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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o online hazardných hrách na vnútornom trhu
(2011/2084(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. apríla 2011 „Zelená kniha. Online hazardné hry 
na vnútornom trhu“ (KOM(2011)0128),

– so zreteľom na články 56, 51 a 52 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
– so zreteľom na protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, pripojený k 

Zmluve o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie1,

– so zreteľom na závery Rady z 10. decembra 2010 k rámcu pre hazardné hry a stávky v 
členských štátoch EÚ,

– so zreteľom na závery z 10. marca 2009 o bezúhonnosti hazardných hier na internete2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o 
koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo 
správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych 
mediálnych služieb3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o 
nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 2006/20044,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o 
ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku5,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 
o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu6,

                                               
1 Najmä na rozsudky vo 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 v OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd v Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), Fixtures 
Marketing Ltd/Oy Veikkaus od roku 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/Talianska 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), Engelmann 2010 (C-64/08). 
2 Prijaté texty, P6_TA(2009)0097.
3 Ú. v.  EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.
4 Ú. v.  EÚ L 149, 11.06.2005, s. 22.
5 Ú. v.  ES L 144, 4.6.1997, s. 19.
6 Ú. v.  EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.
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– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o 
ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 
týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií2,

– so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme 
dane z pridanej hodnoty3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o 
určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o 
elektronickom obchode5,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,
– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a na stanoviská 

Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre právne veci (A7-0000/2011),
A. keďže trh pre hazardné hry na internete neustále rastie,

B. keďže neexistuje žiadny osobitný právny akt na reguláciu hazardných hier na internete,
C. keďže rozdrobenosť trhu na jednej strane sťažuje regulovaným prevádzkovateľom 

ponúkať cezhraničné poskytovanie takýchto služieb, a na strane druhej prakticky 
znemožňuje aj ochranu spotrebiteľa a boj proti kriminalite súvisiacej s hazardnými hrami,

D. keďže je nevyhnutné zaviesť celoeurópske jednotné a minimálne normy na ochranu 
hráčov a spotrebiteľov, ako aj v boji proti kriminalite,

E. keďže článok 56 ZFEÚ zaručuje slobodu poskytovania služieb, ale keďže hry na internete 
a hazardné hry boli zo smernice o poskytovaní služieb explicitne vyňaté, pretože nie sú 
bežnými službami,

F. keďže veľké množstvo konaní o porušení a rozsudkov ESD poukazuje na veľkú právnu 
neistotu v tejto oblasti,

G. keďže hazardné hry a stávky na internete ukrývajú väčšie riziko závislosti a 
nebezpečenstva ako tradičné hazardné hry v prevádzkach,

H. keďže hazardné hry sú významným zdrojom príjmov pre členské štáty, na neziskové a 
charitatívne účely, ako aj na financovanie športu,

I. keďže sa musí bezpodmienečne zabezpečiť bezúhonnosť v športe a je nutné sa vyvarovať 
ďalším stávkovým podvodom,

1. domnieva sa, že účinná regulácia trhu s hazardnými hrami na internete

                                               
1 Ú. v.  EÚ L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 Ú. v.  ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
3 Ú. v.  EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.
4 Ú. v.  EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
5 Ú. v.  ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
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(1) bude prirodzené nutkanie obyvateľov hrať regulovať prirodzeným a kontrolovaným 
spôsobom,

(2) zabráni nezákonnému trhu s hazardnými hrami,
(3) zabezpečí účinnú ochranu mládeže a hráčov,

(4) bude predchádzať nebezpečenstvu závislosti od hazardu,
(5) by mala zabezpečiť, aby sa hazardné hry náležite viedli spravodlivým, zodpovedným a 
transparentným spôsobom,
(6) pomôže predísť ohrozeniu bezúhonnosti športových súťaží, a

(7) povedie k tomu, že značná časť verejných príjmov pochádzajúcich z hazardných hier 
sa využije na podporu verejných, verejnoprospešných alebo dobročinných cieľov;

