których oferowane są gry hazardowe, 
jak również na podejmowanie innych 
działań;

Or. cs
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Poprawka 212
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 13b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. nalega w tym kontekście na przyjęcie 
wspólnych norm, zgodnie z którymi 
operatorzy mieliby prawny obowiązek 
zamieszczania na stronach internetowych, 
na których oferowane są gry hazardowe, 
informacji, że uprawnianie hazardu przez 
osoby poniżej osiemnastego roku życia jest 
nielegalne, na przekazywanie informacji 
na temat zachowań wysokiego ryzyka i 
hazardu kompulsywnego oraz na 
zamieszczanie danych kontaktowych 
krajowych specjalistycznych organów 
doradczych oraz instytucji opieki 
zdrowotnej oferujących leczenie w 
zakresie hazardu kompulsywnego;

Or. cs

Poprawka 213
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zgromadzenia i 
opublikowania danych statystycznych 
dotyczących rynków gier hazardowych 
oferowanych w Internecie oraz 
uzależnienia od hazardu w UE;

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zgromadzenia i 
opublikowania danych statystycznych 
dotyczących rynków gier hazardowych 
oferowanych w Internecie oraz 
uzależnienia od hazardu w UE; wzywa do 
stosowania skutecznych metod przy 
rozwiązywaniu problemu hazardu, między 
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innymi w oparciu o zakazy uprawiania 
gier hazardowych i obowiązkowe limity 
wydatków w danym okresie, ustalane 
jednak przez samego klienta; podkreśla 
ponadto, że jeżeli limit wydatków ma 
zostać podniesiony, to zanim zacznie on 
obowiązywać, powinno mieć zastosowanie 
opóźnienie czasowe;

Or. fi

Poprawka 214
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zgromadzenia i 
opublikowania danych statystycznych 
dotyczących rynków gier hazardowych 
oferowanych w Internecie oraz 
uzależnienia od hazardu w UE;

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zgromadzenia i 
opublikowania danych statystycznych 
dotyczących rynków gier hazardowych 
oferowanych w Internecie oraz 
uzależnienia od hazardu w UE; podkreśla 
zapotrzebowanie na pochodzące z 
niezależnych źródeł dane statystyczne 
dotyczące uzależnienia od hazardu;

Or. en

Poprawka 215
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zgromadzenia i 
opublikowania danych statystycznych 
dotyczących rynków gier hazardowych 
oferowanych w Internecie oraz 

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zgromadzenia i 
opublikowania danych statystycznych 
dotyczących rynków gier hazardowych 
oferowanych w ramach wszystkich 
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uzależnienia od hazardu w UE; kanałów (internetowych i 
pozainternetowych) oraz uzależnienia od 
hazardu, tak aby opracować 
wszechstronne dane na temat całego 
rynku gier hazardowych w UE;

Or. en

Poprawka 216
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zgromadzenia i 
opublikowania danych statystycznych 
dotyczących rynków gier hazardowych 
oferowanych w Internecie oraz 
uzależnienia od hazardu w UE;

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skoncentrowania się na 
badaniach analizujących przypadki, 
powstawanie i leczenie uzależnienia od 
hazardu, do zgromadzenia i opublikowania 
danych statystycznych dotyczących 
rynków gier hazardowych oferowanych w 
Internecie oraz uzależnienia od hazardu w 
UE;

Or. cs

Poprawka 217
Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zgromadzenia i 
opublikowania danych statystycznych 
dotyczących rynków gier hazardowych 
oferowanych w Internecie oraz 
uzależnienia od hazardu w UE;

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapoznania się z 
analizami przeprowadzonymi już w tej 
dziedzinie, a ponadto do zgromadzenia i 
opublikowania danych statystycznych 
dotyczących rynków gier hazardowych 
oferowanych w Internecie oraz 
uzależnienia od hazardu w UE;
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Or. en

Poprawka 218
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa jednocześnie krajowe organy 
regulacyjne do podjęcia współpracy z 
Komisją przy przeprowadzaniu wstępnych 
gospodarczych i prawnych analiz 
porównawczych sytuacji w poszczególnych 
państwach członkowskich UE, w ramach 
których badany jest wpływ gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
na zdrowie publiczne, budżety i prawa 
osób trzecich (w szczególności osób 
pozostających na utrzymaniu oraz 
wierzycieli); 

Or. cs

Poprawka 219
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina, że państwa 
członkowskie mają prawo wykluczyć z 
sektora gier hazardowych podmioty 
prywatne ukierunkowane na zysk i mogą 
ograniczyć działalność hazardową do 
podmiotów publicznych i tych o 
charakterze dobroczynnym;

