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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно интегритета на онлайн хазарта
(2008/2215(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 49 от Договора за ЕО, 

– като взе предвид Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност 
и на пропорционалност, приложен към Договора за ЕО, 

– като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейските общности1,

– като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар2,

– като взе предвид Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно 
координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, 
подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до 
упражняване на телевизионна дейност3 (Директива за аудиовизуалните медийни 
услуги),

– като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното 
общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар 
(Директива за електронната търговия)4,

– като взе предвид Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2005 г. относно предотвратяване използването на финансовата 
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм5, 

– като взе предвид своята резолюция от 8 май 2008 г. относно Бяла книга за спорта6,

– като взе предвид въпроса, изискващ устен отговор, отправен от парламентарната 
комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите към Комисията на 16 
октомври 2006 г., относно хазарта и спортните залагания на вътрешния пазар7, 

                                               
1 Schindler 1994 г. (C-275/92), Läärä 1999 г. (C-124/97), Zenatti 1999 г. (C-67/98), Anomar 2003 г. (C-6/01), 
Gambelli 2003 г. (C-243/01), Lindman 2003 г. (C-42/02), Placanica 2007 г. (C-338/04), Unibet 2007 г. (C-
432/05), UNIRE 2007 г. (C– 260/04).
2 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
3 ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27.
4 ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
5 ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.
6 Приети текстове, P6_TA(2008)0198.
7 O-0118/2006.
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както и последвалата дискусия в парламентарната комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите на 14 ноември 2006 г., и като взе предвид отговора, 
предоставен от члена на Комисията,

– като взе предвид информационния документ относно онлайн хазарта, акцентиращ 
върху интегритета и кодекс за поведение по отношение на хазартните игри, 
изготвен по поръчка на Европейския парламент от дружеството "Europe Economics 
Research Ltd"1, 

– като взе предвид проучването на хазартните услуги на вътрешния пазар на 
Европейския съюз от 14 юни 2006 г., проведено по поръчка на Комисията от 
Швейцарския институт по сравнително право (SICL),

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че в момента онлайн хазартът, който е допринесъл за 2 до 3 млрд. 
евро брутни приходи от хазартна дейност през 2004 г., наброява около 5 % от целия 
пазар на хазартни услуги в ЕС, както е отбелязано в гореспоменатото проучване от 
SICL, като бързият темп на развитие изглежда неизбежен,

Б. като има предвид, че хазартните дейности по традиция винаги са били строго 
регулирани във всички държави-членки въз основа на принципа на субсидиарност с 
цел защитаване на потребителите от пристрастяване, измама, пране на пари и игри с 
предизвестен резултат,

В. като има предвид, че хазартните дейности бяха изключени от приложното поле на 
Директиви 2006/123/ЕО (за услугите), 2007/65/ЕО (за аудиовизуалните медийни 
услуги) и 2000/31/ЕО (за електронната търговия),

Г. като има предвид, че Комисията е започнала процедури за нарушение срещу десет 
държави-членки с цел проверка дали националните мерки за ограничаване на 
трансграничното предоставяне на онлайн хазартни услуги са съвместими със 
законодателството на Общността2,

Д. като има предвид, че няколко дела за хазартна дейност чакат развръзка пред Съда на 
Европейските общности, което очевидно говори за липса на яснота в законовите
актове за онлайн хазарта и изразходва ресурси, 

Е. като има предвид, че интегритет означава ангажиране за предотвратяване не само на 
измами и престъпления, но също и на проблемно практикуване на хазарт и 
практикуване на хазарт от непълнолетни лица,

Ж.като има предвид, че онлайн хазартът съчетава няколко рискови фактора, свързани с 
проблемното практикуване на хазарт, които включват, наред с други, лесен достъп 

                                               
1 Все още не е наличен
2 http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm (на английски език)
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до хазартни услуги, наличие на разнообразие от игри и по-малко социални 
ограничения1,