2. zdôrazňuje stanovisko ESD1, že internet je len kanálom na ponuku hazardných hier;

Zásada subsidiarity
3. domnieva sa, že sektor hazardných hier je silne ovplyvnený rôznymi tradíciami a 

kultúrami členských štátov a že trhy s hazardnými hrami sú veľmi rozmanite regulované, 
takže zásada subsidiarity zohráva v tomto sektore veľmi dôležitú úlohu;

4. domnieva sa, že atraktívna legálna ponuka hazardných hier na internete by mohla viesť k 
značnému obmedzeniu nelicencovaného čierneho trhu a zvýšiť príjmy štátu;

5. odmieta preto európsky právny akt o jednotnej regulácii celého trhu s hazardnými hrami, 
ale napriek tomu sa domnieva, že v niektorých oblastiach by bol vhodný jednotný 
európsky prístup;

6. rešpektuje rozhodnutie niektorých členských štátov celkom zakázať hazardné hry na 
internete; vystupuje však proti štátnym monopolom na online hazardné hry;

7. zdôrazňuje však, že členské štáty, ktoré otvárajú trh s hazardnými hrami na internete, 
musia zabezpečiť úplnú transparentnosť a umožniť hospodársku súťaž bez diskriminácie; 
v tejto súvislosti členským štátom pripomína, aby zaviedli licenčný model, ktorý každému 
európskemu prevádzkovateľovi hazardných hier, ktorý splní podmienky stanovené 
členskými štátmi, umožnil požiadať o udelenie licencie;

8. domnieva sa, že zásada vzájomného uznávania licencií na trhu s hazardnými hrami nie je 
uplatniteľná, ale že by sa na účely vnútorného trhu mali vo viacerých členských štátoch 
zaviesť zjednodušené postupy pre podávanie žiadostí o udelenie licencie;

9. v zmysle zásady „aktívnej subsidiarity“ žiada o spoločný regulačný rámec, ktorý stanoví 
záväzné minimálne normy na vysokej úrovni v oblasti prevencie patologického hráčstva a 
stávkových podvodov, ako aj v rámci ochrany mládeže; ak prevádzkovateľ preukáže ich 
splnenie, ostatné členské štáty by mali uznať tento dôkaz o splnení minimálnych noriem, 
ale môžu stanoviť aj ďalšie podmienky; domnieva sa, že prvým krokom by mohol byť 
celoeurópsky etický kódex pre hazardné hry na internete;

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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10. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s týmito minimálnymi normami vypracovala smernicu, 
ak sa nedosiahne iná dohoda; prípadne by sa mohla zvážiť aj intenzívnejšia spolupráca 
medzi členskými štátmi;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby účinne kontrolovali podmienky stanovené členskými 
štátmi a trestali ich porušenie;

Spolupráca regulačných orgánov
12. je znepokojený možným výsledkom fragmentácie európskeho online trhu s hazardnými 

hrami, ktorá pôsobí proti vytvoreniu legálnej ponuky, a to najmä v menších členských 
štátoch;

13. žiada preto o rýchle rozšírenie spolupráce medzi národnými regulačnými orgánmi, ktorú 
by koordinovala Európska komisia s cieľom vypracovať spoločné normy a spoločne 
konať proti neregulovanému čiernemu trhu; samostatné vnútroštátne riešenia na 
identifikáciu hráčov a boj proti praniu špinavých peňazí neboli úspešné; základom by 
mohla byť sieť GREF, ako aj informačný systém vnútorného trhu;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zhromažďovali a zverejňovali štatistické údaje o 
trhoch s hazardnými hrami na internete, ako aj o patologickom hráčstve v EÚ;

15. vyzýva Komisiu, aby začala budovať sieť národných organizácií, ktoré sa venujú 
patologickým hráčom s cieľom umožniť výmenu skúseností a osvedčených postupov;

