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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

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

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 kwietnia 2011 r. zatytułowany „Zielona 
księga w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku 
wewnętrznego” (COM(2011)0128),

– uwzględniając art. 51, 52 i 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, 
załączony do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając odpowiednie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej1,

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

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie integralności w sektorze 
gier hazardowych oferowanych w Internecie2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 
2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych3,

– uwzględniając dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 
2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa 
wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 
84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady4,

– uwzględniając dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 
r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość5,

– uwzględniając dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

                                               
1w szczególności orzeczenia w następujących sprawach: Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), 
Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 
2003 (C-42/02), Fixtures Marketing Ltd przeciwko OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd przeciwko 
Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), Fixtures Marketing Ltd przeciwko Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 
2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), Placanica i in. 2007 (C-338/04, C-359/04 i C-360/04), Komisja 
przeciwko Włochom 2007 (C-206/04), Liga Portuguesa de Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 
(C-258/08), Sporting Exchange 2010 (C-203/08), Sjöberg i Gerdin 2010 (C-447/08 i C-448/08), Markus Stoß i 
in. 2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 i C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08), 
Engelmann 2010 (C-64/08). 
2Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0097.
3Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1.
4Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
5Dz.U. L 144 z 4.6.1997, s. 19.
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26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego 
w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu1,

– uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych2,

– uwzględniając dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 
2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze 
łączności elektronicznej3,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej4,

– uwzględniając dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym5,

– uwzględniając dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, 
w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego6,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,
– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Prawnej (A7–0000/2011),
A. mając na uwadze, że rynek gier hazardowych oferowanych w Internecie cały czas 

wykazuje tendencję wzrostową,
B. mając na uwadze, że nie istnieje żaden konkretny europejski akt prawny regulujący gry 

hazardowe oferowane w Internecie,
C. mając na uwadze, że rozdrobnienie rynku z jednej strony utrudnia regulowanym 

dostawcom usług oferowanie legalnej oferty za granicą, natomiast z drugiej strony 
praktycznie uniemożliwia ochronę konsumentów oraz zwalczanie przestępczości 
związanej z grami hazardowymi,

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

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

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

                                               
1Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.
2Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
3Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.
4Dz.U. Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.
5Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.
6Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.
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G. mając na uwadze, że gry hazardowe i zakłady oferowane w Internecie wiążą się z 
większym ryzykiem uzależnienia i zagrożeniem bezpieczeństwa niż tradycyjne gry 
hazardowe oferowane w obecności gracza,

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

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

1. jest zdania, że skuteczna regulacja rynku gier hazardowych oferowanych w Internecie w 
szczególności przyczyni się do:
(1) ukierunkowania w sposób uporządkowany i kontrolowany naturalnej skłonności 
społeczeństwa do gry,
(2) ograniczenia nielegalnego rynku gier hazardowych,

(3) zapewnienia skutecznej ochrony młodzieży i graczy,
(4) zapobiegnięcia ryzyku uzależnienia od gier hazardowych,

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

(6) zapobiegnięcia zagrożeniu integralności współzawodnictwa sportowego,
(7) przeznaczenia znacznej części przychodów publicznych pochodzących z gier 
hazardowych na wsparcie realizacji celów publicznych, społecznych lub charytatywnych;

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

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

państw członkowskich oraz że rynki gier hazardowych są regulowane na bardzo różne 
sposoby, w związku z czym zasadzie pomocniczości przypada w tym sektorze szczególnie 
ważna rola;

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

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

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

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

                                               
1Carmen Media 2010 (C-46/08).
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członkowskim wdrożenie takiego modelu udzielania zezwoleń, który umożliwiałby 
wnioskowanie o udzielenie zezwolenia każdemu europejskiemu dostawcy usług w 
zakresie gier hazardowych, który spełnia warunki określone przez państwa członkowskie;

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

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

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

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

Współpraca organów regulacyjnych
12. jest zaniepokojony możliwym rozdrobnieniem europejskiego rynku gier hazardowych 

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

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

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

15. wzywa Komisję do rozpoczęcia tworzenia sieci organizacji krajowych opiekujących się 
osobami uzależnionymi od hazardu w celu umożliwienia wymiany doświadczeń i 
sprawdzonych praktyk;

