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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k online hazardným hrám na vnútornom trhu
(2012/2322(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. októbra 2012 s názvom Smerom ku 
komplexnému európskemu rámcu v oblasti online hazardných hier (COM(2012)0345),

– so zreteľom na články 51, 52 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na Protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je 
prílohou ZFEÚ,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru 
pre právne veci  (A7-0000/2013),

A. keďže z dôvodu chýbajúcej harmonizácie a s náležitým zreteľom na zásadu subsidiarity si 
členské štáty ponechávajú priestor na vlastné rozhodovanie, aby mohli regulovať online 
hazardné hry v súlade s vlastnými hodnotami a vytýčenými cieľmi všeobecného záujmu;

B. keďže v súčasnosti poskytovanie online služieb v oblasti hazardných hier nepodlieha 
osobitným predpisom pre dané odvetvie na úrovni Európskej únie, naďalej však podlieha 
sekundárnym právnym aktom;

C. keďže Súdny dvor Európskej únie potvrdil, že ponuka stávkových a hazardných hier 
predstavuje hospodársku činnosť, následkom čoho spadá do rozsahu základných slobôd, 
ktoré zaručuje ZFEÚ, predovšetkým o voľný pohyb služieb, a všetky obmedzenia, ktoré s 
tým súvisia, musia byť v súlade s obmedzeniami, ktoré sú uvedené v ZFEÚ, najmä v 
článkoch 51 a 50;

D. keďže riziko, ktoré sa spája s ochranou spotrebiteľa, prevenciou proti podvodom a 
presadzovaním práva proti nezákonným činnostiam, ako sú pranie špinavých peňazí a 
ovplyvňovanie výsledkov zápasov, si vyžadujú koordinované konanie na úrovni EÚ;

E. keďže je nevyhnutné zaviesť mechanizmy dôslednej kontroly športových súťaží a 
finančných tokov, ako aj spoločné mechanizmy dohľadu na úrovni EÚ;

F. keďže chýba súčasný komplexný prehľad online trhu s hazardnými hrami v oblasti 
poskytovania informácií a údajov týkajúcich sa domácich a zahraničných ponúk, v rámci 
EÚ a na celom svete, autorizovaných i neautorizovaných ponúk;

Súlad s právnymi predpismi EÚ 
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1. uznáva právo členských štátov rozhodovať o spôsobe, akým sa majú organizovať a 
regulovať ponuky online služieb v oblasti hazardných hier na vnútroštátnej úrovni pri 
súčasnom dodržiavaní základných zásad Zmluvy o EÚ;

2. víta skutočnosť, že prioritou Komisie je dosiahnuť výrazný pokrok v prípadoch 
porušovania predpisov a vybavovania sťažností, ktoré boli podané proti viacerým 
členským štátom, pričom niektoré z nich od roku 2007 čakajú na svoje vybavenie;

3. vyzýva Komisiu, aby naďalej účinne kontrolovala dodržiavanie práva EÚ v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou a aby podnikla právne kroky proti monopolu 
na hazardné hry, ktoré trvalo neobmedzia herné príležitosti alebo propagačnú činnosť 
súvisiacu s hazardnými hrami v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie;

4. berie na vedomie riziká súvisiace so všeobecným zákazom poskytovania služieb v oblasti 
online hazardných hier a nadmernými obmedzeniami pre spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby na základe práce skupiny odborníkov v súvislosti so službami v oblasti 
hazardných hier zvážili sociálne náklady na regulovanie činností v oblasti hazardných hier 
v porovnaní so škodlivými účinkami, ktoré by sa mohli prejaviť, keby spotrebitelia 
uprednostnili nezákonné trhy;

5. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré otvárajú online trh s hazardnými hrami, musia 
zabezpečiť uplatňovanie transparentného postupu, ktorý je založený na objektívnych a 
nediskriminačných kritériách a je v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ;

Administratívna spolupráca

6. vyzýva skupinu expertov na služby v oblasti hazardných hier a Komisiu, aby čo najviac 
zjednodušili tok údajov medzi regulačnými orgánmi členských štátov s cieľom umožniť 
zriadenie spoločného systému na identifikáciu hráčov a mechanizmov na vyradenie na 
základe vlastného rozhodnutia, ktoré budú platné v celej EÚ;

