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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. víta prezentáciu oznámenia Komisie s názvom Smerom ku komplexnému európskemu 
rámcu v oblasti online hazardných hier (COM(2012)0956), ktoré je ďalším krokom na 
ceste k tomu, aby boli spotrebiteľom sprístupnené bezpečné a regulované online služby, a 
zastáva názor, že účinná regulácia odvetia online hazardných hier by mala predovšetkým 
predchádzať riziku závislosti od hazardných hier a zabezpečiť, aby sa hazardné hry 
prevádzkovali riadne, spravodlivo, zodpovedne a transparentne;

2. domnieva sa, že účinná regulácia odvetvia online hazardných hier by mala najmä:

– regulovať prirodzené nutkanie obyvateľov hrať prostredníctvom obmedzenia reklamy na 
takú úroveň, ktorá je presne potrebná na nasmerovanie potenciálnych hazardných hráčov 
na zákonne poskytované služby, a prostredníctvom požiadavky, aby sa každá reklama na 
online hazardné hry systematicky spájala s odkazom upozorňujúcim na nadmerné alebo 
patologické hranie hazardných hier,

– bojovať proti nezákonnému odvetviu hazardných hier prostredníctvom posilnenia 
technických a právnych nástrojov na identifikáciu a trestanie nezákonných 
prevádzkovateľov a prostredníctvom podpory zákonného poskytovania kvalitných služieb 
v oblasti hazardných hier a

– zabezpečiť účinnú ochranu hráčov s osobitnou pozornosťou venovanou zraniteľným 
skupinám, najmä mladým ľuďom;

3. zdôrazňuje, že online hazardné hry sú hospodárskou aktivitou, na ktorú sa nemôžu v plnej 
miere vzťahovať pravidlá vnútorného trhu, najmä sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať 
služby; poukazuje na to, že členské štáty majú právo regulovať a kontrolovať svoje trhy 
s hazardnými hrami, najmä z dôvodov verejného poriadku, v súlade s právnymi predpismi 
o európskom vnútornom trhu, so zásadami zmlúv EÚ a s judikatúrou Súdneho dvora 
Európskej únie;

4. pripomína, že by si členské štáty vzhľadom na historické, spoločenské a kultúrne faktory, 
špecifické pre každý z nich, mali uchovať samostatnosť v regulovaní činností súvisiacich 
s hazardnými hrami na svojom území, čo im umožní účinne reagovať v záujme ochrany 
verejného poriadku, spoločnosti a spotrebiteľov;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia proti nezákonným hazardným hrám 
poskytovaným v rámci území členských štátov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v tejto 
súvislosti prijala vo svojom plánovanom odporúčaní o ochrane spotrebiteľov a reklame 
opatrenia na presadzovanie proti ponukám nezákonných hazardných hier;

6. potvrdzuje, že online hazardné hry sú formou komerčného využívania športu, a keďže sa 
odvetvie neustále rozvíja a udržiava krok s technickými inováciami, členské štáty majú 
ťažkosti v kontrolovaní odvetvia online hazardných hier vzhľadom na osobitný charakter 
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internetu, ktorý prináša riziko porušovania práv spotrebiteľov, a odvetvia, ktoré je 
predmetom vyšetrovania v rámci boja proti organizovanej trestnej činnosti;

7. zdôrazňuje význam vnútroštátnych licencií pre prevádzkovateľov online hazardných hier; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že členské štáty tu môžu konať najlepšie, a to na základe 
zásady subsidiarity;

8. domnieva sa, že jednotný európsky legislatívny akt, ktorý jednotne reguluje celé odvetvie 
hazardných hier, nie je primeraný vzhľadom na zásadu subsidiarity, ale že v niektorých 
oblastiach by koordinovaný európsky prístup okrem vnútroštátnej úpravy jasne poskytol 
pridanú hodnotu vzhľadom na cezhraničný charakter služieb v oblasti online hazardných 
hier;

9. uznáva však konzistentnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, ktorá zdôrazňuje, že 
vnútroštátne kontroly by sa mali ustanoviť a uplatňovať jednotným, primeraným a 
nediskriminačným spôsobom a mali by byť v súlade so zákonnými cieľmi plnenými v 
záujme ochrany spotrebiteľov a verejného poriadku a zabránenia podvodom;

10. pripomína Komisii, že v záujme zabezpečenia účinného uplatňovania európskych 
právnych predpisov je nevyhnutné dôrazné presadzovanie práva, a preto sa musia zaviesť 
účinné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby boli vnútroštátne právne predpisy v oblasti 
online hazardných hier v súlade s právnymi predpismi EÚ;

11. naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby pred skončením tohto mandátu ukončila veľké 
množstvo konaní a sťažností týkajúcich sa porušenia predpisov, z ktorých niektoré sú z 
roku 2007, a aby prijala konkrétne opatrenia, ak tieto konania porušujú zmluvu a 
judikatúru Súdneho dvora;