Gry hazardowe i sport
16. stwierdza, że zakłady bukmacherskie, a zwłaszcza obstawianie wyników zawodów w 

mniej popularnych dyscyplinach sportowych, mogą zagrażać integralności sportu; jest 
zatem zdania, że należy karać za oszustwa sportowe i oszustwa w zakładach 
bukmacherskich w całej Europie;
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17. ma świadomość istotnego znaczenia wkładu dochodów z gier hazardowych na rzecz 
finansowania sportu w państwach członkowskich; dalszy rozwój rynku gier hazardowych 
oferowanych w Internecie nie powinien zatem doprowadzić do zmniejszenia finansowania 
sportu;

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

19. zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Rynek gier hazardowych oferowanych w Internecie cały czas wykazuje tendencję wzrostową. 
Według aktualnych danych około 10% wszystkich gier hazardowych w Europie jest 
oferowanych w Internecie lub za pośrednictwem podobnych kanałów transmisji, takich jak 
telefony komórkowe lub interaktywne platformy telewizyjne; stwierdza się przy tym 
tendencję wzrostową, zaś wartość rynkową ocenia się na ponad 10 mld euro.

Rynek gier hazardowych oferowanych w obecności gracza oraz rynek gier hazardowych 
oferowanych w Internecie charakteryzują się zróżnicowaną ofertą produktów: z jednej strony 
oferta obejmuje klasyczne gry w lotto i loterie, z drugiej natomiast zakłady sportowe, pokera, 
bingo, a także obstawianie wyników wyścigów konnych i wyścigów hartów zgodnie z 
zasadami totalizatora.

Internet już z samej swojej natury jest medium transgranicznym. Gry hazardowe oferowane w 
Internecie nie uznają zatem granic. Z uwagi na cały czas zwiększającą się ofertę oraz wzrost 
liczby graczy również w Europie rozdrobnienie rynku gier hazardowych staje się coraz to 
bardziej widoczne. W wielu państwach członkowskich funkcjonują zakazy całkowite lub 
zakazy z zastrzeżeniem możliwości zezwolenia, w innych natomiast rynek gier hazardowych 
jest w pełni otwarty i zliberalizowany.

Zgodnie ze stwierdzeniem Trybunału Sprawiedliwości w licznych orzeczeniach gry 
hazardowe nie są typowymi usługami. Z tego też względu gry hazardowe są wyraźnie 
wykluczone z dyrektywy w sprawie usług, nawet jeśli swoboda świadczenia usług, określona 
w art. 56 TFUE, ma również zastosowanie do gier hazardowych. Państwa członkowskie 
mogą, między innymi na podstawie art. 51 i 52 TFUE, w znacznym stopniu same regulować 
swoje rynki, o ile regulacje te są zgodne z zamierzonymi celami, na przykład ze zwalczaniem 
uzależnienia od hazardu.

Ze względu na bardzo różne tradycje zasadzie pomocniczości przypada w tym sektorze 
szczególnie istotna rola. Państwa członkowskie w dużej mierze same decydują o warunkach 
regulacji swoich rynków gier hazardowych. Ta bardzo zróżnicowana regulacja prowadzi 
jednak w Internecie również do zakłóceń rynku. Operatorzy gier hazardowych z państw 
członkowskich, w których funkcjonują rynki otwarte i niskie stawki podatkowe, działają 
również w państwach, w których zakazane jest uprawnianie gier hazardowych oferowanych w 
Internecie, lub są konkurencją dla operatorów świadczących usługi w Internecie, którzy 
posiadają zezwolenie. Zarówno ci operatorzy, jak i operatorzy gier hazardowych oferowanych 
w obecności gracza, pochodzący z takich krajów, są ledwie konkurencyjni. Ponadto w 
Internecie funkcjonuje zakrojony na szeroką skalę nieregulowany czarny rynek.

Głównym celem musi być zatem znaczne zahamowanie tego czarnego i szarego rynku. Jedną 
z możliwości osiągnięcia tego celu byłoby wprowadzenie przez państwa członkowskie 
całkowitego zakazu gier hazardowych; w takiej sytuacji konieczne by było jego ścisłe 
egzekwowanie. Zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie mogą się 
zdecydować na taką opcję.

