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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно хазарта по интернет на вътрешния пазар
(2011/2084(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 април 2011 г. „Зелена книга 
относно хазарта по интернет на вътрешния пазар“ (COM(2011)0128),

– като взе предвид членове 56, 51 и 52 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид приложения към Договора за функционирането на Европейския 
съюз протокол относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност,

– като взе предвид съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз1,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2010 г. относно рамката за 
хазартните игри и залаганията в държавите-членки на ЕС,

– като взе предвид своята резолюция от 10 март 2009 г. относно почтеността на 
онлайн хазарта 2,

– като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, 
подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудиовизуални медийни услуги3,

– като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към 
потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, 
Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, 
и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета4,

– като взе предвид Директива 97/7/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 
май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от 
разстояние5,

– като взе предвид Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

                                               
1 и по-специално решенията по дела Schindler, 1994 г. (C-275/92), Gebhard, 1995 г. (C-55/94), Läärä, 

1999 г. (C-124/97), Zenatti, 1999 г. (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli, 2003 г. (C-243/01), 
Lindman, 2003 г. (C-42/02), Fixtures Marketing Ltd/OPAP, 2004 г. (C-444/02), Fixtures Marketing 
Ltd/Svenska Spel AB, 2004 г. (C-338/02), Fixtures Marketing Ltd/Oy Veikkaus Ab, 2005 г. (C-46/02), 
Stauffer, 2006 г. (C-386/04), Unibet, 2007 г. (C-432/05), Placanica и др., 2007 г. (C-338/04, C-359/04 и C-
360/04), Комисията срещу Италия, 200 г. (C-206/04), Liga Portuguesa de Futebol Profissional, 2009 г. (C-
42/07), Ladbrokes, 2010 г. (C-258/08), Sporting Exchange, 2010 г. (C-203/08), Sjöberg и Gerdin, 2010 г. (C-
447/08 и C-448/08), Markus Stoß и др., 2010 г. (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 и C-
410/07), Carmen Media, 2010 г. (C-46/08), Engelmann, 2010 г. (C-64/08).

2 Приети текстове, P6_TA(2009)0097.
3 ОВ L 95 от 15.4.2010 г., стр. 1.
4 ОВ L 149 от 11.6.2005 г., стр. 22.
5 ОВ L 144 от 4.6.1997 г., стр. 19.
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26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм1,

– като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични 
данни и за свободното движение на тези данни2,

– като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации3,

– като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно 
общата система на данъка върху добавената стойност4,

– като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар5,

– като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, 
и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар6,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, както и становищата на комисията по икономически и парични 
въпроси и комисията по правни въпроси (A7-0000/2011), 

A. като има предвид, че пазарът на хазарт по интернет постоянно нараства,

Б. като има предвид, че не съществува специален европейски акт за регулиране на 
хазарта по интернет,

В. като има предвид, че фрагментираността на пазара, от една страна, затруднява 
регулираните оператори да предлагат законните си продукти трансгранично, от 
друга страна обаче, прави също така практически невъзможнa защитата на 
потребителите, както и борбата срещу свързаната с хазарта престъпност,

Г. като има предвид, че единните минимални стандарти за защита на играчите и 
потребителите и в борбата срещу престъпността са задължителни в цяла Европа,

Д. като има предвид, че член 56 от ДФЕС гарантира свободата на предоставяне на 
услуги и че хазартът по интернет въпреки това изрично е изключен от Директивата 
за услугите, защото не представлява стандартна услуга,

Е. като има предвид, че в резултат на големия брой процедури за установяване на 
неизпълнение на задължения от държава-членка и решения на Съда на ЕС може да 
се направи извод за голяма правна несигурност в тази област,

Ж. като има предвид, че хазартът и залаганията по интернет крият по-голям риск от 
пристрастяване и опасности, отколкото традиционните присъствени хазартни игри,

                                               
1 ОВ L 309 от 25.11.2005 г., стр. 15.
2 ОВ L 281 от 23.11.1995 г., стр. 31.
3 ОВ L 201 от 31.7.2002 г., стр. 37.
4 ОВ L 347 от 11.12.2006 г., стр. 1.
5 ОВ L 376 от 27.12.2006 г., стр. 36.
6 ОВ L 178 от 17.7.2000 г. , стр. 1.
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З. като има предвид, че хазартът представлява значителен източник на приходи за 
държавите-членки, за общополезни и благотворителни цели, както и за 
финансиране на спорта,

И. като има предвид, че почтеността на спорта трябва непременно да бъде гарантирана 
и по-нататъшните измами при залагания трябва да се избягват,

1. счита, че едно ефективно регулиране на пазара на хазарт по интернет по-специално

(1) следва да насочва естествената потребност от игра на населението в естествени и 
контролирани посоки,

