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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. z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie przez Komisję komunikatu pt. „W stronę 
kompleksowych europejskich ram dla hazardu online” (COM(2012)0956) jako krok w 
kierunku zapewnienia konsumentom dostępu do bezpiecznych i należycie uregulowanych 
usług online oraz uważa, że skuteczna regulacja hazardu internetowego powinna w 
szczególności zapobiegać ryzyku uzależnienia od hazardu oraz sprawić, że hazard będzie 
sprawiedliwy, uczciwy, odpowiedzialny i przejrzysty;

2. jest zdania, że skuteczna regulacja sektora gier hazardowych oferowanych w internecie 
przyczyni się w szczególności do:

– ukierunkowania naturalnej skłonności społeczeństwa do gry poprzez ograniczenie 
reklamy do takiego poziomu, jaki jest absolutnie niezbędny, aby wskazać potencjalnym 
graczom legalną ofertę, oraz poprzez wprowadzenie wymogu, aby wszelkim reklamom 
gier hazardowych oferowanych w internecie systematycznie towarzyszyło ostrzeżenie 
przed nadmiernym lub patologicznym uprawianiem hazardu,

– zwalczania nielegalnego sektora hazardu poprzez umocnienie instrumentów technicznych 
i prawnych umożliwiających wykrywanie i karanie nielegalnych dostawców usług oraz 
poprzez wspieranie rozwoju legalnej oferty usług hazardowych wysokiej jakości, oraz

– zapewnienia skutecznej ochrony graczy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na grupy 
szczególnie podatne na ryzyko, w szczególności młodych ludzi;

3. zaznacza, że sektor gier hazardowych w internecie jest działalnością gospodarczą, 
w odniesieniu do której reguły rynku wewnętrznego, a mianowicie swoboda 
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług, nie mogą w pełni obowiązywać; 
podkreśla, że państwa członkowskie mają prawo regulowania i kontroli swoich rynków 
hazardu, zwłaszcza ze względu na porządek publiczny, zgodnie z europejskim prawem o 
rynku wewnętrznym, zasadami traktatów UE i orzecznictwem TSUE;

4. przypomina, że ze względu na czynniki historyczne, społeczne i kulturowe 
charakterystyczne dla każdego państwa członkowskiego, państwa członkowskie 
zachowują autonomię w zakresie regulacji rynku gier hazardowych na ich terytorium, 
umożliwiającą im skuteczne działanie na rzecz ochrony porządku publicznego, 
społeczeństwa i konsumentów;

5. apeluje do Komisji i państw członkowskich o podjęcie działania w celu zwalczania 
nielegalnych usług hazardowych oferowanych z terytorium tych państw; apeluje w tym 
zakresie do Komisji, by zwróciła się do państw członkowskich o przyjęcie środków 
egzekucyjnych wobec ofert nielegalnych gier hazardowych w ramach planowanych 
zaleceń dotyczących ochrony konsumentów i reklamy;
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6. stwierdza, że gry hazardowe oferowane w internecie to forma handlowego wykorzystania 
sportu oraz że – wobec stałego wzrostu sektora dzięki podążaniu za innowacjami 
technicznymi – państwa członkowskie mają trudności z kontrolowaniem sektora tych gier 
ze względu na specyfikę internetu, która stwarza ryzyko naruszenia praw konsumentów i 
poddania sektora dochodzeniom w kontekście walki z przestępczością zorganizowaną;

7. 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;

8. uważa, że jednolity europejski akt ustawodawczy, jednakowo regulujący cały sektor gier 
hazardowych, nie byłby właściwym rozwiązaniem ze względu na kwestię pomocniczości; 
zauważa jednak, że w niektórych obszarach skoordynowane europejskie podejście –
dopełniające krajowe regulacje – mogłoby stanowić wyraźną wartość dodaną w związku 
transgranicznym charakterem usług hazardowych online;

9. uznaje jednak spójne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w 
którym podkreśla się, że kontrole krajowe powinny być prowadzone i stosowane w 
konsekwentny, proporcjonalny i niedyskryminujący sposób oraz zgodnie z zamierzonymi 
celami prawnymi, tak aby zapewnić ochronę konsumentów, porządku publicznego i 
zapobiec nadużyciom;

10. przypomina Komisji, że aby zapewnić skuteczne stosowanie prawa Unii, konieczne jest 
jego rygorystyczne egzekwowanie, a zatem należy wprowadzić skuteczne kontrole, by 
zagwarantować zgodność krajowych przepisów dotyczących hazardu online z prawem 
UE;

11. apeluje zatem do Komisji o sfinalizowanie licznych postępowań i skarg w sprawie 
naruszenia przepisów (niektórych sięgających jeszcze 2007 r.) przed końcem obecnej 
kadencji oraz o podjęcie konkretnego działania w przypadku gdy naruszają one przepisy 
Traktatu i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości;

12. wzywa do wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi i organami 
krajowymi, w szczególności w zakresie egzekucyjnych środków reagowania i 
zapobiegania praniu pieniędzy;

