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Pozmeňujúci návrh 1
Santiago Fisas Ayxela

Návrh uznesenia
Citácia 1a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na vyhlásenie z Nikózie
z 20. septembra 2012 o boji proti 
ovplyvňovaniu športových výsledkov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Citácia 1a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie
o ovplyvňovaní výsledkov zápasov
a korupcii v športe (2013/2567 (RSP),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Ashley Fox

Návrh uznesenia
Citácia 1a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na príslušnú judikatúru
Súdneho dvora Európskej únie vrátane 
uplatňovania a výkladu zásad
transparentnosti, vzájomného uznávania, 
rovnakého zaobchádzania a právnej istoty
prostredníctvom tejto judikatúry [1],
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[1] Najmä rozsudky v týchto veciach: 
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 proti
OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures
Marketing Ltd proti Svenska Spel AB
2004 (C-338/02), Fixtures Marketing Ltd
proti Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), 
Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-
432/05), Placanica a i. 2007 (C-338/04, C-
359/04 a C-360/04), Komisia proti 
Taliansku 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 a Gerdin 2010 (C-447/08 a C-
448/08), Markus Stoß a i. 2010 (C-316/07, 
C -358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07
a C-410/07), Carmen Media 2010 (C-
46/08) a Engelmann 2010 (C-64/08), vec
Zeturf C-212/08, 2011, Dickinger a Ömer
(C-347/09), 2011, spojené veci Fortuna
(C-213/11, C-214/11, C-217/11) 2012, vec 
HIT a HIT Larix (C-176/11), 2012, 
spojené veci OPAP C-186/11 a C-209/11, 
2013,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Santiago Fisas Ayxela

Návrh uznesenia
Citácia 1b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na oznámenie Komisie
z 18. januára 2011 s názvom „Rozvíjanie
európskeho rozmeru v športe“ (COM 
(2011)0012),

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5
Ashley Fox

Návrh uznesenia
Citácia 1b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na sekundárne právo Únie
týkajúce sa online hazardných hier, 
najmä na smernicu 2010/13/EÚ
o audiovizuálnych mediálnych službách, 
smernicu 2005/29/ES o nekalých
obchodných praktikách, smernicu
93/13/ES o nekalých zmluvných
podmienkach, smernicu 97/7/ES o predaji
na diaľku, smernicu 2005/60/ES proti 
praniu špinavých peňazí, ako aj na 
nedávne návrhy Európskej Komisie na
reformu poslednej uvedenej smernice 
návrhom smernice o predchádzaní 
využívania finančného systému na účely 
prania špinavých peňazí a financovania
terorizmu, a na návrh nariadenia
o informáciách sprevádzajúcich prevody 
finančných prostriedkov, na smernicu
95/46/ES o ochrane osobných údajov
a návrhy smerníc a nariadení o jej 
reforme, a na smernicu 2006/112/ES
o spoločnom systéme dane z pridanej
hodnoty,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Ashley Fox

Návrh uznesenia
Citácia 1c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie
z 10. marca 2009 o bezúhonnosti
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hazardných hier na internete1,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Ashley Fox

Návrh uznesenia
Citácia 1d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie
z 15. novembra 2011 o online hazardných
hrách na vnútornom trhu2,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Santiago Fisas Ayxela

Návrh uznesenia
Citácia 3a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie zo 
14. marca 2013 o ovplyvňovaní výsledkov 
zápasov a korupcii v športe,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Santiago Fisas Ayxela

Návrh uznesenia
Citácia 3b (nová)

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o bezúhonnosti hazardných hier na internete 
(2008/2215 (INI)).
2 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2011 o online hazardných hrách na vnútornom trhu
(2011/2084 (INI)).
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie
z 2. februára 2012 o európskom rozmere
v športe,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Santiago Fisas Ayxela

Návrh uznesenia
Citácia 3c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na prípravnú akciu
s názvom „Európske partnerstvo športu“,
a najmä na prípravu projektov so 
zameraním na predchádzanie prípadom 
ovplyvňovania výsledkov zápasov
prostredníctvom poskytovania vzdelávania
a informácií príslušným zainteresovaným
stranám,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 4a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na judikatúru Súdneho 
dvora Európskej únie, podľa ktorej Súdny 
dvor v konkrétnej oblasti organizovania 
hazardných hier uznáva predovšetkým 
ochranu spotrebiteľov, prevenciu proti
podvodom a podnecovaniu občanov
k nadmerným výdavkom na hranie, 
rovnako ako všeobecnú potrebu zachovať 



PE508.193v03-00 8/200 AM\933917SK.doc

SK

verejný poriadok, ako dôvody 
prevažujúceho verejného záujmu, ktoré 
môžu odôvodniť obmedzenie slobody 
poskytovať služby1,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 4b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie
z 10. marca 2009 o bezúhonnosti 
hazardných hier na internete,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 4c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie zo
14. októbra 2011 o online hazardných
hrách na vnútornom trhu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Sirpa Pietikäinen

                                               
1 pozri v tomto zmysle rozsudok vo veci C-275/92, Schindler, body 57 až 60; vo veci C-124/97 Läärä a i., body
32 a 33; vo veci C-67/98 Zenatti, body 30 a 31; vo veci C-243/01 Gambelli a i., bod 67; vo veci C-42/07 Liga
Portuguesa, bod 56; v spojených veciach C-316/07, C-358/07 až C-360/07, C-409/07 a C-410/07, Markus Stoß
a i., bod 74; vo veci C-212/08, Zeturf Ltd, bod 38; vo veci C-72/10 Costa, bod 71; vo veci C-176/11 Hit Larix, 
bod 15; v spojených veciach C-186/11 a C-209/11 Stanleybet a i., bod 44.
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Návrh uznesenia
Citácia 4d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie
z 11. marca 2013 o ovplyvňovaní 
výsledkov zápasov a korupcii v športe,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 4e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na závery Rady
z 10. decembra 2010 a správy o pokroku
počas francúzskeho, švédskeho, 
španielskeho a maďarského
predsedníctva pri stanovení rámca pre
oblasť hazardných hier a stávok
v členských štátoch EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Citácia 5a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na závery Rady
z 10. decembra 2010 a správy o pokroku
počas francúzskeho, švédskeho, 
španielskeho a maďarského
predsedníctva Rady pri stanovení rámca 
pre oblasť hazardných hier a stávok
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v členských štátoch EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Citácia 5b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie
z 10. marca 2009 o bezúhonnosti 
hazardných hier na internete1,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Citácia 5c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie
o ovplyvňovaní výsledkov zápasov
a korupcii v športe2,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie - A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- A. keďže článok 35 Charty základných

                                               
1 Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 30.
2 (2013/2567(RSP)).
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práv Európskej únie stanovuje pri tvorbe 
a uskutočňovaní všetkých politík
a činností Únie povinnosť chrániť ľudské
zdravie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie - Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- Aa keďže článok 169 ZFEÚ zaväzuje
EÚ zabezpečovať vysokú ochranu
spotrebiteľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie - Ab (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- Ab. keďže odvetvie online hazardných
hier sa líši od ostatných odvetví vzhľadom 
na riziko, ktoré sa spája s ochranou
spotrebiteľa pred závislosťou a podvodmi
a bojom proti organizovanému zločinu, 
ako je pranie špinavých peňazí
a ovplyvňovanie výsledkov zápasov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Sirpa Pietikäinen
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie - Ac (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- Ac. keďže online hazardné hry, ak nie 
sú dostatočne regulované, môžu
predstavovať väčšie riziko vzniku 
závislosti než tradičné offline hazardné
hry okrem iného v dôsledku ľahšieho
prístupu a absencie spoločenskej 
kontroly;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie - Ad (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- Ad. keďže, z týchto dôvodov, online 
hazardné hry sú hospodárskou činnosťou
osobitného charakteru, a preto niektoré
pravidlá vnútorného trhu vrátane slobody
usadiť sa a slobody poskytovať služby, 
ako aj zásady vzájomného uznávania, 
nebránia dostatočnému stupňu pružnosti
okrem iného pri určení opatrení
potrebných na ochranu hráčov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty 
ponechávajú priestor na vlastné
rozhodovanie, aby mohli regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

A. keďže členské štáty v súlade so zásadou
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy
o Európskej únii musia byť schopné
prijímať vlastné rozhodnutia týkajúce sa
online hazardných hier;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 25
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty 
ponechávajú priestor na vlastné 
rozhodovanie, aby mohli regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity členské štáty majú 
právo regulovať online hazardné hry
v súlade s vlastnými hodnotami
a tradíciami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 26
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty 

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity členské štáty majú 
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ponechávajú priestor na vlastné 
rozhodovanie, aby mohli regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

plnú právomoc a najlepšie predpoklady
regulovať online hazardné hry v súlade
s vlastnými hodnotami a vytýčenými 
cieľmi všeobecného záujmu a v súlade so
zásadami stanovenými v zmluvách;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 27
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty 
ponechávajú priestor na vlastné 
rozhodovanie, aby mohli regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity členské štáty majú 
právo regulovať online hazardné hry
v súlade s vlastnými hodnotami
a vytýčenými cieľmi všeobecného záujmu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 28
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty 
ponechávajú priestor na vlastné 
rozhodovanie, aby mohli regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

A. keďže s náležitým zreteľom na zásadu 
subsidiarity členské štáty majú právo
rozhodovať o spôsobe, akým sa 
organizuje a reguluje ponuka online
služieb v oblasti hazardných hier, v súlade
s ich vlastnými hodnotami a vytýčenými 
cieľmi všeobecného záujmu a v súlade 
s právom Únie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty
ponechávajú priestor na vlastné 
rozhodovanie, aby mohli regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity členské štáty majú 
plnú právomoc a najlepšie predpoklady
regulovať online hazardné hry v súlade
s vlastnými hodnotami a vytýčenými 
cieľmi všeobecného záujmu a v súlade so
zásadami stanovenými v zmluvách;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 30
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty 
ponechávajú priestor na vlastné 
rozhodovanie, aby mohli regulovať online
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

A. keďže aktivity súvisiace s hazardnými 
hrami nemožno považovať za bežné
hospodárske činnosti a členské štáty majú
právo regulovať aktivity súvisiace
s hazardnými hrami v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Christel Schaldemose
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty 
ponechávajú priestor na vlastné 
rozhodovanie, aby mohli regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

A. keďže s náležitým zreteľom na zásadu 
subsidiarity členské štáty regulujú online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty 
ponechávajú priestor na vlastné 
rozhodovanie, aby mohli regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty 
ponechávajú právo regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 33
Phil Prendergast

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty 
ponechávajú priestor na vlastné 
rozhodovanie, aby mohli regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity členské štáty sú 
oprávnené regulovať online hazardné hry
v súlade s vlastnými hodnotami
a vytýčenými cieľmi všeobecného záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty 
ponechávajú priestor na vlastné 
rozhodovanie, aby mohli regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity, ako potvrdila 
judikatúra Súdneho dvora EÚ, 
obmedzenia zo strany členských štátov, 
pokiaľ ide o stávky a hranie hazardných 
hier, možno odôvodniť prvoradými
dôvodmi verejného záujmu, ako je
ochrana spotrebiteľov a prevencia proti
podvodom a podnecovaniu k praniu
špinavých peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty 
ponechávajú priestor na vlastné 
rozhodovanie, aby mohli regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity členské štáty majú 
právo regulovať online hazardné hry
v súlade s vlastnými hodnotami
a vytýčenými cieľmi všeobecného záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty 
ponechávajú priestor na vlastné 
rozhodovanie, aby mohli regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu;

A. keďže z dôvodu chýbajúcej 
harmonizácie a s náležitým zreteľom na 
zásadu subsidiarity si členské štáty 
ponechávajú priestor na vlastné 
rozhodovanie, aby mohli regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými 
hodnotami a vytýčenými cieľmi 
všeobecného záujmu, ako aj regulovať ich
vlastnú úroveň ochrany spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže členské štáty sú oprávnené
vybrať si svoje vlastné regulačné modely
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pre reguláciu online hazardných hier, 
tieto právne predpisy musia byť 
primerané, konzistentné, transparentné
a nediskriminačné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v súčasnosti poskytovanie online 
služieb v oblasti hazardných hier 
nepodlieha osobitným predpisom pre dané 
odvetvie na úrovni Európskej únie, naďalej 
však podlieha sekundárnym právnym 
aktom;

B. keďže vzhľadom na jeho osobitnú 
povahu a uplatňovanie zásady subsidiarity
v súčasnosti poskytovanie online služieb
v oblasti hazardných hier nepodlieha 
osobitným predpisom pre dané odvetvie na 
úrovni Európskej únie, naďalej však 
podlieha sekundárnym právnym aktom;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 39
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v súčasnosti poskytovanie online 
služieb v oblasti hazardných hier 
nepodlieha osobitným predpisom pre dané 
odvetvie na úrovni Európskej únie, naďalej 
však podlieha sekundárnym právnym 
aktom;

B. keďže vzhľadom na jeho osobitnú 
povahu a uplatňovanie zásady subsidiarity
v súčasnosti poskytovanie online služieb
v oblasti hazardných hier nepodlieha 
osobitným predpisom pre dané odvetvie na 
úrovni Európskej únie, naďalej však 
podlieha sekundárnym právnym aktom;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 40
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v súčasnosti poskytovanie online 
služieb v oblasti hazardných hier 
nepodlieha osobitným predpisom pre dané 
odvetvie na úrovni Európskej únie, naďalej 
však podlieha sekundárnym právnym 
aktom;

B. keďže vzhľadom na svoj špecifický 
charakter a pri dodržiavaní zásady
subsidiarity poskytovanie online služieb
v oblasti hazardných hier nepodlieha 
osobitným predpisom pre dané odvetvie na 
úrovni Európskej únie a hazardné hry boli
vylúčené zo sekundárnych právnych
predpisov, ako sú smernice v oblasti 
internetového obchodu, služieb a práv 
spotrebiteľov, zatiaľ čo však naďalej
podliehajú sekundárnym právnym aktom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v súčasnosti poskytovanie online 
služieb v oblasti hazardných hier 
nepodlieha osobitným predpisom pre dané 
odvetvie na úrovni Európskej únie,
naďalej však podlieha sekundárnym 
právnym aktom;

B. keďže vzhľadom na zásadu
subsidiarity poskytovanie online služieb
v oblasti hazardných hier nepodlieha 
osobitným predpisom pre dané odvetvie na 
úrovni Európskej únie a online hazardné
hry boli vzhľadom na svoj špecifický 
charakter vyňaté z uplatňovania smerníc
v oblasti internetového obchodu, služieb
a práv spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Ashley Fox
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v súčasnosti poskytovanie online 
služieb v oblasti hazardných hier 
nepodlieha osobitným predpisom pre dané 
odvetvie na úrovni Európskej únie, naďalej 
však podlieha sekundárnym právnym 
aktom;

B. keďže v súčasnosti poskytovanie online 
služieb v oblasti hazardných hier 
nepodlieha osobitným predpisom pre dané 
odvetvie na úrovni Európskej únie, naďalej 
však podlieha sekundárnym právnym 
aktom, ako je smernica o audiovizuálnych
mediálnych službách, smernica
o nekalých obchodných praktikách, 
smernica o predaji na diaľku, smernica 
proti praniu špinavých peňazí, smernica
o ochrane údajov, smernica o súkromí
a elektronickej komunikácii a smernica
o spoločnom systéme dane z pridanej
hodnoty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v súčasnosti poskytovanie online 
služieb v oblasti hazardných hier 
nepodlieha osobitným predpisom pre dané 
odvetvie na úrovni Európskej únie, naďalej 
však podlieha sekundárnym právnym 
aktom;

B. keďže vzhľadom na svoj špecifický 
charakter a pri dodržiavaní zásady
subsidiarity poskytovanie online služieb
v oblasti hazardných hier nepodlieha 
osobitným predpisom pre dané odvetvie na 
úrovni Európskej únie a hazardné hry boli
vylúčené zo sekundárnych právnych
aktov, ako sú smernice v oblasti 
internetového obchodu, služieb a práv 
spotrebiteľov, zatiaľ čo však naďalej
podliehajú sekundárnym právnym aktom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže článok 56 ZFEÚ zaručuje
slobodu poskytovať služby a kedže
napriek tomu boli online hazardné hry
v dôsledku ich osobitného charakteru
vyňaté z uplatňovania smerníc v oblasti 
internetového obchodu, služieb a práv 
spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže základné zásady vnútorného
trhu by sa mohli plne vzťahovať na
online hazardné hry, ak by boli primerane
monitorované a regulované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Βa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Βa. keďže odvetvie online hazardných 
hier sa líši od ostatných trhov vzhľadom 
na riziko, ktoré sa spája s ochranou
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spotrebiteľa a s bojom proti
organizovanému zločinu, ako opakovane
potvrdil Súdny dvor Európskej únie;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 47
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Bb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže hazardné hry predstavujú
značný zdroj príjmov, ktorý väčšina
členských štátov používa na verejne
prospešné účely, účely solidarity
a dobročinné účely, ako je financovanie
masového športu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje 
hospodársku činnosť, následkom čoho 
spadá do rozsahu základných slobôd, 
ktoré zaručuje ZFEÚ, predovšetkým
o voľný pohyb služieb, a všetky 
obmedzenia, ktoré s tým súvisia, musia 
byť v súlade s obmedzeniami, ktoré sú 
uvedené v ZFEÚ, najmä v článkoch 51
a 50;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť, následkom čoho spadá do rozsahu 
základných slobôd, ktoré zaručuje ZFEÚ, 
predovšetkým o voľný pohyb služieb,
a všetky obmedzenia, ktoré s tým súvisia, 
musia byť v súlade s obmedzeniami, ktoré 
sú uvedené v ZFEÚ, najmä v článkoch 51
a 50;

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť, následkom čoho spadá do rozsahu 
základných slobôd, ktoré zaručuje ZFEÚ, 
predovšetkým voľného pohybu služieb,
a všetky obmedzenia, ktoré s tým súvisia, 
musia byť v súlade s obmedzeniami, ktoré 
sú uvedené v ZFEÚ, najmä v článkoch 51
a 52, a keďže podľa výkladu Súdneho 
dvora medzi naliehavé dôvody vyššieho 
verejného záujmu, ktoré odôvodňujú
obmedzenie tejto činnosti patrí ochrana
spotrebiteľov a prevencia proti podvodom
a podnecovaniu k nadmerným výdavkom
za hru;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 50
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť, následkom čoho spadá do 
rozsahu základných slobôd, ktoré 
zaručuje ZFEÚ, predovšetkým o voľný 
pohyb služieb, a všetky obmedzenia, ktoré
s tým súvisia, musia byť v súlade
s obmedzeniami, ktoré sú uvedené

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť osobitného charakteru;
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v ZFEÚ, najmä v článkoch 51 a 50;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 51
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť, následkom čoho spadá do 
rozsahu základných slobôd, ktoré 
zaručuje ZFEÚ, predovšetkým o voľný 
pohyb služieb, a všetky obmedzenia, ktoré
s tým súvisia, musia byť v súlade
s obmedzeniami, ktoré sú uvedené
v ZFEÚ, najmä v článkoch 51 a 50;

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť určitého druhu, kde môžu byť
obmedzenia odôvodnené verejným
záujmom, ako je ochrana spotrebiteľov, 
prevencia proti podvodom a udržanie
verejného poriadku; keďže je však 
potrebné mať na pamäti, že všetky 
obmedzenia musia byť primerané
sledovanému cieľu a nesmú byť
diskriminačné;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 52
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť, následkom čoho spadá do 
rozsahu základných slobôd, ktoré 
zaručuje ZFEÚ, predovšetkým o voľný 
pohyb služieb, a všetky obmedzenia, ktoré
s tým súvisia, musia byť v súlade
s obmedzeniami, ktoré sú uvedené

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť osobitného významu, pre ktorú
môžu byť určité obmedzenia odôvodnené
verejným záujmom, ako je ochrana
spotrebiteľov, zachovanie verejného 
poriadku a prevencia proti podvodom;
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v ZFEÚ, najmä v článkoch 51 a 50;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 53
Robert Rochefort

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť, následkom čoho spadá do 
rozsahu základných slobôd, ktoré zaručuje 
ZFEÚ, predovšetkým o voľný pohyb
služieb, a všetky obmedzenia, ktoré s tým 
súvisia, musia byť v súlade
s obmedzeniami, ktoré sú uvedené
v ZFEÚ, najmä v článkoch 51 a 50;

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť osobitného charakteru, ktorá 
môže odôvodniť obmedzenia základných
slobôd, ktoré zaručuje ZFEÚ, 
predovšetkým voľného pohybu služieb
z dôvodu ochrany spotrebiteľov, prevencie 
proti podvodom a zachovávania pokoja;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54
Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje 
hospodársku činnosť, následkom čoho 
spadá do rozsahu základných slobôd, 
ktoré zaručuje ZFEÚ, predovšetkým
o voľný pohyb služieb, a všetky 
obmedzenia, ktoré s tým súvisia, musia 
byť v súlade s obmedzeniami, ktoré sú 
uvedené v ZFEÚ, najmä v článkoch 51
a 50;

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil osobitný charakter odvetvia
stávkových hier, čím odôvodnil potrebu
jeho osobitných pravidiel, predovšetkým
s ohľadom na všeobecný záujem a boj
okrem iného proti korupcii a praniu
špinavých peňazí;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 55
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje 
hospodársku činnosť, následkom čoho 
spadá do rozsahu základných slobôd, 
ktoré zaručuje ZFEÚ, predovšetkým
o voľný pohyb služieb, a všetky 
obmedzenia, ktoré s tým súvisia, musia 
byť v súlade s obmedzeniami, ktoré sú 
uvedené v ZFEÚ, najmä v článkoch 51
a 50;

C. keďže Súdny dvor Európskej únie vo
veci C-275/92 (Her Majesty's Customs 
and Excise proti Gerhart Schindler a Jörg
Schindler, rozsudok z 24. marca 1994) sa 
vyslovil, že obmedzenie hazardných hier, 
hoci má vplyv na slobodu poskytovať
služby, možno odôvodniť naliehavými
dôvodmi všeobecného záujmu, pokiaľ sa
zameriavajú na predchádzanie ohrozenia
verejného poriadku a ochranu
spotrebiteľa vyplývajúce z praxe
hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť, následkom čoho spadá do 
rozsahu základných slobôd, ktoré 
zaručuje ZFEÚ, predovšetkým o voľný 
pohyb služieb, a všetky obmedzenia, ktoré
s tým súvisia, musia byť v súlade
s obmedzeniami, ktoré sú uvedené
v ZFEÚ, najmä v článkoch 51 a 50;