(2) да ограничава незаконния пазар на хазарт,
(3) да гарантира ефикасна защита на малолетните и непълнолетните и на играчите и

(4) да предотврати опасностите от пристрастяване при хазарта, както и
(5) да гарантира, че хазартните игри се провеждат правомерно, честно, отговорно и 
прозрачно,
(6) че се предотвратяват опасностите за почтеността на спортните състезания и

(7) че значителна част от публичните приходи от хазарт се използват за насърчаване 
на обществени, общополезни или благотворителни цели;

2. подчертава становището на Съда на ЕС1, че интернет е единствено канал за 
предлагане на хазарт;

Принцип на субсидиарност
3. счита, че различните традиции и култури на държавите-членки са оставили силен 

отпечатък върху хазартния сектор и пазарите на хазарт се регулират по много 
различен начин, така че в този сектор на принципа на субсидиарност се отрежда 
особено важна роля;

4. счита, че атрактивно законно предлагане на хазарт по интернет би могло значително 
да изтласка нелицензирания черен пазар и да повиши също така приходите за 
държавата;

5. поради това отхвърля един европейски правен акт за единно регулиране на целия 
пазар на хазарт, но въпреки това счита, че едно единно европейско начало в някои 
области би имало смисъл;

6. признава решението на някои държави-членки за пълна забрана на хазарта по 
интернет; но се обявява против държавните монополи върху хазарта по интернет;

7. подчертава настойчиво въпреки това, че държави-членки, които отварят пазара за 
хазарт по интернет, трябва да осигурят пълна прозрачност и да създадат условия за 
недискриминираща конкуренция; препоръчва в този случай на държавите-членки 
въвеждането на модел за лицензиране, който да даде възможност на всеки 
европейски оператор на хазарт, който изпълнява наложените от държавите-членки 
условия, да кандидатства за предоставяне на лиценз;

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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8. счита, че принципът на взаимно признаване на лицензи не е приложим на пазара за 
хазарт, но че по отношение на вътрешния пазар в повечето държави-членки трябва 
все пак да бъдат създадени опростени процедури за кандидатстване за лиценз;

9. изисква по смисъла на принципа на „активната субсидиарност“ една обща 
регулаторна рамка, която установява задължителни, високи минимални стандарти в 
областта на превенцията на пристрастяването към хазарта и предотвратяването на 
измамите при залагания и на защитата на малолетните и непълнолетните; ако един 
оператор докаже, че изпълнява минималните стандарти, другите държави-членки 
следва да признаят това доказателство, но могат да поставят допълнителни условия; 
счита, че един кодекс за хазарта по интернет в цяла Европа би могъл да бъде 
първата крачка;

10. приканва Комисията да предложи директива относно тези минимални стандарти, в 
случай че не се постигне друго съгласие; вниманието следва да се насочи 
евентуално и към засилено сътрудничество между държавите-членки;

11. приканва Комисията и държавите-членки заедно да контролират ефективно 
установените от държавите-членки условия и да наказват нарушенията;

Сътрудничество на регулаторните органи
12. изразява загриженост относно вероятно възникващото фрагментиране на 

европейския пазар на хазарт по интернет, което преди всичко в по-малките 
държави-членки пречи на изграждането на законно предлагане;

13. изисква поради това силно разширяване на сътрудничество между националните 
регулаторни органи при координация от страна на Европейската комисия с цел 
изработване на общи стандарти, както и предприемане на съвместни действия 
срещу нерегулирания черен пазар; изолираните националните решения, по-
специално по отношение на идентификацията на играчите и борбата срещу прането 
на пари, не са успешни; системата на Европейския форум на регулаторите на 
хазарта (GREF), както и информационната система за вътрешния пазар биха могли 
да послужат като основа за това;

14. призовава Комисията и държавите-членки да съберат и публикуват статистически 
данни за пазарите на хазарт по интернет, както и за пристрастяването към хазарта в 
ЕС;

15. призовава Комисията да инициира създаването на мрежа от национални 
организации, които полагат грижи за играчите с хазартна зависимост, за да стане 
възможна обмяната на опит и доказани практики;

Хазарт и спорт
16. отбелязва, че спортните залагания, по-специално при състезания в по-малките 

спортове, могат да представляват риск за почтеността на спорта; поради това счита, 
че измамите при спортни състезания и залагания бе трябвало в цяла Европа да бъдат 
наказвани;

17. осъзнава важността на приноса на приходите от хазарт за финансиране на спорта в 
държавите-членки; поради това едно по-нататъшно развитие на пазара на хазарт по 
интернет не би следвало да доведе до намаляване на финансирането за спорта;
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18. посочва необходимостта от прагматични решения във връзка с рекламата и 
спонсорството на спортни мероприятия от оператори на хазарт по интернет; счита, 
че следва да бъдат намерени общи стандарти за реклама, които в достатъчна степен 
да защитават слабите потребители, в същото време обаче да дават възможност за 
спонсориране на международни мероприятия, и че забраните на реклама във всеки 
случай не водят към постигане на целта;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Пазарът на хазарт по интернет отбелязва постоянен растеж. Според актуалните цифри в 
днешно време около 10 % от всички хазартни игри в Европа се провеждат с нарастваща 
тенденция по интернет или по сравними канали, като напр. мобилни телефони или 
интерактивни телевизионни платформи, с пазарен обем от повече от 10 милиарда евро.