Or. en
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Poprawka 220
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do przeprowadzenia
przeglądu i rozszerzenia zakresu 
stosowania dyrektywy 2005/60/WE1

dotyczącej prania pieniędzy na wszystkie 
gry hazardowe oferowane w Internecie;

Or. fr

Poprawka 221
Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zauważa, że zgodnie z niedawno 
opublikowaną analizą1 rynek gier 
hazardowych został określony jako sektor, 
w którym najczęściej odczuwalny jest brak 
alternatywnego systemu rozwiązywania 
sporów; sugeruje zatem, by krajowe 
agencje regulacyjne mogły ustanawiać 
alternatywne systemy rozwiązywania 
sporów w przypadku sektora gier 
hazardowych oferowanych w Internecie;

Or. de

Poprawka 222
Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Mitro Repo
                                               
1 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15–36.
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Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zaleca wprowadzenie 
ogólnoeuropejskich jednolitych norm 
minimalnych w zakresie identyfikacji 
elektronicznej; uważa, że rejestracja 
powinna przebiegać w sposób 
umożliwiający ustalenie tożsamości 
gracza, a jednocześnie zapewniający 
graczowi maksymalnie jedno konto 
hazardowe w jednym przedsiębiorstwie 
hazardowym;

Or. fi

Poprawka 223
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca uwagę na koszty bezpośrednie 
ponoszone przez systemy opieki 
zdrowotnej w związku z leczeniem 
hazardu kompulsywnego i dlatego wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia 
specjalistycznego dalszego leczenia w 
ramach opieki ambulatoryjnej, tak aby w 
jak największym możliwym stopniu 
zmniejszyć odsetek nawrotów w 
uzależnieniu od hazardu;

Or. cs

Poprawka 224
Zigmantas Balčytis
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Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa do ściślejszej współpracy 
między państwami członkowskimi UE, 
Europolem i Eurojust w zwalczaniu 
nielegalnych gier hazardowych, oszustw, 
prania pieniędzy i innych przestępstw 
finansowych w dziedzinie gier 
hazardowych oferowanych w Internecie;

Or. en

Poprawka 225
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. ponownie przypomina Komisji o 
znaczeniu przekazywania dochodów z 
loterii na akcje sportowe i żywnościowe 
oraz nalega, by zaproponowała ona środki 
ukierunkowane na zachowanie tej funkcji 
społecznej; w związku z tym przypomina o 
konkluzjach Rady z dnia 10 grudnia 2010 
r.;

Or. en

Poprawka 226
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Śródtytuł trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Gry hazardowe i sport Gry hazardowe i sport – potrzeba 
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zapewnienia uczciwości

Or. fr

Poprawka 227
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Śródtytuł trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Gry hazardowe i sport Gry hazardowe i sport, działalność 
dobroczynna oraz prowadzona w interesie 
ogólnym

Or. en

Poprawka 228
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. stwierdza, że zakłady bukmacherskie, a 
zwłaszcza obstawianie wyników zawodów 
w mniej popularnych dyscyplinach 
sportowych, mogą zagrażać integralności
sportu; jest zatem zdania, że należy karać 
za oszustwa sportowe i oszustwa w 
zakładach bukmacherskich w całej 
Europie;

16. stwierdza, że zakłady bukmacherskie, a 
zwłaszcza obstawianie wyników zawodów 
w mniej popularnych dyscyplinach 
sportowych, mogą zagrażać uczciwości
sportu; jest zatem zdania, że należy 
opracować wspólną definicję oszustw 
sportowych i karać za oszustwa w 
zakładach bukmacherskich w całej 
Europie;

Or. en

Poprawka 229
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Piotr Borys, Sophie Auconie
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. stwierdza, że zakłady bukmacherskie, 
a zwłaszcza obstawianie wyników
zawodów w mniej popularnych 
dyscyplinach sportowych, mogą zagrażać
integralności sportu; jest zatem zdania, że 
należy karać za oszustwa sportowe i 
oszustwa w zakładach bukmacherskich w 
całej Europie;

16. stwierdza, że chociaż ryzyko oszustw w 
zawodach sportowych istniało od zawsze, 
to zwiększyło się ono z chwilą pojawienia 
się sektora zakładów bukmacherskich on-
line; podkreśla, że ryzyko to występuje
zwłaszcza w przypadku zawodów w mniej 
popularnych dyscyplinach sportowych, 
stanowiąc w związku z tym zagrożenie dla 
uczciwości sportu; jest zatem zdania, że 
należy karać za oszustwa sportowe i 
oszustwa w zakładach bukmacherskich w 
całej Europie;

