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Przedmiot: Petycja 0086/2013, którą złożył Petr Kohout (Czechy), w sprawie 
zapobiegania uzależnieniu od gier hazardowych i ich zakazu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, były hazardzista, szuka pomocy ze strony UE, aby zakazała gier 
hazardowych. Składający petycję w skrócie opisuje sposób, w jaki nałóg zniszczył jego dwie 
rodziny, spowodował utratę opieki nad trójką jego dzieci i zmienił jego życie osobiste w 
prawdziwą tragedię. Obecnie wraz ze swoją partnerką odwiedzają szkoły i opowiadają 
dzieciom historie ich życia, aby uchronić je przed wpadnięciem w tę samą pułapkę. Zwraca 
się do UE o uregulowanie tego obszaru i ochronę ludzi przed zniszczeniem ich życia, jak to 
miało miejsce w jego przypadku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Wobec braku przepisów w tym obszarze na szczeblu unijnym, Trybunał Sprawiedliwości 
niezmiennie potwierdza, że „państwa członkowskie mają swobodę ustalania, według własnej 
hierarchii wartości, celów ich polityki w dziedzinie gier losowych i w razie potrzeby 
szczegółowego określenia poziomu ochrony, do którego dążą”1.

Parlament Europejski odrzucił opcję przewidującą ogólnounijną sektorową regulację hazardu2

                                               
1 Sprawa C-203/08 Sporting Exchange (pkt 27).
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie gier hazardowych oferowanych w
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ze względu na różne tradycje i kultury w państwach członkowskich. Niemniej jednak zgodnie 
z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r.1 Komisja rozważa środki 
nieustawodawcze na rzecz rozwiązania problemu uzależnienia od hazardu na szczeblu Unii 
Europejskiej. W komunikacie Komisji „W stronę kompleksowych europejskich ram dla 
hazardu online”2 przyjętym w dniu 23 października 2012 r. określono szereg inicjatyw, 
których ogólnym celem jest wymiana dobrych praktyk w zakresie regulacji hazardu online i 
pobudzanie współpracy między państwami członkowskimi. Komisja wraz z państwami 
członkowskimi i – w stosownych przypadkach – z branżą intensywnie pracują nad 
wdrożeniem tych działań. Komisja przyjmie wkrótce między innymi dwa zalecenia w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu wspólnej ochrony konsumentów usług w zakresie gier 
hazardowych, w tym ochrony dzieci, i zagwarantowania społecznie odpowiedzialnego 
reklamowania gier hazardowych. 

Ponadto, aby lepiej zrozumieć problem uzależnienia od hazardu, konieczne jest 
przeprowadzenie badań. W ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego Komisja współfinansuje pięcioletni interdyscyplinarny projekt 
„Uzależnienia a styl życia we współczesnych społeczeństwach Europy – nowe ujęcie” 
(ALICE RAP). Projekt, który rozpoczął się w dniu 1 kwietnia 2011 r., przyczyni się do debaty 
na temat obowiązujących norm i przyszłych skutków uzależnienia w Europie na przestrzeni 
nadchodzących dwudziestu lat. Obejmuje to dogłębne i wielopłaszczyznowe badanie 
uzależnienia od hazardu, którego najważniejsze wyniki spodziewane są w 2014 r.

Podsumowanie 

Komisja zobowiązuje się wspierać wysiłki państw członkowskich mające na celu zwalczanie 
uzależnienia od hazardu. W swoim komunikacie w sprawie hazardu online z 2012 r. określiła 
ona szereg konkretnych działań, które poprawią zdolność państw członkowskich do radzenia 
sobie z tym problemem. 

                                                                                                                                                  
internecie w obrębie rynku wewnętrznego (2011/2084(INI)), zobacz w szczególności ust. 9.
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego, op. cit., zobacz w szczególności ust. 15.
2 COM(2012)0596 final.


