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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. посочва, че хазартът по интернет е икономическа дейност от особен вид, към която 
не могат да се прилагат неограничено правилата на вътрешния пазар, а именно 
свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги;

2. подчертава факта, че държавите-членки имат правото да регулират и контролират 
своите пазари на хазарт в съответствие с европейските правила на вътрешния пазар, 
както и със своите традиции и култура;

3. отбелязва, че въпреки че Съдът изясни редица важни правни въпроси в сектора на 
хазарта по интернет в ЕС, продължава да съществува правна несигурност по 
отношение на редица други въпроси, които могат да се решат само на политическо 
равнище;

4. подчертава, че в наскоро постановените решения1 Съдът изясни, че регулаторните 
ограничения на държавите-членки трябва да бъдат обосновани и съгласувани и да 
съответстват на преследваните правни цели, за да защитават потребителите, да 
предотвратяват измамите и да поддържат обществения ред;

5. призовава Комисията и държавите-членки да въведат ефективни механизми за 
повишаване на осведомеността за рисковете от пристрастяването към хазарта, по-
специално сред младите хора;

6. призовава Комисията да подкрепи потребителите, станали жертва на незаконни 
практики, и да им предложи правна помощ;

7. приветства изявлението на Комисията, че различните игри пораждат различни 
рискове, и изисква диференцирано регулиране;

8. изисква минимални стандарти за защита на потребителите от хазарта по интернет, 
които да дадат възможност на държавите-членки да създадат по-строги разпоредби;

9. подчертава значението на националните лицензи за операторите на хазарт по 
интернет; счита, че държавите-членки са в най-добра позиция да предприемат 
действия в тази връзка, в съответствие с принципа на субсидиарност;

10. отбелязва, че от 2008 г. би могло да се постигне по-голям напредък по висящите 
дела за нарушения и че нито една държава-членка не е призована пред Съда на 
Европейския съюз;

11. приветства представянето на Зелена книга от Комисията като стъпка в правилната 
                                               
1 Съединени дела C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 и C-410/07, Markus Stoß, все още 
непубликувани.
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посока и счита, че в тази сфера са необходими действия от страна на Комисията, за 
да се избегне фрагментацията на вътрешния пазар и да се гарантира на 
потребителите достъп до сигурни и добре регулирани онлайн услуги; подкрепя 
предприетата от Комисията широка обществена консултация, която засяга всички 
политически предизвикателства и проблеми на вътрешния пазар, породени от 
законния и незаконния хазарт по интернет;

12. припомня на Комисията, в качеството й на „пазител на Договорите“, нейното 
задължение да действа бързо при получаването на жалби за нарушаване на 
свободите, залегнали в Договорите; поради това призовава Комисията да разглежда 
спешно и системно съществуващите и новите дела за нарушения;

13. приветства споразумението на работната група на Европейския комитет за 
стандартизация1, но въпреки това потвърждава становището си, че самоконтролът в 
сферата на хазартния сектор може само да допълни, но не и да замени законовите 
разпоредби;

14. потвърждава становището си, че спортните залагания са форма на ползване за 
търговски цели на спортните състезания, и препоръчва на Европейската комисия и 
на държавите-членки да защитават спортните състезания от каквото и да било 
нерегламентирано използване за търговски цели, по-специално чрез признаване на 
правата на спортните органи върху организираните от тях състезания, така че не 
само да се гарантира подобаваща финансова печалба в полза на професионалния и 
непрофесионалния спорт на всички равнища, но и да се засили борбата срещу 
уреждането на резултати от спортни срещи;

15. приканва настоятелно държавите-членки да се погрижат да се забрани измамното 
манипулиране на резултати за спечелване на финансови или други облаги, като 
застрашаването на честността на състезанията, включително състезанията, свързани 
с дейностите по залагане, се третира като престъпление;

16. призовава Комисията да представи смислени законодателни предложения с цел 
осигуряване на правна рамка, която ще създаде правна сигурност за легитимните 
европейски предприятия и ще защити потребителите.

                                               
1 CWA 16259:2011: Отговорни мерки за хазарта от разстояние.
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