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť osobitného charakteru, na ktorú
sa nemôžu plne vzťahovať pravidlá 
vnútorného trhu, ako je sloboda usadiť sa
a sloboda poskytovať služby;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Phil Prendergast

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť, následkom čoho spadá do 
rozsahu základných slobôd, ktoré 
zaručuje ZFEÚ, predovšetkým o voľný 
pohyb služieb, a všetky obmedzenia, ktoré
s tým súvisia, musia byť v súlade
s obmedzeniami, ktoré sú uvedené
v ZFEÚ, najmä v článkoch 51 a 50;

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť špecifického charakteru, 
následkom čoho odôvodnil obmedzenia 
voľného pohybu služieb, vzhľadom na
zásadné požiadavky verejného záujmu,
ako je ochrana spotrebiteľov alebo
prevencia proti podvodom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť, následkom čoho spadá do 
rozsahu základných slobôd, ktoré zaručuje 
ZFEÚ, predovšetkým o voľný pohyb 
služieb, a všetky obmedzenia, ktoré s tým 
súvisia, musia byť v súlade
s obmedzeniami, ktoré sú uvedené
v ZFEÚ, najmä v článkoch 51 a 50;

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje hospodársku 
činnosť špecifického charakteru, a preto
obmedzenia základných slobôd, ktoré 
zaručuje ZFEÚ, predovšetkým voľného 
pohybu služieb, možno odôvodniť
naliehavými dôvodmi verejného záujmu, 
ako je ochrana spotrebiteľov, prevencia 
proti podvodom a zachovanie verejného 
poriadku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje 
hospodársku činnosť, následkom čoho 
spadá do rozsahu základných slobôd, ktoré 
zaručuje ZFEÚ, predovšetkým o voľný 
pohyb služieb, a všetky obmedzenia, ktoré
s tým súvisia, musia byť v súlade
s obmedzeniami, ktoré sú uvedené
v ZFEÚ, najmä v článkoch 51 a 50;

C. keďže Súdny dvor Európskej únie 
potvrdil, že ponuka stávkových
a hazardných hier predstavuje osobitný 
druh hospodárskej činnosti a že
akékoľvek obmedzenia základných slobôd, 
ktoré zaručuje ZFEÚ, predovšetkým 
voľného pohybu služieb možno odôvodniť
naliehavými dôvodmi všeobecného
záujmu, ako je ochrana spotrebiteľov, 
prevencia proti podvodom a zachovanie
práva a poriadku;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 60
Josef Weidenholzer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže poskytovanie online služieb
v oblasti hazardných hier nie je
konvenčným odvetvím z dôvodov
súvisiacich s právom na ochranu 
spotrebiteľov a prevenciou proti závislosti, 
rovnako ako aj s bojom proti praniu
špinavých peňazí a organizovanému
zločinu, a malo by sa s ním preto veľmi 
citlivo zaobchádzať;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 61
Robert Rochefort

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže stávkové alebo hazardné hry
prispievajú k financovaniu charitatívnej
práce a projektov vo verejnom záujme vo
väčšine členských štátov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cα. keďže členské štáty teraz viac ako 
inokedy majú spoločné všeobecné obavy, 
pokiaľ ide o negatívne sociálne
a ekonomické dôsledky nezákonných
online hazardných hier na úrovni
členských štátov, a ich hlavnými cieľmi
sú ochrana maloletých a zraniteľných 
členov spoločnosti a boj proti závislosti, 
kriminalite a daňovým únikom;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 63
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže riziko, ktoré sa spája s ochranou D. keďže ochrana spotrebiteľa proti
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spotrebiteľa, prevenciou proti podvodom
a presadzovaním práva proti nezákonným 
činnostiam, ako sú pranie špinavých peňazí
a ovplyvňovanie výsledkov zápasov, si 
vyžadujú koordinované konanie na úrovni 
EÚ;

nezákonnej ponuke, prevencia proti 
podvodom a presadzovanie práva proti
nezákonným činnostiam, ako sú pranie 
špinavých peňazí a ovplyvňovanie
výsledkov zápasov, si vyžadujú 
koordinované konanie na úrovni EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 64
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže riziko, ktoré sa spája s ochranou
spotrebiteľa, prevenciou proti podvodom
a presadzovaním práva proti nezákonným 
činnostiam, ako sú pranie špinavých 
peňazí a ovplyvňovanie výsledkov 
zápasov, si vyžadujú koordinované konanie 
na úrovni EÚ;

D. keďže ochrana spotrebiteľa, náklady 
na verejné služby v dôsledku sociálnych
a zdravotných následkov problémov 
súvisiacich s hazardnými hrami, 
prevencia proti podvodom, presadzovanie
práva proti nezákonným činnostiam, pranie 
špinavých peňazí, nezákonné aktivity 
súvisiace s hazardnými hrami
a ovplyvňovanie výsledkov zápasov sú 
otázky, ktoré si vyžadujú koordinované 
konanie na úrovni Európskej únie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 65
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže riziko, ktoré sa spája s ochranou 
spotrebiteľa, prevenciou proti podvodom
a presadzovaním práva proti nezákonným 
činnostiam, ako sú pranie špinavých peňazí
a ovplyvňovanie výsledkov zápasov, si 

D. keďže riziko, ktoré pre spotrebiteľov
predstavuje ponuka nelegálnych online 
hazardných hier, a potreba prevencie proti 
podvodom a presadzovania práva proti 
nezákonným činnostiam, ako sú pranie 
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vyžadujú koordinované konanie na úrovni 
EÚ;

špinavých peňazí a ovplyvňovanie 
výsledkov zápasov, si vyžadujú 
koordinované konanie na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže riziko, ktoré sa spája s ochranou
spotrebiteľa, prevenciou proti podvodom
a presadzovaním práva proti nezákonným 
činnostiam, ako sú pranie špinavých peňazí
a ovplyvňovanie výsledkov zápasov, si 
vyžadujú koordinované konanie na úrovni 
EÚ;

D. keďže ochrana spotrebiteľa, prevencia
proti podvodom a presadzovanie práva 
proti nezákonným činnostiam, ako sú 
pranie špinavých peňazí a ovplyvňovanie 
výsledkov zápasov, ako aj potreba boja
proti nezákonným aktivitám súvisiacim
s hazardnými hrami, sú otázky, ktoré si 
vyžadujú koordinovanú činnosť na úrovni
EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 67
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže riziko, ktoré sa spája s ochranou
spotrebiteľa, prevenciou proti podvodom
a presadzovaním práva proti nezákonným 
činnostiam, ako sú pranie špinavých peňazí
a ovplyvňovanie výsledkov zápasov, si 
vyžadujú koordinované konanie na úrovni 
EÚ;

D. keďže riziko online hazardných hier, 
pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, 
prevenciu proti podvodom
a presadzovanie práva proti nezákonným 
činnostiam, ako sú pranie špinavých peňazí
a ovplyvňovanie výsledkov zápasov, 
zdôraznilo potrebu zamerať sa na lepšie
koordinovanú činnosť medzi členskými
štátmi a na úrovni EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže riziko, ktoré sa spája s ochranou 
spotrebiteľa, prevenciou proti podvodom
a presadzovaním práva proti nezákonným 
činnostiam, ako sú pranie špinavých peňazí
a ovplyvňovanie výsledkov zápasov, si 
vyžadujú koordinované konanie na úrovni 
EÚ;

D. keďže riziko, ktoré sa spája s ochranou 
spotrebiteľa a opatreniami proti podvodom
a iným nezákonným činnostiam, ako sú 
pranie špinavých peňazí, si vyžadujú
v prvom rade účinné opatrenia na
národnej úrovni a prípadne, ak je to
nevyhnutné, doplňujúce opatrenia na
úrovni EÚ založené na spolupráci;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 69
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže riziko, ktoré sa spája s ochranou 
spotrebiteľa, prevenciou proti podvodom
a presadzovaním práva proti nezákonným 
činnostiam, ako sú pranie špinavých peňazí
a ovplyvňovanie výsledkov zápasov, si 
vyžadujú koordinované konanie na úrovni 
EÚ;

D. keďže cezhraničný charakter online 
hazardných hier, ako aj riziko, ktoré sa 
spája s ochranou spotrebiteľa, prevenciou 
proti podvodom a presadzovaním práva 
proti nezákonným činnostiam, ako sú 
pranie špinavých peňazí a ovplyvňovanie 
výsledkov zápasov, si vyžadujú 
koordinované konanie a základný právny 
rámec na úrovni EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 70
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže riziko, ktoré sa spája s ochranou 
spotrebiteľa, prevenciou proti podvodom
a presadzovaním práva proti nezákonným 
činnostiam, ako sú pranie špinavých peňazí
a ovplyvňovanie výsledkov zápasov, si 
vyžadujú koordinované konanie na úrovni 
EÚ;

D. keďže riziko, ktoré sa spája s ochranou 
spotrebiteľa, prevenciou proti podvodom
a presadzovaním práva proti nezákonným 
činnostiam, ako sú pranie špinavých peňazí
a ovplyvňovanie výsledkov zápasov, si 
vyžadujú účinné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže je nevyhnutné zaviesť 
mechanizmy dôslednej kontroly 
športových súťaží a finančných tokov, ako 
aj spoločné mechanizmy dohľadu na 
úrovni EÚ;

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 72
Sari Essayah, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže je nevyhnutné zaviesť 
mechanizmy dôslednej kontroly 

E. keďže je nevyhnutné zaviesť 
mechanizmy dôslednej kontroly 
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športových súťaží a finančných tokov, ako 
aj spoločné mechanizmy dohľadu na 
úrovni EÚ;

športových súťaží a finančných tokov, ako 
aj mechanizmy dohľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Nora Berra, Michel Dantin, Sophie Auconie, Marc Tarabella, Toine Manders

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže musí byť zabezpečený
udržateľný model financovania na
podporu dostihov a športu a organizáciu
športových udalostí, na ktorých
prebiehajú stávky a z ktorých majú 
prevádzkovatelia hazardných hier zisk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže chýba súčasný komplexný 
prehľad online trhu s hazardnými hrami
v oblasti poskytovania informácií a údajov 
týkajúcich sa domácich a zahraničných 
ponúk, v rámci EÚ a na celom svete, 
autorizovaných i neautorizovaných ponúk;

F. keďže chýba súčasný komplexný 
prehľad odvetvia online hazardných hier
v oblasti poskytovania informácií a údajov 
týkajúcich sa autorizovaných i 
neautorizovaných ponúk;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 75
Sirpa Pietikäinen
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže chýba súčasný komplexný 
prehľad online trhu s hazardnými hrami
v oblasti poskytovania informácií a údajov 
týkajúcich sa domácich a zahraničných 
ponúk, v rámci EÚ a na celom svete, 
autorizovaných i neautorizovaných ponúk;

F. keďže chýba súčasný komplexný 
prehľad odvetvia online hazardných hier
v oblasti poskytovania informácií a údajov 
týkajúcich sa domácich a zahraničných 
ponúk, v rámci EÚ a na celom svete, 
autorizovaných i neautorizovaných ponúk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže chýba súčasný komplexný 
prehľad online trhu s hazardnými hrami
v oblasti poskytovania informácií a údajov 
týkajúcich sa domácich a zahraničných 
ponúk, v rámci EÚ a na celom svete, 
autorizovaných i neautorizovaných ponúk;

F. keďže chýba súčasný komplexný 
prehľad aktivít súvisiacich s online 
hazardnými hrami v oblasti poskytovania 
informácií a údajov týkajúcich sa 
autorizovaných i neautorizovaných ponúk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže chýba súčasný komplexný 
prehľad online trhu s hazardnými hrami
v oblasti poskytovania informácií a údajov 
týkajúcich sa domácich a zahraničných 

F. keďže chýba súčasný komplexný 
prehľad odvetvia online hazardných hier
v oblasti poskytovania informácií a údajov 
týkajúcich sa autorizovaných i 
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ponúk, v rámci EÚ a na celom svete,
autorizovaných i neautorizovaných ponúk;

neautorizovaných ponúk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže forma reklamy na online 
hazardné hry je v členských štátoch 
upravená rôzne alebo nie je upravená
vôbec;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 79
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže online trh s hazardnými hrami
zahŕňa online aj offline distribučné
kanály, ktoré by mali byť upravené
jednotne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Wim van de Camp

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže hazardné hry vnútroštátneho 
rozsahu sú regulované na vnútroštátnej
úrovni vo všetkých členských štátoch EÚ
a nespadajú do pôsobnosti tejto správy;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 81
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže akákoľvek koordinovaná
iniciatíva na úrovni EÚ musí potvrdiť
a zohľadniť osobitné charakteristiky
lotérií a ich trvalo udržateľný príspevok
do spoločnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 82
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže stanovenie limitov, zvýšenie 
informovanosti, nástroje na vlastné 
možnosti obmedzenia, informácie
o preventívnych a liečebných programoch
a regulácia klamlivej reklamy vytvárajú
podmienky pre včasný zásah v prípade
problematického či patologického
hráčstva;

Or. cs



AM\933917SK.doc 39/200 PE508.193v03-00

SK

Pozmeňujúci návrh 83
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže hazardné hry sú spojené so
závažnými negatívnymi spoločenskými 
javmi, ktorý následky a náklady sú ťažšie
vyčísliteľné než hospodársky prínos
odvetvia hazardných hier;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 84
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Podnadpis -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Špecifický charakter odvetvia v oblasti
online hazardných hier a ochrana
spotrebiteľov
(Toto je nadpis novej prvej kapitoly tejto 
správy)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek -1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1a. uznáva, že hazardné hry nie sú 
bežnou hospodárskou činnosťou
vzhľadom na ich potenciálne negatívne
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spoločenské následky, ako je patologické
hráčstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek -1b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1b. zdôrazňuje, že vzhľadom na osobitný 
charakter odvetvia online hazardných
hier by ochrana ľudského zdravia
a spotrebiteľov mala byť hlavnou zásadou
pri prijímaní odporúčaní na úrovni EÚ
a vnútroštátnych právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek -1c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1c. uznáva, že osobitnú pozornosť je
potrebné venovať ochrane spotrebiteľov
a ľudského zdravia a prevencii proti
škodlivým účinkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek -1d (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1d. domnieva sa, že hlavnými prvkami na 
zaistenie ochrany hráčov by mali byť: 
mechanizmy pre jednoznačnú
identifikáciu hráčov, opatrenia na 
zabezpečenie používania jediného účtu, 
uloženie herných limitov a mechanizmy
na vyradenie na základe vlastného 
rozhodnutia založené na interoperabilite
národných registrov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek -1e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1e. zdôrazňuje, že na jednej strane by
poskytovatelia online hazardných hier
mali v každom prípade rešpektovať
vnútroštátne právne predpisy členských
štátov, v ktorých pôsobia, a na druhej
strane by si členské štáty mali ponechať
právo ukladať obmedzenia nelegálnych 
online hazardných hier, ktoré považujú za 
potrebné a oprávnené, s cieľom
uplatňovať vnútroštátne právne predpisy
a zamedziť nelegálnym poskytovateľom
prístup na trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek -1f (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1f. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovni EÚ
v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov vrátane spolupráce medzi
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;
(Toto je odsek 11 pôvodného návrhu
správy.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek -1g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- 1g. zdôrazňuje, že skupina expertov na
služby v oblasti hazardných hier by mala 
vyvinúť mimoriadne úsilie na ochranu
maloletých osôb a obmedziť čo najviac
ich prístup na stránky online hazardných
hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek -1h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1h. domnieva sa, že patologické hráčstvo
vyžaduje ďalší výskum a získavanie 
údajov, a preto vyzýva všetky členské
štáty, aby v rámci lepšieho pochopenia
problémového hrania hazardných hier



AM\933917SK.doc 43/200 PE508.193v03-00

SK

vypracovali ďalšie štúdie;
(Toto je odsek 12 pôvodného návrhu
správy.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať v súlade so zásadou
subsidiarity o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni a uplatňovať
opatrenia proti nezákonným službám
v oblasti hazardných hier pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 94
Nora Berra

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať na základe plnenia cieľov
všeobecného záujmu o spôsobe, akým sa 
majú organizovať a regulovať ponuky 
online služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni, podniknúť kroky na 
boj proti ponuke nezákonných služieb
v oblasti online hazardných hier a ako 
proti riziku problémového hrania
hazardných hier ochraňovať najmä
zraniteľných spotrebiteľov v súlade so
zásadami stanovenými v zmluvách;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 96
Ashley Fox

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať v súlade so zásadou
subsidiarity o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 97
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ; vyzýva na prijatie regulačnej 
zásady, podľa ktorej sa spoločnosť 
pôsobiaca v oblasti hazardných hier môže
uchádzať o potrebnú vnútroštátnu 
licenciu v inom členskom štáte len vtedy, 
ak to nie je v rozpore s právnymi 
predpismi platnými v inom členskom štáte
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať v súlade so zásadou
subsidiarity o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 99
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať na základe zásady subsidiarity
o spôsobe, akým sa majú organizovať
a regulovať ponuky online služieb v oblasti 
hazardných hier na vnútroštátnej úrovni pri 
súčasnom dodržiavaní základných zásad 
Zmluvy o EÚ; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni a podniknúť kroky na 
boj proti ponuke nezákonných služieb
v oblasti online hazardných hier, pri 
súčasnom dodržiavaní základných zásad 
Zmluvy o EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 101
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

1. uznáva, že s ohľadom na zásadu
subsidiarity a judikatúru Súdneho dvora
Európskej únie majú členské štáty právo
rozhodovať na základe sledovania cieľov
všeobecného záujmu o spôsobe, akým sa 
majú organizovať a regulovať ponuky 
online služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

1. uznáva, že členské štáty majú pri
uplatňovaní zásady subsidiarity právo
rozhodovať o spôsobe, akým sa organizujú
a regulujú ponuky online služieb v oblasti 
hazardných hier, a právo na presadzovanie
opatrení proti nelegálnemu poskytovaniu
služieb v oblasti hazardných hier, pri 
súčasnom dodržiavaní základných zásad 
Zmluvy o EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať v súlade so zásadou
subsidiarity o spôsobe, akým sa majú 
organizovať, regulovať a presadzovať
ponuky online služieb v oblasti hazardných 
hier na vnútroštátnej úrovni pri 
rešpektovaní judikatúry Súdneho dvora
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Othmar Karas

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

1. uznáva, že hazardné hry sú 
hospodárskou činnosťou osobitného 
charakteru, na ktorú sa plne nevzťahujú 
pravidlá vnútorného trhu; zdôrazňuje, že 
členské štáty majú pri uplatňovaní zásady
subsidiarity právo a zodpovednosť
regulovať toto odvetvie spôsobom, ktorý 
najlepšie chráni spotrebiteľov, pri 
súčasnom dodržiavaní základných zásad 
Zmluvy o EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov 1. uznáva, že podľa zásady subsidiarity
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rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

majú členské štáty právo rozhodovať
o spôsobe, akým sa majú organizovať
a regulovať ponuky online služieb v oblasti 
hazardných hier na vnútroštátnej úrovni, 
pričom majú zachované výlučné právo
ukladať všetky opatrenia, ktoré považujú 
za potrebné na obmedzenie nezákonných
online hazardných hier s cieľom
vynucovať dodržiavanie vnútroštátnych
právnych predpisov a zamedziť
nezákonným prevádzkovateľom prístup
na trh, pri súčasnom dodržiavaní 
základných zásad Zmluvy o EÚ;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 106
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

1. uznáva primárne právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať ponuky online služieb
v oblasti hazardných hier na vnútroštátnej 
úrovni;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 107
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 

1. uznáva, že členské štáty majú pri
uplatňovaní zásady subsidiarity právo
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organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

rozhodovať o spôsobe, akým sa organizujú
a regulujú ponuky online služieb v oblasti 
hazardných hier, a právo na presadzovanie
opatrení proti nelegálnemu poskytovaniu
služieb v oblasti hazardných hier, pri 
súčasnom dodržiavaní základných zásad 
Zmluvy o EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ;

1. uznáva právo členských štátov 
rozhodovať o spôsobe, akým sa majú 
organizovať a regulovať ponuky online 
služieb v oblasti hazardných hier na 
vnútroštátnej úrovni pri súčasnom 
dodržiavaní základných zásad Zmluvy 
o EÚ; upozorňuje súčasne na potrebu 
jednotnejšieho rámca s cieľom venovať 
pozornosť cezhraničnému charakteru
online hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. uznáva, že členské štáty majú právo
rozhodovať o svojom prístupe
k problematike internetových hazardných
hier a zakázať či obmedziť poskytovanie
niektorých služieb pre spotrebiteľov;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 110
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že podľa judikatúry
Súdneho dvora Európskej únie členské
štáty môžu obmedziť základné slobody
v rámci jednotného trhu len
v odôvodnených prípadoch z dôvodov 
súvisiacich so všeobecným záujmom, 
ktoré nemajú hospodársky charakter, 
napr. ochrana spotrebiteľov a prevencia 
proti podvodom; tieto obmedzujúce
opatrenia musia byť vhodné a primerané
na dosiahnutie požadovaných cieľov
koherentným a systematickým spôsobom
a nesmú diskriminovať zahraničných 
poskytovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. konštatuje, že Komisia zaslala listy 
viacerým členským štátom so žiadosťou
o podrobné informácie o ich platnej 
právnej úprave v oblasti hazardných hier;
vyzýva Komisiu, aby pokračovala
v dialógu s členskými štátmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 112
Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. odmieta vytvorenie vnútorného trhu
v oblasti online hazardných hier
s ponukou cezhraničných produktov
a upozorňuje na ustálenú judikatúru
Súdneho dvora EÚ; vyslovuje pochybnosti
o pridanej hodnote smernice EÚ, ktorou 
sa ustanovujú minimálne normy pre
ochranu hráčov a mladých ľudí; požaduje
však, aby existujúce prísne normy
v členských štátoch boli skutočne
uplatňované, a vyzýva orgány dohľadu
členských štátov, aby intenzívnejšie
spolupracovali pri presadzovaní práva;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 113
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že členské štáty by si mali
ponechať právo ukladať opatrenia proti 
nelegálnym online hazardným hrám
s cieľom uplatňovať vnútroštátne právne
predpisy a zamedziť nelegálnym
poskytovateľom prístup na trh;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 114
Othmar Karas