Or. fr

Poprawka 230
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. stwierdza, że zakłady bukmacherskie, 
a zwłaszcza obstawianie wyników 
zawodów w mniej popularnych 
dyscyplinach sportowych, mogą zagrażać 
integralności sportu; jest zatem zdania, że 
należy karać za oszustwa sportowe i 
oszustwa w zakładach bukmacherskich w 
całej Europie;

16. potwierdza swój pogląd, że 
rozpowszechnianie transgranicznych 
internetowych zakładów bukmacherskich 
może stanowić zagrożenie dla uczciwości
sportu; podkreśla, że utrzymanie 
wiarygodności i uczciwości imprez 
sportowych ma kluczowe znaczenie dla 
sportu; uważa, że Unia Europejska musi 
odgrywać bardziej znaczącą rolę w 
ochronie uczciwości sportu, a cel ten 
powinien być realizowany przez wszystkie 
zainteresowane strony; wzywa zatem do 
utworzenia europejskiej agencji ds. 
uczciwości i fair play w sporcie zgodnie z 
art. 6, 83 i 165 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej i 
powierzenia jej konkretnych uprawnień w 
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zakresie promowania edukacji graczy oraz 
koordynowania działań przeciwko 
oszustwom i korupcji w sporcie poprzez 
dzielenie się informacjami i 
doświadczeniem, a także stosowanie 
wspólnych definicji przestępstw oraz 
sankcji za oszustwa sportowe i oszustwa w 
zakładach bukmacherskich;

Or. en

Poprawka 231
Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. stwierdza, że zakłady bukmacherskie, a 
zwłaszcza obstawianie wyników zawodów 
w mniej popularnych dyscyplinach 
sportowych, mogą zagrażać integralności
sportu; jest zatem zdania, że należy karać 
za oszustwa sportowe i oszustwa w 
zakładach bukmacherskich w całej 
Europie;

16. stwierdza, że nielegalne zakłady 
bukmacherskie, a zwłaszcza obstawianie 
wyników zawodów w mniej popularnych 
dyscyplinach sportowych, mogą zagrażać 
uczciwości sportu; jest zatem zdania, że 
należy opracować wspólne definicje 
oszustw sportowych i oszustw w zakładach 
bukmacherskich oraz karać za takie
oszustwa w całej Europie;

Or. it

Poprawka 232
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. stwierdza, że zakłady bukmacherskie, a 
zwłaszcza obstawianie wyników zawodów 
w mniej popularnych dyscyplinach 

16. stwierdza, że zakłady bukmacherskie w 
sporcie mogą zagrażać uczciwości sportu; 
podtrzymuje zatem swoją opinię, że 
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sportowych, mogą zagrażać integralności
sportu; jest zatem zdania, że należy karać 
za oszustwa sportowe i oszustwa w 
zakładach bukmacherskich w całej 
Europie;

zakłady bukmacherskie w sporcie to 
forma wykorzystywania zawodów 
sportowych w celach komercyjnych i 
zaleca zdefiniowanie praw organizatorów 
imprez sportowych w prawie europejskim i 
krajowym, a także rozszerzenie 
współpracy między władzami sportowymi 
oraz właściwymi krajowymi organami 
ścigania;

Or. de

Poprawka 233
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. stwierdza, że zakłady bukmacherskie, a 
zwłaszcza obstawianie wyników zawodów 
w mniej popularnych dyscyplinach 
sportowych, mogą zagrażać integralności
sportu; jest zatem zdania, że należy karać 
za oszustwa sportowe i oszustwa w 
zakładach bukmacherskich w całej 
Europie;

16. stwierdza, że zakłady bukmacherskie, a 
zwłaszcza obstawianie wyników oraz 
części wyników zawodów w mniej 
popularnych dyscyplinach sportowych, 
mogą zagrażać uczciwości sportu; jest 
zatem zdania, że należy karać za oszustwa 
sportowe i oszustwa w zakładach 
bukmacherskich w całej Europie;

Or. cs

Poprawka 234
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. stwierdza, że zakłady bukmacherskie, a 
zwłaszcza obstawianie wyników zawodów 
w mniej popularnych dyscyplinach 

16. stwierdza, że zakłady bukmacherskie, a 
zwłaszcza obstawianie wyników zawodów 
w mniej popularnych dyscyplinach 
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sportowych, mogą zagrażać integralności 
sportu; jest zatem zdania, że należy karać 
za oszustwa sportowe i oszustwa w 
zakładach bukmacherskich w całej 
Europie;

sportowych, mogą zagrażać uczciwości 
sportu; jest zatem zdania, że należy karać 
za oszustwa sportowe i oszustwa w 
zakładach bukmacherskich w całej 
Europie; wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia odpowiedzialności karnej 
za tego rodzaju oszustwa, aby skutecznie 
karać za manipulacje w zakładach i 
manipulacje wynikami sportowymi;