Lepszym rozwiązaniem byłoby jednak przygotowanie legalnej oferty gier hazardowych 
oferowanych w Internecie. Nie mogłoby to jednak w żadnym wypadku prowadzić do 
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stworzenia (państwowego) monopolu na gry hazardowe oferowane w Internecie, ponieważ 
monopole bardzo rzadko są w stanie zapewnić dostateczną ofertę. W związku z tym rynek ten 
należy otworzyć oraz należy zaoferować przedsiębiorstwom odpowiednie zachęty do 
przedstawienia legalnej oferty. Najlepszym rozwiązaniem byłoby w takim wypadku 
wprowadzenie modelu wydawania zezwoleń, pod warunkiem, że opierałby się on na zasadzie 
niedyskryminującej konkurencji. W ramach takiego systemu, który z powodzeniem został 
wprowadzony w niektórych państwach członkowskich, takich jak Francja czy Włochy, 
krajowe organy regulacyjne określają warunki wydawania zezwoleń. Na przykład we Francji 
od momentu wprowadzenia systemu wydawania zezwoleń odsetek legalnie działających 
dostawców usług wzrósł gwałtownie: ponad 80% francuskiego rynku gier hazardowych 
oferowanych w Internecie przypada właśnie na dostawców usług posiadających zezwolenia. 
Aby uniknąć dyskryminacji, liczba dostępnych zezwoleń musi być wystarczająco wysoka lub 
nieograniczona; poza tym nie może dojść do żadnej pośredniej dyskryminacji, na przykład w 
zakresie standardów technicznych.

Otwarty i regulowany rynek gier hazardowych oferowanych w Internecie wiąże się z 
koniecznością powołania niezależnego i krajowego organu regulacyjnego o wzmocnionej 
pozycji. Taki organ odpowiadałby za określenie ramowych warunków uprawiania gier 
hazardowych, których spełnienie potrafiłby przede wszystkim również wyegzekwować. 
Krajowe organy regulacyjne muszą również posiadać przydatne kompetencje, niezbędne w 
celu karania za naruszenia oraz występowania przeciwko nielegalnie działającym dostawcom 
usług.

Ze względu na transgraniczny charakter Internetu państwa członkowskie nie są w stanie same 
regulować wszystkich obszarów związanych z grami hazardowymi oferowanymi w 
Internecie. Dlatego też silnie rozwinięta współpraca pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi jest nieodzowna. Jak dotąd istniała jedynie współpraca na małą skalę, która 
przybierała jedynie formę dwustronnych procedur. Konieczna byłaby jednak współpraca 
zinstytucjonalizowana, na przykład opierająca się na systemie wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym, co umożliwiałoby skuteczną i szybką wymianę informacji. Należałoby się 
ponadto zastanowić nad stworzeniem rozwiniętej sieci organów regulacyjnych, 
koordynowanej przez Komisję. Wyłącznie poprzez zastosowanie wspólnego europejskiego 
podejścia można zapobiec wykorzystywaniu przez nieregulowanych dostawców usług luk 
regulacyjnych oraz poróżnianiu ze sobą krajowych organów regulacyjnych. Dlatego też 
apeluje się do Komisji i państw członkowskich o szybkie działanie, tak aby zapewnić ochronę 
konsumentów europejskich przed nierzetelnymi dostawcami usług.