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. uznáva význam príjmov z hazardných
hier na financovanie cieľov verejného
záujmu v členských štátoch Európskej
únie v oblastiach, ako je šport, kultúra
alebo sociálne veci; zdôrazňuje ďalej
význam tohto udržateľného príspevku
a osobitnú úlohu, ktorú je potrebné 
potvrdiť v rámci diskusií na európskej
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Ashley Fox

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že zásada subsidiarity by
sa mala vzťahovať aj na práva v oblasti 
stávok na športové podujatia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta skutočnosť, že prioritou Komisie je 
dosiahnuť výrazný pokrok v prípadoch 

vypúšťa sa
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porušovania predpisov a vybavovania 
sťažností, ktoré boli podané proti 
viacerým členským štátom, pričom 
niektoré z nich od roku 2007 čakajú na 
svoje vybavenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta skutočnosť, že prioritou Komisie je 
dosiahnuť výrazný pokrok v prípadoch 
porušovania predpisov a vybavovania 
sťažností, ktoré boli podané proti 
viacerým členským štátom, pričom 
niektoré z nich od roku 2007 čakajú na 
svoje vybavenie;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 118
Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta skutočnosť, že prioritou Komisie je 
dosiahnuť výrazný pokrok v prípadoch 
porušovania predpisov a vybavovania 
sťažností, ktoré boli podané proti 
viacerým členským štátom, pričom 
niektoré z nich od roku 2007 čakajú na 
svoje vybavenie;

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 119
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta skutočnosť, že prioritou Komisie je 
dosiahnuť výrazný pokrok v prípadoch 
porušovania predpisov a vybavovania 
sťažností, ktoré boli podané proti 
viacerým členským štátom, pričom 
niektoré z nich od roku 2007 čakajú na 
svoje vybavenie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Sari Essayah, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta skutočnosť, že prioritou Komisie je 
dosiahnuť výrazný pokrok v prípadoch 
porušovania predpisov a vybavovania 
sťažností, ktoré boli podané proti 
viacerým členským štátom, pričom 
niektoré z nich od roku 2007 čakajú na 
svoje vybavenie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 2 – pododsek 1 (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

pripomína Komisii oneskorenie v rámci
niektorých konaní o nesplnení povinnosti, 
ktoré, ako uviedol európsky ombudsman, 
vyvolávajú otázku, či je Komisia
oprávnená odkladať na neurčito
vybavovanie sťažností namietajúcich
porušenie práva Únie členským štátom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby pri vykonávaní 
analýzy vnútroštátnych predpisov uznala, 
že členské štáty môžu zabezpečiť, aby sa
spravodlivý podiel výnosov z hazardných
hier použil na transparentné financovanie
športu, rovnako ako na nezávislé športové
asociácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. odmieta vytvorenie vnútorného trhu
v oblasti online hazardných hier
s ponukou cezhraničných produktov;
upozorňuje na ustálenú judikatúru
Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej
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organizovanie stávkových hier nie je 
bežnou hospodárskou činnosťou, ktorú
členské štáty môžu obmedziť alebo
zakázať, úplne alebo čiastočne, 
prostredníctvom monopolov alebo
licenčných programov z naliehavých
dôvodov všeobecného záujmu; je preto 
naklonený zachovaniu vnútroštátnych
schvaľovacích systémov a trhov, keďže
veľké množstvo finančných prostriedkov
investovaných do populárnych športov
a mnoho ďalších prospešných
a charitatívnych aktivít by sa výrazne
obmedzilo na vnútornom trhu bez
harmonizácie daní a poplatkov v tejto 
oblasti na úrovni EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 124
Nora Berra, Sophie Auconie, Marc Tarabella, Toine Manders, Michel Dantin

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby v rámci
prebiehajúcich konaní o nesplnení
povinnosti a vypracovávania analýz
vnútroštátnych právnych predpisov
uznala, že členské štáty môžu zabezpečiť, 
aby sa spravodlivý podiel výnosov
z hazardných hier použil na financovanie 
profesionálneho a základného športu
a odvetvia konských dostihov; vyzýva na 
uznanie a zohľadnenie osobitných 
charakteristík lotérií a ich udržateľného
príspevku na spoločnosť v rámci 
akéhokoľvek koordinovaného prístupu na
úrovni EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 125
Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 2b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. vyslovuje pochybnosti o pridanej 
hodnote, ktorú by mohla poskytnúť
smernica EÚ, ktorou sa ustanovujú 
minimálne normy pre ochranu hráčov
a mladých ľudí; domnieva sa, že pre 
existujúce prísne normy v členských
štátoch je oveľa dôležitejšie, aby boli 
účinne presadzované najmä
prostredníctvom zlepšenia činnosti 
orgánov činných v trestnom konaní proti
prevádzkovateľom, ktorí nemajú 
požadované vnútroštátne povolenie, alebo
nedodržiavajú vnútroštátne zákazy, 
napríklad zákaz osobitne nebezpečných
druhov stávkových a hazardných hier;
vyzýva orgány dohľadu členských štátov, 
aby intenzívnejšie spolupracovali v oblasti 
presadzovania práva;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 126
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 

vypúšťa sa



AM\933917SK.doc 59/200 PE508.193v03-00

SK

únie;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 127
Josef Weidenholzer

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 128
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie;

vypúšťa sa



PE508.193v03-00 60/200 AM\933917SK.doc

SK

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 129
Ashley Fox

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade s judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie;

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala súlad vnútroštátnych 
právnych predpisov a praxe s právom EÚ
a aby podnikla právne kroky proti tým
členským štátom, ktorých monopoly na
hazardné hry obmedzujú herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami, čo nie je v súlade
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade s judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie;

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej 
pokračovala v dialógu s členskými štátmi
o súlade vnútroštátnych právnych 
predpisov a praxe s právom EÚ a aby
rešpektovala rozhodnutia prijaté 
členskými štátmi vo vzťahu k vytvoreniu
monopolov v tomto odvetví, za 
predpokladu, že prijali jednotný prístup
v súlade s judikatúrou Súdneho dvora
Európskej únie;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 131
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade s judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie;

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala súlad vnútroštátnych 
právnych predpisov a praxe s právom EÚ
a aby podnikla právne kroky proti 
vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré 
nie sú v súlade s judikatúrou Súdneho 
dvora Európskej únie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 132
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie;

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej 
kontrolovala súlad vnútroštátnych 
právnych predpisov a praxe s právom EÚ
s náležitým ohľadom na zásadu
subsidiarity a na skutočnosť, že online 
hazardné hry sú osobitným druhom
hospodárskej činnosti;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 133
Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie;

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala súlad vnútroštátnych 
právnych predpisov a praxe s právom EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 134
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie;

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej 
monitorovala a presadzovala súlad 
vnútroštátnych právnych predpisov a praxe 
s právom EÚ a aby podnikla právne kroky 
proti tým členským štátom, ktoré porušujú 
právo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Evelyne Gebhardt
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie;

3. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci 
s členskými štátmi účinne kontrolovala 
súlad vnútroštátnych právnych predpisov 
a praxe s právom EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 136
Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade s judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie;

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala súlad vnútroštátnych 
právnych predpisov a praxe s právom EÚ
v súlade s judikatúrou Súdneho dvora 
Európskej únie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 137
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie;

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala súlad vnútroštátnych 
právnych predpisov a praxe s právom EÚ
a aby čo najskôr začala konanie
o nesplnení povinnosti, ak členské štáty
odmietajú zodpovedajúcim spôsobom 
prispôsobiť svoje právne predpisy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade s judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie;

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala súlad vnútroštátnych 
právnych predpisov a praxe s právom EÚ
a aby podnikla okamžité právne kroky 
proti monopolu na hazardné hry, ktoré 
trvalo a systematicky neobmedzia herné 
príležitosti a propagačnú a reklamnú
činnosť súvisiacu s hazardnými hrami
v súlade s judikatúrou Súdneho dvora 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie;

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala súlad vnútroštátnych 
právnych predpisov a praxe s právom EÚ
a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že 
akýkoľvek monopol na hazardné hry
prijme dostatočné opatrenia proti
závislosti od hazardných hier a že bude 
viesť obmedzenú reklamnú politiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie;

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej 
pokračovala v dialógu s členskými štátmi, 
pokiaľ ide o súlad vnútroštátnych 
právnych predpisov a praxe s právom EÚ;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 141
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala dodržiavanie práva EÚ
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou a aby podnikla právne 
kroky proti monopolu na hazardné hry, 
ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti 
alebo propagačnú činnosť súvisiacu
s hazardnými hrami v súlade s judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie;

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne 
kontrolovala súlad s judikatúrou Súdneho 
dvora Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 3 – bod 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(1) vyzýva Komisiu, aby vypracovala
výročnú hodnotiacu tabuľku sťažností
v rámci vnútorného trhu proti regulácii
členských štátov v oblasti hazardných hier
a aby definovala a vysvetlila opatrenia
prijaté Komisiou na zabezpečenie súladu
regulácie v týchto členských štátoch
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej
únie a s pravidlami vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 3 – bod 2 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(2) konštatuje, že aj keď sa v súčasnosti
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neuplatňuje zásada vzájomného
uznávania licencií na trhu s hazardnými
hrami, mal by sa v členských štátoch
zaviesť zjednodušený postup podávania
žiadostí o licenciu v súlade so zásadami
vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 3 – bod 3 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(3) zastáva názor, že zásada vzájomného
uznávania by sa mala vzťahovať na 
licencie na hazardné hry s cieľom 
uľahčiť poskytovateľom regulovaných
služieb pôsobenie na vnútornom trhu
v súlade so zásadami vyplývajúcimi zo
zmlúv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Ashley Fox

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. uznáva, že hazardné hry nie sú bežnou
hospodárskou činnosťou vzhľadom na
ich potenciálne negatívne spoločenské 
následky, ako je patologické hráčstvo;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 146
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že podľa judikatúry 
Súdneho dvora Európskej únie musia 
vnútroštátne monopoly podliehať prísnej
štátnej kontrole a zabezpečovať obzvlášť 
vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa;
činnosť monopolov musí byť v súlade
s cieľmi všeobecného záujmu a musí
znižovať herné príležitostí jednotným 
spôsobom; vyzýva Komisiu, aby 
predovšetkým kontrolovala prejavy
expanzívnej obchodnej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. rešpektuje rozhodnutie niektorých 
členských štátov zakázať všetky alebo 
niektoré druhy online hazardných hier
alebo udržať štátne monopoly v tomto
odvetví v súlade s judikatúrou Súdneho
dvora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Othmar Karas

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva členské štáty, aby otvorili
diskusiu o rámci pre oblasť hazardných
hier a stávok, a to v skupine expertov na
služby v oblasti hazardných hier, ktorú
zriadila Komisia, ako aj na úrovni Rady
v príslušnej pracovnej skupine Rady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, členské štáty
a skupinu expertov na služby v oblasti
hazardných hier, aby vypracovali 
koordinované opatrenia a stratégie
vrátane výmeny najlepších postupov
s cieľom preskúmať a nájsť riešenia
problému vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam oprávnenými 
prevádzkovateľmi, ktorí poskytujú online 
služby v oblasti hazardných hier na trhu 
EÚ, ale svoje sídlo majú registrované
v daňovom raji v rámci EÚ alebo mimo 
nej;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 150
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na základe práce skupiny 
odborníkov v súvislosti so službami
v oblasti hazardných hier zvážili sociálne 
náklady na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier v porovnaní so 
škodlivými účinkami, ktoré by sa mohli 
prejaviť, keby spotrebitelia uprednostnili 
nezákonné trhy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na základe práce skupiny 
odborníkov v súvislosti so službami
v oblasti hazardných hier zvážili sociálne 
náklady na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier v porovnaní so 
škodlivými účinkami, ktoré by sa mohli 
prejaviť, keby spotrebitelia uprednostnili 
nezákonné trhy;

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 152
Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na základe práce skupiny 
odborníkov v súvislosti so službami
v oblasti hazardných hier zvážili sociálne 
náklady na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier v porovnaní so 
škodlivými účinkami, ktoré by sa mohli 
prejaviť, keby spotrebitelia uprednostnili 
nezákonné trhy;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 153
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na základe práce skupiny 
odborníkov v súvislosti so službami
v oblasti hazardných hier zvážili sociálne 
náklady na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier v porovnaní so 
škodlivými účinkami, ktoré by sa mohli 
prejaviť, keby spotrebitelia uprednostnili 
nezákonné trhy;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na základe práce skupiny 
odborníkov v súvislosti so službami
v oblasti hazardných hier zvážili sociálne 
náklady na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier v porovnaní so škodlivými 
účinkami, ktoré by sa mohli prejaviť, keby 
spotrebitelia uprednostnili nezákonné trhy;

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby spolupracovali s cieľom
dosiahnuť rovnováhu sociálnych 
nákladov na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier a škodlivých účinkov, 
ktoré by sa mohli prejaviť, keby 
spotrebitelia uprednostnili nezákonné trhy;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 155
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na základe práce skupiny 
odborníkov v súvislosti so službami
v oblasti hazardných hier zvážili sociálne 
náklady na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier v porovnaní so škodlivými 
účinkami, ktoré by sa mohli prejaviť, keby 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na 
základe práce skupiny odborníkov
v súvislosti so službami v oblasti 
hazardných hier zvážili sociálne náklady na 
regulovanie činností v oblasti hazardných 
hier v porovnaní so škodlivými účinkami, 
ktoré by sa mohli prejaviť, keby 
spotrebitelia uprednostnili nezákonné trhy;
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spotrebitelia uprednostnili nezákonné trhy;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 156
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na základe práce skupiny 
odborníkov v súvislosti so službami
v oblasti hazardných hier zvážili sociálne 
náklady na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier v porovnaní so
škodlivými účinkami, ktoré by sa mohli 
prejaviť, keby spotrebitelia uprednostnili 
nezákonné trhy;

4. berie na vedomie riziká - najmä pre
zraniteľných spotrebiteľov - súvisiace
s nedávnym zvýšením dostupnosti služieb
v oblasti hazardných hier; zdôrazňuje, aké 
je dôležité, aby členské štáty vyhodnotili
sociálne a zdravotné náklady vzniknutých
problémov súvisiacich s hazardnými
hrami a škodlivé účinky, ktoré by sa mohli 
prejaviť, keby spotrebitelia uprednostnili 
nezákonné trhy;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 157
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na základe práce skupiny 
odborníkov v súvislosti so službami
v oblasti hazardných hier zvážili sociálne 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na 
základe práce skupiny odborníkov
v súvislosti so službami v oblasti 
hazardných hier zvážili sociálne náklady na 
regulovanie činností v oblasti hazardných 
hier v porovnaní so škodlivými účinkami, 
ktoré by sa mohli prejaviť, keby 
spotrebitelia uprednostnili nezákonné trhy;
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náklady na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier v porovnaní so škodlivými 
účinkami, ktoré by sa mohli prejaviť, keby 
spotrebitelia uprednostnili nezákonné trhy;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 158
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na základe práce skupiny 
odborníkov v súvislosti so službami
v oblasti hazardných hier zvážili sociálne 
náklady na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier v porovnaní so škodlivými 
účinkami, ktoré by sa mohli prejaviť, keby 
spotrebitelia uprednostnili nezákonné trhy;

4. berie na vedomie riziká súvisiace
s prístupom spotrebiteľov k nelegálnym
službám v oblasti hazardných hier; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby na základe 
práce skupiny odborníkov v súvislosti so 
službami v oblasti hazardných hier zvážili 
sociálne náklady na regulovanie činností
v oblasti hazardných hier v porovnaní so 
škodlivými účinkami, ktoré by sa mohli 
prejaviť, keby spotrebitelia uprednostnili 
nezákonné trhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na základe práce skupiny 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na 
základe práce skupiny odborníkov
v súvislosti so službami v oblasti 
hazardných hier diskutovali o sociálnych
nákladoch na regulovanie činností
v oblasti hazardných hier v porovnaní so 
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odborníkov v súvislosti so službami
v oblasti hazardných hier zvážili sociálne 
náklady na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier v porovnaní so škodlivými 
účinkami, ktoré by sa mohli prejaviť, keby 
spotrebitelia uprednostnili nezákonné trhy;

škodlivými účinkami, ktoré by sa mohli 
prejaviť, keby spotrebitelia uprednostnili 
nezákonné trhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na základe práce skupiny 
odborníkov v súvislosti so službami
v oblasti hazardných hier zvážili sociálne 
náklady na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier v porovnaní so škodlivými 
účinkami, ktoré by sa mohli prejaviť, keby 
spotrebitelia uprednostnili nezákonné 
trhy;

4. berie na vedomie riziká poskytovania 
služieb v oblasti online hazardných hier pre 
spotrebiteľov a zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby členské štáty našli rovnováhu
sociálnych nákladov činností v oblasti 
hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier

4. berie na vedomie riziká, ktoré môže 
predstavovať všeobecný zákaz
poskytovania služieb v oblasti online 
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a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na základe práce skupiny 
odborníkov v súvislosti so službami
v oblasti hazardných hier zvážili sociálne 
náklady na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier v porovnaní so škodlivými 
účinkami, ktoré by sa mohli prejaviť, keby 
spotrebitelia uprednostnili nezákonné trhy;

hazardných hier alebo nadmerné 
obmedzenia pre spotrebiteľov,
a zdôrazňuje, že členské štáty musia nájsť
rovnováhu medzi sociálnymi nákladmi na 
regulovanie činností v oblasti hazardných 
hier v porovnaní so škodlivými účinkami, 
ktoré by sa mohli prejaviť, keby 
spotrebitelia uprednostnili nezákonné trhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na základe práce skupiny 
odborníkov v súvislosti so službami
v oblasti hazardných hier zvážili sociálne 
náklady na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier v porovnaní so 
škodlivými účinkami, ktoré by sa mohli 
prejaviť, keby spotrebitelia uprednostnili 
nezákonné trhy;

4. domnieva sa, že členské štáty by mali 
samy posúdiť riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 163
Nora Berra, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. berie na vedomie riziká súvisiace so 
všeobecným zákazom poskytovania služieb
v oblasti online hazardných hier
a nadmernými obmedzeniami pre 
spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby na základe práce skupiny 
odborníkov v súvislosti so službami
v oblasti hazardných hier zvážili sociálne 
náklady na regulovanie činností v oblasti 
hazardných hier v porovnaní so škodlivými 
účinkami, ktoré by sa mohli prejaviť, keby 
spotrebitelia uprednostnili nezákonné trhy;

4. berie na vedomie riziká súvisiace
s prístupom spotrebiteľov k nelegálnym
službám v oblasti hazardných hier; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby na základe 
práce skupiny odborníkov v súvislosti so 
službami v oblasti hazardných hier zvážili 
sociálne náklady na regulovanie činností
v oblasti hazardných hier v porovnaní so 
škodlivými účinkami, ktoré by sa mohli 
prejaviť, keby spotrebitelia uprednostnili 
nelegálnych prevádzkovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
otvárajú online trh s hazardnými hrami, 
musia zabezpečiť uplatňovanie 
transparentného postupu, ktorý je 
založený na objektívnych
a nediskriminačných kritériách a je
v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ;

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 165
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
otvárajú online trh s hazardnými hrami, 
musia zabezpečiť uplatňovanie 
transparentného postupu, ktorý je založený 
na objektívnych a nediskriminačných 
kritériách a je v plnom súlade s právnymi 
predpismi EÚ;

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
otvárajú odvetvie online hazardných hier, 
musia zabezpečiť uplatňovanie 
transparentného postupu udeľovania 
licencií, ktorý je založený na objektívnych
a nediskriminačných kritériách a je
v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ
a s dostatočnou a prísnou ochranou 
spotrebiteľov vrátane stanovenia limitu 
pre reklamu oprávnených 
prevádzkovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
otvárajú online trh s hazardnými hrami, 
musia zabezpečiť uplatňovanie 
transparentného postupu, ktorý je založený 
na objektívnych a nediskriminačných 
kritériách a je v plnom súlade s právnymi 
predpismi EÚ;

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
otvárajú online trh s hazardnými hrami, 
musia zabezpečiť uplatňovanie 
transparentného postupu pre udelenie 
povolení alebo licencií, ktorý je založený 
na objektívnych a nediskriminačných 
kritériách a je v plnom súlade s právnymi 
predpismi EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 167
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
otvárajú online trh s hazardnými hrami, 
musia zabezpečiť uplatňovanie 
transparentného postupu, ktorý je založený 
na objektívnych a nediskriminačných 
kritériách a je v plnom súlade s právnymi 
predpismi EÚ;

5. zdôrazňuje, že tie členské štáty, ktoré sa
rozhodnú otvoriť odvetvie online 
hazardných hier, musia zabezpečiť 
uplatňovanie transparentného postupu, 
ktorý je založený na objektívnych
a nediskriminačných kritériách a je
v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
otvárajú online trh s hazardnými hrami, 
musia zabezpečiť uplatňovanie 
transparentného postupu, ktorý je založený 
na objektívnych a nediskriminačných 
kritériách a je v plnom súlade s právnymi 
predpismi EÚ;

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
otvárajú odvetvie online hazardných hier, 
musia zabezpečiť uplatňovanie 
transparentného postupu, ktorý je založený 
na objektívnych a nediskriminačných 
kritériách a je v plnom súlade s právnymi 
predpismi EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 169
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
otvárajú online trh s hazardnými hrami, 
musia zabezpečiť uplatňovanie 
transparentného postupu, ktorý je 
založený na objektívnych

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
otvárajú trhy s hazardnými hrami
súkromným prevádzkovateľom musia
zabezpečiť, aby postup pri udeľovaní 
licencií bol v súlade so všeobecnými
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a nediskriminačných kritériách a je
v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ;

zásadami transparentnosti, rovnakého 
zaobchádzania a právnej istoty, ako je 
uvedené v judikatúre Súdneho dvora
Európskej Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
otvárajú online trh s hazardnými hrami, 
musia zabezpečiť uplatňovanie 
transparentného postupu, ktorý je založený 
na objektívnych a nediskriminačných 
kritériách a je v plnom súlade s právnymi 
predpismi EÚ;

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré sa
snažia otvoriť odvetvie online hazardných 
hier, keďže to nie je povinné podľa 
právnych predpisov EÚ, musia zabezpečiť 
uplatňovanie transparentného postupu, 
ktorý je založený na objektívnych
a nediskriminačných kritériách a je
v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 171
Phil Prendergast

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
otvárajú online trh s hazardnými hrami, 
musia zabezpečiť uplatňovanie 
transparentného postupu, ktorý je založený 
na objektívnych a nediskriminačných 
kritériách a je v plnom súlade s právnymi 
predpismi EÚ;

