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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že Komise předložila své sdělení nazvané „Příprava uceleného 
evropského rámce pro on-line hazardní hry“ (COM(2012)0596), které je dalším krokem 
na cestě k zajištění toho, aby byly spotřebitelům zpřístupněny bezpečné a řádně 
regulované on-line služby, a je přesvědčen, že účinná regulace odvětví on-line hazardních 
her by měla především předcházet riziku vzniku návyku na tyto hry a zaručit, aby byly 
hazardní hry provozovány řádně, spravedlivě, zodpovědně a transparentně; 

2. poukazuje na to, že on-line hazardní hry jsou hospodářskou činností zvláštního typu, pro 
niž nemohou neomezeně platit pravidla vnitřního trhu, tj. svoboda usazování a svoboda 
poskytovat služby; zdůrazňuje, že členské státy mají právo regulovat a kontrolovat své 
trhy s hazardními hrami v souladu s evropskou legislativou upravující vnitřní trh;

3. zdůrazňuje význam vnitrostátních licencí udělovaných provozovatelům on-line hazardních 
her; v souladu se zásadou subsidiarity se domnívá, že v tomto ohledu mohou nejlepších 
výsledků dosáhnout členské státy;

4. uznává však, že ustálená judikatura Soudního dvora Evropské unie zdůrazňuje, že 
vnitrostátní kontroly by měly být zaváděny a uplatňovány soudržně, přiměřeně
a nediskriminačně;

5. vyzývá k posílení spolupráce mezi členskými státy a vnitrostátními orgány, a to především 
pokud jde o ex post opatření na prosazování práva a předcházení praní špinavých peněz;

6. opakuje svůj postoj, podle nějž jsou sportovní sázky formou komerčního využití 
sportovních soutěží, a doporučuje, aby Evropská komise a členské státy zavedly modely 
umožňující chránit sportovní soutěže před neoprávněným komerčním využitím, zejména 
uznáním vlastnických práv sportovních organizací na soutěže, které pořádají, což zajistí 
nejen spravedlivé finanční výnosy ve prospěch profesionálního i amatérského sportu na 
všech úrovních, ale poslouží také jako prostředek posílení boje proti manipulaci
s výsledky zápasů;

7. je přesvědčen, že sblížení trestních postihů je pro panevropský přístup k regulaci odvětví 
on-line hazardních her zásadní, a vyzývá proto Komisi, aby přezkoumala, zda by nebylo 
vhodné předložit legislativní návrhy, které by stanovily minimální pravidla v oblasti 
definic trestných činů a postihů týkajících se neregulovaných on-line hazardních her, boje 
proti manipulaci s výsledky zápasů a trestné činnosti, která je s těmito jevy spojena, na 
úrovni EU;

8. vyzývá Komisi, aby předložila vybrané legislativní návrhy, které vytvoří právní rámec 
poskytující právní jistotu evropským podnikům fungujícím v souladu se zákonem
a zajišťující ochranu spotřebitelů.