Прозрачен пазар, който защитава обществените и потребителските интереси

1. изтъква, че в съответствие с принципа на субсидиарност държавите-членки имат 
законен интерес да извършват мониторинг и регулиране на своите пазари на 
хазартни услуги с цел защитаване на потребителите от пристрастяване, измами, 
пране на пари и игри с предизвестен резултат, както и за защитаване на изградените 
структури за финансиране на културата, които финансират спортни мероприятия и 
други социални каузи в държавите-членки; подчертава, че операторите на онлайн 
хазартни услуги следва да спазват законодателството на държавата-членка, на чиято 
територия предоставят своите услуги; 

2. призовава Комисията да изясни компетенциите на държавите-членки и ЕС в 
областта на онлайн хазарта; изразява становището, че Съдът на Европейските 
общности не следва да определя европейския пазар на хазартни услуги;

3. призовава държавите-членки да си сътрудничат тясно с цел разрешаване на
проблемите, произтичащи от трансгранични онлайн хазартни услуги, като например 
пристрастяване към хазарта и злоупотреба с лични данни или кредитни карти; 
подчертава необходимостта от обща европейска позиция относно онлайн хазарта 
със задължителни минимални изисквания за защита на потребителите и 
предотвратяване на измами; 

4. подчертава, че субектите които действат в областта на онлайн хазарта, напр. 
потребителски организации, спортни организации, промишлени сдружения и 
медиите, споделят обща отговорност за интегритета на онлайн хазарта и за 
информиране на потребителите за евентуалните неблагоприятни последици от 
онлайн хазарта; 

Справяне с измамите и други престъпни деяния

5. изразява становището, че ръстът на онлайн хазартните услуги предразполага към 
повече възможности за нечестни практики, като например измама, игри с 
предизвестен резултат, незаконни картели за залагания и пране на пари, тъй като 
онлайн игрите могат да бъдат пускани в експлоатация и закривани много бързо и 
също поради разпространението на офшорните оператори;

6. счита, че защитата на интегритета на спортните мероприятия и състезания изисква 
сътрудничество между притежателите на спортни права, операторите на онлайн 
залагания и държавните органи както на национално, така и на европейско и 
международно равнище;

Предотвратяване на нанасянето на вреди спрямо потребителите

                                               
1 Становище на Генералния адвокат на Съда на ЕО Ив Бот от 14 октомври 2008 г. по дело C-42/07; вж. 
също гореспоменатото проучване от Швейцарския институт по сравнително право (SICL), стр. 1450. 
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7. счита, че онлайн хазартът поражда засилен потенциал за пристрастяване към 
хазарта поради лесната достъпност на игрите с моментални резултати и 
възможността за играене с големи суми пари; 

8. изразява тревога по отношение на растящото пресичане между интерактивна 
телевизия, мобилни телефони и интернет сайтове при предлагането на игри с 
отдалечен достъп или онлайн игри и превръщането на участието в тези игри в лесно 
и социално приемливо начинание, особено за по-младите хора;

9. изразява становището, че онлайн хазартът има потенциал да породи рискове за 
потребителите и че поради това държавите-членки могат да ограничат по законов 
път свободата на предоставяне на онлайн хазартни услуги с цел защита на 
потребителите; 

10. в същото време призовава държавите-членки да предвидят достатъчно финансови
средства за изследване, предотвратяване и разрешаване на проблеми, свързани с 
онлайн хазарта; 

11. изразява подкрепа за разработването на общи стандарти за онлайн хазарта по 
отношение на възрастовите ограничения, бонусните схеми насочени към уязвими 
участници в хазартни игри, максимална сума за проиграване на седмица, 
информация за евентуалните последици от хазарта, информация за това къде да се 
потърси помощ в случай на пристрастяване, потенциала на определени игри за 
пристрастяване към тях и т.н.;

12. счита, че саморегулацията по отношение на рекламирането и популяризирането на 
онлайн игри не е достатъчно ефективна и поради това изтъква необходимостта от 
съвместно регулиране между индустрията и държавните органи;