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
otvárajú svoj režim online hazardných 
hier, musia zabezpečiť uplatňovanie 
transparentného postupu pri udeľovaní 
licencií, ktorý je založený na objektívnych
a nediskriminačných kritériách a je
v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 172
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
otvárajú online trh s hazardnými hrami, 
musia zabezpečiť uplatňovanie 
transparentného postupu, ktorý je 
založený na objektívnych
a nediskriminačných kritériách a je
v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ;

5. zdôrazňuje, že odvetvie členských štátov
v oblasti online hazardných hier musí byť
v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré sú
účastníkmi prebiehajúcich konaní
o nesplnení povinnosti nesmú zaviesť
reagujúce opatrenia na presadzovanie 
predpisov voči prevádzkovateľom
oprávneným v inom členskom štáte za 
ponúkanie služieb v oblasti hazardných
hier v ich jurisdikcii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je dôležité spoločne
vymedziť pojem zákonných 
prevádzkovateľov tak, aby členské štáty 
udeľovali povolenie iba tým 
prevádzkovateľom, ktorí spĺňajú aspoň
tieto požiadavky, a sú preto považovaní za
zákonných:
a) prevádzkovateľ musí mať licenciu
vydanú v členskom štáte hráča,
b) prevádzkovateľ, ktorý žiada o povolenie
v jednom členskom štáte, neporušuje
právne predpisy v inom členskom štáte
Európskej únie,
c) prevádzkovateľ je v súlade s právom
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. nalieha na potrebu zaviesť pravidlo, 
aby žiadna spoločnosť pôsobiaca v oblasti 
hazardných hier nesmela pôsobiť
v jednom členskom štáte, ak daná
spoločnosť pôsobí v rozpore s právnymi
predpismi v inom členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva členské štáty, aby
prevádzkovateľom, ktorí vykonávajú svoju 
činnosť na základe licencie členských 
štátov, uložili povinnosť uvádzať na
viditeľnom mieste na svojich 
internetových stránkach logo regulačného
orgánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. víta iniciatívu Komisie vytvoriť
skupinu expertov na hazardné hry na
výmenu skúseností a osvedčených
postupov, ako aj na poskytovanie
poradenstva a odborných znalostí pri
príprave iniciatív EÚ, najmä odporúčaní
týkajúcich sa spoločnej ochrany
spotrebiteľov, zodpovednej reklamy
a najlepších postupov v oblasti prevencie
a boja proti ovplyvňovaniu výsledkov 
zápasov na účely stávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 5c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. berie na vedomie, že dostupnosť
zákonných a zodpovedných online služieb
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v oblasti hazardných hier môže znížiť
sociálne náklady škodlivých a nežiaducich
účinkov aktivít súvisiacich s hazardnými 
hrami;
(Tento pozmeňujúci návrh je podobný
pôvodnému odseku 10).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť zriadenie spoločného 
systému na identifikáciu hráčov
a mechanizmov na vyradenie na základe 
vlastného rozhodnutia, ktoré budú platné 
v celej EÚ;

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 180
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť zriadenie spoločného 
systému na identifikáciu hráčov
a mechanizmov na vyradenie na základe 

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom výmeny najlepších postupov
a informácií v súvislosti so zriadením
účinného spoločného systému na 
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vlastného rozhodnutia, ktoré budú platné 
v celej EÚ;

identifikáciu hráčov, ako aj s vytváraním 
bielych a čiernych listín prevádzkovateľov
hazardných hier a mechanizmov na 
vyradenie na základe vlastného 
rozhodnutia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 181
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť zriadenie spoločného 
systému na identifikáciu hráčov
a mechanizmov na vyradenie na základe 
vlastného rozhodnutia, ktoré budú platné 
v celej EÚ;

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili výmenu informácií
a najlepších postupov a tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť zriadenie spoločného 
systému na identifikáciu hráčov a opatrení
na boj proti ponuke nezákonných služieb
v oblasti hier, a mechanizmov na 
vyradenie na základe vlastného 
rozhodnutia, ktoré budú platné v celej
Únii;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 182
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť zriadenie spoločného 

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť účinnú výmenu
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systému na identifikáciu hráčov
a mechanizmov na vyradenie na základe 
vlastného rozhodnutia, ktoré budú platné 
v celej EÚ;

najlepších postupov a správne 
uplatňovanie vnútroštátnych právnych
predpisov zavádzaním účinných opatrení
na boj proti nezákonným
prevádzkovateľom hazardných hier, ako 
je vytváranie bielych a čiernych listín
prevádzkovateľov, a mechanizmov na 
vyradenie na základe vlastného 
rozhodnutia, ktoré budú platné v celej EÚ;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 183
Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť zriadenie spoločného 
systému na identifikáciu hráčov
a mechanizmov na vyradenie na základe 
vlastného rozhodnutia, ktoré budú platné 
v celej EÚ;

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
zjednodušili tok údajov medzi regulačnými 
orgánmi členských štátov s cieľom 
umožniť zriadenie účinného spoločného 
systému na identifikáciu hráčov tak, aby 
bolo možné stanoviť opatrenia proti
nezákonným prevádzkovateľom
a mechanizmy na vyradenie na základe 
vlastného rozhodnutia, ktoré budú platné 
v celej EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 184
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 

6. vyzýva skupinu expertov na hazardné
hry a Komisiu, aby čo najviac zjednodušili 
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čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť zriadenie spoločného 
systému na identifikáciu hráčov
a mechanizmov na vyradenie na základe 
vlastného rozhodnutia, ktoré budú platné 
v celej EÚ;

tok údajov medzi regulačnými orgánmi 
členských štátov s cieľom umožniť prijatie 
spoločných opatrení proti podvodom, 
ovplyvňovaniu výsledkov zápasov
a nezákonným prevádzkovateľom
hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť zriadenie spoločného 
systému na identifikáciu hráčov
a mechanizmov na vyradenie na základe 
vlastného rozhodnutia, ktoré budú platné 
v celej EÚ;

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť zriadenie účinných
systémov na identifikáciu hráčov, prijatie 
opatrení na presadzovanie práva proti 
nezákonným prevádzkovateľom, bielych
listín a čiernych listín, a mechanizmov na 
vyradenie na základe vlastného 
rozhodnutia, ktoré zahŕňajú osobné limity
pre hazardné hry, ktoré budú platné v celej 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby



PE508.193v03-00 88/200 AM\933917SK.doc

SK

čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť zriadenie spoločného 
systému na identifikáciu hráčov
a mechanizmov na vyradenie na základe 
vlastného rozhodnutia, ktoré budú platné 
v celej EÚ;

zjednodušili výmenu najlepších postupov
a informácií medzi regulačnými orgánmi 
členských štátov s cieľom umožniť 
zriadenie spoločného systému na 
identifikáciu hráčov a mechanizmov na 
vyradenie na základe vlastného 
rozhodnutia, ktoré budú platné v celej EÚ;
naliehavo tiež vyzýva členské štáty, aby
znovu začali dialóg o službách v oblasti
online hazardných hier na fóre pracovnej
skupiny Rady pre poskytovanie služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť zriadenie spoločného
systému na identifikáciu hráčov
a mechanizmov na vyradenie na základe 
vlastného rozhodnutia, ktoré budú platné 
v celej EÚ;

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom výmeny najlepších postupov
a informácií, najmä o efektívnom systéme
na identifikáciu hráčov, o opatreniach na 
presadzovanie predpisov proti 
nezákonným prevádzkovateľom, ako aj
o bielych a čiernych listinách 
a mechanizmoch na vyradenie na základe 
vlastného rozhodnutia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť zriadenie spoločného 
systému na identifikáciu hráčov
a mechanizmov na vyradenie na základe 
vlastného rozhodnutia, ktoré budú platné 
v celej EÚ;

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby
zjednodušili výmenu informácií medzi
členskými štátmi s cieľom umožniť
výmenu najlepších postupov, napríklad
pokiaľ ide o povinnú spoľahlivú
identifikáciu hráčov, o opatrenia na 
presadzovanie predpisov proti 
nezákonným prevádzkovateľom, ako aj
o biele a čierne listiny a mechanizmy na 
vyradenie na základe vlastného 
rozhodnutia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Phil Prendergast

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť zriadenie spoločného 
systému na identifikáciu hráčov
a mechanizmov na vyradenie na základe 
vlastného rozhodnutia, ktoré budú platné
v celej EÚ;

6. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť identifikáciu hráčov, 
uplatnenie mechanizmov na vyradenie na 
základe vlastného rozhodnutia, ako aj 
presadzovanie platných predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby do skupín 
expertov a do odborných konzultácií vždy
zahŕňala odborníkov, ktorí sa špecializujú
na problémové a patologické hráčstvo;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 191
Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že v niektorých
oblastiach, ako je spolupráca medzi
správnymi orgánmi, presadzovanie práva
a ochrana spotrebiteľov, by bolo vhodné 
okrem dôkladne zvážených vnútroštátnych 
právnych predpisov uplatniť 
koordinovaný európsky prístup;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 192
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci
s členskými štátmi preskúmala možnosti
vytvorenia celoeurópskej interoperability
vnútroštátnych registrov osôb vyradených
na základe vlastného rozhodnutia, ktoré
by obsahovali osobné hracie limity, 
prístupné pre vnútroštátne orgány
a oprávnených prevádzkovateľov
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hazardných hier, aby každý zákazník, 
ktorý sa vyradí na základe vlastného 
rozhodnutia alebo prekročí svoje hracie
limity u jedného prevádzkovateľa 
hazardných hier mal možnosť byť 
automaticky vyradený od všetkých
ostatných oprávnených prevádzkovateľov
hazardných hier;
(Toto je odsek 13 z pôvodného návrhu
správy.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. víta oznámenie zámeru Komisie
preskúmať možnosti, ktoré ponúka
nariadenie o IMI, na pokrytie výmeny
informácií/spolupráce medzi členskými
štátmi do roku 2013; okrem toho vyzýva 
Komisiu, aby zvážila začlenenie
hazardných hier do existujúcich právnych
rámcov pre spoluprácu medzi
vnútroštátnymi orgánmi, napríklad
v oblasti ochrany spotrebiteľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Josef Weidenholzer

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
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zjednodušili tok údajov medzi
regulačnými orgánmi v členských štátoch
s cieľom posilniť boj proti nezákonnému 
poskytovaniu služieb v oblasti hazardných
hier.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 195
Ashley Fox

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky 
členské štáty úzko spolupracovali
s cieľom spoločne riešiť problémy, ktoré 
vyplývajú z nevyhnutného cezhraničného
charakteru online hazardných hier, ako je
identifikácia nezákonných
prevádzkovateľov online hazardných hier
a boj proti praniu špinavých peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 6α (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6α. zdôrazňuje potrebu užšej spolupráce
medzi členskými štátmi, najmä s ohľadom 
na ochranu spotrebiteľov a opatrenia na 
obmedzenie nezákonných
prevádzkovateľov;

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 197
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. zastáva názor, že spoločné normy pre 
online hazardné hry by sa mali zaoberať 
právami a povinnosťami poskytovateľa
služieb a spotrebiteľa; vrátane 
zabezpečenia vysokej úrovne ochrany
hráčov, najmä maloletých a iných 
zraniteľných osôb a; vyzýva európske 
združenia prevádzkovateľov hazardných
hier, aby vypracovali a prijali
samoregulačné kódexy správania, ktoré 
stanovia okrem iného povinnosť
dodržiavať zákony vo všetkých členských
štátoch a pravidlá na zabránenie
nevhodnej reklamy;
(Toto je odsek 15 z pôvodného návrhu
správy.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. domnieva sa, že na európskej úrovni
by sa mala  posilniť spolupráca a výmena
najlepších postupov medzi národnými
expertmi zo sociálnej oblasti 
a zdravotníctva, ktorí sa špecializujú na 
patologické a problémové hráčstvo;

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 199
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 6c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva skupinu expertov na služby
v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby 
čo najviac zjednodušili tok údajov medzi 
regulačnými orgánmi členských štátov
s cieľom umožniť zriadenie účinných, 
povinných a spoľahlivých systémov na 
identifikáciu hráčov, opatrenia na 
presadzovanie predpisov proti 
nezákonným prevádzkovateľom, ako aj
biele a čierne listiny a mechanizmy na 
vyradenie na základe vlastného 
rozhodnutia, ktoré zahŕňajú osobné
hracie limity, ktoré budú platné v celej 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty na vzájomnú 
spoluprácu a úzku spoluprácu s Komisiou
v rámci skupiny expertov s cieľom 
implementovať akčný plán sprevádzajúci 
oznámenie o online hazardných hrách;

vypúšťa sa

(Členské štáty nemôžu implementovať
akčný plán.)

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 201
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty na vzájomnú 
spoluprácu a úzku spoluprácu s Komisiou
v rámci skupiny expertov s cieľom 
implementovať akčný plán sprevádzajúci 
oznámenie o online hazardných hrách;

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 202
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty na vzájomnú 
spoluprácu a úzku spoluprácu s Komisiou
v rámci skupiny expertov s cieľom 
implementovať akčný plán sprevádzajúci 
oznámenie o online hazardných hrách;

7. vyzýva členské štáty na vzájomnú 
spoluprácu a úzku spoluprácu s Komisiou
v rámci skupiny expertov s cieľom 
koordinovať opatrenia na boj proti
neoprávnenému poskytovaniu
cezhraničných služieb v oblasti
hazardných hier a implementovať akčný 
plán sprevádzajúci oznámenie o online 
hazardných hrách;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 203
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila
skupine expertov možnosť čerpať
z najširších možných odborných 
poznatkov pri vykonávaní ich činnosti
vrátane konzultácií o najlepších
postupoch s tretími krajinami s vhodnou 
reguláciou a s prevádzkovateľmi
hazardných hier, ak je to vhodné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení 
zbytočnej administratívnej záťaže, ktorá 
bráni zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní svojich 
služieb spotrebiteľom;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 205
Mitro Repo

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení 
zbytočnej administratívnej záťaže, ktorá 
bráni zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní svojich 

vypúšťa sa
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služieb spotrebiteľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Josef Weidenholzer

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení 
zbytočnej administratívnej záťaže, ktorá 
bráni zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní svojich 
služieb spotrebiteľom;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 207
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení 
zbytočnej administratívnej záťaže, ktorá 
bráni zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní svojich 
služieb spotrebiteľom;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 208
Nora Berra
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina
expertov pracovala na odstránení 
zbytočnej administratívnej záťaže, ktorá 
bráni zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní svojich 
služieb spotrebiteľom;

8. zdôrazňuje význam skupiny expertov, 
ktorá predstavuje pokrok k spolupráci
medzi členskými štátmi a Komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení zbytočnej 
administratívnej záťaže, ktorá bráni 
zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní svojich služieb 
spotrebiteľom;

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení zbytočnej 
administratívnej záťaže v rámci 
vnútroštátnych systémov udeľovania
licencií, ktorá bráni zákonným 
prevádzkovateľom online hazardných hier
v ponúkaní ich služieb spotrebiteľom;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 210
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení zbytočnej 
administratívnej záťaže, ktorá bráni
zákonným prevádzkovateľom online 

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení zbytočnej 
administratívnej záťaže, ktorá zvyšuje
náklady zákonným prevádzkovateľom 
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hazardných hier v ponúkaní svojich 
služieb spotrebiteľom;

online hazardných hier pri vstupe na nové 
trhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení zbytočnej 
administratívnej záťaže, ktorá bráni 
zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní svojich služieb 
spotrebiteľom;

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na transparentnejších
postupoch a odstránení zbytočnej 
administratívnej záťaže v členských
štátoch, ktorá bráni zákonným 
prevádzkovateľom online hazardných hier
v ponúkaní ich služieb spotrebiteľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina
expertov pracovala na odstránení 
zbytočnej administratívnej záťaže, ktorá 
bráni zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní svojich 
služieb spotrebiteľom;

8. zdôrazňuje význam skupiny expertov
pre spoluprácu medzi členskými štátmi
a Európskou komisiou;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 213
Evelyne Gebhardt
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení zbytočnej 
administratívnej záťaže, ktorá bráni 
zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní svojich služieb 
spotrebiteľom;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. de

Pozmeňujúci návrh 214
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení zbytočnej 
administratívnej záťaže, ktorá bráni 
zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní svojich služieb 
spotrebiteľom;

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení duplicít
a zbytočnej administratívnej záťaže, ktorá 
bráni zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní ich služieb 
spotrebiteľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení zbytočnej 
administratívnej záťaže, ktorá bráni 
zákonným prevádzkovateľom online 

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na ochrane občanov
proti závislosti od hazardných hier a na 
odstránení zbytočnej administratívnej 
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hazardných hier v ponúkaní svojich služieb 
spotrebiteľom;

záťaže, ktorá bráni zákonným 
prevádzkovateľom online hazardných hier
v ponúkaní ich služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení zbytočnej 
administratívnej záťaže, ktorá bráni 
zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní svojich služieb 
spotrebiteľom;

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení zbytočnej 
administratívnej záťaže v rámci
jednotlivých systémov udeľovania licencií, 
ktorá bráni zákonným prevádzkovateľom 
online hazardných hier v ponúkaní ich
služieb spotrebiteľom, pričom zníženie 
administratívnej záťaže nesmie ohroziť
ochranu spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení 
zbytočnej administratívnej záťaže, ktorá
bráni zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní svojich služieb 
spotrebiteľom;

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby táto
skupina expertov stimulovala spoluprácu
medzi členskými štátmi s cieľom zabrániť 
nezákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní ich služieb 
spotrebiteľom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 218
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina 
expertov pracovala na odstránení 
zbytočnej administratívnej záťaže, ktorá 
bráni zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní svojich služieb 
spotrebiteľom;

8. vyzýva členské štáty, aby pracovali na 
odstránení zbytočnej administratívnej 
záťaže, ktorá bráni zákonným 
prevádzkovateľom online hazardných hier
v ponúkaní ich služieb spotrebiteľom;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 219
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina
expertov pracovala na odstránení 
zbytočnej administratívnej záťaže, ktorá 
bráni zákonným prevádzkovateľom online 
hazardných hier v ponúkaní svojich 
služieb spotrebiteľom;

8. zdôrazňuje význam tejto skupiny
expertov, ktorá predstavuje pokrok
k spolupráci medzi členskými štátmi
a Komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. konštatuje, že samoregulačné
iniciatívy môžu slúžiť ako dobré príspevky
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pre identifikáciu obsahu spoločných
noriem; opätovne potvrdzuje svoje 
stanovisko, že v tak citlivej oblasti, ako sú
hazardné hry, samoregulácia odvetvia
nemôže nahradiť vnútroštátne predpisy, 
môže ich len doplniť;
(Toto je odsek 19 z pôvodného návrhu
správy.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné 
orgány by sa mali dohodnúť na 
porovnateľných ustanoveniach, ktoré by 
uľahčili uplatňovanie vnútroštátnych 
licencií vrátane dohody o technických 
normách pre hracie zariadenia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné 
orgány by sa mali dohodnúť na 
porovnateľných ustanoveniach, ktoré by 
uľahčili uplatňovanie vnútroštátnych 
licencií vrátane dohody o technických 
normách pre hracie zariadenia;

vypúšťa sa
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Or. nl

Pozmeňujúci návrh 223
Philippe Juvin

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné 
orgány by sa mali dohodnúť na 
porovnateľných ustanoveniach, ktoré by 
uľahčili uplatňovanie vnútroštátnych 
licencií vrátane dohody o technických 
normách pre hracie zariadenia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Othmar Karas

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné 
orgány by sa mali dohodnúť na 
porovnateľných ustanoveniach, ktoré by 
uľahčili uplatňovanie vnútroštátnych 
licencií vrátane dohody o technických 
normách pre hracie zariadenia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné 
orgány by sa mali dohodnúť na 
porovnateľných ustanoveniach, ktoré by 
uľahčili uplatňovanie vnútroštátnych 
licencií vrátane dohody o technických 
normách pre hracie zariadenia;

9. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné
orgány by si mali vymieňať najlepšie
postupy, ktoré by uľahčili uplatňovanie 
vnútroštátnych licencií vrátane technických
noriem pre hracie zariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné 
orgány by sa mali dohodnúť na 
porovnateľných ustanoveniach, ktoré by 
uľahčili uplatňovanie vnútroštátnych 
licencií vrátane dohody o technických 
normách pre hracie zariadenia;

9. vyzýva vnútroštátne regulačné orgány na 
výmenu informácií a najlepších postupov
s cieľom uľahčiť uplatňovanie
vnútroštátnych licencií a povolení vrátane
dohôd o základných technických normách 
pre certifikáciu hracích zariadení;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 227
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné 
orgány by sa mali dohodnúť na 
porovnateľných ustanoveniach, ktoré by 
uľahčili uplatňovanie vnútroštátnych 
licencií vrátane dohody o technických 
normách pre hracie zariadenia;

9. vyzýva vnútroštátne regulačné orgány, 
aby sa dohodli na porovnateľných 
ustanoveniach, ktoré by uľahčili podávanie 
žiadostí o vnútroštátne licencie vzhľadom
na technické normy pre hracie zariadenia
a osobitné právne požiadavky pre
hospodárske subjekty, ak je to vhodné;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné 
orgány by sa mali dohodnúť na
porovnateľných ustanoveniach, ktoré by 
uľahčili uplatňovanie vnútroštátnych
licencií vrátane dohody o technických 
normách pre hracie zariadenia;

9. vyzýva vnútroštátne regulačné orgány, 
aby sa dohodli na porovnateľných 
ustanoveniach, ktoré by uľahčili 
uplatňovanie licencií na prevádzkovanie 
hazardných hier vrátane dohody
o technických normách pre hracie 
zariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné 
orgány by sa mali dohodnúť na 
porovnateľných ustanoveniach, ktoré by 
uľahčili uplatňovanie vnútroštátnych 
licencií vrátane dohody o technických 
normách pre hracie zariadenia;

9. domnieva sa, že príslušné vnútroštátne 
regulačné orgány by si mali vymieňať
osvedčené postupy, ktoré by uľahčili 
uplatňovanie vnútroštátnych licencií 
vrátane dohody o technických normách pre 
hracie zariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Nora Berra

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné 
orgány by sa mali dohodnúť na 
porovnateľných ustanoveniach, ktoré by 
uľahčili uplatňovanie vnútroštátnych 
licencií vrátane dohody o technických 
normách pre hracie zariadenia;

