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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na to, že on-line hazardní hry jsou hospodářskou činností zvláštního typu, pro 
niž nemohou neomezeně platit pravidla vnitřního trhu, tj. svoboda usazování a svoboda 
poskytovat služby;

2. zdůrazňuje, že členské státy mají právo regulovat a kontrolovat své trhy hazardních her 
v souladu s právními předpisy platnými pro evropský vnitřní trh a v souladu se svými 
tradicemi a kulturou;

3. poukazuje na to, že ačkoli Soudní dvůr již objasnil několik důležitých právních otázek 
týkajících se on-line hazardních her v EU, v řadě dalších otázek existuje i nadále právní 
nejistota, kterou lze odstranit pouze na politické úrovni;

4. zdůrazňuje, že Evropský soudní dvůr v jednom z nedávných rozsudků1 objasnil, že 
regulatorní omezení členských států musí být odůvodněná, koherentní a musí být 
v souladu se sledovanými právními cíli, kterými jsou ochrana spotřebitele, předcházení 
podvodům a zachování veřejného pořádku;

5. žádá Evropskou komisi a členské státy, aby vytvořily účinné mechanismy, které zvýší 
informovanost spotřebitelů o riziku závislosti na hazardních hrách, zejména mezi mladými 
lidmi;

6. žádá Komisi, aby podporovala spotřebitele, kteří se stali obětí nelegálních aktivit, 
a poskytovala jim právní podporu;

7. vítá prohlášení Komise, ve kterém se uvádí, že různé hry s sebou nesou různá rizika, 
a žádá regulaci, která bude schopna tyto rozdíly zohlednit;

8. požaduje stanovení minimální úrovně ochrany spotřebitelů před on-line hazardními hrami, 
která členským státům umožní zavést přísnější pravidla;

9. zdůrazňuje význam vnitrostátních licencí udělovaných provozovatelům on-line hazardních 
her; v souladu se zásadou subsidiarity se domnívá, že v tomto ohledu mohou nejlepších 
výsledků dosáhnout členské státy;

10. konstatuje, že od roku 2008 mohlo být dosaženo většího pokroku v projednávaných 
případech porušování Smluv a že na žádný členský stát nikdy nebyla podána žaloba
k Evropskému soudnímu dvoru;

11. vítá zelenou knihu Komise jako krok správným směrem a je přesvědčen, že činnost 
Komise v této oblasti je nezbytná k tomu, aby nedocházelo k fragmentaci vnitřního trhu, 
a k tomu, aby byl spotřebitelům zajištěn přístup k bezpečným a řádně regulovaným on-

                                               
1 Spojené případy C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 a C-410/07, Markus Stoß, dosud 
nezveřejněny.
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line službám; podporuje Komisi v jejím záměru uspořádat široké veřejné konzultace 
o veškerých problémech týkajících se příslušných oblastí činnosti EU a o otázkách 
vnitřního trhu, které je třeba řešit v souvislosti s legálními i nelegálními hazardními hrami 
on-line;

12. připomíná Komisi, že jako „strážkyně Smluv“ má povinnost rychle jednat, pokud obdrží 
stížnost na porušení svobod zakotvených ve Smlouvách; vyzývá proto Komisi, aby se 
neprodleně začala systematicky zabývat současnými i novými případy porušování Smluv;

13. vítá pracovní dohodu Evropského výboru pro normalizaci1, avšak současně opakuje své 
stanovisko, že v oblasti hazardních her může samoregulace tohoto odvětví pouze 
doplňovat, nikoli nahrazovat zákonné normy;

14. opakuje svůj postoj, že sportovní sázky jsou formou komerčního využití sportovních 
soutěží, a doporučuje, aby Evropská komise a členské státy chránily sportovní soutěže 
před neoprávněným komerčním využitím, zejména uznáním vlastnických práv 
sportovních organizací na soutěže, které pořádají, což zajistí nejen spravedlivé finanční 
výnosy ve prospěch profesionálního i amatérského sportu na všech úrovních, ale poslouží 
také jako prostředek posílení boje proti manipulaci s výsledky zápasů;

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily, že bude zakázána podvodná manipulace 
s výsledky za účelem finančního zisku či jiné výhody, a aby proto klasifikovaly jakékoli 
ohrožení etické nezávadnosti sportovních soutěží, včetně soutěží spojených se sázkovou 
činností, jako trestný čin;

16. vyzývá Komisi, aby předložila smysluplné legislativní návrhy, které vytvoří právní rámec 
poskytující právní jistotu legitimním evropským podnikům a zajišťující ochranu 
spotřebitelů.

                                               
1 CWA 16259:2011: Responsible Remote Gambling Measures.
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