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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu

(2012/2322(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. října 2012 nazvané „Příprava uceleného 
evropského rámce pro on-line hazardní hry“ (COM(2012)0596),

– s ohledem na články 51, 52 a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je připojen 
ke Smlouvě o fungování EU,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanoviska Výboru 
pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro právní 
záležitosti (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že neuplatňuje-li se harmonizace a s ohledem na zásadu subsidiarity, 
členské státy si ponechávají prostor pro uvážení, jak regulovat on-line hazardní hry v 
souladu se svými hodnotami a sledovanými cíli obecného zájmu;

B. vzhledem k tomu, že poskytování služeb hazardních her on-line v současné době 
nepodléhá odvětvovým pravidlům na úrovni Evropské unie, avšak že je předmětem řady 
sekundárních právních aktů EU;

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropské unie potvrdil, že poskytování hazardních nebo 
sázkových her je hospodářská činnost, následkem čehož spadá do oblasti působnosti 
základních svobod Smlouvy o fungování EU, především do volného pohybu služeb, a 
tudíž jakákoli omezení, jež se na tuto činnost vztahují, musí splňovat podmínky stanovené 
ve Smlouvě o fungování EU, zejména v článcích 51 a 52;

D. vzhledem k tomu, že související rizika v oblasti ochrany spotřebitele, předcházení 
podvodům a prosazování práva vyžadují, aby přístup k nezákonným činnostem, jako jsou 
praní špinavých peněz a ovlivňování výsledků zápasů, podléhal koordinaci na úrovni EU;

E. vzhledem k tomu, že je nutné zavést mechanismy pro kontrolu sportovních soutěží 
a finančních toků a také společné mechanismy dohledu na úrovni EU;

F. vzhledem k tomu, že v současné době není k dispozici ucelený přehled o on-line trhu s 
hazardními hrami, pokud jde o informace a údaje týkající se domácí a přeshraniční 
nabídky, nabídky v rámci EU a na celosvětové úrovni a autorizované a neautorizované 
nabídky;

Soulad s právními předpisy EU 
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1. uznává, že členské státy mají právo určit způsob, jímž bude nabídka on-line služeb 
hazardních her organizována a regulována na vnitrostátní úrovni s tím, že jsou dodržovány 
základní zásady Smlouvy o EU;

2. vítá skutečnost, že Komise se hodlá přednostně zabývat tím, aby se výrazně pokročilo v 
řízeních pro porušení povinností a ve vyřizování stížností, které jsou vedeny proti řadě 
členských států, přičemž některé z nich jsou pozastaveny již od začátku roku 2007;

3. vyzývá Komisi, aby pokračovala v efektivních kontrolách souladu vnitrostátních právních 
předpisů a postupů s právem EU a podnikla právní kroky proti monopolům v oblasti 
hazardních her, které uceleným způsobem a v souladu s judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie nevedou k omezení možností přístupu k hazardním hrám ani propagační 
činnosti;

4. je si vědom toho, že všeobecný zákaz poskytování služeb hazardních her on-line a přílišná 
omezení pro spotřebitele s sebou nesou určitá rizika; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
skupina odborníků na služby hazardních her v rámci své činnosti porovnala sociální 
výdaje v případě, že je povolena regulovaná činnost hazardních her, se škodlivými dopady 
situace, kdy by se spotřebitelé uchýlili k činnosti na nezákonných trzích;

5. zdůrazňuje, že členské státy, které otevírají svůj on-line trh s hazardními hrami musí 
zajistit transparentní postup, který bude vycházet z objektivních a nediskriminačních 
kritérií a bude v plném souladu s právními předpisy EU;

Správní spolupráce

6. vyzývá skupinu odborníků v oblasti hazardních her a Komisi, aby v co největší míře 
usnadnily pohyb údajů mezi regulačními orgány v členských státech s cílem umožnit 
zavedení společného systému pro identifikaci hráčů a zajistit platnost mechanismů pro 
vyřazení na základě vlastního rozhodnutí v celé EU;

7. vybízí členské státy, aby v rámci skupiny odborníků úzce spolupracovaly s Komisí a mezi 
sebou a prováděly akční plán sdělení o hazardních hrách provozovaných on-line ;

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby skupina odborníků pracovala na odstranění zbytečných 
administrativních překážek, které brání zákonným provozovatelům on-line hazardních her 
v nabízení jejich služeb spotřebitelům;

9. domnívá se, že vnitrostátní regulační orgány by měly být schopny se dohodnout na 
doložkách o rovnocennosti, které by usnadnily uplatňování vnitrostátních licencí a jejichž 
součástí by rovněž byla dohoda o technických normách pro hrací zařízení;

Ochrana spotřebitele

10. souhlasí s Komisí v tom, že pro ochranu spotřebitele je nezbytná spravedlivá nabídka 
služeb hazardních her, jelikož bez ní se spotřebitelé ve větší míře uchylují 
k nespolehlivým webovým stránkám s hazardními hrami;

11. vyzývá Komisi, aby se i nadále zabývala opatřeními v oblasti ochrany ohrožených 
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spotřebitelů na úrovni EU, k nimž patří formální spolupráce mezi regulačními orgány a 
zavedení on-line značky důvěry pro zákonné provozovatele;

12. domnívá se, že jelikož rozsah hráčské závislosti nelze kvantifikovat, je nutno provést další 
výzkum a získat další údaje, pročež vyzývá všechny členské státy, aby provedly další 
studie směřující k pochopení problému hazardních her;

13. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení právních předpisů pro vytvoření evropského 
rejstříku osob vyřazených na základě vlastního rozhodnutí, k němuž by měly přístup 
vnitrostátní orgány a řádní provozovatelé hazardních her a který by každému zákazníku, 
jež se rozhodne se vyřadit z databáze určitého provozovatele, zajistil automatické vyřazení 
z databáze ostatních řádných provozovatelů hazardních her;

14. konstatuje, že pracovní dohoda, kterou v únoru 2011 zveřejnil Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN)1, by mohla posloužit jako základ pro určení společných norem;

15. zastává názor, že společné normy pro hazardní hry poskytované on-line by se měly 
zabývat právy a povinnostmi poskytovatelů služeb i spotřebitelů a rovněž obsahovat 
opatření, která zajistí vysokou úroveň ochrany hráčů, především nezletilých a dalších 
zranitelných osob, a zamezí klamavé reklamě;

16. doporučuje zavést jednotné celoevropské společné normy pro elektronickou identifikaci a 
pro přeshraniční elektronické ověřovací služby; poznamenává, že odlišné registrační 
postupy v EU jsou na úkor regulovaných provozovatelů a mohou být příčinou toho, že se 
spotřebitelé vydají do rukou nezákonných provozovatelů; proto žádá, aby postupy 
registrace a identifikace byly jednotnější a účinnější;

Praní špinavých peněz

17. zdůrazňuje skutečnost, že hazardní hry poskytované on-line jsou založeny na 
bezhotovostním styku a že, vzhledem k závislosti na třetí straně, která poskytuje finanční 
služby, lze v právním rámci EU nalézt další způsoby, jak zajistit ochranu proti praní 
špinavých peněz a ustavovat a povolovat poskytovatele finančních služeb;

Etická nezávadnost sportu

18. zdůrazňuje, že boj proti ovlivňování výsledků zápasů vyžaduje efektivnější spolupráci 
veřejných orgánů, donucovacích orgánů, sportovního odvětví, provozovatelů hazardních 
her a regulačních orgánů působících v této oblasti, neboť tento problém překračuje hranice 
jednotlivých států;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.

                                               
1 CWA 16259:2011.


