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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že online hazardné hry sú osobitným druhom hospodárskej aktivity, na ktorú 
sa nemôžu v plnej miere vzťahovať pravidlá vnútorného trhu, najmä sloboda usadiť sa 
a sloboda poskytovať služby;

2. . zdôrazňuje, že členské štáty majú právo regulovať a kontrolovať svoje trhy s hazardnými 
hrami v súlade s právnymi predpismi o európskom vnútornom trhu a so svojimi tradíciami 
a kultúrou;

3. poukazuje na to, že hoci Súdny dvor objasnil niekoľko dôležitých právnych otázok 
týkajúcich sa online hazardných hier v EÚ, pretrváva právna neistota so zreteľom na 
niekoľko ďalších otázok, ktoré môžu byť vyriešené len na politickej úrovni;

4. zdôrazňuje, že Európsky súdny dvor v jednom zo svojich nedávnych rozsudkov1 jasne 
stanovil, že regulačné obmedzenia členských štátov musia byť odôvodnené, konzistentné 
a v súlade so sledovanými právne záväznými cieľmi v záujme ochrany spotrebiteľov, 
prevencie pred podvodmi a ochrany verejného poriadku;

5. vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby zaviedli účinné mechanizmy s cieľom 
upozorniť najmä mladých ľudí na nebezpečenstvá závislosti od hrania hazardných hier;

6. žiada Komisiu, aby podporila spotrebiteľov, ak boli postihnutí nezákonnými postupmi, 
a aby im poskytla právnu podporu; víta vyhlásenie Komisie o tom, že s rôznymi hrami sa 
spájajú rôzne riziká a žiada o diferencovanú reguláciu; žiada o zavedenie minimálnych 
noriem ochrany spotrebiteľov v oblasti online hazardných hier, ktoré členským štátom 
umožnia zavádzať prísnejšie pravidlá; 

9. zdôrazňuje význam vnútroštátnych licencií pre prevádzkovateľov online hazardných hier; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že v súlade so zásadou subsidiarity členské štáty môžu 
konať najlepšie;

10. konštatuje, že od roku 2008 mohlo dôjsť k väčšiemu pokroku v prebiehajúcich prípadoch 
porušovania právnych predpisov a že žiaden členský štát sa doposiaľ neodvolal na 
Európsky súdny dvor;

11. víta skutočnosť, že Komisia predstavila zelenú knihu ako krok správnym smerom a je 
presvedčený, že Komisia musí podniknúť v tejto oblasti kroky potrebné na to, aby sa 
zabránilo rozdrobovaniu vnútorného trhu a aby sa spotrebiteľom zabezpečil prístup 
k bezpečným a náležite regulovaným online službám; podporuje skutočnosť, že sa 
Komisia podujala k širokej konzultácii s verejnosťou s cieľom riešiť všetky politické 
problémy a otázky vnútorného trhu, ktoré legálne a nelegálne online hazardné hry so 
sebou prinášajú;

                                               
1 Zlúčené veci C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 a C-410/07, Markus Stoß, ktoré ešte neboli 
zverejnené.
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12. pripomína Komisii, že ako strážkyňa zmlúv je povinná pohotovo konať vo veci prijímania 
sťažností na porušovanie slobôd zakotvených v zmluvách; preto vyzýva Komisiu, aby vo 
veci prebiehajúcich a nových prípadov porušovania právnych predpisov konala urýchlene 
a systematicky;

13. víta dohodu prijatú na pracovnom stretnutí Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN)1, 
potvrdzuje však svoje stanovisko, že v oblasti hazardných hier môže samoregulácia 
odvetvia len dopĺňať zákonnú právnu úpravu, nemôže ju však nahradiť;

14. potvrdzuje svoje stanovisko, že športové stávky sú formou komerčného využívania 
športových súťaží a odporúča, aby Európska komisia a členské štáty chránili športové 
súťaže pred akýmkoľvek neoprávneným komerčným využívaním, najmä uznaním 
vlastníckych práv športových orgánov na súťaže, ktoré organizujú, nielen na zabezpečenie 
spravodlivého finančného zisku v prospech všetkých úrovní profesionálneho aj 
amatérskeho športu, ale aj ako prostriedok na posilnenie boja proti ovplyvňovaniu 
výsledkov zápasov;

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby podvodná manipulácia s výsledkami 
za finančnú alebo inú výhodu bola zakázaná tak, že sa akékoľvek porušenie integrity 
súťaží vrátane tých, ktoré súvisia s uzatváraním stávok, stanú trestným činom;

16. vyzýva Komisiu, aby predložila zmysluplné legislatívne návrhy, ktoré vytvoria právny 
rámec poskytujúci právnu istotu legitímnym európskym podnikom a budú chrániť 
spotrebiteľa;

                                               
1 CWA 16259:2011: Opatrenia v oblasti zodpovedných hazardných hier.
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