Пазарът на присъствени хазартни игри, както и пазарът на хазарт по интернет се 
отличават с многообразие на предлаганите продукти: от една страна, класически игри с 
томбола и лотарийни игри, но също така и спортни залагания; покер, бинго, както и 
залагания при конни надбягвания и надбягвания с хрътки съгласно процедурата на 
тотализатора.

По своята същност интернет е трансгранична медия. Поради това хазартът по интернет 
не спира на границите. Чрез постоянно увеличаващото се предлагане и нарастващия 
брой играчи съществуващата понастоящем фрагментация на пазара в тази област става 
все по-очевидна и в Европа. В много държави-членки съществуват пълни забрани или 
забрани с условия за разрешаване, други от своя страна имат напълно отворен и 
либерализиран пазар.

Както Съдът на ЕС е установил в множество решения, хазартните игри не 
представляват стандартни услуги. Поради това те изрично са изключени от 
Директивата за услугите, макар че свободата на предоставяне на услуги съгласно член 
56 от ДФЕС се отнася естествено и за хазартните игри. Държавите-членки могат, наред 
с другото, въз основа на членове 51 и 52 от ДФЕС в голяма степен самостоятелно да 
регулират своя пазар, докато това регулиране е в съответствие с поставените цели, 
например борбата срещу пристрастяването към хазарта.

Въз основа на твърде различните традиции принципът на субсидиарност в този сектор 
въпреки това играе особено силна роля. Държавите-членки в голяма степен 
самостоятелно определят как да регулират своя пазар на хазарт. Това много различно 
регулиране води без съмнение също така и до деформации на пазара в интернет. 
Оператори на хазарт от държави-членки с отворени пазари и ниски данъчни ставки 
могат да бъдат открити и в държави, в които хазартът по интернет е забранен, или 
конкурират лицензираните оператори на хазарт по интернет. Тези оператори, както и 
операторите на присъствени хазартни игри от тези страни едва ли могат да бъдат 
конкурентоспособни. Освен това в интернет съществува значителен по размер 
нерегулиран черен пазар.

Поради това основната цел трябва са се състои в значителното ограничаване на този 
черен и сив пазар. Възможност за постигането на тази цел за държавите-членки би било 
налагането на пълна забрана, която обаче след това би трябвало и да бъде приложена 
строго. Държавите-членки могат да решат в полза на тази възможност въз основа на 
принципа на субсидиарност.

Въпреки това законното предлагане на хазарт по интернет би било по-добро. Това 
обаче в никакъв случай не бива да доведе до създаването на (държавен) монопол върху 
хазарта по интернет, тъй като монополите много рядко осигуряват достатъчно 
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предлагане. По тази причина пазарът следва да бъде отворен и за дружествата да бъдат 
създадени достатъчно стимули за законно предлагане. За тази цел най-добрият начин е 
един модел на лицензиране, в случай че се основава на принципа на 
недискриминиращата конкуренция. В тази система, която вече с успех е въведена в 
някои държави-членки, като например Франция и Италия, националните регулаторни 
органи определят условията за предоставяне на лицензи. Във Франция например от 
момента на въвеждане на системата за лицензиране досега делът на законните 
оператори рязко се е увеличил: повече от 80 % от френския пазар на хазарт по интернет 
понастоящем се пада на лицензирани оператори. За да се избегне дискриминация, броят 
на наличните лицензи трябва да бъде достатъчно голям или неограничен; освен това не 
бива да съществува косвена дискриминация, например в областта на техническите 
стандарти.

Един отворен и уреден пазар на хазарт по интернет предполага съществуването на 
независим и силен национален регулаторен орган. Той трябва да определи рамковите 
условия за хазарта и трябва преди всичко да може да ги наложи. Следователно 
националните регулатори трябва да притежават необходимите правомощия, за да 
наказват нарушенията и да предприемат действия срещу незаконните оператори.

