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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. zdôrazňuje, že online hazardné hry sú osobitným druhom hospodárskej aktivity, 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 v súlade s právnymi predpismi o európskom 
vnútornom trhu;

3. 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;

4. uznáva však konzistentnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, ktorá zdôrazňuje, že 
vnútroštátne kontroly by sa mali ustanoviť a uplatňovať jednotným, primeraným a 
nediskriminačným spôsobom;

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

6. 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;

7. domnieva sa, že aproximácia trestných sankcií je pre celoeurópsky prístup k regulácii 
odvetvia online hazardných hier kľúčová, a preto žiada Komisiu, aby preskúmala, či je 
vhodné predložiť legislatívne návrhy, ktoré by stanovovali minimálne pravidlá týkajúce sa 
vymedzenia trestných činov a sankcií vzhľadom na neregulované online hazardné hry a 
boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov a súvisiacu trestnej činnosť na úrovni EÚ;

8. vyzýva Komisiu, aby predložila vybrané legislatívne návrhy, ktoré vytvoria právny rámec 
poskytujúci právnu istotu zákonne založeným európskym podnikom a ochranu 
spotrebiteľom.
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