13. uznaje, że współpraca między państwami członkowskimi ma zasadnicze znaczenie, 
podkreśla jednak duże znaczenie ścisłej współpracy grup ekspertów ds. hazardu z 
zainteresowanymi podmiotami, w tym zarówno z branżą hazardową, jak i z organizacjami 
konsumentów;

14. podtrzymuje swój pogląd, że zakłady sportowe stanowią formę komercyjnego 
wykorzystania współzawodnictwa sportowego, i zaleca, by Komisja i państwa 
członkowskie opracowały modele, które będą 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;
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15. ma świadomość, że ustawianie meczy jest poważnym powodem do niepokoju oraz że 
wiąże się ono często ze zorganizowaną przestępczością, co stanowi poważne zagrożenie 
dla integralności sportu w Unii Europejskiej; apeluje zatem do Komisji, by zacieśniła 
współpracę między głównymi zainteresowanymi, takimi jak służby policji, organy władz 
ds. sportu i bukmacherzy, aby zachęcać do zgłaszania i ścigania podejrzanych zakładów;

16. apeluje do Komisji, by zachęcała do wprowadzenia kodeksu postępowania organizatorów 
imprez sportowych, bukmacherów i władz publicznych w celu wypracowania 
mechanizmów niezbędnych do zachowania integralności sportu, w tym przepisów 
dotyczących finansowania tych mechanizmów;

17. ponownie potwierdza, że zawarcie prawnie wiążących umów między organizatorami 
zawodów sportowych a operatorami gier hazardowych online umożliwiłoby bardziej 
zrównoważone stosunki między obiema stronami, a zwłaszcza wyraźne określenie 
mechanizmów walki na rzecz uczciwości, jak np. dozwolone i niedozwolone rodzaje 
zakładów, a także wymiana informacji między nimi;

18. uważa, że spójne polityka w zakresie sankcji karnych ma zasadnicze znaczenie dla 
ogólnoeuropejskiego podejścia do uregulowania branży hazardu w internecie, oraz z tą 
myślą wzywa państwa członkowskie, by zagwarantowały zakaz nielegalnego 
manipulowania wynikami w celu uzyskania korzyści finansowych lub innych korzyści, 
poprzez uznanie za przestępstwo jakiegokolwiek zagrożenia dla integralności rozgrywek 
sportowych, w tym związanych z zakładami bukmacherskimi; wzywa Komisję do 
podjęcia na szczeblu unijnym działań przeciwko nieuregulowanemu hazardowi w 
internecie i do wsparcia walki z ustawianiem wyników zawodów sportowych;

19. ostrzega, że hazard może prowadzić do groźnego uzależnienia, w związku z czym 
należałoby zająć się tą kwestią we wniosku ustawodawczym, zarówno w interesie 
konsumentów, jak i integralności tej formy sportu;

20. zauważa prace przygotowawcze przeprowadzone przez Radę Europy w zakresie 
wstępnego projektu konwencji przeciwko manipulowaniu wynikami sportowymi i 
zachęca państwa członkowskie do poparcia tej cennej inicjatywy;

21. wzywa Komisję do przedstawienia wybranych wniosków ustawodawczych w sprawie ram 
prawnych, które stworzą pewność prawną dla legalnych przedsiębiorstw europejskich 
oraz skuteczne systemy współpracy między państwami członkowskimi, w celu 
zapewnienia ochrony konsumentów;

22. podkreśla, że z jednej strony skuteczna wymiana informacji między organami ścigania ma 
istotne znaczenie dla skutecznego egzekwowania prawa, a z drugiej strony 
przeciwdziałanie ustawianiu meczy musi odbywać się zgodnie z krajowymi i unijnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych;

23. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych mechanizmów w 
celu zwrócenia uwagi, szczególnie młodych ludzi, na ryzyko uzależnienia się od hazardu;

24. wzywa Komisję, by rozważyła wprowadzenie „białej listy” umożliwiającej konsumentom 
rozróżnienie pomiędzy licencjonowanymi operatorami europejskimi i nieeuropejskimi;
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25. podkreśla, że zarzuty dotyczące ustawiania meczy są często rozstrzygane przed sądami 
powszechnymi i sportowy sąd arbitrażowy oraz że w przypadku obu tych procedur należy 
przestrzegać minimalnych międzynarodowych norm proceduralnych, określonych w art. 6 
europejskiej konwencji praw człowieka;

26. apeluje do państw członkowskich, by opracowały jednolite wspólne ogólnoeuropejskie 
normy dotyczące internetowych elektronicznych usług sprawdzania tożsamości; zauważa, 
że wprowadzenie ujednoliconych procedur rejestracji operatorów gier hazardowych w 
internecie ma zasadnicze znaczenie dla zapobieżenia dalszemu rozwojowi nielegalnych 
usług; wzywa w związku z tym do zapewnienia większej spójności i skuteczności 
procedur rejestracji i identyfikacji.
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