7.  vyzýva členské štáty na vzájomnú spoluprácu a úzku spoluprácu s Komisiou v rámci 
skupiny expertov s cieľom implementovať akčný plán sprevádzajúci oznámenie o online 
hazardných hrách;

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby skupina expertov pracovala na odstránení zbytočnej 
administratívnej záťaže, ktorá bráni zákonným prevádzkovateľom online hazardných hier 
v ponúkaní svojich služieb spotrebiteľom;

9. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné orgány by sa mali dohodnúť na porovnateľných 
ustanoveniach, ktoré by uľahčili uplatňovanie vnútroštátnych licencií vrátane dohody o 
technických normách pre hracie zariadenia;

Ochrana spotrebiteľa

10. súhlasí s Komisiou, že primeraná ponuka služieb v oblasti hazardných hier je nevyhnutná 
na účel ochrany spotrebiteľa, keďže v prípade jej neprítomnosti majú spotrebitelia skôr 
tendenciu obracať sa na nedôveryhodné online stránky hazardných hier;
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11. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej zaoberala opatreniami na úrovní EÚ v záujme ochrany 
zraniteľných spotrebiteľov, medzi ktoré patria opatrenia na formálnu spoluprácu medzi 
národnými regulačnými orgánmi a zavedenie online známky dôveryhodnosti pre 
zákonných prevádzkovateľov;

12. domnieva sa, že keďže rozsah patologického hráčstva sa nedá odhadnúť, je potrebné 
uskutočniť dodatočný výskum a zistiť ďalšie údaje, a preto vyzýva všetky členské štáty, 
aby v rámci lepšieho pochopenia hráčskej problematiky vypracovali ďalšie štúdie;

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie právnych predpisov v záujme vytvorenia registra 
osôb vyradených na základe vlastného rozhodnutia v rámci celej EÚ, ku ktorému by mali 
prístup vnútroštátne orgány a oprávnení prevádzkovatelia hazardných hier, a ktorý by 
každému zákazníkovi, ktorý sa rozhodne vyradiť z databázy konkrétneho prevádzkovateľa 
hazardných hier, automaticky zaistil vyradenie z databázy ostatných oprávnených 
prevádzkovateľov hazardných hier;

14. konštatuje, že pracovná dohoda, ktorú vo februári 2011 publikoval Európsky výbor pre 
normalizáciu1, môže byť základom pre určenie spoločných noriem;

15. domnieva sa, že spoločné normy pre online hazardné hry sa mali zaoberať právami a 
povinnosťami poskytovateľa služieb aj spotrebiteľa a obsahovať opatrenia, ktoré by 
zabezpečili vysokú úroveň ochrany hráčov, obzvlášť maloletých a iných zraniteľných 
osôb, a zabránili klamlivým reklamám;

16. odporúča zavedenie jednotných celoeurópskych spoločných noriem pre elektronickú 
identifikáciu a cezhraničné elektronické overovacie služby; konštatuje, že odlišné 
registračné postupy v EÚ ohrozujú regulovaných prevádzkovateľov hazardných hier a 
môžu byť príčinou toho, že spotrebitelia budú využívať služby nezákonných 
prevádzkovateľov; žiada preto zjednodušiť a zefektívniť registráciu a postupy 
preukazovania totožnosti;

Pranie špinavých peňazí

17. poukazuje na skutočnosť, že online hazardné hry sú založené na bezhotovostnom styku a 
že vzhľadom na závislosť od tretej strany poskytujúcej finančné služby možno nájsť v 
regulačnom rámci pre zriaďovanie a udeľovanie licencií poskytovateľom finančných 
služieb ďalšie spôsoby, ako zabezpečiť ochranné opatrenia proti praniu špinavých peňazí;

Integrita športu

18. zdôrazňuje, že boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov si vyžaduje účinnejšiu 
spoluprácu medzi verejnými orgánmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, odvetvím 
športu, prevádzkovateľmi a regulačnými orgánmi hazardných hier vzhľadom na 
medzinárodnú povahu tohto problému;

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

                                               
1 CWA 16259:2011.
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