9. domnieva sa, že spoločné dohody medzi
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi
vrátane dohôd v oblastiach uplatňovania
vnútroštátnych licencií a opatrení na 
presadzovanie predpisov proti
nezákonným ponukám, technických 
noriem a hracích zariadení, systémov na
identifikáciu a boj proti podvodom, 
posudzovania možných rizík každého
produktu v oblasti hazardných hier
a moderátorov hazardných hier by prispeli
k zvýšeniu úrovne regulácie v EÚ, 
bezpečnosti a ochrany občanov, najmä
maloletých a zraniteľných osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné 
orgány by sa mali dohodnúť na 
porovnateľných ustanoveniach, ktoré by 
uľahčili uplatňovanie vnútroštátnych 
licencií vrátane dohody o technických 
normách pre hracie zariadenia;

9. domnieva sa, že príslušné vnútroštátne
regulačné orgány by si mali vymieňať
osvedčené postupy, ktoré by uľahčili 
uplatňovanie vnútroštátnych licencií,
vrátane v súvislosti s technickými
normami a hracími zariadeniami;
a vyzýva príslušné vnútroštátne regulačné
orgány, aby zaviedli regulačnú zásadu, 
podľa ktorej spoločnosť pôsobiaca
v oblasti hazardných hier môže vykonávať 
svoju činnosť (alebo sa uchádzať
o potrebnú vnútroštátnu licenciu) 
v jednom členskom štáte iba vtedy, ak
v inom členskom štáte nevykonáva svoju 
činnosť v rozpore s právnymi predpismi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 232
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. odporúča zavedenie jednotných
celoeurópskych spoločných noriem pre
elektronickú identifikáciu a cezhraničné
elektronické overovacie služby;
(Toto je odsek 16 v pôvodnom návrhu
správy.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. konštatuje, že niektoré krajiny Únie by 
rady pokračovali v úzkej spolupráci
s cieľom reagovať v blízkej budúcnosti 
účinnejšie na cezhraničné problémy 
spojené s hazardnými hrami; vyzýva tieto 
krajiny, aby zvážili možnosť posilnenej
spolupráce, ako je stanovené v článku 20
ZEÚ a v článkoch 326 až 334 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. uvedomuje si význam príjmov
z tradičných aktivít súvisiacich
s hazardnými hrami pre šport a na iné
charitatívne účely; konštatuje, že ďalší
rozvoj online hazardných hier by nemal
v žiadnom prípade znížiť tieto príjmy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ochrana spotrebiteľa vypúšťa sa
(Táto kapitola je zahrnutá v prvej
kapitole.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
ponuka služieb v oblasti hazardných hier 
je nevyhnutná na účel ochrany 
spotrebiteľa, keďže v prípade jej 
neprítomnosti majú spotrebitelia skôr 
tendenciu obracať sa na nedôveryhodné 
online stránky hazardných hier;

vypúšťa sa

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 237
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
ponuka služieb v oblasti hazardných hier 
je nevyhnutná na účel ochrany 
spotrebiteľa, keďže v prípade jej 
neprítomnosti majú spotrebitelia skôr 
tendenciu obracať sa na nedôveryhodné 
online stránky hazardných hier;

vypúšťa sa

(Tento odsek bol presunutý do druhej 
kapitoly.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná
ponuka služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na 
nedôveryhodné online stránky hazardných 
hier;

10. domnieva sa, že ponuka zákonných
online služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti môžu 
mať spotrebitelia skôr tendenciu obracať 
sa na nezákonné online stránky 
hazardných hier;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 239
María Irigoyen Pérez
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
ponuka služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú 
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na 
nedôveryhodné online stránky hazardných 
hier;

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
ponuka služieb v oblasti hazardných hier, 
vymedzená každým členským štátom, je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú 
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na
nezákonných prevádzkovateľov
hazardných hier;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 240
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
ponuka služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú 
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na 
nedôveryhodné online stránky hazardných 
hier;

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
ponuka služieb v oblasti hazardných hier
a zodpovedná reklama, ktorá varuje ľudí
pred rizikom vzniku problémov 
súvisiacich s hazardnými hrami, ktoré 
môžu byť veľmi škodlivé, sú nevyhnutné
na ochranu spotrebiteľov - najmä tých, 
ktorí sú najzraniteľnejší - a na zabránenie 
tomu, aby sa obracali na nedôveryhodné 
online stránky hazardných hier;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 241
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná
ponuka služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú 
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na 
nedôveryhodné online stránky hazardných 
hier;

10. súhlasí s Komisiou, že atraktívna
ponuka regulovaných služieb v oblasti 
hazardných hier je nevyhnutná na účel 
ochrany spotrebiteľa, keďže v prípade jej 
neprítomnosti majú spotrebitelia skôr 
tendenciu obracať sa na neregulované
online stránky hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
ponuka služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú 
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na 
nedôveryhodné online stránky hazardných 
hier;

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
ponuka služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú 
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na 
nezákonných prevádzkovateľov
hazardných hier;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 243
Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
ponuka služieb v oblasti hazardných hier 
je nevyhnutná na účel ochrany 
spotrebiteľa, keďže v prípade jej 
neprítomnosti majú spotrebitelia skôr 

10. upozorňuje na ustálenú judikatúru
Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej
organizovanie stávkových hier nie je 
bežnou hospodárskou činnosťou, ktorú 
členské štáty môžu obmedziť alebo
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tendenciu obracať sa na nedôveryhodné 
online stránky hazardných hier;

zakázať úplne alebo čiastočne
prostredníctvom monopolov alebo
licenčných režimov z naliehavých dôvodov 
všeobecného záujmu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 244
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
ponuka služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú 
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na 
nedôveryhodné online stránky 
hazardných hier;

10. vyzýva Komisiu, aby poskytla vedecké 
dôkazy pre jej tézu, že primeraná ponuka 
služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná
ponuka služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú 
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na 
nedôveryhodné online stránky hazardných 
hier;

10. súhlasí s Komisiou, že spravodlivá
a zákonná ponuka služieb v oblasti 
hazardných hier s cieľom zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa - čo
všetko majú určiť členské štáty v súlade
s právom EÚ - so zodpovednou úrovňou
a povahou reklamy v členských štátoch
môže byť nevyhnutná, keďže v prípade jej 
neprítomnosti majú niektorí spotrebitelia 
skôr tendenciu obracať sa na nezákonné
online stránky hazardných hier;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Mitro Repo

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná
ponuka služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú 
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na 
nedôveryhodné online stránky hazardných 
hier;

10. súhlasí s Komisiou, že riadne
regulovaná ponuka služieb v oblasti
hazardných hier, ako sú definované
v každom členskom štáte, je nevyhnutná na 
účel ochrany spotrebiteľa, keďže v prípade 
jej neprítomnosti majú spotrebitelia skôr 
tendenciu obracať sa na nezákonných
prevádzkovateľov hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná
ponuka služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú 
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na 
nedôveryhodné online stránky hazardných 
hier;

10. súhlasí s Komisiou, že riadne
regulovaná ponuka služieb v oblasti
hazardných hier, ako sú definované
v každom členskom štáte, je nevyhnutná na 
účel ochrany spotrebiteľa, keďže v prípade 
jej neprítomnosti majú spotrebitelia skôr 
tendenciu obracať sa na nezákonných
prevádzkovateľov hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Phil Prendergast
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
ponuka služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na 
nedôveryhodné online stránky hazardných 
hier;

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
ponuka služieb v oblasti hazardných hier
môže prispieť k ochrane spotrebiteľa, 
keďže v opačnom prípade sa spotrebitelia
môžu obrátiť na nezákonných
prevádzkovateľov hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Nora Berra, Constance Le Grip

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
ponuka služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú 
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na 
nedôveryhodné online stránky hazardných 
hier;

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
ponuka služieb v oblasti hazardných hier, 
ako sú definované v každom členskom
štáte, je nevyhnutná na účel ochrany 
spotrebiteľa, keďže v prípade jej 
neprítomnosti majú spotrebitelia skôr 
tendenciu obracať sa na nezákonných
prevádzkovateľov hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 10. súhlasí s Komisiou, že primeraná 
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ponuka služieb v oblasti hazardných hier je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú 
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na 
nedôveryhodné online stránky hazardných 
hier;

ponuka služieb v oblasti hazardných hier, 
ako ju stanovuje každý členský štát, je 
nevyhnutná na účel ochrany spotrebiteľa, 
keďže v prípade jej neprítomnosti majú 
spotrebitelia skôr tendenciu obracať sa na 
nedôveryhodné online stránky hazardných 
hier;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 251
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. berie na vedomie, že vzhľadom na to, 
že neexistuje žiadna ochrana maloletých
a zraniteľných spotrebiteľov proti
reklame prevádzkovateľov online
hazardných hier uvádzanej v priebehu
dňa v súvislosti so športovými
podujatiami, musia sa stanoviť prísne 
pravidlá, ktoré obmedzia množstvo
reklamy prevádzkovateľov online
hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
stanovili celoeurópske jednotné pravidlá
pre identifikáciu klienta v oblasti online 
hazardných hier, aby sa zabránilo účasti
maloletých a aby sa zabezpečila účinnosť
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pravidiel, ktoré zakazujú hazardné hry
s konkrétnym cieľom ochrany
spotrebiteľov a boja proti trestnej
činnosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 253
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. považuje iniciatívu prijať
odporúčanie o ochrane spotrebiteľa za 
pragmatický krok správnym smerom, 
vzhľadom na veľké rozdiely medzi
vnútroštátnymi systémami; opakuje svoje 
tvrdenie, že vzhľadom na cezhraničný 
charakter internetu existuje jasná potreba
spoločných noriem pre ochranu
spotrebiteľa na vnútornom trhu; vyzýva
Komisiu, aby po dvoch rokoch kriticky
zhodnotila, či uskutočnené opatrenia boli 
účinné a či sú potrebné ďalšie, prípadne
legislatívne, opatrenia na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Robert Rochefort

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva členské štáty, aby prijali
opatrenia na racionálny boj proti
nezákonnýmh online hazardným hrám
a stávkovým hrám; podporuje preto 
zavedenie regulačnej zásady, podľa ktorej 
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prevádzkovateľ online hazardných hier
môže pôsobiť v členskom štáte len vtedy, 
ak jeho aktivity nie sú v rozpore
s právnymi predpismi ďalších členských
štátov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 255
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. je presvedčený, že existuje 
nebezpečná súvislosť medzi hlbokou
hospodárskou krízou a vysokou úrovňou
hrania hazardných hier; zdôrazňuje, že
súčasná extrémne tvrdé sociálne
a hospodárske podmienky podporili
obrovský vzostup hazardných hier, najmä
medzi najchudobnejšími vrstvami
spoločnosti, a že je preto nevyhnutné
podrobné, priebežné sledovanie úrovní
závislosti od hazardných hier
a problémového hrania hazardných hier;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 256
Robert Rochefort

Návrh uznesenia
Odsek 10b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje potrebu zvýšiť
informovanosť spotrebiteľov o rozdiele
medzi zákonnými a nezákonnými
hazardnými hrami a o rizikách, ktoré pre 
nich predstavujú nezákonné hazardné
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hry; vyzýva preto Komisiu, aby 
podporovala výmenu osvedčených
postupov medzi členskými štátmi, pokiaľ 
ide o zavedenie čiernych listín
nezákonných prevádzkovateľov a bielych 
listín zákonných prevádzkovateľov na ich
území;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 257
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovní EÚ 
v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov, medzi ktoré patria 
opatrenia na formálnu spoluprácu medzi 
národnými regulačnými orgánmi
a zavedenie online známky 
dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov;

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 258
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovní EÚ 
v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov, medzi ktoré patria 
opatrenia na formálnu spoluprácu medzi 
národnými regulačnými orgánmi

vypúšťa sa
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a zavedenie online známky 
dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov;

(Tento odsek bol presunutý do prvej 
kapitoly.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovní EÚ 
v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov, medzi ktoré patria opatrenia 
na formálnu spoluprácu medzi národnými 
regulačnými orgánmi a zavedenie online 
známky dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov;

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovni EÚ 
v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov, medzi ktoré patria opatrenia 
na formálnu spoluprácu medzi národnými 
regulačnými orgánmi;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 260
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovní EÚ 
v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov, medzi ktoré patria opatrenia 
na formálnu spoluprácu medzi národnými 
regulačnými orgánmi a zavedenie online 
známky dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov;

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala možnými opatreniami na úrovni
EÚ v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov, medzi ktoré patria opatrenia 
na formálnu spoluprácu medzi národnými 
regulačnými orgánmi;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 261
Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovní EÚ
v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov, medzi ktoré patria 
opatrenia na formálnu spoluprácu medzi 
národnými regulačnými orgánmi
a zavedenie online známky dôveryhodnosti 
pre zákonných prevádzkovateľov;

11. vyzýva členské štáty, aby preskúmali 
ďalšie opatrenia v záujme ochrany 
zraniteľných spotrebiteľov - najmä
mladistvých - na európskej úrovni, aby 
zabezpečili účinné overovanie veku
a totožnosti a zabránili maloletým osobám
v prístupe k online hazardným hrám;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 262
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovní EÚ
v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov, medzi ktoré patria opatrenia 
na formálnu spoluprácu medzi národnými
regulačnými orgánmi a zavedenie online 
známky dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov;

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej do 
hĺbky zaoberala novými spôsobmi ochrany 
zraniteľných spotrebiteľov, medzi ktoré 
patria opatrenia na formálnu spoluprácu 
medzi národnými regulačnými orgánmi, 
stanovenie limitov, zvýšenie 
informovanosti, nástroje na vlastné 
možnosti obmedzenia, informácie
o preventívnych a liečebných programoch
a regulácia klamlivej reklamy a zavedenie 
online známky dôveryhodnosti pre 
zákonných prevádzkovateľov; vyzýva tiež
Komisiu, aby zhodnotila účinnosť 
existujúcich opatrení na úrovni EÚ;
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podporuje v tejto súvislosti Komisiu, aby
v roku 2013 zverejnila avizované
odporúčania týkajúce sa spoločnej
ochrany spotrebiteľov a sociálne
zodpovednej reklamy; vyzýva Komisiu, 
aby sa zamerala na opatrenia vedúce
k prevencii negatívnych javov spojených
s patologickým hráčstvom;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 263
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovní EÚ 
v záujme ochrany zraniteľných
spotrebiteľov, medzi ktoré patria 
opatrenia na formálnu spoluprácu medzi
národnými regulačnými orgánmi
a zavedenie online známky 
dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov;

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovni EÚ 
v záujme ochrany spotrebiteľov, a to 
najmä zraniteľných spotrebiteľov, ako sú
maloleté osoby, vrátane formálnej 
spolupráce medzi regulačnými orgánmi
v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Philippe Juvin

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovní EÚ 
v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov, medzi ktoré patria opatrenia 
na formálnu spoluprácu medzi národnými 

11. trvá na tom, že bez ohľadu na spôsob, 
akým sa členské štáty rozhodnú
organizovať a regulovať ponuku online
služieb v oblasti hazardných hier na
vnútroštátnej úrovni, musí byť v tejto
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regulačnými orgánmi a zavedenie online 
známky dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov;

oblasti zaistená vysoká úroveň ochrany
spotrebiteľa na úrovni EÚ; vyzýva
Komisiu, aby navrhla opatrenia na úrovni
EÚ v záujme ochrany spotrebiteľov, 
najmä maloletých a iných zraniteľných
osôb, medzi ktoré patria opatrenia na 
formálnu spoluprácu medzi národnými 
regulačnými orgánmi a zavedenie online 
známky dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Mitro Repo

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovní EÚ
v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov, medzi ktoré patria 
opatrenia na formálnu spoluprácu medzi 
národnými regulačnými orgánmi
a zavedenie online známky 
dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov;

11. vyzýva Komisiu a príslušné orgány 
členských štátov, aby sa naďalej zaoberali
opatreniami v záujme ochrany maloletých
osôb a iných zraniteľných hráčov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Nora Berra

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovní EÚ 
v záujme ochrany zraniteľných 

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovni EÚ 
v záujme ochrany zraniteľných 
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spotrebiteľov, medzi ktoré patria opatrenia 
na formálnu spoluprácu medzi národnými 
regulačnými orgánmi a zavedenie online 
známky dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov;

spotrebiteľov, medzi ktoré patria opatrenia 
na spoluprácu medzi príslušnými
vnútroštátnymi orgánmi, a aby vyzvala
členské štáty, aby prevádzkovateľom, ktorí 
vykonávajú svoju činnosť na základe 
licencie členských štátov, uložili 
povinnosť uvádzať na viditeľnom mieste
na svojich internetových stránkach logo
regulačného orgánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovní EÚ
v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov, medzi ktoré patria opatrenia 
na formálnu spoluprácu medzi národnými 
regulačnými orgánmi a zavedenie online 
známky dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov;

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami v záujme ochrany 
zraniteľných spotrebiteľov, medzi ktoré 
patria opatrenia na spoluprácu medzi
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Josef Weidenholzer

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovní EÚ 
v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov, medzi ktoré patria opatrenia 
na formálnu spoluprácu medzi národnými 

11. vyzýva Komisiu, aby vypracovala
povinné opatrenia na úrovni EÚ v záujme 
ochrany zraniteľných spotrebiteľov, medzi 
ktoré patria opatrenia na formálnu 
spoluprácu medzi národnými regulačnými 
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regulačnými orgánmi a zavedenie online 
známky dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov;

orgánmi a zavedenie online známky 
dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov; okrem toho by mali byť 
vypracované opatrenia týkajúce sa 
frekvencie hier (minimum siedmich
sekúnd medzi hrami, a to aj vtedy, ak sa 
hry hrajú v niekoľkých oknách alebo sa
hrá viacero hier prevádzkovateľa), 
nahradenia dobrovoľných limitov
pevnými mesačnými platobnými limitmi,
a obmedzenia času stráveného hraním na
maximálne štyri hodiny denne pre
každého hráča;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 269
Phil Prendergast

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovní EÚ 
v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov, medzi ktoré patria opatrenia 
na formálnu spoluprácu medzi národnými 
regulačnými orgánmi a zavedenie online 
známky dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov;

11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na úrovní EÚ 
v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov, medzi ktoré patria opatrenia 
na pokračovanie spolupráce medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi
a zavedenie online známky dôveryhodnosti 
pre zákonných prevádzkovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 11 – bod 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(1) vyzýva Komisiu, aby zvážila návrhy na
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právne predpisy v oblasti ochrany
spotrebiteľa, aspoň pokiaľ ide
o požiadavku, aby prevádzkovatelia na 
vnútornom trhu používali zariadenia,
ktoré umožňujú zákazníkom riadiť ich
hranie viacerými metódami vrátane
vyradenia na základe vlastného 
rozhodnutia a časových alebo stratových
limitov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje význam zabezpečenia 
toho, aby sa významný podiel z príjmov
z hazardných hier naďalej využíval
v členských štátoch na sociálne
a sociálno-hospodárske veci verejného 
záujmu; zdôrazňuje prínos, ktorý v tejto
súvislosti predstavujú lotérie a kasína,
a konštatuje, že každý európsky prístup
k odvetviu hazardných hier musí náležite 
zohľadňovať tento osobitný aspekt;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 272
Nora Berra, Philippe Juvin

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. opätovne potvrdzuje, že ochrana
spotrebiteľov, najmä z hľadiska 
predchádzania hraniu hazardných hier
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maloletými a ochrany zraniteľných osôb, 
ako aj obmedzenia patologického
hráčstva, napríklad zavedením
moderátorov online hazardných hier, by
mala byť prvým a najdôležitejším cieľom
akéhokoľvek spoločného postupu EÚ
v odvetví online hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. žiada Komisiu, aby preskúmala, čo
by sa dalo urobiť pre zastavenie praxe
niektorých spoločností so sídlom v inom
členskom štáte, ktoré ponúkajú služby na
trhu online hazardných hier napríklad
prostredníctvom satelitnej televíznej alebo
reklamnej kampane v inom členskom
štáte, v ktorom nie sú oprávnené ponúkať
svoje služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. domnieva sa, že reklama na 
hazardné hry často ponúka skreslený
a zavádzajúci obraz a môže viesť
k nezdravému a škodlivému správaniu;
domnieva sa preto, že takáto reklama
musí byť viac zodpovedná a mala by byť 
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regulovaná tak, aby zmierňovala
najnepriaznivejšie dôsledky, ktoré
pociťujú v prvom rade najzraniteľnejšie
skupiny v spoločnosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 275
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. domnieva sa, že reklama na 
hazardné hry často ponúka skreslený
a zavádzajúci obraz a môže viesť
k nezdravému a škodlivému správaniu;
domnieva sa preto, že takáto reklama
musí byť viac zodpovedná a mala by byť 
regulovaná tak, aby zmierňovala
najnepriaznivejšie dôsledky, ktoré
pociťujú v prvom rade najzraniteľnejšie
skupiny v spoločnosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 276
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že keďže rozsah 
patologického hráčstva sa nedá 
odhadnúť, je potrebné uskutočniť 
dodatočný výskum a zistiť ďalšie údaje,
a preto vyzýva všetky členské štáty, aby
v rámci lepšieho pochopenia hráčskej 
problematiky vypracovali ďalšie štúdie;

vypúšťa sa
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(Tento odsek bol presunutý do druhej 
kapitoly.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Nora Berra

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že keďže rozsah 
patologického hráčstva sa nedá odhadnúť, 
je potrebné uskutočniť dodatočný výskum
a zistiť ďalšie údaje, a preto vyzýva všetky 
členské štáty, aby v rámci lepšieho 
pochopenia hráčskej problematiky
vypracovali ďalšie štúdie;

12. domnieva sa, že neodhadnuteľný
rozsah patologického hráčstva si vyžaduje
uskutočniť dodatočný výskum a zistiť 
ďalšie údaje, a preto vyzýva všetky členské 
štáty, aby v rámci lepšieho pochopenia 
hráčskej problematiky vypracovali ďalšie 
štúdie; vyzýva Komisiu, aby urýchlila
vytvorenie siete príslušných 
vnútroštátnych organizácií, ktoré
vypracúvajú štúdie a uskutočňujú výskum
v tejto oblasti a zaoberajú sa vznikom
a liečbou závislosti od hazardných hier,
a aby odporučila členským štátom, aby 
uskutočňovali každoročné prieskumy
prevalencie a zhromažďovali štatistické
údaje o závislosti od hazardných hier
a podporovali ich získavanie nezávislými
zdrojmi, ako aj podporovali vypracovanie
štúdií o dramatických sociálnych
a finančných dôsledkoch tejto závislosti
pre patologických hráčov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že keďže rozsah 
patologického hráčstva sa nedá odhadnúť, 
je potrebné uskutočniť dodatočný výskum
a zistiť ďalšie údaje, a preto vyzýva všetky 
členské štáty, aby v rámci lepšieho 
pochopenia hráčskej problematiky 
vypracovali ďalšie štúdie;