Въз основа на трансграничния характер на интернет държавите-членки не са в 
състояние сами да регулират всички сфери на хазарта по интернет. Затова едно силно 
разширено сътрудничество между националните регулаторни органи е задължително. 
Досега съществува единствено сътрудничество в малък обхват, например под формата 
на двустранни процедури. Би било необходимо обаче институционализирано 
сътрудничество, например въз основа на информационната система за вътрешния 
пазар, за да може информацията да се обменя ефикасно и бързо. Възможен вариант е и 
една широка система на регулаторите, координирана от Комисията. Само с поставянето 
на общо европейско начало може да се предотврати възползването от пропуските в 
регулирането от страна на нерегулираните оператори и използването на националните 
регулаторни органи един срещу друг. Затова от Комисията и държавите-членки се 
изисква да предприемат бързи действия, за да предпазят потребителите в Европа от 
несериозни оператори.

Хазартът крие риск от пристрастяване. Изследванията доказват, че от въвеждането на 
хазарта по интернет преди около 10 години досега броят на хората, които се обръщат 
към центрове за подкрепа на зависими от хазарт, значително се е увеличил. Вече 
съществуват многобройни инициативи както от страна на регулаторните органи, така и 
под формата на кодекси и ангажименти, които се опитват да ограничат хазартната 
зависимост и пристрастяването към хазарта по интернет. В тази връзка целта трудно 
може да бъде постигната, ако във всяка държава-членка се прилагат различни 
стандарти. Действително в много държави-членки съществуват образцови защитни 
мерки както по отношение на държавните, така и по отношение на частните оператори 
на хазарт по интернет. Те обаче често се основават върху изцяло национални стандарти 
и поради това не са съвместими с концепцията за вътрешния пазар. Така например в 
някои държави-членки се изисква електронна лична карта за проверка на 
самоличността в интернет. Чужденците често не притежават такава лична карта и 
поради това са изключени от хазарта по интернет, дори и да пребивават постоянно в 
тази държава-членка. Затова е важно наличието на европейските технически стандарти, 
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които биха могли да бъдат установени съвместно от индустрията, защитниците на 
потребителите и Комисията. Те намаляват също така бариерите за навлизане на пазара 
за оператори на хазарт от други европейски държави. Но-ниските бариери за влизане на 
пазара са важна стъпка към създаването на законен и регулиран пазар на хазарт.

Защитата на малолетните от хазарта е друга универсална цел, която не се подчинява на 
различни традиции или култури. Поради това е логично установяването за цяла Европа 
на минимални стандарти за защитата на малолетни, борбата срещу пристрастяването 
към хазарт, но също така и борбата срещу прането на пари и други свързани с хазарта 
форми на престъпност. Това би могло да се случи под формата на предложение за 
директива от страна на Комисията за установяване на валидни за цяла Европа 
минимални стандарти, които биха били задължителни за всички регулирани оператори 
на хазарт по интернет. Освен това държавите-членки биха били свободни да определят 
допълнителни критерии. Важно е да се предприемат решителни действия от страна на 
Комисията и държавите-членки с цел осигуряване за цяла Европа на единно и високо 
равнище на минимална защита за потребителите.

В повечето държави-членки приходите от хазарт допринасят за благотворителни или 
общополезни цели и за насърчаване на спорта. Действително това е в сила единствено 
за законните и регулирани оператори на хазарт. Незаконните оператори не плащат 
данъци и поради това не дават никакъв принос към обществото. Един регулиран на 
равнище държави-членки пазар би довел до плащане от страна на операторите на 
хазарт по интернет на голяма част от събираните данъци върху хазарта в държавата на 
играча. Това е важно, за да бъдат публичните приходи от хазарт в цяла Европа на 
разположение за насърчаване на спорта и за други благотворителни цели. В областта на 
конните залагания например по този начин може да се гарантира, че животновъдите ще 
получават част от приходите от залагания, която е необходима за по-нататъшното 
финансиране на развъждането на конете.

За съжаление в миналото многократно имаше случаи на измами при спортни залагания, 
които поставят под въпрос почтеността на спорта. От пряк интерес за всички участници 
– а именно спортните сдружения, феновете, операторите на хазарт, както и играчите – е 
да се гарантира почтеността на спорта и да се предотвратяват измами при залагания. 
Срещу измамите при залагания може най-добре да се води борба на европейско 
равнище. Затова Европейската комисия съвместно с държавите-членки следва да 
разработи система за ефикасна борба срещу измамите при залагания. Съвместните 
действия срещу измамите при залагания дават също така повече тежест по отношение 
на измамите при залагания извън Европа.

По отношение на почтеността в спорта, конфликтите на интереси между операторите 
на спортни залагания и спортните сдружения трябва да се избягват. Въпреки това 
рекламата на хазарт или спонсорирането на спортно сдружение все още не 
представляват сами по себе си конфликт на интереси. Поради това забраните за 
реклама и спонсорство трябва ясно да се отхвърлят.