Or. fr

Poprawka 235
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. stwierdza, że zakłady bukmacherskie, a 
zwłaszcza obstawianie wyników zawodów 
w mniej popularnych dyscyplinach 
sportowych, mogą zagrażać integralności
sportu; jest zatem zdania, że należy karać 
za oszustwa sportowe i oszustwa w 
zakładach bukmacherskich w całej 
Europie;

16. stwierdza, że zakłady bukmacherskie, 
obstawianie wyników zawodów zarówno 
w mniej popularnych dyscyplinach 
sportowych, jak i w głównych imprezach, 
mogą zagrażać uczciwości sportu; jest 
zatem zdania, że należy surowiej karać za 
oszustwa sportowe i oszustwa w zakładach 
bukmacherskich w całej Europie;

Or. it

Poprawka 236
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. ocenia w związku z tym, że należy 
opracować na szczeblu europejskim 
wspólną definicję oszustwa w sporcie oraz 
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włączyć tego rodzaju oszustwa do prawa 
karnego we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 237
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie edukacji w 
sporcie i nalega, by państwa członkowskie 
i federacje sportowe zapewniały 
wprowadzanie przepisów dotyczących 
zakładów bukmacherskich w sporcie oraz 
pełne informowanie graczy zarówno na 
poziomie zawodowym, jak i amatorskim;

Or. en

Poprawka 238
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Piotr Borys, Sophie Auconie, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. potwierdza swoje stanowisko, zgodnie 
z którym zakłady bukmacherskie stanowią 
formę komercyjnego wykorzystania 
zawodów sportowych, i zaleca, aby 
Komisja Europejska oraz państwa 
członkowskie zabezpieczyły zawody 
sportowe przed wszelkim nieuprawnionym 
wykorzystaniem komercyjnym, zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie „prawa do 
zawierania zakładów” i uznanie praw 
własności intelektualnej organizacji 



AM\874500PL.doc 119/135 PE469.976v01-00

PL

sportowych do organizowanych przez nie 
zawodów, nie tylko w celu zapewnienia 
sprawiedliwego zwrotu finansowego z 
korzyścią dla sportu zawodowego i 
amatorskiego na wszystkich poziomach, 
lecz także jako instrumentu 
umożliwiającego walkę z oszustwami w 
sporcie, a zwłaszcza ze zjawiskiem 
ustawiania wyników;

Or. fr

Poprawka 239
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie edukacji w 
sporcie i wzywa państwa członkowskie i 
federacje sportowe, by zapewniały 
wprowadzanie przepisów regulujących 
zakłady bukmacherskie w sporcie oraz 
pełne informowanie o tych przepisach 
graczy zarówno na poziomie zawodowym, 
jak i amatorskim;

Or. it

Poprawka 240
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. odnotowuje, że kilka państw 
europejskich przyjęło już rygorystyczne 
ustawodawstwo przeciwdziałające praniu 
pieniędzy poprzez sportowe zakłady 
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bukmacherskie, oszustwom w sporcie 
(klasyfikując je jako konkretny czyn 
zabroniony pod groźbą kary) oraz 
konfliktom interesów bukmacherów i 
klubów sportowych, zespołów, a także 
czynnych sportowców;

Or. en

Poprawka 241
Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wyraża zaniepokojenie związkami 
organizacji przestępczych z rozwojem 
procederu ustawiania wyników w 
kontekście internetowych zakładów 
bukmacherskich oraz wykorzystywaniem 
uzyskiwanych dzięki temu zysków na inne 
rodzaje działalności przestępczej;

Or. en

Poprawka 242
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do zbadania 
sposobów rutynowego wykorzystywania 
dochodów z bukmacherskich zakładów 
sportowych na ochronę uczciwości 
zawodów sportowych przed 
manipulacjami bukmacherskimi, uznając 
jednocześnie, że żaden mechanizm 
finansowania nie powinien prowadzić do 
sytuacji, w której korzyści czerpałyby tylko 
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nieliczne dyscypliny sportu zawodowego 
objęte powszechnymi transmisjami 
telewizyjnymi, podczas gdy w przypadku 
innych dyscyplin sportu, a szczególnie 
sportu masowego, finansowanie 
uzyskiwane dzięki sportowym zakładom 
bukmacherskim malałoby;

Or. en

Poprawka 243
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. jest zdania, że w celu ochrony 
uczciwości w sporcie należy też przede 
wszystkim rozwijać zapobieganie 
zagrożeniom związanym z grami 
hazardowymi i zakładami on-line; 
zachęca w związku z tym Komisję i 
państwa członkowskie do przedstawienia 
propozycji mających na celu podniesienie 
poziomu świadomości sportowców i 
konsumentów od najmłodszych lat i na 
wszystkich poziomach (amatorskich i 
zawodowych);

