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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. zaznacza, że sektor gier hazardowych w Internecie jest działalnością gospodarczą 
szczególnego rodzaju, w odniesieniu do której mogą mieć zastosowanie, nie bez 
ograniczeń, reguły rynku wewnętrznego, a mianowicie swoboda przedsiębiorczości 
i swoboda świadczenia usług; podkreśla, że państwa członkowskie mają prawo 
uregulowania i kontroli swoich rynków hazardu zgodnie z europejskim prawem o rynku 
wewnętrznym;

3. 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;

4. 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;

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

6. 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;

7. uważa, że zbliżenie sankcji karnych ,a zasadnicze znaczenie dla ogólnoeuropejskiego 
podejścia do uregulowania branży hazardu w Internecie, oraz z tą myślą wzywa Komisję, 
by zbadała, czy należy przedstawiać wnioski ustawodawcze ustanawiające na szczeblu 
unijnym minimalne zasady dotyczące definicji przestępstw i sankcji w odniesieniu do 
nieuregulowanego hazardu w Internecie i walki z ustawianiem meczów, a także związanej 
z nimi przestępczości;
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8. wzywa Komisję do przedstawienia wybranych wniosków legislacyjnych w sprawie ram 
prawnych, które stworzą pewność prawną dla legalnych przedsiębiorstw europejskich i 
będą chroniły konsumentów.