13. настоятелно призовава държавите-членки, заедно с индустрията, да си сътрудничат 
на равнище ЕС с цел регулиране на агресивната реклама, насочена към проблемните 
потребители на хазартни услуги и уязвимите потребители, като например деца и 
млади хора;

Кодекс за поведение

14. отбелязва, че един кодекс за поведение може да бъде полезен инструмент за 
постигане на някои обществени (и частни) цели в процеса на приспособяване към 
технологичните развития, промените в потребителските предпочитания или 
промените в пазарните структури; 

15. въпреки това подчертава, че един кодекс за поведение в крайна сметка остава 
задвижван от индустрията подход на саморегулация и поради това може да служи 
единствено като допълнение към първичното или вторично законодателство; 

16. подчертава също така, че ефективността на един кодекс за поведение ще зависи в 
голяма степен от неговото възприемане от регулатори и потребители, както и 
неговото прилагане; 
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Мониторинг и изследване

17. призовава държавите-членки да документират мащаба и растежа на своите пазари 
на онлайн хазартни услуги, както и предизвикателствата, които произтичат от 
онлайн хазарта; 

18. призовава Комисията да предприеме изследвания в областта на онлайн хазарта и 
риска от развиване на пристрастяване към хазарта, напр. начина, по който 
рекламата влияе на пристрастяването към хазарта, дали е възможно да се създаде 
обща европейска категоризация на игрите съгласно техния потенциал за водене към 
пристрастяване и евентуални превантивни и превъзпитателни мерки; 

19. призовава Комисията да събира информация за степента на измами в сектора на 
онлайн хазарта, напр. сред субектите, действащи в сектора;

20. призовава Комисията да предприеме оценка на въздействието на последиците от 
национално регулиране на предоставянето на презгранични хазартни услуги във 
връзка с интегритета, социалната отговорност, защитата на потребителите и 
въпросите, свързани с данъчното облагане; 

°

°       °

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

Хазартните дейности включват залагане с парична стойност в игри на шанса, 
включително лотарии и залагания. 

Онлайн хазартът съществува от 1996 г., когато във Финландия беше пусната първата 
игра. Оттогава пазарът на онлайн хазартни услуги е нараснал значително. Изчислено е, 
че през 2003 г. общият пазар на хазартни услуги със стопанска цел в ЕС-25 е генерирал 
общи приходи от игри (печалба на операторите минус изплатените награди) в размер на 
51,5 млрд. евро. Към днешна дата онлайн хазартът през интернет, мобилни телефони 
или интерактивни телевизионни канали наброява приблизително 5 % от целия пазар на 
хазарта в ЕС, като през 2004 г. е възлизал на 2 до 3 млрд. евро годишни общи приходи 
от игри. Очаква се европейският пазар на онлайн хазартни услуги да расте с темпо от 
минимум 8,4 процента на година (в Австрия и Унгария) до максимум 17,6 % (в 
Италия)1.

Поради това държавите-членки са принудени да приспособяват и развиват 
регулирането, за да бъдат в крак с потребителските предпочитания и услугите на 
доставчиците. Специфичното естество на онлайн хазарта води до някои трудности във 
воденето на политика в държавите-членки. Най-напред, онлайн хазартът включва 
трансграничен елемент, който дава възможност на операторите на онлайн хазартни 
услуги да предоставят своите услуги на потребители в други държави-членки, различни 
от тези, в които са се установили. В резултат на това е възможно потребителите да не 
знаят в коя държава се намира техният доставчик на услуги. Второ, онлайн хазартът 
поражда повишен риск от неспособност на доставчиците на онлайн хазартни услуги да 
проверяват самоличността на потребителя, тъй като лицето, използващо кредитна 
карта, може да не бъде нейният законен титуляр. Трето, интернет сайтове за онлайн 
хазартни услуги могат бързо да бъдат пускани в експлоатация и поради това нечестни 
оператори могат да изникват и да изчезват в рамките на кратки срокове. Четвърто, за 
операторите на онлайн хазартни услуги е трудно да следят своите клиенти за разлика от 
традиционните хазартни услуги, където е възможно визуално да се провери дали 
клиентът е непълнолетен, в нетрезво състояние, опиянен по друг начин или с 
подозрително поведение. Също така, тъй като достъпът до онлайн хазартни услуги е 
лесен и може да се осъществява в уединение, социалните проверки и ограничения, 
които могат да се упражняват чрез присъствието на други лица, липсват. 