Or. fr

Poprawka 244
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. odnotowuje, że internetowi 
operatorzy licencjonowani w UE 
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odgrywają już rolę w kontekście 
identyfikacji potencjalnych przypadków 
korupcji w sporcie;

Or. en

Poprawka 245
Toine Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 
sposób organizatorzy zawodów i imprez 
sportowych mogą uzyskiwać uczciwe 
dochody z zakładów dotyczących tych 
zawodów i imprez, w związku z czym 
powinni otrzymać prawa własności 
intelektualnej do tych zawodów i imprez, 
na przykład w jakiejś formie prawa do 
wizerunku;

Or. nl

Poprawka 246
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 16b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. zachęca do nawiązania ścisłej 
współpracy między organami wymiaru 
sprawiedliwości państw członkowskich a 
organizacjami sportowymi, 
umożliwiającej systematyczną i skuteczną 
wymianę informacji;

Or. fr
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Poprawka 247
Damien Abad, Piotr Borys, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 16b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. stwierdza, że należy opracować 
instrumenty służące zacieśnieniu 
transgranicznej współpracy policyjnej i 
sądowej oraz rozważyć ustrukturyzowaną 
współpracę z organizatorami zawodów 
sportowych, w celu ułatwienia wymiany 
informacji między sportowymi organami 
dyscyplinarnymi a organami publicznymi 
zajmującymi się dochodzeniem i 
ściganiem, np. poprzez stworzenie sieci i 
krajowych punktów kontaktowych 
odpowiedzialnych za kwestie ustawiania 
wyników;

Or. fr

Poprawka 248
Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 16b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję Europejską do ułatwiania 
współpracy politycznej obejmującej 
wszystkie właściwe władze państw 
członkowskich, szczególnie w związku z 
zapobieganiem, wykrywaniem i badaniem 
ustawiania wyników w kontekście 
sportowych zakładów bukmacherskich;

Or. en
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Poprawka 249
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Sophie Auconie, Konstantinos Poupakis, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 16c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. wzywa do tego, aby państwa 
członkowskie dopilnowały wprowadzenia 
zakazu oszustwa polegającego na 
manipulacji wynikami w celu osiągnięcia 
korzyści finansowej lub innej, poprzez 
ustanowienie sankcji karnych za wszelkie 
naruszenia uczciwości zawodów, także w 
odniesieniu do zakładów;

Or. fr

Poprawka 250
Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 16c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. zachęca państwa członkowskie i 
Komisję Europejską do ułatwiania 
współpracy sądowej krajowych organów 
śledczych i ścigania w związku z 
ustawianiem wyników; w tym kontekście 
wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia możliwości powołania 
specjalnych służb ścigania zajmujących 
się przede wszystkim badaniem 
przypadków ustawiania wyników;

Or. en
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Poprawka 251
Damien Abad, Santiago Fisas Ayxela, Andreas Schwab, Sophie Auconie, Konstantinos 
Poupakis, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 16d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16d. podkreśla znaczenie edukacji w 
sporcie i zachęca państwa członkowskie
oraz związki sportowe do ogłoszenia 
jasnych przepisów dotyczących zakładów 
bukmacherskich oraz do odpowiedniego 
informowania i edukowania graczy 
zawodowych i amatorskich;

Or. fr

Poprawka 252
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. ma świadomość istotnego znaczenia 
wkładu dochodów z gier hazardowych na 
rzecz finansowania sportu w państwach 
członkowskich; dalszy rozwój rynku gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
nie powinien zatem doprowadzić do 
zmniejszenia finansowania sportu;

17. ma świadomość istotnego znaczenia 
wkładu dochodów z gier hazardowych na 
rzecz finansowania sportu, działań 
dobroczynnych i działań prowadzonych w 
interesie ogólnym w państwach 
członkowskich; dalszy rozwój rynku gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
nie powinien zatem doprowadzić do 
zmniejszenia finansowania sportu oraz 
działalności dobroczynnej;

Or. en

Poprawka 253
Andreas Schwab
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. ma świadomość istotnego znaczenia 
wkładu dochodów z gier hazardowych na 
rzecz finansowania sportu w państwach 
członkowskich; dalszy rozwój rynku gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
nie powinien zatem doprowadzić do 
zmniejszenia finansowania sportu;

17. ma świadomość szczególnie istotnego 
znaczenia wkładu dochodów z gier 
hazardowych na rzecz finansowania sportu 
na wszystkich szczeblach zawodowych i 
amatorskich w państwach członkowskich; 
zaleca zatem zapewnienie przekazywania 
przez organizatorów zakładów 
bukmacherskich w sporcie odpowiednich 
środków finansowych z korzyścią dla 
sportu;