12. vyzýva na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a národnými orgánmi, najmä 
pokiaľ ide o prijateľné opatrenia na presadzovanie a predchádzanie praniu špinavých 
peňazí;

13. uznáva, že spolupráca medzi členskými štátmi je dôležitá, ale zdôrazňuje, že veľmi 
dôležité je aj to, aby skupina expertov na hazardné hry úzko spolupracovala so všetkými 
zainteresovanými stranami vrátane odvetvia hazardných hier a spotrebiteľských 
organizácií;

14. potvrdzuje svoje stanovisko, že športové stávky sú formou komerčného využívania 
športových súťaží a odporúča, aby Komisia a členské štáty vyvinuli modely na ochranu 
športových súťaží 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. uznáva, že ovplyvňovanie výsledkov zápasov je dôvodom pre vážne obavy a že sa často 
spája s organizovanou trestnou činnosťou, ktorá predstavuje veľké ohrozenie integrity 
športu v Európskej únii; vyzýva preto Komisiu, aby posilnila spoluprácu medzi hlavnými 
zainteresovanými stranami, ako je polícia, športové orgány a prevádzkovatelia stávkových 
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služieb, s cieľom podporiť podávanie správ a vyšetrovanie podozrivých foriem 
stávkovania;

16. vyzýva Komisiu, aby podporila zavedenie kódexu postupov organizátormi športových 
podujatí, prevádzkovateľmi stávkových služieb a verejnými orgánmi s cieľom rozvíjať 
mechanizmy potrebné na zachovanie integrity športu vrátane ustanovení týkajúcich sa 
financovania týchto mechanizmov;

17. upozorňuje, že uzatvorenie právne záväzných dohôd medzi organizátormi športových 
podujatí a prevádzkovateľmi online hazardných hier a stávkových služieb by uľahčilo 
zaručenie vyváženejšieho vzťahu medzi týmito dvomi stranami, napríklad stanovením 
jasného mechanizmu, ktorý je potrebný na zabezpečenie čestného postupu, uvedením, aké 
typy stávok sú alebo nie sú prípustné, a výmenou informácií medzi zmluvnými stranami;

18. domnieva sa, že jednotná politika v oblasti trestných sankcií je pre celoeurópsky prístup k 
regulácii odvetvia online hazardných hier kľúčová, a preto naliehavo žiada členské štáty, 
aby zabezpečili, že podvodné ovplyvňovanie výsledkov v záujme finančných alebo iných 
výhod sa zakáže prostredníctvom zavedenia trestného činu ohrozovania čestnosti súťaží 
vrátane súťaží súvisiacich s uzatváraním stávok; naliehavo vyzýva Komisiu, aby na úrovni 
EÚ prijala opatrenia proti neregulovaným online hazardným hrám a podporila boj proti 
ovplyvňovaniu výsledkov zápasov;

19. upozorňuje, že hazardné hry môžu viesť k nebezpečnej závislosti, a túto otázku je 
potrebné riešiť v súvislosti s akýmkoľvek legislatívnym návrhom v záujme spotrebiteľov 
a čestnosti tejto formy športu;

20. berie na vedomie prípravné práce, ktoré vykonala Rada Európy v súvislosti s predbežným 
návrhom dohovoru proti ovplyvňovaniu športových podujatí, a nabáda členské štáty, aby 
podporovali túto významnú iniciatívu;

21. vyzýva Komisiu, aby predložila vybrané legislatívne návrhy, ktoré vytvoria právny rámec 
poskytujúci právnu istotu zákonne založeným európskym podnikom a účinnú spoluprácu 
medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu spotrebiteľom;

22. zdôrazňuje, že hoci je pre úspešné presadzovanie právnych predpisov dôležitá účinná 
výmena informácií medzi vyšetrovacími orgánmi, musia sa zosúladiť opatrenia na boj 
proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov s vnútroštátnymi a európskymi zákonmi a inými 
právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov;

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

24. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie tzv. bieleho zoznamu umožňujúceho 
spotrebiteľom rozlišovať medzi európskymi prevádzkovateľmi s licenciou a 
mimoeurópskymi prevádzkovateľmi;

25. zdôrazňuje, že v občianskych súdnych konaniach, ako aj arbitrážnych konaniach 
týkajúcich sa športu sa často riešia obvinenia týkajúce sa hazardných hier a že v obidvoch 
konaniach sa musia dodržiavať medzinárodné minimálne procesné pravidlá ustanovené v 
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článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach;

26. vyzýva členské štáty, aby vypracovali jednotné celoeurópske spoločné normy pre online 
elektronické služby overovania totožnosti; konštatuje, že zavedenie jednotných postupov 
registrácie pre prevádzkovateľov online hazardných hier je kľúčom k zabráneniu 
ďalšiemu nárastu nezákonných služieb; žiada preto o zosúladenie a zefektívnenie 
overovacích a registračných postupov;
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