Hazardné hry a šport
16. konštatuje, že športové stávkovanie, najmä preteky v rámci menších športových súťaží, 

môžu predstavovať riziko pre bezúhonnosť športu; preto je presvedčený, že športové a 
stávkové podvody by sa mali trestať v celej Európe;

17. uvedomuje si význam prínosu príjmov pochádzajúcich z hazardných hier pre financovanie 
športu v členských štátoch; ďalší rozvoj trhu s hazardnými hrami na internete by preto 
nemal viesť k zníženiu miery financovania športu;

18. poukazuje na potrebu pragmatických riešení v oblasti reklamy a sponzorovania 
športových podujatí prevádzkovateľmi hazardných hier na internete; domnieva sa, že by 
sa mali nájsť spoločné normy pre reklamu, ktoré by v dostatočnej miere chránili slabých 
spotrebiteľov, ale zároveň umožnili sponzorovanie medzinárodných podujatí, a že zákaz 
reklamy nie je v žiadnom prípade účinný;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Trh s hazardnými hrami na internete neustále rastie. Podľa posledných údajov sa v súčasnosti 
približne 10 % všetkých hazardných hier v Európe koná na internete alebo prostredníctvom 
podobných distribučných kanálov, ako sú napríklad mobilné telefóny alebo interaktívne 
televízne platformy, a to so stúpajúcou tendenciou a s objemom trhu vo výške viac ako 
10 miliárd EUR.

Trh s hazardnými hrami v prevádzkach, ako aj trh s hazardnými hrami na internete sa 
vyznačujú pestrou škálou produktov: na jednej strane sú to klasické hry Loto a lotérie, ale aj 
športové stávkovanie, poker, bingo, dostihové stávky a preteky chrtov podľa postupu stávok 
na konské dostihy.

Internet je svojou povahou cezhraničné médium. Hazardné hry na internete preto nepoznajú 
žiadne hranice. Prostredníctvom neustále rastúcej ponuky a počtu hráčov je aj súčasná 
fragmentácia trhu v Európe v tejto oblasti čoraz zreteľnejšia. V mnohých členských štátoch 
existuje úplný zákaz alebo zákaz s výhradou povolenia, zatiaľ čo iné členské štáty majú úplne 
otvorený a liberalizovaný trh.

Ako ESD konštatoval v mnohých rozhodnutiach, hazardné hry nie sú bežnou službou. Z tohto 
dôvodu boli úplne vyňaté napríklad zo smernice o službách, aj keď sloboda poskytovania 
služieb podľa článku 56 ZFEÚ platí samozrejme aj pre hazardné hry. Členské štáty môžu, 
okrem iného na základe článkov 51 a 52 ZFEÚ aj naďalej regulovať svoje trhy samy, pokiaľ 
je táto regulácia v súlade so stanovenými cieľmi, ako je napríklad boj proti patologickému 
hráčstvu.

Na základe veľmi rozdielne tradície zohráva zásada subsidiarity v tomto sektore veľmi 
dôležitú úlohu. Členské štáty si aj naďalej samy určujú, ako chcú regulovať svoj trh s 
hazardnými hrami. Táto veľmi rozdielna regulácia však na internete vedie aj k deformáciám 
trhu. Prevádzkovatelia hazardných hier z členských štátov, ktoré majú otvorené trhy a nízke 
daňové sadzby, sa nachádzajú aj v krajinách, v ktorých sú hazardné hry na internete zakázané, 
alebo konkurujú licencovaným prevádzkovateľom online. Títo prevádzkovatelia, ako aj 
poskytovatelia hazardných hier v prevádzkach, pochádzajúci z týchto krajín, tak nie sú 
dostatočne konkurencieschopní. Na internete do veľkej miery prekvitá aj neregulovaný čierny 
trh.

Hlavným cieľom preto musí byť značné obmedzenie miery tohto čierneho a šedého trhu. 
Jednou z možností, ktorú majú členské štáty na dosiahnutie tohto cieľa, by bol celkový zákaz, 
ktorý by sa však musel následne aj prísne presadzovať. Na základe zásady subsidiarity sa 
členské štáty môžu rozhodnúť pre túto možnosť.