12. domnieva sa, že keďže rozsah 
patologického hráčstva a problémov 
súvisiacich s hazardnými hrami sa nedá 
odhadnúť, je potrebné uskutočniť 
dodatočný výskum a zistiť ďalšie údaje,
a preto vyzýva všetky členské štáty, aby
v rámci lepšieho pochopenia hráčskej 
problematiky a jej sociálnych nákladov
vypracovali ďalšie štúdie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 279
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že keďže rozsah
patologického hráčstva sa nedá 
odhadnúť, je potrebné uskutočniť 
dodatočný výskum a zistiť ďalšie údaje,
a preto vyzýva všetky členské štáty, aby
v rámci lepšieho pochopenia hráčskej 
problematiky vypracovali ďalšie štúdie;

12. domnieva sa, že je potrebné uskutočniť 
dodatočný výskum a zistiť ďalšie údaje pre
kvantifikáciu patologického hráčstva
a rizík spojených s rôznymi formami
hazardných hier; víta niekoľko
prebiehajúcich a plánovaných
výskumných projektov financovaných EÚ, 
ktoré sa snažia zhromažďovať objektívne
vedecké dôkazy, ktoré pomôžu
zákonodarcom určiť účinné opatrenia 
zamerané na prevenciu a liečbu závislosti
od hazardných hier; vyzýva všetky
členské štáty, aby dopĺňali tieto činnosti
a aby v rámci lepšieho pochopenia 
hráčskej problematiky vypracovali ďalšie 
štúdie, pokiaľ možno koordinovaným 
spôsobom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 280
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že keďže rozsah 
patologického hráčstva sa nedá 
odhadnúť, je potrebné uskutočniť 
dodatočný výskum a zistiť ďalšie údaje,
a preto vyzýva všetky členské štáty, aby
v rámci lepšieho pochopenia hráčskej 
problematiky vypracovali ďalšie štúdie;

12. vzhľadom na vysoké riziko závislosti
od hazardných hier vyzýva Komisiu, aby
stanovila harmonizované a záväzné 
opatrenia s cieľom účinne odradiť
spotrebiteľov od využívania online
hazardných hier, ako aj predchádzať
problémom v súvislosti s hazardnými 
hrami prostredníctvom posilnenia
ochrany maloletých a ďalších
zraniteľných skupín pri prístupe
k hazardným hrám; vyzýva preto všetky
členské štáty, aby v rámci lepšieho 
pochopenia hráčskej problematiky 
vypracovali ďalšie štúdie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že keďže rozsah 
patologického hráčstva sa nedá 
odhadnúť, je potrebné uskutočniť 
dodatočný výskum a zistiť ďalšie údaje,
a preto vyzýva všetky členské štáty, aby
v rámci lepšieho pochopenia hráčskej 
problematiky vypracovali ďalšie štúdie;

12. vyzýva všetky členské štáty, aby 
vypracovali ďalšie štúdie o výskume, 
výskyte, vzniku a liečbe závislosti od
hazardných hier a využili dostupné údaje 
na nastavenie vysokej úrovne ochrany
spotrebiteľa;

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 282
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že keďže rozsah 
patologického hráčstva sa nedá odhadnúť, 
je potrebné uskutočniť dodatočný výskum
a zistiť ďalšie údaje, a preto vyzýva všetky 
členské štáty, aby v rámci lepšieho 
pochopenia hráčskej problematiky 
vypracovali ďalšie štúdie;

12. zdôrazňuje, že patologické hráčstvo je
v skutočnosti poruchou správania; 
domnieva, že rozsah patologického
hráčstva poukazuje na naliehavú potrebu
uskutočniť dodatočný výskum a zistiť 
ďalšie údaje, a preto vyzýva všetky členské 
štáty a Komisiu, aby v rámci lepšieho 
pochopenia hráčskej problematiky 
vypracovali ďalšie štúdie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že keďže rozsah 
patologického hráčstva sa nedá 
odhadnúť, je potrebné uskutočniť 
dodatočný výskum a zistiť ďalšie údaje,
a preto vyzýva všetky členské štáty, aby
v rámci lepšieho pochopenia hráčskej 
problematiky vypracovali ďalšie štúdie;

12. domnieva sa, že patologické hráčstvo
si vyžaduje uskutočnenie dodatočného 
výskumu a zistenie ďalších údajov, a preto 
vyzýva všetky členské štáty, aby
systematicky a pravidelne v rámci lepšieho 
pochopenia hráčskej problematiky 
vypracovali ďalšie štúdie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odsek 12



AM\933917SK.doc 133/200 PE508.193v03-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že keďže rozsah
patologického hráčstva sa nedá 
odhadnúť, je potrebné uskutočniť 
dodatočný výskum a zistiť ďalšie údaje,
a preto vyzýva všetky členské štáty, aby
v rámci lepšieho pochopenia hráčskej 
problematiky vypracovali ďalšie štúdie;

12. domnieva sa, že je na členských 
štátoch, aby zisťovali existenciu a rozsah
problémov súvisiacich s hazardnými 
hrami;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 285
Nora Berra

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva na prísnu reguláciu alebo
zákaz nebezpečných foriem hazardných 
hier po vyhodnotení vykonanom na
úrovni každého členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. odporúča, aby členské štáty určili
minimálne percento príjmov z hazardných
hier, ktoré sa prerozdelí medzi
organizácie, ktorých úlohou je prevencia 
proti závislosti, alebo ktoré poskytujú
poradenstvo o závislosti;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 287
Josef Weidenholzer

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. odporúča zriadenie fondu na 
prevenciu závislostí a stanovenie 
príspevkov na prevenciu závislostí
prevádzkovateľom hazardných hier vo 
výške 1 % – 3 % ich ročného obratu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 288
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. domnieva sa, že vzhľadom na 
povahu online hazardných hier a ich
ľahkú dostupnosť môže byť pre hráčov 
náročnejšie uvedomiť si, aké veľké majú
straty, a preto sa domnieva, že by mali byť 
stanovené prísne limity na vklady
a výdavky;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 289
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. domnieva sa, že vzhľadom na 
povahu online hazardných hier a ich
ľahkú dostupnosť môže byť pre hráčov 
náročnejšie uvedomiť si, aké veľké majú
straty, a preto sa domnieva, že by mali byť 
stanovené prísne limity na vklady
a výdavky;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 290
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, 
ku ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil 
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 291
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, 
ku ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil 
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

vypúšťa sa

(Tento odsek bol presunutý do prvej 
kapitoly.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

13. vyzýva Komisiu, aby preskúmala
možnosť vytvorenia registra osôb 
vyradených na základe vlastného 
rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku ktorému 
by mali prístup vnútroštátne orgány
a oprávnení prevádzkovatelia hazardných 
hier, a ktorý by každému zákazníkovi, 
ktorý sa rozhodne vyradiť z databázy 
konkrétneho prevádzkovateľa hazardných 
hier, automaticky umožnil vyradenie
z databázy ostatných oprávnených 
prevádzkovateľov hazardných hier;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 293
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky umožnil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier; zdôrazňuje, že zásada
vyradenia na základe vlastného 
rozhodnutia musí byť doplnená
jednoduchým prístupom k informáciám
o odbornej pomoci a špeciálnych
poradných orgánoch v členských štátoch;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 294
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 

13. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci
s členskými štátmi a v prípade potreby
v rámci skupiny expertov, zvážila
možnosť prijatia opatrení na vytvorenie
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia, ku ktorému by mali 
prístup vnútroštátne orgány a oprávnení 
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zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

prevádzkovatelia hazardných hier, a ktorý 
by každému zákazníkovi, ktorý sa 
rozhodne vyradiť z databázy konkrétneho 
prevádzkovateľa hazardných hier, 
automaticky umožnil vyradenie z databázy 
ostatných oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 295
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

13. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
uskutočniteľnosť vytvorenia registra osôb 
vyradených na základe vlastného 
rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku ktorému 
by mali prístup vnútroštátne orgány
a oprávnení prevádzkovatelia hazardných 
hier, a ktorý by každému zákazníkovi, 
ktorý sa rozhodne vyradiť z databázy 
konkrétneho prevádzkovateľa hazardných 
hier, automaticky umožnil vyradenie
z databázy ostatných oprávnených 
prevádzkovateľov hazardných hier;
zdôrazňuje, že akýkoľvek mechanizmus 
pre výmenu osobných informácií
o problémových hráčoch musí podliehať 
prísnym pravidlám pre ochranu údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla
zavedenie právnych predpisov v záujme 
vytvorenia registra osôb vyradených na 
základe vlastného rozhodnutia v rámci 
celej EÚ, ku ktorému by mali prístup 
vnútroštátne orgány a oprávnení 
prevádzkovatelia hazardných hier, a ktorý 
by každému zákazníkovi, ktorý sa 
rozhodne vyradiť z databázy konkrétneho 
prevádzkovateľa hazardných hier, 
automaticky umožnil vyradenie z databázy 
ostatných oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky umožnil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier; ďalej vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila celoeurópsky register osôb 
vyradených na základe vlastného 
rozhodnutia, ktorý obsahuje informácie
o zákazníkoch týkajúce sa sumy peňazí, o 
ktoré hráč hral, strát a výhier, rovnako
ako celkového času hry;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

13. vyzýva Komisiu, aby podporila 
vytvorenie registra osôb vyradených na 
základe vlastného rozhodnutia v rámci 
celej EÚ, ku ktorému by mali prístup 
vnútroštátne orgány a oprávnení 
prevádzkovatelia hazardných hier, a ktorý 
by každému zákazníkovi, ktorý sa 
rozhodne vyradiť z databázy konkrétneho 
prevádzkovateľa hazardných hier, 
automaticky umožnil vyradenie z databázy 
ostatných oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Konstantinos Poupakis

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil

13. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci
s členskými štátmi zvážila zavedenie
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
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vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

hazardných hier, automaticky umožnil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 300
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

13. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci
s členskými štátmi preskúmala možnosť
vytvorenia vnútroštátnych registrov osôb 
vyradených na základe vlastného 
rozhodnutia, ku ktorým by mali prístup 
vnútroštátne orgány a oprávnení 
prevádzkovatelia hazardných hier, a ktoré
by každému zákazníkovi, ktorý sa vyradí
na základe vlastného rozhodnutia
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky umožnili
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Phil Prendergast

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, 

13. vyzýva Komisiu, aby uľahčila
uznávanie registrov osôb vyradených na 
základe vlastného rozhodnutia
v jednotlivých členských štátoch a prístup
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ku ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

k nim zo strany vnútroštátnych orgánov
a oprávnených prevádzkovateľov
hazardných hier tak, aby každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky umožnili
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Robert Rochefort

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky umožnil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier; vyzýva Komisiu, aby
podporovala výmenu skúseností
a osvedčených postupov v oblasti pomoci
patologickým hráčom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 303
Wim van de Camp

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť
z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov 
hazardných hier;

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie 
právnych predpisov v záujme vytvorenia 
registra osôb vyradených na základe 
vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku 
ktorému by mali prístup vnútroštátne 
orgány a oprávnení prevádzkovatelia 
hazardných hier, a ktorý by každému 
zákazníkovi, ktorý sa vyradí na základe 
vlastného rozhodnutia z databázy 
konkrétneho prevádzkovateľa online
hazardných hier, automaticky umožnil
vyradenie z databázy ostatných 
oprávnených prevádzkovateľov online
hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 13 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

s cieľom zvýšiť informovanosť
spotrebiteľov o ich vlastnej aktivite 
súvisiacej s hazardnými hrami by tento
register mal poskytnúť spotrebiteľovi
všetky informácie týkajúce sa jeho histórie
hrania hazardných hier, vždy keď začne
hrať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Ivo Belet, Piotr Borys

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. odporúča, aby sa jasne rozlišovalo
medzi aktivitami súvisiacimi s hazardnými
hrami a inými formami online zábavy;
služby, ktoré kombinujú charakteristické
črty odvetvia hazardných hier musia byť 
upravené príslušnými právnymi predpismi
v oblasti hazardných hier a musia plne
rešpektovať mechanizmy overenia veku
a totožnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. domnieva sa, že je potrebné vynaložiť 
osobitné úsilie na ochranu maloletých 
osôb a na zavedenie pravidiel o kontrole
veku a totožnosti hráčov tak, aby nebol 
maloletým umožnený prístup k službám
v oblasti online hazardných hier;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 307
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. domnieva sa, že je potrebné vynaložiť 
osobitné úsilie na ochranu maloletých 
osôb a na zavedenie pravidiel o kontrole
veku a totožnosti hráčov tak, aby nebol 
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maloletým umožnený prístup k službám
v oblasti online hazardných hier;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 308
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej 
zaoberala opatreniami na európskej
úrovni v záujme ochrany zraniteľných 
spotrebiteľov tým, že im poskytne
príslušné informácie o dostupných 
zákonných službách v oblasti hazardných
hier, vrátane opatrení na formálnu 
spoluprácu medzi národnými regulačnými 
orgánmi a zavedenie online známky 
dôveryhodnosti pre zákonných 
prevádzkovateľov, ktoré by im výslovne 
ukladali povinnosť uviesť jurisdikciu,
v ktorej im bola udelená licencia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 309
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu1, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem;

vypúšťa sa

                                               
1 CWA 16259:2011.



PE508.193v03-00 146/200 AM\933917SK.doc

SK

(Tento odsek bol presunutý do tretej 
kapitoly.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Mitro Repo

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu1, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu2, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem;

14. konštatuje, že samoregulačné
iniciatívy by mohli byť prispieť k určeniu
spoločných noriem; zastáva názor, že
v takej citlivej oblasti, ako sú hazardné
hry, môže samoregulácia odvetvia iba
doplniť, ale nie nahradiť vnútroštátne
predpisy;

Or. es

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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Pozmeňujúci návrh 312
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu1, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem;

14. konštatuje, že posúdenie všetkých
súčasných samoregulačných programov
môže byť základom pre určenie 
spoločných noriem;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 313
Evelyne Gebhardt

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu2, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem;

14. konštatuje, že samoregulácia, akou je
pracovná dohoda, ktorú vo februári 2011 
publikoval Európsky výbor pre 
normalizáciu3, nemá žiadny reálny vplyv;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 314
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 

14. konštatuje, že posúdenie všetkých 
súčasných samoregulačných programov

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
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výbor pre normalizáciu1, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem;

môže byť základom pre určenie 
spoločných noriem;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 315
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu2, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem;

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu3, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem, 
zostáva však príliš nejasná na to, aby
zabezpečila vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľa v celej Únii; vyzýva Komisiu, 
aby zvážila ďalšie prepracovanie dohody, 
na základe jej odporúčania a za účasti
všetkých zainteresovaných strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu4, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem;

14. zastáva názor, že pracovná dohoda, 
ktorú vo februári 2011 publikoval 
Európsky výbor pre normalizáciu5, môže 
byť jedným zo zdrojov pre určenie 

                                                                                                                                                  
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
4 CWA 16259:2011.
5 CWA 16259:2011.
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spoločných noriem;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 317
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu1, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem;

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu2, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem;
konštatuje však, že samoregulácia
prostredníctvom noriem môže iba dopĺňať
vnútroštátne právne predpisy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Nora Berra

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu3, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem;

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu4, môže byť 
príspevkom k určeniu spoločných noriem;

Or. en

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
4 CWA 16259:2011.
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Pozmeňujúci návrh 319
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu1, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem;

14. konštatuje, že samoregulačné
iniciatívy môžu slúžiť ako príspevky
k určeniu spoločných noriem;

opätovne potvrdzuje svoj postoj, že v takej
citlivej oblasti, ako sú hazardné hry, môže
samoregulácia odvetvia iba doplniť, ale
nie nahradiť vnútroštátne predpisy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu2, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem;

14. konštatuje, že samoregulačné
iniciatívy môžu slúžiť ako príspevky
k určeniu spoločných noriem; opätovne 
potvrdzuje svoj postoj, že v takej citlivej
oblasti, ako sú hazardné hry, môže
samoregulácia odvetvia iba doplniť, ale
nie nahradiť vnútroštátne predpisy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Phil Prendergast

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu1, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem;

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú 
vo februári 2011 publikoval Európsky 
výbor pre normalizáciu2, môže byť 
základom pre určenie spoločných noriem; 
zdôrazňuje však, že vývoj
samoregulačných noriem v tomto odvetví
zostáva podriadený platným
vnútroštátnym režimom a zásade
subsidiarity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu, aby zvážila
zavedenie povinnej identifikačnej kontroly 
tretej strany na vylúčenie maloletých osôb
alebo osôb, ktoré používajú falošnú
totožnosť z hrania; súčasťou kontroly by
okrem iného mohla byť kontrola čísla
sociálneho poistenia, informácie
o bankovom účte alebo iný jedinečný
identifikátor; táto identifikácia by mala
prebehnúť pred samotnou aktivitou 
spojenou s hazardnými hrami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Sergio Gaetano Cofferati

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. domnieva sa, že na účely zosúladenia 
rôznych súčasných vnútroštátnych
systémov je nevyhnutná celoeurópska
regulácia hazardných hier, ktorej 
prioritou bude verejné zdravie a ktorá
zabezpečí vysokú transparentnosť 
hazardných hier a vysoký stupeň ochrany 
poskytovanej hráčom; je presvedčený, že 
takáto regulácia by mala zahŕňať
ustanovenia obmedzujúce reklamu
a vedúce k jej zodpovednejšiemu 
charakteru, spoľahlivé systémy na 
registráciu a identifikáciu hráčov, 
kontroly finančných transakcií
a obmedzenia poskytovania úverov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 324
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 14b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. domnieva sa, že softvér, ktorý sa 
používa pri online službách v oblasti 
hazardných hier, by mal byť bezpečnejší,
a že by sa mali stanoviť spoločné 
minimálne požiadavky na certifikáciu, aby 
sa zabezpečilo používanie jednotných
parametrov a noriem;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 325
Sirpa Pietikäinen
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry sa mali zaoberať 
právami a povinnosťami poskytovateľa 
služieb aj spotrebiteľa a obsahovať 
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb,
a zabránili klamlivým reklamám;

vypúšťa sa

(Tento odsek bol presunutý do prvej 
kapitoly.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry sa mali zaoberať 
právami a povinnosťami poskytovateľa 
služieb aj spotrebiteľa a obsahovať 
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb,
a zabránili klamlivým reklamám;

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry by mali zahŕňať práva
a povinnosti poskytovateľa služieb aj 
spotrebiteľa a obsahovať opatrenia, ktoré 
by zabezpečili vysokú úroveň ochrany 
hráčov (obzvlášť maloletých a iných 
zraniteľných osôb), donucovacie
opatrenia, ktoré musia členské štáty
zaviesť, aby bola zabezpečená vysoká
úroveň ochrany hráčov, a zabránenie
klamlivým reklamám a zákaz reklamy
nezákonných prevádzkovateľov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 327
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry sa mali zaoberať 
právami a povinnosťami poskytovateľa 
služieb aj spotrebiteľa a obsahovať
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb,
a zabránili klamlivým reklamám;

15. domnieva sa, že odporúčania pre 
online hazardné hry, ktoré čoskoro vydá
Komisia, by sa mali zaoberať právami
a povinnosťami poskytovateľa služieb aj 
spotrebiteľa, ako aj opatreniami na boj
proti poskytovaniu nezákonných online 
služieb v oblasti hazardných hier, a mali
by zahŕňať opatrenia, ktoré by zabezpečili 
vysokú úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb; 
požaduje, aby tieto odporúčania
obsahovali aj ustanovenia, ktoré povoľujú
len takú reklamu, ktorá je zodpovedná, 
nie je klamlivá a varuje ľudí pred rizikom
vzniku problémov súvisiacich
s hazardnými hrami, ktoré môžu byť
veľmi škodlivé, ako aj ustanovenia
o úplnom zákaze reklamy neoprávnených
prevádzkovateľov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 328
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry sa mali zaoberať 
právami a povinnosťami poskytovateľa 
služieb aj spotrebiteľa a obsahovať
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb,
a zabránili klamlivým reklamám;

15. domnieva sa, že odporúčania pre 
online hazardné hry, ktoré čoskoro vydá
Komisia, by sa mali zaoberať právami
a povinnosťami poskytovateľa služieb aj 
spotrebiteľa, ako aj opatreniami na boj
proti poskytovaniu nezákonných online 
služieb v oblasti hazardných hier, a mali 
by zahŕňať opatrenia, ktoré by zabezpečili 
vysokú úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb, 
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zákaz reklamy neoprávnených
prevádzkovateľov a ochranu proti
klamlivým reklamám;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 329
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry by sa mali zaoberať 
právami a povinnosťami poskytovateľa 
služieb aj spotrebiteľa a obsahovať 
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb,
a zabránili klamlivým reklamám;

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry by sa mali zaoberať 
právami a povinnosťami poskytovateľa 
služieb aj spotrebiteľa a obsahovať 
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb; tieto 
normy by mali zahŕňať aj obmedzenie
reklamy, napríklad na zabezpečenie toho, 
aby reklama na hazardné hry obsahovala
vecne správne informácie, nelákala
maloleté osoby na hranie, nebola
zobrazovaná v médiách, ktoré sú jasne
zamerané na maloletých, a aby 
obsahovala varovanie o vekovom
obmedzení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry sa mali zaoberať 
právami a povinnosťami poskytovateľa 

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry sa môžu zaoberať 
právami a povinnosťami poskytovateľa 



PE508.193v03-00 156/200 AM\933917SK.doc

SK

služieb aj spotrebiteľa a obsahovať 
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb,
a zabránili klamlivým reklamám;

služieb aj spotrebiteľa a obsahovať 
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany spotrebiteľov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb,
a zabránili klamlivým a neprimeraným
reklamám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Mitro Repo

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry by sa mali zaoberať 
právami a povinnosťami poskytovateľa 
služieb aj spotrebiteľa a obsahovať 
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb,
a zabránili klamlivým reklamám;

15. domnieva sa, že spoločné opatrenia pre 
online hazardné hry by sa mali zaoberať
povinnosťami poskytovateľa služieb
a zabezpečovať vysokú úroveň ochrany
hráčov, obzvlášť maloletých a iných 
zraniteľných osôb, a zabrániť klamlivým 
reklamám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry sa mali zaoberať 
právami a povinnosťami poskytovateľa 
služieb aj spotrebiteľa a obsahovať 
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb,
a zabránili klamlivým reklamám;

