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PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA

Predmet: Predstavka 0086/2013 koju je podnio Petr Kohout, češki državljanin, o 
zaustavljanju ovisnosti, zaustavljanju igara na sreću

1. Sažetak predstavke

Podnositelj predstavke, bivši kockar, traži pomoć od EU-a da zaustavi igre na sreću. Ukratko 
opisuje na koji je način ovisnost uništila njegove dvije obitelji, kako je zbog nje izgubio skrb 
o svoje troje djece te kako je uzrokovala pravu tragediju u njegovu osobnom životu. On i 
njegova partnerica sada po školama djeci govore o svojim životnim iskustvima kako bi 
spriječili da i ona padnu u istu klopku. Traži da EU regulira to područje i spriječi da se 
ljudima unište životi kao što se njemu dogodilo.

2. Dopuštenost

Proglašena dopuštenom 4. studenog 2013. Komisija je bila pozvana dostaviti informacije u 
skladu s člankom 202. stavkom 6. Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, zaprimljen 31. siječnja 2014.

Zbog nepostojanja zakonodavstva na razini Unije u vezi s ovim područjem, Europski sud 
dosljedan je u stajalištu da su „države članice slobodne u određivanju ciljeva svojih politika o 
klađenju i igrama na sreću u skladu s vlastitim mjerilima vrijednosti te, po potrebi, u 
određivanju detalja o traženoj zaštiti”.1

Europski parlament odbio je mogućnost sektorskih propisa o igrama na sreću na razini EU-a2

                                               
1 Predmet C-203/08, Sporting Exchange (stavak 27.)
2 Rezolucija Europskog parlamenta od 15. studenog 2011. o internetskim igrama na sreću na unutarnjem tržištu 
(2011/2084(INI)), vidi posebno stavak 9.
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zbog različitih tradicija i kultura u državama članicama. Unatoč tomu, u skladu s Rezolucijom 
Europskog parlamenta od 15. studenog 2011.1, Komisija istražuje nezakonodavne metode za 
rješavanje problema ovisnosti o kockanju na razini Unije. Komunikacija Komisije „Ususret 
cjelovitom europskom okviru za internetske igre na sreću”2 od 23. listopada 2012. utvrđuje 
niz inicijativa s općim ciljem razmjene dobre prakse u regulaciji internetskih igara na sreću i 
poticanja suradnje između država članica. Komisija intenzivno surađuje s državama 
članicama, a po potrebi i s industrijskim sektorima, u provođenju tih mjera. Između ostalih 
mjera, Komisija će ubrzo usvojiti dvije preporuke s ciljem pružanja visoke razine opće zaštite 
korisnika igara na sreću, uključujući zaštitu djece, i osiguranja društveno odgovornog 
oglašavanja igara na sreću. 

Štoviše, potrebno je provesti istraživanje radi boljeg razumijevanja problema ovisnosti o 
igrama na sreću. U sklopu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj 
Komisija sufinancira petogodišnji interdisciplinarni „Projekt o ovisnosti i stilovima života u 
suvremenoj Europi koji preoblikuju ovisnosti” (ALICE RAP). Taj će projekt, koji je započeo 
1. travnja 2011., pridonijeti raspravi o postojećim standardima i budućim posljedicama 
ovisnosti u Europi u sljedećih dvadeset godina. To uključuje strogo i višedimenzionalno 
istraživanje ovisnosti o igrama na sreću, a važniji se rezultati očekuju u 2014. godini.

Zaključak 

Komisija spremno podupire nastojanja država članica u borbi protiv ovisnosti o igrama na 
sreću. U svojoj komunikaciji o internetskim igrama na sreću iz 2012. Komisija je utvrdila niz 
ciljanih mjera koje će državama članicama pomoći u rješavanju ovoga problema. 

                                               
1 Rezolucija Europskog parlamenta, spomenuti dokument, vidi posebno stavak 15.
2 COM(2012) 596 završna verzija