Or. de

Poprawka 254
Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. ma świadomość istotnego znaczenia 
wkładu dochodów z gier hazardowych na 
rzecz finansowania sportu w państwach 
członkowskich; dalszy rozwój rynku gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
nie powinien zatem doprowadzić do 
zmniejszenia finansowania sportu;

17. ma świadomość istotnego znaczenia 
wkładu dochodów z gier hazardowych na 
rzecz finansowania sportu w państwach 
członkowskich; dalszy rozwój rynku gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
nie powinien zatem doprowadzić do 
zmniejszenia finansowania sportu; ocenia, 
że należy rozważyć alternatywne 
rozwiązania dotyczące finansowania, 
angażujące bukmacherów; wzywa do 
opracowania zrównoważonych rozwiązań, 
które powinny przynosić korzyść zarówno 
bukmacherom, jak i ruchowi sportowemu;

Or. fr
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Poprawka 255
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. ma świadomość istotnego znaczenia 
wkładu dochodów z gier hazardowych na 
rzecz finansowania sportu w państwach 
członkowskich; dalszy rozwój rynku gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
nie powinien zatem doprowadzić do 
zmniejszenia finansowania sportu;

17. ma świadomość istotnego znaczenia 
wkładu dochodów z gier hazardowych na 
rzecz finansowania sportu w państwach 
członkowskich; uważa, że takie dochody 
należy w pierwszej kolejności przekazywać 
mniej zamożnym federacjom sportowym, 
przeznaczać je na dyscypliny sportu 
amatorskiego oraz promocję sportu w 
szkołach i wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych; dalszemu rozwojowi 
rynku gier hazardowych oferowanych w 
Internecie powinna zatem towarzyszyć 
lepsza dystrybucja środków na 
finansowanie sportu;

Or. it

Poprawka 256
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. ma świadomość istotnego znaczenia 
wkładu dochodów z gier hazardowych na 
rzecz finansowania sportu w państwach 
członkowskich; dalszy rozwój rynku gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
nie powinien zatem doprowadzić do 
zmniejszenia finansowania sportu;

17. ma świadomość istotnego znaczenia 
wkładu dochodów z gier hazardowych na 
rzecz finansowania sportu w państwach 
członkowskich; dalszy rozwój rynku gier 
hazardowych oferowanych w Internecie 
nie powinien zatem doprowadzić do 
zmniejszenia finansowania sportu lub 
finansowania programów dotyczących 
zapobiegania i leczenia w przypadku 
powodującego problemy i patologicznego 
hazardu, a także programów badań;
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Or. es

Poprawka 257
Simon Busuttil

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do dokonania oceny 
możliwości w zakresie niezależnego 
funkcjonowania modelu finansowania 
sportu przy jak najmniejszym obciążeniu 
przemysłu hazardowego, tak aby zapewnić 
zrównoważony model finansowania 
imprez sportowych;

Or. en

Poprawka 258
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. jest zdania, że należy koniecznie 
uznać prawo własności organizatorów 
zawodów sportowych do organizowanych 
przez nich imprez, w celu ochrony 
zawodów przed wszelkim nieuprawnionym 
wykorzystaniem komercyjnym ze strony 
dostawców usług w zakresie gier 
hazardowych oferowanych w Internecie, 
jak również w celu zapewnienia 
organizatorom zawodów sprawiedliwego 
zwrotu finansowego z zysków 
zrealizowanych przez dostawców usług;

Or. fr
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Poprawka 259
Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wskazuje, że należy uznać, iż 
organizatorom wyścigów konnych 
przysługują prawa do informacyjnych baz 
danych dotyczących organizowanych 
przez nich gonitw;

Or. en

Poprawka 260
Liem Hoang Ngoc

Projekt rezolucji
Ustęp 17b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. podkreśla, że zawarcie prawnie 
wiążących umów między organizatorami 
zawodów sportowych a dostawcami usług 
w zakresie gier hazardowych oferowanych 
w Internecie umożliwiłoby zapewnienie 
bardziej zrównoważonych stosunków 
między dwiema stronami;

Or. fr

Poprawka 261
Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 17b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17b. uznaje konieczność zwrócenia uwagi 
na specyficzne warunki wstępne dotyczące 
wyścigów konnych, które odróżniają je od 
innych dyscyplin sportu objętych 
zakładami bukmacherskimi. Tradycje 
krajowe, a także wyjątkowe warunki 
wstępne dotyczące wyścigów konnych 
wymagają zapewnienia wystarczającej 
elastyczności działań w dziedzinie gier 
hazardowych podejmowanych na szczeblu 
UE, tak aby umożliwić stosowanie 
rozwiązań krajowych wykorzystujących 
model zakładów wzajemnych oraz 
stworzenie warunków dla rentownego 
sportu w Europie.

