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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0086/2013, внесена от Петр Кохоут, с чешко гражданство, относно 
спиране на зависимостта, спиране на хазарта

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, с предишна зависимост към хазартни игри, се обръща към 
ЕС за помощ относно спирането им. Той описва накратко как неговата зависимост е 
разрушила двете му семейства, довела е до загуба на родителски права спрямо трите му 
деца и до наистина трагично развитие на личния му живот. Сега той и партньорката му 
посещават училища, за да разкажат историята на живота си на децата с цел да ги 
предпазят от попадане в същия капан. Той отправя искане към ЕС да регулира тази 
сфера, за да предпази хората от това да разрушат живота си като него.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

При липсата на законодателство в тази област на равнището на Съюза Съдът на 
Европейския съюз е постановил, че „държавите членки са свободни да установяват по 
своя преценка целите на политиките си в областта на хазартните игри и, когато се 
налага, да определят с точност търсеното ниво на защита“.1

Европейският парламент отхвърли възможността за специфично за сектора регулиране 

                                               
1 Дело C-203/08 Sporting Exchange (параграф 27)
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на хазарта на равнището на ЕС1 поради съществуването на различни традиции и 
култури в държавите членки. Независимо от това, в съответствие с резолюцията на 
Европейския парламент от 15 ноември 2011 г.2, Комисията проучва незаконодателни 
средства за решаване на проблема с пристрастяването към хазарта на равнището на 
Съюза. В приетото на 23 октомври 2012 г. съобщение на Комисията „За цялостна 
европейска нормативна уредба в областта на хазартните игри по интернет“3 се 
определят редица инициативи с общата цел за споделяне на добрите практики в 
регулирането на хазартните игри онлайн и насърчаване на сътрудничеството между 
държавите членки. Комисията работи интензивно с държавите членки, както и с 
представители на сектора, където е подходящо, за изпълнението на тези действия. 
Наред с други мерки, Комисията скоро ще приеме две препоръки с цел да се осигури 
високо равнище на обща защита на потребителите на хазартни услуги, включително 
защита на децата, и да се гарантира, че рекламата на дейности, свързани с хазартни 
игри, е социално отговорна. 

Освен това са необходими научни изследвания за по-добро разбиране на проблема с 
пристрастяването към хазарта. Посредством 7-а рамкова програма за научни 
изследвания и технологично развитие Комисията съфинансира петгодишния 
интердисциплинарен проект „Зависимост и начин на живот в съвременна Европа —
проект за нова нормативна уредба в областта на зависимостите“ (ALICE RAP).
Проектът, който започна на 1 април 2011 г., ще допринесе за дебата относно 
настоящите норми и бъдещите отражения на пристрастяването в Европа през 
следващите двадесет години. Това включва задълбочено и многостранно проучване 
относно пристрастяването към хазарта, съществени резултати от което се очакват през 
2014 г.

Заключение

Комисията се ангажира да подкрепя усилията на държавите членки да се борят срещу 
пристрастяването към хазарта. В съобщението си от 2012 г. относно хазарта онлайн тя 
определи серия от конкретни действия, които ще подобрят способността на държавите 
членки за справяне с този проблем.

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2011 г. относно хазарта по интернет на вътрешния 
пазар (2011/2084(INI)), вж. по-конкретно параграф 9
2 Резолюция на Европейския парламент, op. cit., вж. по-конкретно параграф 15
3 COM(2012) 596 окончателен


