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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства представянето на съобщението на Комисията, озаглавено „За цялостна 
европейска нормативна уредба в областта на хазартните игри по интернет“ 
(COM(2012)0596), като крачка към осигуряването на достъп на потребителите до 
сигурни и подходящо регулирани онлайн услуги, и застъпва становището, че 
ефикасното регулиране на хазартните игри по интернет следва по-конкретно да 
предотвратява рисковете на пристрастяването към хазарта и да гарантира, че 
хазартните игри са чисти, справедливи, отговорни и прозрачни;

2. посочва, че хазартните игри по интернет са особен вид икономическа дейност, към 
която не могат да се прилагат изцяло правилата на вътрешния пазар, а именно 
свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги; подчертава 
факта, че държавите членки имат правото да регулират и контролират своите пазари 
на хазартните игри в съответствие с европейското законодателство за вътрешния 
пазар;

3. подчертава значението на националните лицензи за операторите на хазартни игри 
по интернет; счита, че държавите членки са в най-добра позиция да предприемат 
действия в тази връзка, в съответствие с принципа на субсидиарност;

4. въпреки това признава последователната практика на Съда на Европейския съюз, в 
която се подчертава, че националният контрол следва да се приема и прилага по 
последователен, пропорционален и недискриминиращ начин;

5. призовава за засилване на сътрудничеството между държавите членки и 
националните органи, по-конкретно по отношение на мерките за прилагане в 
отговор на конкретен проблем и превенцията на изпирането на пари;

6. потвърждава становището си, че спортните залагания са форма на използване на 
спортните състезания за търговски цели, и препоръчва на Комисията и на 
държавите членки да разработят модели, които да защитават спортните състезания 
от каквото и да било неразрешено използване за търговски цели, по-специално чрез 
признаване на правата на спортните органи върху организираните от тях 
състезания, така че не само да се гарантира подобаваща финансова печалба в полза 
на професионалния и любителския спорт на всички равнища, но и да се засили 
борбата срещу уреждането на резултати от спортни срещи;

7. счита, че сближаването на наказателните санкции е съществено за установяването 
на общоевропейски подход към регулирането на сектора на хазартните игри по 
интернет, и с тази цел призовава Комисията да проучи доколко е подходящо да се 
изготвят законодателни предложения за минимални правила относно определянето 
на престъпленията и санкциите по отношение на нерегулираните хазартни игри по 
интернет и борбата срещу уреждането на резултати от спортни срещи и свързаните 
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с тях престъпления на равнище ЕС;

8. призовава Комисията да представи избрани законодателни предложения с цел 
осигуряване на нормативна уредба, която ще създаде правна сигурност за законните 
европейски предприятия и ще защити потребителите.