15. zdôrazňuje, že spoločné normy pre 
online hazardné hry by mali obsahovať 
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb, pred 
vznikom problémového a patologického 
hráčstva, a zabránili klamlivým reklamám;
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 333
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry sa mali zaoberať 
právami a povinnosťami poskytovateľa 
služieb aj spotrebiteľa a obsahovať 
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb,
a zabránili klamlivým reklamám;

15. domnieva sa, že nadchádzajúce
odporúčania Európskej komisie
o ochrane spotrebiteľa a o spoločných
normách pre reklamu online hazardných
hier by mali obsahovať opatrenia na 
presadzovanie predpisov, ktoré členské
štáty musia prijať na zabezpečenie
vysokej úrovne ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb, a na
zabránenie klamlivým reklamám, ako aj 
na zákaz reklamy pre nezákonných
prevádzkovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Josef Weidenholzer

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry by sa mali zaoberať 
právami a povinnosťami poskytovateľa 
služieb aj spotrebiteľa a obsahovať 
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb,
a zabránili klamlivým reklamám;

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry by sa mali zaoberať 
právami spotrebiteľa a obsahovať 
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb,
a zabránili reklamám;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 335
Phil Prendergast

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry sa mali zaoberať 
právami a povinnosťami poskytovateľa 
služieb aj spotrebiteľa a obsahovať 
opatrenia, ktoré by zabezpečili vysokú 
úroveň ochrany hráčov, obzvlášť 
maloletých a iných zraniteľných osôb,
a zabránili klamlivým reklamám;

15. domnieva sa, že spoločné normy pre 
online hazardné hry nesmú mať za
následok oslabenie existujúcich právnych
predpisov na úrovni členských štátov, 
najmä pokiaľ ide o opatrenia na 
zabezpečenie vysokej úrovne ochrany 
hráčov, obzvlášť maloletých a iných 
zraniteľných osôb, a na zabránenie
klamlivým reklamám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby do svojho
odporúčania zahrnula povinnosť
prevádzkovateľov hazardných hier
aktívne podporovať použitie vlastných 
možností obmedzenia v čase registrácie, 
ako aj v prípade opakovaných strát;
taktiež počet herných účtov by mal byť 
obmedzený na jeden účet na 
prevádzkovateľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Olga Sehnalová
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Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že obmedzenie
niektorých druhov a spôsobov šírenia
reklamy je veľmi dôležité na zamedzenie 
prístupu osobám do 18 rokov veku
k hazardných hrám a prevenciu vzniku
problémového alebo patologického
hráčstva;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 338
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby do svojho
odporúčania o zodpovednej reklame na 
hazardné hry zahrnula zákaz reklamy na
online služby v oblasti hazardných hier
zamerané na maloletých, najmä
v sociálnych médiách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Toine Manders

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva poskytovateľov online služieb
v oblasti hazardných hier, aby jasne
a jednoznačne informovali všetkých 
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užívateľov o rizikách hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Robert Rochefort

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva členské štáty
a prevádzkovateľov, aby podporili
zodpovednú reklamu v súvislosti s online 
hazardnými hrami; vyzýva Komisiu, aby
podporovala výmenu najlepších postupov
a preskúmala možnosť vypracovania
kódexu dobrého správania alebo
minimálnych európskych pravidiel v tejto 
oblasti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 341
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 15b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. víta iniciatívu Komisie prijať 
odporúčanie o zodpovednej reklame na 
hazardné hry; vyzýva Komisiu, aby vzala
do úvahy skutočnosť, že maloletí obvykle 
nie sú cieľovou skupinou reklamy na
hazardné hry, pretože zo zákona nie sú 
oprávnení na hranie hazardných hier; 
odporúča, aby sa reklama nezobrazovala
vo vzťahu k obsahu, ktorý je špecificky
zameraný na maloleté osoby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 342
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odsek 15b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. požaduje, aby sa zaviedli spoločné
minimálne požiadavky na reklamu online 
hazardných hier s cieľom ochrany
zraniteľných skupín spotrebiteľov;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 343
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odsek 15c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. zastáva názor, že reklama sa musí 
uvádzať sociálne zodpovedným spôsobom,
a mala by okrem iného zahŕňať jasné
varovanie o dôsledkoch patologického
hráčstva;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 344
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 15c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. vyzýva, aby budúce odporúčanie
o zodpovednej reklame na hazardné hry
obsahovalo spoločné minimálne normy, 
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ktoré poskytnú dostatočnú ochranu
zraniteľným spotrebiteľom pri zachovaní
možnosti prevádzkovateľov hazardných
hier sponzorovať medzinárodné športové
podujatia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odsek 15d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15d. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci
s odborníkmi na problémové a patologické
hráčstvo preskúmala možnosť obmedziť 
určité formy reklamy; zastáva názor, že
zákaz klamlivej reklamy, poskytovania 
bonusov alebo zvyšovania dopytu
prostredníctvom zapojenia hráčov, ktorí
sú už zaregistrovaní, by pomohol chrániť
maloletých a iné zraniteľné skupiny;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 346
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča zavedenie jednotných 
celoeurópskych spoločných noriem pre 
elektronickú identifikáciu a cezhraničné 
elektronické overovacie služby; 
konštatuje, že odlišné registračné postupy
v EÚ ohrozujú regulovaných 
prevádzkovateľov hazardných hier
a môžu byť príčinou toho, že spotrebitelia 

vypúšťa sa
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budú využívať služby nezákonných 
prevádzkovateľov; žiada preto 
zjednodušiť a zefektívniť registráciu
a postupy preukazovania totožnosti;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 347
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča zavedenie jednotných 
celoeurópskych spoločných noriem pre 
elektronickú identifikáciu a cezhraničné 
elektronické overovacie služby; 
konštatuje, že odlišné registračné postupy
v EÚ ohrozujú regulovaných 
prevádzkovateľov hazardných hier
a môžu byť príčinou toho, že spotrebitelia 
budú využívať služby nezákonných 
prevádzkovateľov; žiada preto 
zjednodušiť a zefektívniť registráciu
a postupy preukazovania totožnosti;

vypúšťa sa

(Tento odsek bol presunutý do tretej 
kapitoly.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča zavedenie jednotných 
celoeurópskych spoločných noriem pre 
elektronickú identifikáciu a cezhraničné 
elektronické overovacie služby; 

16. odporúča zavedenie jednotných 
celoeurópskych spoločných noriem pre 
elektronickú identifikáciu a cezhraničné 
elektronické overovacie služby; žiada 
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konštatuje, že odlišné registračné postupy
v EÚ ohrozujú regulovaných 
prevádzkovateľov hazardných hier
a môžu byť príčinou toho, že spotrebitelia 
budú využívať služby nezákonných 
prevádzkovateľov; žiada preto zjednodušiť
a zefektívniť registráciu a postupy 
preukazovania totožnosti;

zjednodušiť a zefektívniť registráciu
a postupy preukazovania totožnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča zavedenie jednotných 
celoeurópskych spoločných noriem pre 
elektronickú identifikáciu a cezhraničné
elektronické overovacie služby; 
konštatuje, že odlišné registračné postupy
v EÚ ohrozujú regulovaných 
prevádzkovateľov hazardných hier
a môžu byť príčinou toho, že spotrebitelia 
budú využívať služby nezákonných 
prevádzkovateľov; žiada preto zjednodušiť
a zefektívniť registráciu a postupy 
preukazovania totožnosti;

16. odporúča, aby si členské štáty 
vymieňali osvedčené postupy pre 
elektronickú identifikáciu a elektronické 
overovacie služby, rovnako ako opatrenia 
na presadzovanie predpisov, ako sú čierne
listiny a blokovanie nelegálnych
internetových stránok, vymedzenie
bezpečných a sledovateľných platobných
riešení a opatrenia na blokovanie
transakcií, aby sa zabezpečilo, že
spotrebitelia nebudú využívať služby 
nezákonných prevádzkovateľov; vyzýva
preto členské štáty, aby zjednodušili
a zefektívnili registráciu a postupy 
preukazovania totožnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 350
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča zavedenie jednotných 
celoeurópskych spoločných noriem pre 
elektronickú identifikáciu a cezhraničné
elektronické overovacie služby; 
konštatuje, že odlišné registračné postupy
v EÚ ohrozujú regulovaných 
prevádzkovateľov hazardných hier
a môžu byť príčinou toho, že spotrebitelia 
budú využívať služby nezákonných 
prevádzkovateľov; žiada preto zjednodušiť
a zefektívniť registráciu a postupy 
preukazovania totožnosti;

16. odporúča, aby si členské štáty 
vymieňali osvedčené postupy pre 
identifikáciu a elektronické overovacie 
služby, rovnako ako opatrenia na 
presadzovanie predpisov, ako sú čierne
listiny a blokovanie nelegálnych
internetových stránok, vymedzenie
bezpečných a sledovateľných platobných
riešení a opatrenia na blokovanie 
transakcií, aby sa zabezpečilo, že
spotrebitelia nebudú využívať služby 
nezákonných prevádzkovateľov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 351
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča zavedenie jednotných 
celoeurópskych spoločných noriem pre 
elektronickú identifikáciu a cezhraničné
elektronické overovacie služby; 
konštatuje, že odlišné registračné postupy
v EÚ ohrozujú regulovaných 
prevádzkovateľov hazardných hier
a môžu byť príčinou toho, že spotrebitelia 
budú využívať služby nezákonných 
prevádzkovateľov; žiada preto 
zjednodušiť a zefektívniť registráciu
a postupy preukazovania totožnosti;

16. odporúča zavedenie jednotných 
celoeurópskych spoločných noriem pre 
identifikáciu hráčov a elektronické 
overovacie služby; požaduje preto
optimalizáciu a zefektívnenie registrácie
a postupov preukazovania totožnosti, bez 
toho, aby to viedlo k zaťaženiu 
spotrebiteľov nadmernými
administratívnymi požiadavkami, ktoré by
mohli viesť k zatraktívneniu služieb 
poskytovaných nezákonnými
prevádzkovateľmi;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 352
Jürgen Creutzmann
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča zavedenie jednotných 
celoeurópskych spoločných noriem pre 
elektronickú identifikáciu a cezhraničné 
elektronické overovacie služby; konštatuje, 
že odlišné registračné postupy v EÚ 
ohrozujú regulovaných prevádzkovateľov 
hazardných hier a môžu byť príčinou toho, 
že spotrebitelia budú využívať služby 
nezákonných prevádzkovateľov; žiada 
preto zjednodušiť a zefektívniť registráciu
a postupy preukazovania totožnosti;

16. odporúča zavedenie jednotných 
celoeurópskych spoločných noriem pre 
elektronickú identifikáciu a cezhraničné 
elektronické overovacie služby; konštatuje, 
že odlišné registračné postupy v EÚ
vytvárajú administratívnu záťaž pre
regulovaných prevádzkovateľov 
hazardných hier a môžu pôsobiť ako 
odstrašujúci prostriedok pre 
spotrebiteľov; víta návrh Komisie na 
prijatie smernice o elektronickej
identifikácii a autentifikácii, ktorý umožní
interoperabilitu vnútroštátnych
elektronických identifikačných systémov, 
ak tieto existujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Mitro Repo

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča zavedenie jednotných 
celoeurópskych spoločných noriem pre 
elektronickú identifikáciu a cezhraničné 
elektronické overovacie služby; 
konštatuje, že odlišné registračné postupy
v EÚ ohrozujú regulovaných 
prevádzkovateľov hazardných hier
a môžu byť príčinou toho, že spotrebitelia 
budú využívať služby nezákonných 
prevádzkovateľov; žiada preto 
zjednodušiť a zefektívniť registráciu
a postupy preukazovania totožnosti;

16. odporúča výmenu osvedčených
postupov medzi členskými štátmi v oblasti
elektronickej identifikácie
a elektronických overovacích služieb;
vyzýva členské štáty, aby zjednodušili
a zefektívnili registráciu a postupy 
preukazovania totožnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 354
Nora Berra, Philippe Juvin

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča zavedenie jednotných 
celoeurópskych spoločných noriem pre 
elektronickú identifikáciu a cezhraničné 
elektronické overovacie služby; 
konštatuje, že odlišné registračné postupy
v EÚ ohrozujú regulovaných 
prevádzkovateľov hazardných hier
a môžu byť príčinou toho, že spotrebitelia 
budú využívať služby nezákonných 
prevádzkovateľov; žiada preto zjednodušiť
a zefektívniť registráciu a postupy 
preukazovania totožnosti;

16. odporúča zavedenie spoločných noriem
EÚ pre elektronickú identifikáciu
a cezhraničné elektronické overovacie 
služby, ako aj pre opatrenia na 
presadzovanie predpisov, napríklad
vedenie čiernych listín a blokovanie
nelegálnych internetových stránok, 
vymedzenie bezpečných a sledovateľných
platobných riešení a opatrenia na
blokovanie transakcií, aby sa zabezpečilo,
že spotrebitelia nebudú využívať služby 
nezákonných prevádzkovateľov; vyzýva
preto členské štáty, aby zjednodušili
a zefektívnili registráciu a postupy 
preukazovania totožnosti, najmä s cieľom 
zabrániť neidentifikovaným užívateľom
a maloletým hráčov v prístupe
k produktom v oblasti online hazardných
hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. odporúča zavedenie jednotných 
celoeurópskych spoločných noriem pre 
elektronickú identifikáciu a cezhraničné 
elektronické overovacie služby; 
konštatuje, že odlišné registračné postupy
v EÚ ohrozujú regulovaných 

16. odporúča výmenu osvedčených
postupov medzi členskými štátmi v oblasti
elektronickej identifikácie
a elektronických overovacích služieb, ako 
aj pre opatrenia na presadzovanie 
predpisov, ako je vedenie čiernych listín 
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prevádzkovateľov hazardných hier
a môžu byť príčinou toho, že spotrebitelia 
budú využívať služby nezákonných 
prevádzkovateľov; žiada preto zjednodušiť
a zefektívniť registráciu a postupy 
preukazovania totožnosti;

a zákaz nelegálnych internetových 
stránok, vymedzenie bezpečných
a sledovateľných platobných riešení
a zakazujúce opatrenia na transakcie, aby
sa zabezpečilo, že spotrebitelia nebudú
využívať služby nezákonných 
prevádzkovateľov; zákazu opatrenia na 
transakcie, aby sa zaistené, že spotrebitelia
nemôžu premeniť v rukách nelegálnych
prevádzkovateľov; vyzýva preto členské
štáty, aby zjednodušili a zefektívnili
registráciu a postupy preukazovania 
totožnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Olga Sehnalová

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. požaduje, aby zákaznícka podpora
bola vždy k dispozícii v materinskom
jazyku hráča a aby všetky texty danej 
jazykovej verzie boli napísané v rodnom 
jazyku osôb, ktoré daný text pripravovali;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 357
Ashley Fox

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že skupina expertov na
služby v oblasti hazardných hier by mala 
vynaložiť mimoriadne úsilie na ochranu
maloletých osôb a obmedziť čo najviac
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ich prístup na stránky online hazardných
hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že opatrenia na ochranu
spotrebiteľa, ktoré sa týkajú len
zákonných prevádzkovateľov hazardných 
hier a ich spotrebiteľov, by mala
sprevádzať kombinácia preventívnych
a reaktívnych opatrení na presadzovanie 
predpisov na zníženie kontaktu občanov
s nezákonnými prevádzkovateľmi; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosť
prijatia právne záväzného nástroja, ktorý 
by ukladal bankám, vydavateľom
kreditných kariet a ďalším účastníkom
platobného styku v EÚ povinnosť 
blokovať na základe vnútroštátnych
bielych listín transakcie medzi ich
klientmi a prevádzkovateľmi hazardných
hier, ktorí nemajú licenciu v ich 
jurisdikcii, bez toho, aby boli obmedzené 
zákonné transakcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva členské štáty, aby prijali 
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ďalšie opatrenia na to, aby sa
nezákonným prevádzkovateľom 
hazardných hier zabránilo ponúkať svoje 
služby online, napríklad čiernu listinu
nezákonných prevádzkovateľov 
hazardných hier, s cieľom zakázať
bankám a vydavateľom kreditných kariet
umožňovať akékoľvek transakcie medzi
ich klientmi a nezákonnými 
prevádzkovateľmi hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť
prísne a spoľahlivé overovanie veku
a totožnosti, ako aj uplatňovanie prísnych
limitov pre straty stanovených samotným
hráčom pred akýmkoľvek hraním;
zdôrazňuje význam prísnych postupov pre 
identifikáciu, najmä s cieľom zabrániť
maloletým a iným zraniteľným hráčom
v prístupe k produktom v oblasti online
hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje význam financovania vecí 
verejného záujmu z hazardných hier;
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žiada, aby osobitné charakteristiky lotérií
a ich trvalo udržateľný príspevok
spoločnosti boli uznané a zohľadnené
v každom koordinovanom prístupe na
úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
María Irigoyen Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. odporúča prísnu regulácie alebo
zákaz nebezpečných foriem hazardných 
hier po posúdení, ktoré vykoná každý 
členský štát;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 363
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. domnieva sa, že je potrebné prijať
opatrenia, aby vnútroštátne daňové režimy 
pre služby v oblasti hazardných hier boli 
vo vzájomnom súlade, aby sa zabránilo
neprimeraným daňovým úľavám
z podpory šírenia a koncentrácie online 
služieb v oblasti hazardných hier;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 364
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. domnieva sa, že je potrebné prijať
opatrenia, aby vnútroštátne daňové režimy 
pre služby v oblasti hazardných hier boli 
vo vzájomnom súlade, aby sa zabránilo
neprimeraným daňovým úľavám
z podpory šírenia a koncentrácie online 
služieb v oblasti hazardných hier;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 365
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. víta rozšírenie pôsobnosti smernice 
proti praniu špinavých peňazí, ktorá
výslovne zahŕňa všetky formy hazardných
hier založených na riziku; vyzýva
Komisiu, aby zabezpečila jednotné 
uplatňovanie ustanovení v celej Európskej
únii s prihliadnutím na nutnosť
posúdenia rizík na skutkovom základe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 16b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. vyzýva k prísnej regulácii alebo
zákazu nebezpečných foriem hazardných 
hier po vyhodnotení vykonanom na
úrovni každého členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Patricia van der Kammen

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. poukazuje na skutočnosť, že online 
hazardné hry sú založené na 
bezhotovostnom styku a že vzhľadom na 
závislosť od tretej strany poskytujúcej 
finančné služby možno nájsť
v regulačnom rámci pre zriaďovanie
a udeľovanie licencií poskytovateľom 
finančných služieb ďalšie spôsoby, ako 
zabezpečiť ochranné opatrenia proti 
praniu špinavých peňazí;

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 368
Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. poukazuje na skutočnosť, že online 
hazardné hry sú založené na 
bezhotovostnom styku a že vzhľadom na 
závislosť od tretej strany poskytujúcej 
finančné služby možno nájsť

vypúšťa sa
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v regulačnom rámci pre zriaďovanie
a udeľovanie licencií poskytovateľom 
finančných služieb ďalšie spôsoby, ako 
zabezpečiť ochranné opatrenia proti 
praniu špinavých peňazí;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 369
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. poukazuje na skutočnosť, že online 
hazardné hry sú založené na 
bezhotovostnom styku a že vzhľadom na 
závislosť od tretej strany poskytujúcej 
finančné služby možno nájsť
v regulačnom rámci pre zriaďovanie
a udeľovanie licencií poskytovateľom 
finančných služieb ďalšie spôsoby, ako 
zabezpečiť ochranné opatrenia proti praniu 
špinavých peňazí;

17. poukazuje na skutočnosť, že online 
hazardné hry sú založené na 
bezhotovostnom styku a že vzhľadom na 
závislosť od tretej strany poskytujúcej 
finančné služby sú potrebné ďalšie 
spôsoby, ako zabezpečiť ochranné 
opatrenia proti praniu špinavých peňazí;
berie na vedomie návrhy Komisie na 
prijatie právnych predpisov na ďalšie
posilnenie postoja EÚ proti praniu
špinavých peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. poukazuje na skutočnosť, že online 
hazardné hry sú založené na 
bezhotovostnom styku a že vzhľadom na 
závislosť od tretej strany poskytujúcej 
finančné služby možno nájsť v regulačnom 
rámci pre zriaďovanie a udeľovanie 

17. (Netýka sa slovenského znenia.)
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licencií poskytovateľom finančných 
služieb ďalšie spôsoby, ako zabezpečiť 
ochranné opatrenia proti praniu špinavých 
peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. poukazuje na skutočnosť, že online 
hazardné hry sú založené na 
bezhotovostnom styku a že vzhľadom na 
závislosť od tretej strany poskytujúcej 
finančné služby možno nájsť
v regulačnom rámci pre zriaďovanie
a udeľovanie licencií poskytovateľom 
finančných služieb ďalšie spôsoby, ako 
zabezpečiť ochranné opatrenia proti 
praniu špinavých peňazí;

17. poukazuje na skutočnosť, že online 
hazardné hry predstavujú významné riziko 
prania špinavých peňazí; na účely
prevencie a boja proti podvodom a trestnej
činnosti členské štáty zabezpečia
medzinárodnú spoluprácu a koordináciu
medzi vnútroštátnymi orgánmi
pôsobiacimi v oblasti hazardných hier, 
vnútroštátnou políciou a vnútroštátnymi
orgánmi presadzovania práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. poukazuje na skutočnosť, že online 
hazardné hry sú založené na 
bezhotovostnom styku a že vzhľadom na 
závislosť od tretej strany poskytujúcej 
finančné služby možno nájsť
v regulačnom rámci pre zriaďovanie
a udeľovanie licencií poskytovateľom 
finančných služieb ďalšie spôsoby, ako 

17. konštatuje, že sú potrebné dostatočné 
opatrenia na úrovni Únie s cieľom 
bojovať proti praniu špinavých peňazí
prostredníctvom online hazardných hier;
podporuje v tejto súvislosti zahrnutie
online hazardných hier do rozsahu
budúceho legislatívneho rámca pre boj
proti praniu špinavých peňazí v EÚ;
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zabezpečiť ochranné opatrenia proti 
praniu špinavých peňazí;

poukazuje na dôležitosť transparentnosti
online hazardných hier sektora a vyzýva
v tejto súvislosti Komisiu, aby preskúmala
možnosť povinného ročného vykazovania
finančných činností prevádzkovateľov
online hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. poukazuje na skutočnosť, že online 
hazardné hry sú založené na 
bezhotovostnom styku a že vzhľadom na 
závislosť od tretej strany poskytujúcej 
finančné služby možno nájsť
v regulačnom rámci pre zriaďovanie
a udeľovanie licencií poskytovateľom 
finančných služieb ďalšie spôsoby, ako 
zabezpečiť ochranné opatrenia proti praniu 
špinavých peňazí;

