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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0086/2013, ktorú predkladá Petr Kohout, český štátny občan, na tému 
stop závislosti, stop hazardným hrám

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, bývalý hazardný hráč, požaduje pomoc zo strany EÚ s cieľom zastaviť 
hazardné hry. Stručne opisuje, ako mu závislosť zničila dve rodiny, spôsobila stratu 
starostlivosti o jeho tri deti a predstavovala skutočnú tragédiu pre jeho osobný život. Teraz 
spolu s partnerkou chodia do škôl a deťom rozprávajú svoje životné príbehy, aby sa nedostali 
do rovnakej situácie. Predkladateľ petície žiada EÚ o reguláciu v tejto oblasti s cieľom 
zabrániť ľuďom, aby si zničili životy, tak ako sa to stalo jemu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 4. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Vzhľadom na to, že na úrovni Únie chýbajú právne predpisy v tejto oblasti, Súdny dvor 
Európskej únie pevne zastáva názor, že „členské štáty si môžu podľa vlastnej stupnice priorít 
určiť ciele politiky v oblasti hazardných hier a prípadne presne definovať úroveň požadovanej 
ochrany.“1

Na základe existencie rozličných tradícií a kultúr v členských štátoch Európsky parlament 
odmietol možnosť celoeurópskej jednotnej regulácie celého sektora hazardných hier 2. 

                                               
1 Vec C-203/08, Sporting Exchange, bod 27.
2 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2011 o online hazardných hrách na vnútornom trhu 
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Komisia však v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 15. novembra 20111 skúma 
nelegislatívne prostriedky na úrovni Únie na riešenie problému závislosti od hazardných hier. 
V oznámení Komisie prijatom 23. októbra 2012 s názvom „Smerom ku komplexnému 
európskemu rámcu v oblasti online hazardných hier“ 2 sa stanovujú súbory iniciatív 
s celkovým cieľom vymieňať si osvedčené postupy v rámci regulácie online hazardných hier 
a podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi. Komisia intenzívne spolupracuje s členskými 
štátmi, ako aj s odvetvím, ak je to potrebné, s cieľom vykonať tieto opatrenia. Komisia okrem 
iných opatrení prijme onedlho dve odporúčania s cieľom poskytnúť vysokú úroveň spoločnej 
ochrany spotrebiteľov v oblasti hazardných hier vrátane ochrany detí a zabezpečiť, aby 
reklama na hazardné hry bola spoločensky zodpovedná.

Okrem toho je potrebný výskum s cieľom lepšie porozumieť problému závislosti od 
hazardných hier. Komisia prostredníctvom 7. rámcového programu pre výskum 
a technologický rozvoj spolufinancuje päťročný interdisciplinárny projekt „Addiction and 
Lifestyles in Contemporary Europe-Reframing Addictions Project“ (ALICE RAP). Tento 
projekt, ktorý sa začal 1. apríla 2011, prispeje k diskusii o súčasných normách a budúcich 
aspektoch závislosti v Európe v budúcich dvoch desaťročiach. V rámci tejto činnosti sa 
dôkladne a komplexne preskúma závislosť od hazardných hier a hlavné výsledky sa 
očakávajú v roku 2014.

Záver 

Komisia sa zaviazala podporovať úsilie členských štátov v boji proti závislosti od hazardných 
hier. Vo svojom oznámení z roku 2012 o online hazardných hrách stanovuje súbor osobitných 
opatrení, prostredníctvom ktorých sa zlepší schopnosť členských štátov riešiť tento problém. 

                                                                                                                                                  
(2011/2084(INI)), pozri najmä odsek 9.
1 Pozri to isté uznesenie Európskeho parlamentu, najmä odsek 15.
2 COM(2012) 596 final.