Or. en

Poprawka 262
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wskazuje na konieczność opracowania 
pragmatycznych rozwiązań w odniesieniu 
do reklamowania i sponsorowania imprez 
sportowych przez dostawców usług w 
zakresie gier hazardowych w Internecie; 
jest zdania, że należy opracować wspólne 
standardy reklamowe, które zapewniałyby 
odpowiednią ochronę słabych 
konsumentów, umożliwiając jednocześnie 
sponsorowanie imprez międzynarodowych, 
oraz że zakazy reklamy w każdy razie 
powinny spełniać swój cel;

18. wskazuje na konieczność opracowania 
pragmatycznych rozwiązań w odniesieniu 
do reklamowania i sponsorowania imprez 
sportowych przez dostawców usług w 
zakresie gier hazardowych w Internecie; 
jest zdania, że należy opracować wspólne 
standardy reklamowe, które z jednej strony 
zapewniałyby odpowiednią ochronę 
słabych konsumentów, a z drugiej 
regulowałyby też rynki, umożliwiając 
jednocześnie sponsorowanie imprez 
międzynarodowych, oraz że zakazy 
reklamy w każdy razie powinny spełniać 
swój cel;

Or. de
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Poprawka 263
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wskazuje na konieczność opracowania 
pragmatycznych rozwiązań w odniesieniu 
do reklamowania i sponsorowania imprez 
sportowych przez dostawców usług w 
zakresie gier hazardowych w Internecie; 
jest zdania, że należy opracować wspólne 
standardy reklamowe, które zapewniałyby 
odpowiednią ochronę słabych 
konsumentów, umożliwiając jednocześnie 
sponsorowanie imprez międzynarodowych, 
oraz że zakazy reklamy w każdym razie 
powinny spełniać swój cel;

18. podkreśla, że zakazy reklamowania 
usług w zakresie gier hazardowych 
oferowanych w Internecie w trakcie 
głównych imprez sportowych są 
nieskuteczne; podkreśla konieczność 
opracowania pragmatycznych rozwiązań w 
odniesieniu do reklamowania i 
sponsorowania imprez sportowych przez 
operatorów gier hazardowych w 
Internecie; wzywa do przyjęcia standardów 
reklamowych, które zapewniałyby 
odpowiednią ochronę słabych 
konsumentów, umożliwiając jednocześnie 
sponsorowanie imprez sportowych przez 
operatorów gier hazardowych 
oferowanych w Internecie;

Or. en

Poprawka 264
António Fernando Correia De Campos

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wskazuje na konieczność opracowania 
pragmatycznych rozwiązań w odniesieniu 
do reklamowania i sponsorowania imprez 
sportowych przez dostawców usług w 
zakresie gier hazardowych w Internecie; 
jest zdania, że należy opracować wspólne 
standardy reklamowe, które zapewniałyby 
odpowiednią ochronę słabych 

18. wskazuje na konieczność szanowania 
kompetencji państw członkowskich w 
zakresie regulacji usług związanych z 
grami hazardowymi oraz dopuszczalnych 
form promocji i reklamy;
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konsumentów, umożliwiając jednocześnie 
sponsorowanie imprez 
międzynarodowych, oraz że zakazy 
reklamy w każdy razie powinny spełniać 
swój cel;

Or. pt

Poprawka 265
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wskazuje na konieczność opracowania
pragmatycznych rozwiązań w odniesieniu 
do reklamowania i sponsorowania imprez 
sportowych przez dostawców usług w 
zakresie gier hazardowych w Internecie; 
jest zdania, że należy opracować wspólne 
standardy reklamowe, które zapewniałyby 
odpowiednią ochronę słabych 
konsumentów, umożliwiając jednocześnie 
sponsorowanie imprez międzynarodowych, 
oraz że zakazy reklamy w każdy razie 
powinny spełniać swój cel;

18. wskazuje na niedawne wyroki 
Trybunału Sprawiedliwości, w których 
stwierdza się, że aby zrealizować cel 
utrzymania hazardu pod kontrolą, 
uprawnieni organizatorzy gier 
hazardowych powinni zapewniać 
wiarygodną alternatywę dla 
nieregulowanych usług w zakresie gier 
hazardowych, co może wiązać się między 
innymi z pewną liczbą reklam i 
wykorzystaniem nowych technik 
marketingowych; jest zdania, że należy 
opracować wspólne standardy reklamowe, 
które zapewniałyby odpowiednią ochronę 
słabych konsumentów, umożliwiając 
jednocześnie sponsorowanie imprez 
międzynarodowych, oraz że zakazy 
reklamy w każdy razie powinny spełniać 
swój cel;