Gry hazardowe niosą ze sobą ryzyko uzależnienia się. Badania wykazują, że od 
wprowadzenia przed około 10 laty gier hazardowych oferowanych w Internecie liczba osób, 
które szukają pomocy w ośrodkach wsparcia osób uzależnionych, znacznie wzrosła. 
Podejmowanych jest już wiele inicjatyw, zarówno ze strony organów regulacyjnych, jak i w 
formie kodeksów postępowania i zobowiązań, które to inicjatywy są próbą powstrzymania 
problematycznych zachowań hazardowych i uzależnienia od hazardu. Takie działanie jest 
jednak bezcelowe, biorąc pod uwagę to, że w każdym państwie członkowskim obowiązują 
różne standardy. Co prawda w wielu państwach członkowskich, zarówno w odniesieniu do 
państwowych, jak i prywatnych dostawców usług w zakresie gier hazardowych w Internecie, 
podejmowane są przykładowe działania ochronne, lecz często opierają się one na normach 
czysto krajowych i w związku z tym są sprzeczne z założeniem rynku wewnętrznego. Dlatego 
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też w niektórych państwach członkowskich konieczne jest posiadanie elektronicznego 
dowodu tożsamości, który służy kontroli tożsamości w Internecie. Obcokrajowcy często nie 
mają tego typu dowodu tożsamości i w związku z tym są wykluczeni z rynku gier 
hazardowych oferowanych w Internecie, nawet jeżeli mieszkają w danym państwie 
członkowskim na stałe. Z tego względu europejskie standardy techniczne są ważne; takie 
standardy mogłyby być przygotowywane wspólnie przez przedstawicieli przemysłu, 
podmioty zajmujące się ochroną konsumentów i Komisję. Zmniejszają one również bariery w 
dostępie do rynku dla operatorów gier hazardowych i innych państw europejskich. 
Zmniejszenie barier w dostępie do rynku jest ważnym krokiem w kierunku utworzenia 
legalnego i uregulowanego rynku gier hazardowych.

Ochrona osób niepełnoletnich przed grami hazardowymi jest kolejnym uniwersalnym celem, 
który nie podlega różnym tradycjom lub kulturom. Jest zatem zrozumiałe, że należy określić 
ogólnounijne minimalne standardy na rzecz ochrony nieletnich, walki z uzależnieniem od 
hazardu, a także zwalczania prania pieniędzy i innych przestępstw związanych z hazardem. 
Takie standardy mogłyby mieć formę wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy, który 
określałby minimalne standardy obowiązujące w całej Europie wobec wszystkich 
regulowanych operatorów gier hazardowych oferowanych w Internecie. Ponadto państwa 
członkowskie mogłyby określać dalsze kryteria według własnego uznania. Niezwłoczne 
działania Komisji i państw członkowskich są ważne, aby zapewnić konsumentom jednolity 
wysoki minimalny poziom ochrony w całej Europie.

W większości państw członkowskich dochody z gier hazardowych są przeznaczane na cele 
społeczne i dobroczynne oraz na finansowanie sportu. Dotyczy to jednak wyłącznie tych 
operatorów gier hazardowych, którzy działają w sposób legalny i uregulowany. Operatorzy 
działający w sposób nielegalny nie odprowadzają podatków i w związku z tym nie wnoszą na 
rzecz społeczeństwa żadnego wkładu. Regulacja rynku na szczeblu państw członkowskich 
doprowadziłaby do tego, że operatorzy gier hazardowych oferowanych w Internecie 
musieliby odprowadzać przeważającą część pobranych podatków od działalności hazardowej 
w państwie gracza. Ważne jest to z tego względu, aby dochody publiczne z hazardu 
uprawianego w całej Europie były przeznaczane na finansowanie sportu i na inne cele 
społeczne. Jeśli chodzi o wyścigi konne, w taki sposób można zapewnić to, że hodowcom 
będzie przypadała część dochodów z wyścigów, które to dochody są potrzebne do dalszego 
finansowania hodowli.

Niestety w przeszłości nieustannie występowały oszustwa związane z zakładami, zagrażające 
integralności sportu. Ochrona integralności sportu i położenie kresu oszustwom w zakładach 
leżą w bezpośrednim interesie wszystkich podmiotów uczestniczących, czyli klubów
sportowych, fanów, operatorów gier hazardowych oraz graczy. Takie oszustwa można 
najlepiej zwalczać na szczeblu europejskim. Dlatego też Komisja Europejska wspólnie z 
państwami członkowskimi powinna opracować system skutecznego zwalczania oszustw 
związanych z zakładami. Wspólne działania na rzecz zwalczania takich oszustw skupiają się 
również w większym stopniu na pozaeuropejskich oszustwach kryminalnych.

W kontekście integralności sportu koniecznie trzeba unikać konfliktów interesów między 
operatorami zakładów sportowych i klubami sportowymi. Reklamowanie gier hazardowych 
lub sponsorowanie klubu sportowego samo w sobie nie przedstawia jeszcze żadnego konfliktu 
interesów. W związku z tym należy wyraźnie odrzucić zakazy reklamowania i 
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sponsorowania.


