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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0086/2013, ingediend door Petr Kohout (Tsjechische
nationaliteit), over zijn actie "Stop verslaving, stop gokken"

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, ex-gokker, zoekt steun van de EU om gokspellen af te schaffen. Hij beschrijft 
beknopt hoe zijn verslaving zijn twee gezinnen heeft verwoest, hij de zorg over zijn drie 
kinderen verloor en hoe het een ware tragedie voor zijn persoonlijke leven betekende. Nu 
gaan hij en zijn partner naar scholen om hun levensverhaal aan kinderen te vertellen om hen 
ervan te weerhouden in dezelfde valkuil terecht te komen. Hij vraagt de EU om op dit terrein 
regels vast te stellen en zo te voorkomen dat het leven van anderen op dezelfde manier wordt 
verwoest als het zijne.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Aangezien EU-wetgeving op dit terrein ontbreekt heeft het Europese Hof van Justitie 
consequent vastgehouden aan het principe dat de "lidstaten [...] vrij (zijn), aan de hand van 
hun eigen schaal van waarden hun beleidsdoelstellingen op het gebied van kansspelen te 
bepalen en in voorkomend geval het gewenste beschermingsniveau nauwkeurig te omlijnen".1

                                               
1 Zaak C- C-203/08 Sporting Exchange (paragraaf 27)
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Het Europees Parlement heeft de optie van sectorspecifieke regulering van kansspelen1 voor 
de hele EU afgewezen vanwege het bestaan van verschillende culturen en tradities in de 
lidstaten.

Niettemin heeft de Commissie, in overeenstemming met de resolutie van het Europees 
Parlement van 15 november 20112 onderzocht welke niet-wetgevende middelen er zijn om het 
probleem van gokverslaving op het niveau van de Unie aan te pakken. De mededeling van de 
Commissie "Een breed Europees kader voor online gokken" van 23 oktober 2012 zet een 
reeks initiatieven uiteen met als algemene doelstelling het delen van optimale praktijken in het
reguleren van online gokken en het bevorderen van de samenwerking tussen de lidstaten. De 
Commissie werkt intensief samen met de lidstaten, en in voorkomend geval met de
bedrijfstak, om deze acties uit te voeren. De Commissie zal onder meer binnenkort twee 
aanbevelingen aannemen met het doel een hoog niveau van gemeenschappelijke bescherming 
van de consumenten van kansspelen te bieden, waaronder de bescherming van kinderen, en 
ervoor te zorgen dat reclame voor gokken maatschappelijk verantwoord is.

Bovendien is onderzoek nodig om meer inzicht te krijgen in het probleem van gokverslaving. 
Via het 7e kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling, financiert de 
Commissie mede het interdisciplinair vijfjarige project "Verslaving en levensstijlen in het 
hedendaagse Europa, herijking van verslavingsprojecten (Addiction and Lifestyles in 
Contemporary Europe Reframing Addictions Project). Het project, dat op 1 april 2011 is 
gestart, zal bijdragen aan het debat over de huidige normen en toekomstige gevolgen van 
verslaving in Europa in de komende twintig jaar. Dit omvat een rigoureus en veelzijdig 
onderzoek naar gokverslaving, waarvan de belangrijkste resultaten worden verwacht in 2014.

Conclusie

De Commissie zet zich in om alle inspanningen van de lidstaten ter bestrijding van 
gokverslaving te steunen. In haar mededeling van 2012 over online gokken, zet zij een reeks 
specifieke maatregelen uiteen ter versterking van de mogelijkheden van de lidstaten om dit 
probleem aan te pakken.

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2011 over onlinegokken op de interne markt 
(2011/2084(INI)), zie met name paragraaf 9.
2 Resolutie van het Europees Parlement, op. cit., zie met name paragraaf 15


