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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно хазартните игри по интернет на вътрешния пазар
(2012/2322(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Европейската комисия от 23 октомври 2012 г., 
озаглавено „За цялостна европейска нормативна уредба в областта на хазартните 
игри по интернет“ (COM(2012)0596),

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

– като взе предвид Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност 
и  пропорционалност, приложен към ДФЕС,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика, комисията по култура и образование, както и на комисията по правни 
въпроси (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че при липсата на хармонизация и при надлежното зачитане на 
принципа на субсидиарност, държавите членки разполагат със свобода на 
преценката по отношение на регулирането на хазартните игри по интернет в 
съответствие със собствените им ценности и цели от общ интерес, към които се 
стремят;

Б. като има предвид, че понастоящем предоставянето на услуги в областта на 
хазартните игри по интернет не е обект на специфични за сектора разпоредби на 
равнище Европейски съюз, но въпреки това продължава да бъде обект на редица 
подзаконови нормативни актове на ЕС;

В. като има предвид, че Съдът на Европейския съюз потвърди, че предлагането на 
хазартни игри е икономическа дейност, която следователно попада в обсега на 
основните свободи, заложени в ДФЕС, а именно свободното движение на услуги, и 
всички наложени му ограничения трябва да бъдат в съответствие с ограниченията, 
предвидени по силата на ДФЕС, по-специално съгласно членове 51 и 52;

Г. като има предвид, че свързаните с това рискове по отношение на защитата на 
потребителите, предотвратяването на измами и прилагането на правото срещу 
незаконни дейности, като например изпирането на пари и уреждането на мачове, 
изискват предприемане на координирани действия на равнище ЕС;

Д. като има предвид, че въвеждането на механизми за контрол на спортните 
състезания и финансовите потоци, както и на общи надзорни механизми на равнище 
ЕС, е от съществено значение;
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Е. като има предвид, че понастоящем липсва цялостен преглед на пазара на хазартни 
игри по интернет по отношение на сведенията и данните относно националното и 
трансграничното, европейското и световното, законното и незаконното предлагане;

Съответствие със законодателството на ЕС

1. признава, че държавите членки разполагат с правомощия да определят как 
предлагането на услуги в областта на хазартните игри по интернет да бъде 
организирано и регулирано на национално равнище, като спазват основните 
принципи на Договора за ЕС;

2. приветства приоритета на Комисията за постигане на значителен напредък по 
отношение на производствата за нарушения и жалбите, заведени срещу държавите 
членки, някои от които са в застой от началото на 2007 г. насам;

3. призовава Комисията да продължи да извършва ефективни проверки относно 
спазването на правото на ЕС от страна на националните законодателства и 
практики, както и да възбуди съдебно производство срещу хазартните монополи, 
които не намаляват възможностите за хазартни игри и не ограничават дейностите за 
насърчаване на хазартните игри по последователен начин, съгласно съдебната 
практика на Съда на Европейския съюз;

4. отбелязва рисковете за потребителите, свързани с общата забрана на услугите в 
областта на хазартните игри по интернет и прекомерните ограничения; призовава 
Комисията и държавите членки да претеглят, като част от дейността на експертната 
група относно услугите в областта на хазартните игри, социалните разходи, 
произтичащи от разрешаването на регулирани хазартни дейности, и 
неблагоприятните последици от действията на потребители, които прибягват до 
незаконни пазари;

5. подчертава, че държавите членки, които отварят своите пазари на хазартни игри по 
интернет, трябва да осигурят прозрачни процедури, въз основа на обективни и 
недискриминационни критерии, изцяло съответстващи на законодателството на ЕС;

Административно сътрудничество

6. призовава експертната група относно услугите в областта на хазартните игри и 
Комисията да улеснят, доколкото е възможно, потока от данни между регулаторите 
в държавите членки, с цел да се създаде обща система за определяне на играчите и 
механизмите за самоизключване да станат приложими в рамките на целия ЕС;

7. насърчава държавите членки, в контекста на дейността на експертната група, да 
работят в тясно сътрудничество с Комисията, както и помежду си, с цел да се 
приложи планът за действие, посочен в съобщението относно хазартните игри по 
интернет;

8. подчертава необходимостта от полагане на усилия от страна на експертната група за 
премахване на ненужната административна тежест, която възпрепятства законните 
оператори по интернет да предлагат услугите си на потребителите;
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9. счита, че националните регулатори следва успеят да се споразумеят относно 
приемането на еквивалентни клаузи, които биха улеснили прилагането на 
националните лицензи, включително на споразумение относно техническите 
стандарти за игрални съоръжения;

Защита на потребителите

10. изразява съгласие със становището на Комисията, че защитата на потребителите 
изисква справедливо предлагане на услуги в областта на хазартните игри, защото 
при липсата на такова, съществува по-голяма вероятност потребителите да 
прибягнат до ненадеждни сайтове за хазартни игри;

11. призовава Комисията да продължи да проучва мерките на равнище ЕС за защита на 
уязвимите потребители, включително официално сътрудничество между 
регулаторите и въвеждане на онлайн марки за доверие за законните оператори;

12. счита, че невъзможността за количествено измерение на обхвата на 
пристрастеността към хазартните игри поражда необходимост от допълнителни 
изследвания и данни, и поради тази причина призовава всички държави членки да 
осъществят допълнителни проучвания, за да разберат същността на проблема, 
свързан с хазартните игри;

13. призовава Комисията да разгледа възможността за въвеждане на законодателство за 
установяване на регистър за самоизключване в рамките на ЕС, достъпен за 
националните органи и лицензираните оператори на хазартни игри, така че всеки 
потребител, който избере да бъде изключен от списъка с играчи на даден оператор 
на хазартни игри, да има възможност се самоизключи автоматично от всички други 
лицензирани оператори на хазартни игри;

14. отбелязва, че споразумението на работния форум, публикувано през февруари 
2011 г. от Европейския комитет за стандартизация (CEN)1, би могло да послужи 
като основа за определяне на съдържанието на общите стандарти;

15. счита, че общите стандарти за хазартните игри по интернет следва да обхващат 
правата и задълженията както на доставчиците на услуги, така и на потребителите, 
включително посредством мерки за гарантиране на високо равнище на защита на 
играчите, по-конкретно непълнолетните лица и други уязвими лица, и 
предотвратяването на подвеждащи реклами;

16. препоръчва да бъдат въведени единни и общи европейски стандарти по отношение 
на електронната идентификация и услугите в областта на трансграничните 
електронни проверки; отбелязва, че различните процедури за регистрация в рамките 
на ЕС подкопават дейността на регулираните оператори и могат да тласнат 
потребителите в ръцете на незаконни оператори; поради тази причина призовава за 
рационализиране на процедурите за регистрация и идентификация и за подобряване 
на тяхната ефективност;

                                               
1 CWA 16259:2011 г.



PE506.088v01-00 6/6 PR\928245BG.doc

BG

Изпиране на пари

17. подчертава факта, че хазартните игри по интернет не са основани на плащания в 
брой и че като се има предвид зависимостта от външни доставчици на финансови 
услуги, регулаторната рамка на ЕС съдържа допълнителни гаранции срещу 
изпирането на пари за установяване и лицензиране на доставчици на финансови 
услуги;

Почтеност на спорта

18. подчертава, че борбата срещу уреждането на мачове изисква по-ефективно 
сътрудничество между органите на държавната власт, правоприлагащите служби, 
спортната индустрия, операторите на хазартни игри и регулаторите на хазартни 
игри с оглед на транснационалния характер на уреждането на мачове;

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