17. poukazuje na skutočnosť, že online 
hazardné hry sú založené na tom, že
spotrebiteľ/karta nie je prítomná (CNP),
a preto je potrebné v postupoch
poskytovateľov služieb nájsť ďalšie 
spôsoby, ako zabezpečiť ochranné 
opatrenia proti praniu špinavých peňazí, 
ako je spoľahlivá elektronická
identifikácia vo fáze registrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. konštatuje, že zásadný obrat na
online trhu s hazardnými hrami je 
atraktívny pre organizovaný zločin a toto 
odvetvie je preto zraniteľnejšie z hľadiska 
trestnej činnosti, ako sú podvody a pranie
špinavých peňazí; zdôrazňuje, že 
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ovplyvňovanie výsledkov zápasov, 
korupcia a nelegálne stávky sú
celosvetovým problémom, proti ktorému je 
treba bojovať na medzinárodnej úrovni
a páchatelia musia byť stíhaní
konzistentným spôsobom prostredníctvom 
trestného práva;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 375
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že spoľahlivé systémy 
registrácie a jednoznačného overenia sú
kľúčovými nástrojmi na prevenciu proti 
zneužitiu online hazardných hier, ako je 
pranie špinavých peňazí; overenie
totožnosti môže využiť už existujúce
a rozvíjajúce sa online štruktúry, ako sú
online systémy overovania bankových
a kreditných kariet;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Cornelis de Jong

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva príslušné vnútroštátne
orgány, aby zabezpečili, že všetky
podozrivé transakcie, ktoré môžu byť 
potenciálne spojené s praním špinavých
peňazí alebo inou trestnou činnosťou sa 
budú oznamovať v súlade s treťou 
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smernicou o praní špinavých peňazí
(2005/60/ES);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Ashley Fox

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. víta návrh na rozšírenie ustanovení
smernice o praní špinavých peňazí1 na
všetky formy hazardných hier; 
poznamenáva, že akékoľvek hodnotenie
rizika spojeného s online hazardnými
hrami by malo byť založené na 
objektívnom posúdení dôkazov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. víta návrh Komisie na rozšírenie 
pôsobnosti smernice proti praniu 
špinavých peňazí aj na hazardné hry
s cieľom zabezpečiť prijatie účinnejších
opatrení na úrovni EÚ proti tejto forme
trestnej činnosti;

Or. it

                                               
1 COM(2013)0045 final, Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu
finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
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Pozmeňujúci návrh 379
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. je presvedčený, že riziko hazardných
hier sa používa ako prostriedok na pranie
peňazí a preto zastáva názor, že rozsah 
pôsobnosti smernice o predchádzaní 
využívania finančného systému na účely
prania špinavých peňazí by sa mal 
rozšíriť o všetky formy hazardných hier, 
vrátane online hazardných hier;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 380
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. je presvedčený, že riziko hazardných
hier sa používa ako prostriedok na pranie
peňazí a preto zastáva názor, že rozsah 
pôsobnosti smernice o predchádzaní 
využívania finančného systému na účely
prania špinavých peňazí by sa mal 
rozšíriť o všetky formy hazardných hier, 
vrátane online hazardných hier;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 381
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 17b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. zdôrazňuje, že je absolútne 
nevyhnutné, aby sa zabránilo
akémukoľvek hráčovi vytvoriť si viac ako 
jeden herný účet na spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 17b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyzýva Komisiu, členské štáty
a skupinu expertov na služby v oblasti 
hazardných hier, aby vypracovali 
koordinované opatrenia a stratégie
vrátane výmeny osvedčených postupov pri 
riešení a prijímaní účinných opatrení
proti infiltrácii organizovaných
zločineckých skupín do priemyslu online
hazardných hier;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 383
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 17c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17c. trvá na tom, že registračný proces 
musí zahŕňať, maximálne limity pre 
stratu, ktoré pokrývajú určité obdobie, ako
povinný prvok, ktorý si nastaví a definuje
hráč; na minimálnej úrovni musí byť táto 
prvok prítomný v hrách s krátkou
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frekvenciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 17d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17d. zastáva názor, že všetky online
spoločnosti pôsobiace v EÚ v oblasti
hazardných hier musia byť registrované
ako legitímne subjekty v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 17e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17e. zdôrazňuje, že všetky členské štáty
musia určiť a označiť verejný orgán
zodpovedný za monitorovanie online
hazardných hier; tento orgán bude tiež
oprávnený zasiahnuť v prípade
akýchkoľvek podozrivých online
hazardných hier; spoločnosti v oblasti 
hazardných hier by mali byť povinné
informovať orgán o akejkoľvek
podozrivej hernej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Sirpa Pietikäinen
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Návrh uznesenia
Odsek 17f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17f. zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce
medzi vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi
EÚ pri prevencii trestnej činnosti
a problémového hrania hazardných hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že boj proti ovplyvňovaniu 
výsledkov zápasov si vyžaduje účinnejšiu 
spoluprácu medzi verejnými orgánmi, 
orgánmi činnými v trestnom konaní, 
odvetvím športu, prevádzkovateľmi
a regulačnými orgánmi hazardných hier 
vzhľadom na medzinárodnú povahu tohto 
problému;

18. zdôrazňuje, že boj proti ovplyvňovaniu 
výsledkov zápasov si vyžaduje účinnejšiu 
spoluprácu medzi všetkými 
zainteresovanými stranami vrátane
verejných orgánov, orgánov činných
v trestnom konaní, odvetvia športu, 
prevádzkovateľov, regulačných orgánov
hazardných hier, športovcami
a priaznivcami vzhľadom na 
medzinárodnú povahu tohto problému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že boj proti ovplyvňovaniu 
výsledkov zápasov si vyžaduje účinnejšiu 

18. zdôrazňuje, že boj proti ovplyvňovaniu 
výsledkov zápasov si vyžaduje účinnejšiu 
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spoluprácu medzi verejnými orgánmi, 
orgánmi činnými v trestnom konaní, 
odvetvím športu, prevádzkovateľmi
a regulačnými orgánmi hazardných hier 
vzhľadom na medzinárodnú povahu tohto 
problému;

spoluprácu medzi verejnými orgánmi, 
orgánmi činnými v trestnom konaní, 
odvetvím športu, prevádzkovateľmi
a regulačnými orgánmi hazardných hier 
vzhľadom na medzinárodnú povahu tohto 
problému; predovšetkým by sa malo 
zabezpečiť, aby prevádzkovatelia
hazardných hier zapojení do nezákonných
aktivít, ako je ovplyvňovanie výsledkov 
zápasov alebo stávky na súťaže, v ktorých
sú účastníkmi najmä maloletí, boli 
identifikovaní a aby im bol uložený zákaz 
vykonávania týchto činností;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 389
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že boj proti ovplyvňovaniu 
výsledkov zápasov si vyžaduje účinnejšiu 
spoluprácu medzi verejnými orgánmi, 
orgánmi činnými v trestnom konaní, 
odvetvím športu, prevádzkovateľmi
a regulačnými orgánmi hazardných hier 
vzhľadom na medzinárodnú povahu tohto 
problému;

18. zdôrazňuje, že boj proti ovplyvňovaniu 
výsledkov zápasov si vyžaduje účinnejšiu 
spoluprácu medzi verejnými orgánmi, 
orgánmi činnými v trestnom konaní, 
odvetvím športu, prevádzkovateľmi
a regulačnými orgánmi hazardných hier 
vzhľadom na medzinárodnú povahu tohto 
problému;

upozorňuje na prísny zákaz športovcov
a športovkýň, ako aj ich spoločníkov, 
zúčastňovať sa stávok na športové 
udalosti, v ktorých sú zapojení;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 390
Christel Schaldemose



PE508.193v03-00 184/200 AM\933917SK.doc

SK

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že ovplyvňovanie 
výsledkov zápasov sa musí potierať
striktným presadzovania práva vrátane
zavedenia trestného činu ovplyvňovania 
výsledkov zápasov v právnom poriadku
členských štátov, ako aj prostredníctvom
posilnenej spolupráce medzi orgánmi 
členských štátov, Europolom
a Interpolom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Santiago Fisas Ayxela

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že opatrenia potrebné na 
účinný boj proti ovplyvňovaniu výsledkov
zápasov a ďalšej trestnej a podvodnej
činnosti v športe sa zameriavajú na
vymáhanie práva, vzdelávanie a prevenciu
všetkých zainteresovaných strán v športe, 
ako aj na lepšiu správu športových
organizácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. konštatuje, že ovplyvňovanie 
výsledkov zápasov sa vyskytuje v rámci 
oboch trhov hazardných hier - offline aj 
online; zdôrazňuje, že k online stávkam
spojeným s ovplyvňovaním výsledkov
zápasov vo väčšine prípadov dochádza
prostredníctvom prevádzkovateľov
hazardných hier usadených na
neregulovaných trhoch mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Sabine Verheyen

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. odporúča, aby členské štáty stanovili
spoločný minimálny percentuálny podiel 
výnosov z hazardných hier, ktorý by sa 
mal prerozdeliť športovým federáciám, 
ktoré musia zabezpečiť udržateľné
financovanie masového športu, ktoré by 
bolo rovnomerne rozdelené medzi
jednotlivé športy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 394
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva k zákazu živých športových
stávok, v ktorých hráči môžu staviť online
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a anonymne na neustále sa meniace kurzy
a udalosti, čoho dôsledkom je ich vysoká 
možnosť manipulácie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 395
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva všetky športové riadiace
orgány, aby sa zaviazali k uplatňovaniu 
praxe dobrej správy, aby sa znížilo riziko, 
že sa stanú obeťou ovplyvňovania 
výsledkov zápasov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Ashley Fox

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu prevencie 
proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, 
najmä význam vzdelávania športových
aktérov (športovcov, rozhodcov, delegátov, 
zamestnancov a ich sprievodu) o rizikách
ovplyvňovania výsledkov zápasov; v tejto 
súvislosti víta nedávnu prípravnú akciu 
Komisie z roku 2012, ktorá podporuje
nadnárodné vzdelávacie projekty s cieľom
bojovať proti ovplyvňovaniu výsledkov
zápasov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 397
Nora Berra, Sophie Auconie, Marc Tarabella, Toine Manders

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. domnieva sa, že zavedenie zákonného
spojenia medzi usporiadateľmi športových
podujatí a prevádzkovateľmi online
hazardných hier s cieľom vykonávať
etickú a finančnú kontrolu nad stávkami, 
ktoré sa uzatvárajú na športových 
podujatiach, pomôže posilniť integritu
športu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Ivo Belet, Piotr Borys

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyjadruje poľutovanie nad nízkou
finančnou návratnosťou komerčných
stávkových aktivít do športového odvetvia 
vo väčšine členských štátov, hoci
predstavuje hlavnú oblasť aktivít
súvisiacich s online stávkami; žiada
Komisiu, aby začala iniciatívu na uznanie
vlastníckych práv organizátorov
športových súťaží, aby športové federácie
mali zabezpečenú zodpovedajúcu
finančnú návratnosť; odporúča stanoviť, 
aby sa spoločné minimálne percento
príjmov zo športových stávok rozdelilo
medzi športové federácie, ktoré majú 
zabezpečiť udržateľné financovanie
masového športu a solidarity medzi
rôznymi športmi;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Robert Rochefort

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva členské štáty a športové zväzy, 
aby poskytla spotrebiteľom, ako aj
amatérskym a profesionálnym športovcom
príslušné informácie a vzdelávanie
o integrite v oblasti športu; víta zámer
Komisie podporovať lepšiu výmenu
osvedčených postupov v oblasti boja proti
ovplyvňovaniu výsledkov zápasov;
opakuje, že očakáva v tejto oblasti
významný pokrok;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 400
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zastáva názor, že na účely
zosúladeného postupu v rámci Európskej
únie je potrebné nastaviť účinnú právnu
spoluprácu medzi členskými štátmi;
domnieva sa, že táto spolupráca by mala 
bezodkladne viesť k vytvoreniu agentúry
pre boj proti útokom na integritu
športových súťaží a finančnú reguláciu
športu na medzinárodnej úrovni;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 401
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. zdôrazňuje, že prístup zdola nahor, 
ktorý pozostáva z dialógu so športovcami, 
ich odbormi, športovými zväzmi a ich 
podporovateľmi s cieľom zaviesť kódexy 
správania, podporiť vzdelávanie proti 
ovplyvňovaniu výsledkov zápasov
a zvýšenie povedomia o tejto
problematike, musí dopĺňať donucovací
prístup pri prevencii proti ovplyvňovania 
výsledkov zápasov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Santiago Fisas Ayxela

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. uznáva, že snahy v boji proti
zapojeniu športových organizácií do
korupčných aktivít, ako je ovplyvňovanie 
výsledkov zápasov alebo pranie špinavých
peňazí, ako sú kódexy správania, sa musia 
týkať všetkých skupín zainteresovaných
strán (delegáti, majitelia, manažéri, 
agenti, hráči, rozhodcovia a priaznivci)
a všetkých organizácií (kluby, ligy, zväzy, 
atď.);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Jürgen Creutzmann
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Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. uznáva, že poskytovanie služieb
športových stávok je formou komerčného
využitia športových súťaží; odporúča, aby 
členské štáty rozvíjali modely na
zabezpečenie spravodlivej finančnej
návratnosti z príjmov z hazardných hier
v prospech všetkých úrovní
profesionálneho a amatérskeho športu, 
ale aj ako prostriedok na posilnenie boja
proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov
súvisiacemu so stávkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. zdôrazňuje, že lepšia správa posilní
odolnosť športu, ako aj jednotlivých
športovcov, proti korupčnej a podvodnej 
činnosti; kľúčový význam má 
uplatňovanie základných zásad dobrej 
správy, ako aj finančná a operatívna
transparentnosť a zodpovednosť
a zapojenie zainteresovaných strán;
zdôrazňuje, že opatrenia potrebné na 
účinný boj proti ovplyvňovaniu výsledkov
zápasov a ďalšej trestnej a podvodnej 
činnosti v športe musia zohľadniť
presadzovanie práva, vzdelávanie
o rizikách spojených s ovplyvňovaním 
výsledkov zápasov súvisiacim so stávkami, 
rovnako ako dobrú správu športových
organizácií, a mali by zahŕňať všetky
zainteresované strany;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Ashley Fox

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva členské štáty, aby zvýšili
prioritu sledovania korupcie v športe, 
pokiaľ ide o účinné presadzovanie 
princípu právneho štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Ivo Belet, Piotr Borys

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva športové federácie
a prevádzkovateľov hazardných hier, aby
do kódexu správania zahrnuli zákaz
prijímania stávok na tzv. negatívne
udalosti, ako sú žlté karty alebo penalty, 
počas zápasu alebo podujatia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Nora Berra, Sophie Auconie

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. zdôrazňuje význam podpory 
Európskej únie pre prebiehajúcu prácu
v rámci Rady Európy v rámci rokovaní
o medzinárodnom Dohovore o ochrane
a podpore integrity športu a vyzýva 
Európsku komisiu, aby navrhla jednotnú 
definíciu športového podvodu ako 
trestného činu, čo by malo byť zahrnuté 
do právnehoporiadku všetkých členských 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. trvá na tom, že členské štáty musia
takýto podvod klasifikovať ako trestný
čin, aby bolo možné účinne postihovať
manipuláciu so stávkami a športovými
výsledkami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 409
Robert Rochefort

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. opätovne zdôrazňuje, že vývoj online 
herného trhu by nemal viesť k poklesu
financovania športového sveta
prostredníctvom výnosov z hazardných
hier; domnieva sa, že je potrebné 



AM\933917SK.doc 193/200 PE508.193v03-00

SK

preskúmať alternatívne spôsoby
financovania zahŕňajúce 
prevádzkovateľov športových stávok;
vyzýva na hľadanie vyváženého riešenia
prínosného pre prevádzkovateľov stávok 
ako aj pre šport ako celok;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 410
Christel Schaldemose

Návrh uznesenia
Odsek 18c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. zdôrazňuje potrebu posúdiť možnosť
zákazu „ovplyvňovania športu“, kde je 
možné vsádzať na niektoré stávky počas 
súťaže, okrem iného na prvý výkop, voľný
kop a žltú kartu vo futbalovom zápase;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Santiago Fisas Ayxela

Návrh uznesenia
Odsek 18c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. zdôrazňuje, že lepšia správa posilní
odolnosť športu proti korupčnej
a podvodnej činnosti; kľúčový význam má 
uplatňovanie základných zásad dobrej 
správy, ako aj finančná a operatívna
transparentnosť a zodpovednosť
a zapojenie zainteresovaných strán, najmä
s ohľadom na športovcov a ich asociácie;
uznáva, že trvalo udržateľné financovanie
športových organizácií (kluby, ligy
a federácie) vytvára prostredie, v ktorom
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je menej pravdepodobné, že dôjde
k ovplyvňovaniu výsledkov zápasov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 18c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. zdôrazňuje potrebu posilnenia
spolupráce na úrovni EÚ a na
celosvetovej úrovni v boji proti
ovplyvňovaniu výsledkov zápasov; vyzýva
Komisiu, aby sa ujala vedúcej úlohy pri 
vytvorení globálnej platformy pre výmenu
informácií a osvedčených postupov
a koordináciu spoločnej prevencie
a opatrení na presadzovanie predpisov
medzi regulačnými orgánmi, športovými
organizáciami, policajnými a súdnymi
orgánmi a prevádzkovateľmi hazardných
hier;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 18c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. dôrazne pripomína, že je potrebná 
väčšia koordinácia na európskej úrovni zo 
strany Komisie; preto navrhuje zriadiť
centrum proti ovplyvňovaniu výsledkov
zápasov, ktorého úlohou bude 
zhromažďovanie, výmena, analýza
a šírenie informácií a dôkazov
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o ovplyvňovaní výsledkov zápasov
a korupcii v športe, a to v Európe aj mimo 
nej; toto centrum by malo tiež
zhromažďovať osvedčené postupy v boji
proti korupcii v športe a podporovať
koncepty dobrej správy v oblasti športu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Ashley Fox

Návrh uznesenia
Odsek 18c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. vyzýva členské štáty, aby so zreteľom 
na súčasné rokovania Rady Európy
o prípadnom dohovore o ovplyvňovaní 
výsledkov zápasov prijali ďalšie
opatrenia, ktoré zabránia ovplyvňovaniu 
výsledkov zápasov a ktoré by mali byť
odrádzajúce, účinné, primerané a ich 
uplatnenie by sa malo zvážiť v závislosti 
od konkrétneho prípadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Návrh uznesenia
Odsek 18c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. vyzýva k väčšej spolupráci na 
európskej úrovni v rámci koordinácie
Európskej komisie pri identifikácii
a zákaze činnosti prevádzkovateľov online
stávok, ktorí sú zapojení do nezákonných 
aktivít, ako je okrem iného ovplyvňovanie
výsledkov zápasov, alebo stávky na
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juniorské súťaže vrátane maloletých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Nora Berra, Sophie Auconie

Návrh uznesenia
Odsek 18c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. vyzýva na prijatie účinných opatrení 
na vnútroštátnej úrovni na predchádzanie
konfliktu záujmov, najmä tým, že zabráni
všetkým zainteresovaným stranám zo
sveta športu zúčastniť sa stávky
organizovanej na súťažiach, v ktorých sú
zapojené; vyzýva členské štáty, aby
zakázali najnebezpečnejšie formy stávok, 
najmä výmeny stávok a stávky na rozptyl;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 18c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. vyzýva Európsku úniu, aby výslovne
obmedzila najnebezpečnejšie stávky
najmä zákazom prijímania stávok na
športové súťaže, na ktorých sa zúčastňujú 
iba maloleté osoby;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 418
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds
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Návrh uznesenia
Odsek 18d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18d. žiada Komisiu, aby dôrazne
podporovala všetky členské štáty, aby
výslovne zahrnuli ovplyvňovanie 
výsledkov zápasov do svojho
vnútroštátneho trestného práva, stanovili
vhodné spoločné minimálne sankcie
a zabezpečili, aby existujúce medzery boli
riešené tak, aby plne rešpektovali
základné práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Ivo Belet, Piotr Borys

Návrh uznesenia
Odsek 18d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18d. zdôrazňuje, že boj proti
ovplyvňovaniu výsledkov zápasov a iným
formám športového podvodu má byť 
zameraný na presadzovanie práva, 
vzdelávanie a prevenciu, ako aj dobrú
správu športových subjektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 18d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18d. odporúča prijatie spoločných
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jednotných noriem na európskej úrovni
pre zavedenie postupov pre registráciu
a preukazovania totožnosti hráčov, ktoré
umožnia varovanie pred rizikami podvodu
a prania špinavých peňazí, ktoré sú 
vlastné pre online hazardné hry;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 421
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 18e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18e. vyzýva Komisiu, aby posúdila riziká 
spojené so športovými stávkami, ako je 
napríklad uzatváranie stávok na rohové
kopy, voľné kopy, vhadzovanie a žlté
karty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 18e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18e. vyzýva Komisiu, aby zriadila
európsky výstražný systém pre regulačné 
orgány v oblasti stávok na účely rýchlej
výmeny informácií o plánovaných
športových podujatiach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 423
Jean-Luc Bennahmias

Návrh uznesenia
Odsek 18e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18e. podporuje rokovania, ktoré
v súčasnosti prebiehajú pod záštitou Rady
Európy o návrhu medzinárodnej dohody
o zabránení manipulácii športových
súťaží;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 424
Morten Løkkegaard, Nils Torvalds, Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 18f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18f. zdôrazňuje, že ovplyvňovanie 
výsledkov zápasov nie je vždy spojené so
stávkami a že je potrebné zaoberať sa aj 
touto stránkou ovplyvňovania výsledkov
zápasov, ktorá nesúvisí so stávkami, 
keďže tiež predstavuje problém pre
integritu športu;
(Napríklad, taliansky škandál
ovplyvňovania výsledkov zápasov vo 
futbale nesúvisel so stávkami, ale sústredil 
sa okolo získania titulu a získavania
správnych rozhodcov na zápasy.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, že niektoré druhy
hazardných hier môžu predstavovať viac
rizika, ako ostatné, pokiaľ ide o integritu
športu a osoby.
Vyzýva k regulácii či zákazu
nebezpečných foriem hazardných hier po
vyhodnotení na úrovni každého členského
štátu.

Or. en


