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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0086/2013, adresată de Petr Kohout, de cetățenie cehă, privind 
programul Stop dependenței, stop jocurilor de noroc

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, fost jucător de jocuri de noroc, solicită ajutorul UE pentru a opri jocurile de 
noroc. El descrie pe scurt cum dependența i-a distrus cele două familii, l-a făcut să piardă 
dreptul de îngrijire a celor trei copii ai săi și a însemnat o adevărată tragedie pentru viața 
personală. Acum el și partenerul său merg la școli pentru a-și spune povestea vieții lor 
copiilor, cu scopul de a-i împiedica să cadă în aceeași capcană. El solicită UE să reglementeze 
acest domeniu și să împiedice oamenii să își distrugă viața așa cum s-a întâmplat în cazul lui.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

În lipsa unei legislații a UE în acest domeniu, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a susținut 
în mod constant că „statele membre sunt libere să stabilească obiectivele politicii lor în 
materie de pariuri și jocuri de noroc, în conformitate cu propriul sistem de valori, precum și, 
după caz, să definească cu precizie nivelul de protecție urmărit”1.

Parlamentul European a respins opțiunea creării la nivelul UE a unor reglementări specifice 
jocurilor de noroc2, din cauza diferențelor de tradiție și de cultură în statele membre. Cu toate 

                                               
1 Cauza C‑ 203/08 Sporting Exchange (alineatul 27).
2 Rezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2011 referitoare la jocurile de noroc online în piața internă 
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acestea, în conformitate cu rezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 20111, 
Comisia a analizat căi nelegislative pentru a soluționa problema dependenței de jocurile de 
noroc la nivelul UE. Adoptată la 23 octombrie 2012, Comunicarea Comisiei „Către un cadru 
european global pentru jocurile de noroc online”2 prevede o serie de inițiative cu obiectivul 
general de a face schimb de bune practici în reglementarea jocurilor de noroc online și de a 
încuraja cooperarea între statele membre. Comisia conlucrează intens cu statele membre, 
precum și cu sectorul privat, unde este necesar, pentru realiza aceste acțiuni. Printre alte 
măsuri, în curând Comisia va adopta două recomandări pentru de oferi un nivel înalt de 
protecție comună a consumatorilor de servicii de jocuri de noroc, inclusiv de protecție a 
copiilor, precum și pentru a garanta că publicitatea pentru jocurile de noroc este responsabilă 
din punct de vedere social. 

În plus, este nevoie de studii pentru a înțelege mai bine dependența de jocuri de noroc. Prin 
intermediul celui de-al 7-lea Program-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică, 
Comisia cofinanțează „Proiectul de redefinire a dependențelor în legătură cu dependența și 
stilurile de viață în Europa contemporană” (ALICE RAP), un proiect interdisciplinar 
desfășurat pe cinci ani. Proiectul, început la 1 aprilie 2011, va contribui la dezbaterea privind 
normele actuale, precum și implicațiile viitoare ale dependenței în Europa în următorii 20 de 
ani. Proiectul include o cercetare riguroasă și multilaterală a dependenței de jocuri de noroc, 
rezultatele principale fiind preconizate pentru 2014.

Concluzie 

Comisia se angajează să sprijine eforturile statelor membre în combaterea dependenței de 
jocuri de noroc. În Comunicarea sa din 2012, Comisia a stabilit o serie de acțiuni specifice 
care vor îmbunătăți capacitatea statelor membre de tratare a acestei probleme. 

                                                                                                                                                  
(2011/2084(INI)) a se vedea în special punctul 9.
1 Rezoluția Parlamentului European, op.cit., a se vedea în special punctul 15.
2 COM(2012)0596.