Or. de

Poprawka 266
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. wskazuje na konieczność opracowania 
pragmatycznych rozwiązań w odniesieniu 
do reklamowania i sponsorowania imprez 
sportowych przez dostawców usług w 
zakresie gier hazardowych w Internecie; 
jest zdania, że należy opracować wspólne 
standardy reklamowe, które zapewniałyby 
odpowiednią ochronę słabych 
konsumentów, umożliwiając jednocześnie 
sponsorowanie imprez międzynarodowych, 
oraz że zakazy reklamy w każdy razie 
powinny spełniać swój cel;

18. wskazuje na konieczność opracowania 
pragmatycznych rozwiązań w odniesieniu 
do reklamowania i sponsorowania imprez 
sportowych przez dostawców usług w 
zakresie gier hazardowych w Internecie; 
jest zdania, że należy opracować wspólne 
standardy reklamowe, które zapewniałyby 
odpowiednią ochronę konsumentów 
szczególnie podatnych na ryzyko związane 
z grami hazardowymi, umożliwiając 
jednocześnie sponsorowanie imprez 
międzynarodowych, oraz że zakazy 
reklamy w każdy razie powinny spełniać 
swój cel;

Or. fr

Poprawka 267
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wskazuje na konieczność opracowania 
pragmatycznych rozwiązań w odniesieniu 
do reklamowania i sponsorowania imprez 
sportowych przez dostawców usług w 
zakresie gier hazardowych w Internecie; 
jest zdania, że należy opracować wspólne 
standardy reklamowe, które zapewniałyby 
odpowiednią ochronę słabych 
konsumentów, umożliwiając jednocześnie 
sponsorowanie imprez 
międzynarodowych, oraz że zakazy 
reklamy w każdy razie powinny spełniać 
swój cel;

18. wskazuje na konieczność opracowania 
pragmatycznych rozwiązań w odniesieniu 
do reklamowania i sponsorowania imprez 
sportowych przez dostawców usług w 
zakresie gier hazardowych w Internecie; 
jest zdania, że należy opracować wspólne 
standardy reklamowe, które zapewniałyby 
odpowiednią ochronę słabych 
konsumentów oraz że rozwiązaniem 
mogłoby być zakazy niektórych form 
reklamy;

Or. it
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Poprawka 268
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wskazuje na konieczność opracowania 
pragmatycznych rozwiązań w odniesieniu 
do reklamowania i sponsorowania imprez 
sportowych przez dostawców usług w 
zakresie gier hazardowych w Internecie; 
jest zdania, że należy opracować wspólne 
standardy reklamowe, które zapewniałyby 
odpowiednią ochronę słabych 
konsumentów, umożliwiając jednocześnie 
sponsorowanie imprez międzynarodowych, 
oraz że zakazy reklamy w każdy razie 
powinny spełniać swój cel;

18. wskazuje na konieczność opracowania 
pragmatycznych rozwiązań w odniesieniu 
do reklamowania i sponsorowania imprez 
sportowych przez dostawców usług w 
zakresie gier hazardowych w Internecie; 
jest zdania, że należy opracować wspólne 
standardy reklamowe bazujące na 
kryteriach odpowiedzialnego uprawiania 
hazardu, umożliwiając jednocześnie 
sponsorowanie imprez międzynarodowych, 
oraz że zakazy reklamy w każdy razie 
powinny spełniać swój cel;

Or. es

Poprawka 269
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 18 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

uważa jednocześnie, że reklamowanie gier 
hazardowych stanowi problem, ponieważ 
zwiększa podaż i stymuluje konsumpcję, 
potęgując tym samym ryzyko 
uzależnienia; zaleca zatem, by w 
reklamach tych w sposób wyraźny 
uwzględniać ostrzeżenia o 
niebezpieczeństwie hazardu 
kompulsywnego;

Or. cs
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Poprawka 270
Olga Sehnalová

Projekt rezolucji
Ustęp 18 – akapit drugi (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wyraża zaniepokojenie w związku z 
zamieszczaniem na stronach 
internetowych, na których oferowane są 
gry hazardowe, reklam pożyczek przez 
Internet; zaleca zatem ograniczenie 
dostępu do takich pożyczek;

Or. cs

Poprawka 271
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do współpracy ze wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami w 
dziedzinie sportu, tak aby identyfikować 
odpowiednie mechanizmy niezbędne do 
zachowania uczciwości sportu oraz do 
finansowania sportów masowych;

Or. en


