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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki korábban szerencsejáték-függő volt, az EU segítségét kéri a 
szerencsejátékok betiltásához. Röviden elbeszéli, hogyan tette tönkre a függősége két 
családját, hogyan veszítette el a három gyermeke feletti felügyeletet, és hogy milyen valós 
tragédiát jelentett mindez a magánéletére nézve. Ő és társa jelenleg iskolákba látogatnak el, 
elmesélve élettörténetüket a gyerekeknek, hogy ők ne essenek bele ugyanebbe a csapdába. 
Arra kéri az EU-t, hogy szabályozza ezt a területet, és vegye elejét annak, hogy az emberek 
tönkretegyék az életüket, ahogy vele is történt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

Mivel ezen a területen nincs hatályos uniós szintű jogi szabályozás, a Bíróság következesen 
kitartott amellett, hogy „a tagállamok saját értékrendjüknek megfelelően szabadon rögzíthetik 
a fogadásra és szerencsejátékra vonatkozó politikájuk célkitűzéseit, és adott esetben 
részletesen meghatározhatják a kívánt védelem mértékét”1.

                                               
1 C-203/08 . sz. Sporting Exchange-ügy (27. pont)
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Az Európai Parlament visszautasította annak lehetőségét, hogy az Unió egészében 
alkalmazandó, ágazatspecifikus rendelettel szabályozza a szerencsejátékot1, mivel a 
tagállamok hagyományai és kultúrája eltérő. Azonban a 2011. november 15-i európai 
parlamenti állásfoglalással2 összhangban a Bizottság keresi annak lehetőségét, hogy uniós 
szinten nem jogalkotási eszközök segítségével felvegye a küzdelmet a szerencsejáték-
függőséggel. A 2012. október 23-án elfogadott, „Úton az online szerencsejátékokra vonatkozó 
átfogó európai keretrendszer felé” című bizottsági közlemény több kezdeményezést is 
megfogalmazott, amelyeknek az az átfogó céljuk, hogy megosszák az online szerencsejáték 
szabályozásának bevált gyakorlatait, valamint ösztönözzék a tagállami együttműködést. A 
Bizottság szorosan együttműködik a tagállamokkal (valamint adott esetben az iparág 
képviselőivel) annak érdekében, hogy végrehajtsa ezeket a terveket. A Bizottság más 
intézkedések mellett rövidesen el fog fogadni két javaslatot, amelyeknek az a célja, hogy a 
szerencsejáték-szolgáltatások felhasználói számára magas szintű közös védelmet biztosítson, 
védelmezze a gyermekeket, és biztosítsa, hogy a szerencsejátékok hirdetése társadalmi 
felelősségvállaláson alapuljon. 

Továbbá kutatásra van szükség annak érdekében, hogy jobban érthető legyen a 
szerencsejáték-függőség problémája. A hetedik kutatási és technológiai fejlesztési 
keretprogram segítségével a Bizottság társfinanszírozza az „A függőség és az életmódok a ma 
Európájában” című, a függőségek új kereteire irányuló ötéves interdiszciplináris projektet 
(Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe-Reframing Addictions Project, ALICE 
RAP). A 2011. április 1-jén indult projekt hozzá fog járulni a jelenlegi normákra és a 
függőség jövőbeli (az elkövetkező húsz évben tapasztalható) európai következményeire 
vonatkozó vitához. Ennek része a szerencsejáték-függőség precíz és sokrétű kutatása, 
amelynek 2014-ben várhatók a komolyabb eredményei.

Következtetés 

A Bizottság elkötelezett a tagállamoknak a szerencsejáték-függőség elleni küzdelemre tett 
erőfeszítéseinek támogatása mellett. A Bizottság az online szerencsejátékokra vonatkozó 
2012. évi közleményében több konkrét intézkedést is megfogalmaz, amelyek hozzá fognak 
járulni a tagállamoknak a probléma megoldására vonatkozó képességeihez.

                                               
1 A belső piaci online szerencsejátékról szóló, 2011. november 15-i 2011/2084(INI) európai parlamenti 
állásfoglalás (lásd különösen a 9. pontot)
2 A fent idézett európai parlamenti állásfoglalás (lásd különösen a 15. pontot)