Lepšie by však bolo vytvoriť legálnu ponuku hazardných hier na internete. V žiadnom 
prípade to však nesmie viesť k vytvoreniu (štátneho) monopolu na hazardné hry na internete, 
pretože monopoly len zriedka poskytujú dostatočnú ponuku. Preto by mal byť trh otvorený a 
mal by podnikom poskytovať dostatok stimulov na zabezpečenie legálnej ponuky. Na tento je 
najvhodnejší licenčný model za predpokladu, že spočíva na zásade nediskriminačnej 
hospodárskej súťaže. V rámci tohto systému, ktorý bol už v niektorých členských štátoch, ako 
napríklad vo Francúzsku a Taliansku, úspešne zavedený, stanovujú národné regulačné orgány 
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podmienky pre vydávanie licencií. Napríklad vo Francúzsku sa od zavedenia systému 
udeľovania licencií podiel legálnych prevádzkovateľov prudko zvýšil: na licencovaných 
prevádzkovateľov pripadá viac ako 80 % francúzskeho trhu s hazardnými hrami na internete. 
Aby sa zabránilo diskriminácii, musí byť počet dostupných licencií dostatočne vysoký alebo 
neobmedzený; ďalej nesmie dochádzať k žiadnej nepriamej diskriminácii, napríklad v oblasti 
technických noriem.

Otvorený a usporiadaný trh s hazardnými hrami na internete si vyžaduje nezávislý a silný 
národný regulačný orgán. Tento orgán musí stanoviť rámcové podmienky pre hazardné hry a 
predovšetkým ich aj presadzovať. Národné regulačné orgány musia mať teda potrebné 
kompetencie s cieľom sankcionovať ich nedodržiavanie a zasiahnuť proti nelegálnym 
prevádzkovateľom.

Vzhľadom na cezhraničný charakter internetu tak členské štáty nemôžu samy regulovať 
všetky oblasti hazardných hier na internete. Preto je nevyhnutné, aby národné regulačné 
orgány vzájomne intenzívne spolupracovali. Takáto spolupráca doteraz existovala len v 
malom rozsahu, napríklad vo forme bilaterálnych postupov. Bude však nutná aj 
inštitucionalizovaná spolupráca, napríklad na základe informačných systémov vnútorného 
trhu s cieľom efektívnej a rýchlej výmeny informácií. Vhodná by bola aj rozsiahla sieť 
regulačných orgánov, ktorú by koordinovala Komisia. Iba prostredníctvom spoločného 
európskeho postupu možno zabrániť tomu, aby neregulovaní prevádzkovatelia využívali 
regulačné nedostatky a postavili proti sebe národné regulačné orgány. Preto je nutné, aby 
Komisia a členské štáty urýchlene konali s cieľom chrániť európskych spotrebiteľov pred 
nečestnými prevádzkovateľmi.

Hazardné hry však nesú aj riziko vzniku závislosti. Zo štúdií vyplýva, že od zavedenia 
hazardných hier na internete pred približne 10 rokmi výrazne vzrástol počet ľudí, ktorí sa 
obracajú na centrá liečby patologického hráčstva. Existuje množstvo iniciatív, a to od 
regulačných orgánov, ako aj vo forme etických kódexov a dobrovoľných dohôd, ktorých 
cieľom je predchádzať problematickému návyku hrať hazardné hry a patologickému hráčstvu 
na internete. Nevedie to však k zamýšľanému cieľu, keď v každom členskom štáte platia 
odlišné normy. Je pravda, že v mnohých členských štátoch platia pre štátnych aj súkromných 
prevádzkovateľov hazardných hier na internete príkladné ochranné opatrenia. Tie sú však 
často založené na vnútroštátnych normách a preto nie sú zlučiteľné s myšlienkou vnútorného 
trhu. Tak napríklad v niektorých členských štátoch sa na internete vyžaduje elektronický
preukaz totožnosti na overenie identity. Cudzinci takýto preukaz väčšinou nemajú a preto sú 
vylúčení z internetového stávkovania, a to aj v prípade, že sa majú v danom členskom štáte 
trvalý pobyt. Z tohto dôvodu sú dôležité európske technické normy, ktoré môžu spoločne 
vypracovať priemyselné odvetvie, organizácie na ochranu spotrebiteľov a Komisia. 
Odstraňujú tiež prekážky pre vstup prevádzkovateľov hazardných hier z ostatných európskych 
krajín na trh. Menšie prekážky vstupu na trh sú dôležitým krokom pre vytvorenie legálneho a 
regulovaného trhu s hazardnými hrami.