II. Регулиране

Европейските пазари на онлайн хазартни услуги се регулират на национално равнище в 
                                               
1 Проучване на PricewaterhouseCoopers, озаглавено „Глобални развлечения и очаквания на медиите: 2008-
2012 г.“, стр. 623. Растежът е измерен като съвкупното увеличение на годишните приходи от хазартна 
дейност.
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съответствие с принципа на субсидиарност. Поради това регулаторните рамки за пазара 
на (традиционни и онлайн) хазартни услуги в ЕС са в голяма степен разнородни. 
Онлайн хазартът е разрешен в двадесет държави-членки на ЕС, докато седем държави-
членки са го забранили. Тринадесет държави-членки имат либерализиран пазар, в шест 
има държавни монополи, а една държава-членка е лицензирала частен монопол1.  

Държавите-членки, които са забранили онлайн хазарта изцяло или го разрешават само в 
условия на монопол, оспорват, че тези ограничения са оправдани на основание 
социален и обществен ред. Въпреки това е имало големи спорове по отношение на 
т.нар. национални монополи върху хазарта. В Европейската комисия са били подадени 
множество оплаквания от дружества с хазартна дейност, частни лица и медийни 
организации, твърдящи, че някои държави-членки неправомерно защитават своите 
пазари на хазартни услуги и приходите, произтичащи от техните монополи. В резултат 
на това Комисията е започнала процедури за нарушение срещу десет държави-членки с 
цел проверка дали националните мерки за ограничаване на трансграничното 
предоставяне на онлайн хазартни услуги са съвместими със законодателството на 
Общността2.

Въпросът за регулирането на пазарите на хазартни услуги в ЕС, независимо дали се 
отнася за традиционен или онлайн хазарт, е особено деликатен. Все пак е налице 
очевидна нужда от изясняване на регулаторната среда, засягаща онлайн хазарта. 
Понастоящем почти 50 % от висящите дела пред Съда на Европейските общности са 
свързани с хазарта. Това положение е незадоволително за Съда, както и за държавите-
членки, потребителите и доставчиците на онлайн хазартни услуги. 

Редица дела, свързани с хазарт, са били препратени на Съда на Европейските 
общности, някои от които вече са били решени (вж. за съдебната практика по-долу) и 
много от които са все още висящи. Съдебната практика на Съда на Европейските 
общности се състои от следните дела: Schindler 1994 г. (C-275/92), Läärä 1999 г. (C-
124/97), Zenatti 1999 г. (C-67/98), Anomar 2003 г. (C-6/01), Gambelli 2003 г. (C-243/01), 
Lindman 2003 г. (C-42/02), Placanica 2007 г. (C-338/04), Unibet 2007 г. (C – 432/05) и 
UNIRE 2007 г. (C – 260/04). 

По тези дела Съдът на Европейските общности се е произнесъл, че свободата на 
движение (член 49 от Договора за ЕО) се прилага спрямо хазартните услуги. Въпреки 
това Съдът също е постановил, че хазартът може да включва някои морални, 
религиозни и културни аспекти, да носи със себе си висок риск от престъпления или 
измами и да има вредни индивидуални и социални последици.3

Поради това ограниченията могат да бъдат оправдани, ако те са необходими за защита 
на потребителите, за опазване на обществения ред (предотвратяване на измами и 
престъпления), за поддържане на социалния ред (културен или морален) и за 
предотвратяване на превръщането на хазарта в източник на частна печалба.4 Въпреки 
                                               
