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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że sektor gier hazardowych w internecie jest działalnością gospodarczą 
szczególnego rodzaju, w odniesieniu do której mogą mieć zastosowanie, nie bez 
ograniczeń, reguły rynku wewnętrznego, a mianowicie swoboda przedsiębiorczości 
i swoboda świadczenia usług;

2. podkreśla fakt, że państwa członkowskie mają prawo do regulowania i kontrolowania 
własnych rynków gier hazardowych zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym 
rynku wewnętrznego oraz swoją tradycją i kulturą;

3. zwraca uwagę, że pomimo wyjaśnienia przez Trybunał Sprawiedliwości wielu ważnych 
kwestii prawnych dotyczących gier hazardowych w internecie w UE, pozostaje 
niepewność prawna w odniesieniu do wielu innych kwestii, które można rozwiązać 
jedynie na szczeblu politycznym;

4. podkreśla, że Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował ostatnie orzeczenia1, stanowiąc, że 
ograniczenia prawne państw członkowskich muszą być uzasadnione, spójne i zgodne 
z zamierzonymi celami prawnymi w celu ochrony konsumentów, zapobiegania 
oszustwom oraz ochrony porządku publicznego;

5. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych 
mechanizmów w celu zwrócenia uwagi, szczególnie młodych ludzi, na niebezpieczeństwo 
uzależnienia od hazardu;

6. wzywa Komisję do wspierania konsumentów dotkniętych nielegalnymi praktykami oraz 
do oferowania im wsparcia prawnego;

7. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Komisji, zgodnie z którym różne gry niosą 
różny poziom nieodłącznego ryzyka, i wzywa do stworzenia zróżnicowanych regulacji;

8. wzywa do opracowania minimalnych standardów ochrony konsumentów przed grami 
hazardowymi w internecie i umożliwienia państwom członkowskim przyjęcia bardziej 
surowych zasad;

9. podkreśla znaczenie krajowych zezwoleń dla operatorów gier hazardowych w internecie; 
uważa, że w tym względzie państwa członkowskie są najlepiej przygotowane do działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości

10. zauważa, że od 2008 r. można było poczynić więcej postępów w pracach nad 
nierozstrzygniętymi przypadkami naruszeń i że żadne państwo członkowskie nie zostało 
pozwane do Trybunału Sprawiedliwości;

                                               
1 Sprawy połączone C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 i C-410/07, Markus Stoß, dotychczas 
nieopublikowane.
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11. z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie zielonej księgi przez Komisję jako kroku we 
właściwym kierunku i wierzy, że działanie ze strony Komisji w tym obszarze jest 
niezbędne w celu uniknięcia fragmentaryzacji rynku wewnętrznego i w celu umożliwienia 
konsumentom dostępu do bezpiecznych i właściwie uregulowanych usług w internecie; 
popiera przeprowadzane przez Komisję szeroko zakrojone konsultacje publiczne 
uwzględniające wszystkie wyzwania polityki oraz zagadnienia dotyczące rynku 
wewnętrznego, powstałe w związku z legalnymi i nielegalnymi grami hazardowymi 
w internecie;

12. przypomina, że Komisja w swej funkcji strażnika traktatów ma obowiązek szybkiego 
podejmowania działań po otrzymaniu skarg w sprawie naruszenia swobód 
zagwarantowanych w traktatach; wzywa zatem Komisję do szybkiego i systematycznego 
zajmowania się bieżącymi i nowymi sprawami o naruszenie;

13. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie robocze CEN1, niemniej jednak potwierdza 
swój pogląd, że w dziedzinie gier hazardowych samoregulacja ze strony przemysłu może 
być jedynie uzupełnieniem oficjalnego prawodawstwa, ale nie może go zastąpić;

14. podtrzymuje swój pogląd, że zakłady sportowe stanowią formę komercyjnego 
wykorzystania współzawodnictwa sportowego, i zaleca, by Komisja Europejska i państwa 
członkowskie chroniły współzawodnictwo sportowe przed wszelkimi niedopuszczonymi 
formami komercyjnego wykorzystania, zwłaszcza przez uznanie prawa własności 
organów sportowych do zawodów, które organizują, nie tylko w celu zapewnienia 
sprawiedliwego zwrotu nakładów finansowych z korzyścią dla sportu zawodowego 
i amatorskiego na wszystkich poziomach, lecz także jako sposób na wzmocnienie walki 
z ustawianiem meczów;

15. wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, by nieuczciwe manipulowanie wynikami 
w celu uzyskania korzyści finansowych lub innych było zakazane poprzez uznanie 
wszelkiego zagrożenia dla integralności zawodów, łącznie z prowadzeniem zakładów, za 
czyn zabroniony pod groźbą kary;

16. wzywa Komisję do przedstawienia konstruktywnych wniosków legislacyjnych w sprawie 
ram prawnych, które stworzą pewność prawną dla legalnych przedsiębiorstw europejskich 
i będą chroniły konsumentów;

                                               
1 CWA 16259:2011: „Responsible Remote Gambling Measures”
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