Ochrana maloletých osôb pre hazardnými hrami je ďalší univerzálny cieľ, ktorý nepodlieha 
rôznym tradíciám alebo kultúram. Preto je vhodné stanoviť celoeurópske minimálne normy 
na ochranu maloletých osôb, boj proti patologickému hráčstvu, ale aj na boj proti praniu 
špinavých peňazí a ďalšej trestnej činnosti súvisiacej s hazardnými hrami. Mohli by mať 
formu návrhu smernice Komisie, ktorý by stanovoval minimálne normy platné v celej Európe, 
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ktoré by boli záväzné pre všetkých regulovaných prevádzkovateľov hazardných hier na 
internete. Členské štáty by si okrem toho mohli stanoviť aj ďalšie kritériá. Rozhodné 
opatrenia zo strany Komisie a členských štátov sú dôležité pre zabezpečenie jednotnej a 
vysokej úrovne minimálnej ochrany pre spotrebiteľov v celej Európe.

Vo väčšine členských štátov idú príjmy z hazardných hier na charitatívne alebo neziskové 
účely a na podporu športu. Platí to však len pre legálnych a regulovaných prevádzkovateľov 
hazardných hier. Nelegálni prevádzkovatelia neodvádzajú žiadne dane a preto nie sú pre 
spoločnosť prínosom. Trh regulovaný na úrovni členských štátov by viedol k tomu, že 
prevádzkovatelia hazardných hier na internete by museli prevažnú časť daní získaných z 
hazardných hier v odvádzať v krajine daného hráča. Je to dôležité z toho dôvodu, aby verejné 
príjmy z hazardných hier v celej Európe mohli byť slúžiť na podporu športu a ostatné 
dobročinné účely. Napríklad v oblasti konských dostihov tak možno zabezpečiť, že chovatelia 
získajú časť z príjmov pochádzajúcich zo stávkovania, ktoré sú potrebné na ďalšie 
financovanie chovu.

V minulosti však v športe, žiaľ, neustále dochádzalo k stávkovým podvodom, ktoré 
spochybňujú bezúhonnosť športu. Je v priamom záujme všetkých zúčastnených strán, teda 
športových zväzov, fanúšikov, prevádzkovateľov hazardných hier a hráčov zabezpečiť 
bezúhonnosť športu a predchádzať stávkovým podvodom. Proti stávkovým podvodom možno 
najlepšie bojovať na európskej úrovni. Európska komisia by preto spoločne s členskými 
štátmi mala vybudovať systém, ktorý by účinne bojoval proti stávkovým podvodom. 
Spoločný postup proti stávkovým podvodom je tak účinnejší voči trestným stávkovým 
podvodom, ku ktorým dochádza mimo Európy.

Na zabezpečenie bezúhonnosti športu je potrebné vyvarovať sa konfliktu záujmov medzi 
prevádzkovateľmi športových stávok a športovými klubmi. Reklama na hazardné hry alebo 
sponzorovanie športového klubu však samé osebe nepredstavujú žiadny konflikt záujmov. 
Zákaz reklamy a sponzorstva tak treba jasne zamietnuť.