1 Онлайн хазартни услуги, информационен документ по поръчка на Европейския парламент, Europe 
Economics, XX октомври 2008 г.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm (на английски език)
3 Съдът на ЕО в решението по дело Schindler, C-275/92
4 Швейцарски институт по сравнително право (SICL) (2006 г.), стр. xxvi
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това ограниченията трябва да служат за ограничаване на дейностите по залагания по 
последователен и систематичен начин, те трябва да се прилагат по
недискриминационен начин и не трябва да престъпват необходимото за постигане на 
желаната цел.1

Също следва да се отбележи, че на 14 ноември 2006 г. членът на Комисията McCreevy 
отговори на въпроса относно хазарта, изискващ устен отговор, поставен от Arlene 
McCarthy, председател на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, 
по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург. Тогава членът на 
Комисията заяви, че към момента не е възможно общо за ЕС хармонизиране на 
законодателството в областта на хазарта. 

III. Интегритет 

Целта на настоящия доклад е да се акцентира върху интегритета на онлайн хазарта. 
Интегритетът най-основно се разглежда като набор от ценности, които имат за цел да 
предотвратяват измами: от страна на оператори на онлайн хазартни услуги спрямо 
потребители или от страна на потребители спрямо оператори на онлайн хазартни 
услуги, или пък от страна на потребители спрямо други потребители. В този смисъл 
интегритетът също включва всички средства за избягване на престъпни деяния, като 
например пране на пари. В настоящия доклад интегритетът се разглежда и от гледна 
точка на поведението на операторите на онлайн хазартни услуги. Поради това 
настоящият доклад покрива също хазартни услуги с потенциал за водене към 
пристрастяване и практикуване на хазарт от страна на непълнолетни лица.

Повечето потребители са в състояние да ползват хазартни услуги, без да рискуват 
психологическа зависимост. Въпреки това малък, но не и незначителен брой лица са 
подложени на риск от превръщането им в проблемни потребители на хазартни услуги . 
СЗО определя проблемното ползване на хазартни услуги като прекомерно ползване на 
хазартни услуги, което води до финансови, социални и/или психологически проблеми.2
Рискът от пристрастяване към хазарта обикновено се утежнява от постоянната 
достъпност на възможността за играене, честотата на печалбите, увличащия и 
притегателен характер на игрите, възможността за залагане на големи суми, 
достъпността на кредит за играене, местоположението на игрите на места, където 
хората могат да играят импулсивно, и факта, че липсва информационна кампания 
относно рисковете от хазартните игри.3

Онлайн хазартът съчетава няколко такива рискови фактора, свързани с проблемното 
ползване на хазартни услуги. Например, онлайн операторите са в състояние да 
предлагат широка гама от игри (залагания, рулетки, покер, слот машини и т.н.) и 
редовно да въвеждат нови игри, като използват нови маркетингови и целеви техники, 
включващи прилагане на последните технологии в областта на изследването на данни 
                                               
1 Решение по дело Gambelli, C-243/01
2 СЗО (1992 г.) Международна класификация на болестите, Х ревизия. Психични и поведенчески 
разстройства, Женева. Други често използвани термини включват патологично, натрапчиво, объркано, 
прекомерно и пристрастено ползване на хазартни услуги.
3 Становище на Генералния адвокат на Съда на ЕО Ив Бот, 14 октомври 2006 г., дело C-42/07; вж. също 
Швейцарски институт по сравнително право (SICL) (2006 г.), стр. 1450 
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за поведението на потребителите (при разходването на пари), държейки потребителя 
„залепен“ за екрана на компютъра. Тревожен аспект се изразява в растящото пресичане 
между мултимедийни услуги като телевизия, телефонни и SMS-услуги и интернет 
сайтове при предлагането на игри с отдалечен достъп или онлайн игри и превръщането 
на участието в тези игри в лесно и социално приемливо начинание, особено за по-
младите хора.
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