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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o integrite hazardných hier na internete
(2008/2215(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 49 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na Protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je 
prílohou Zmluvy o ES,

– so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskych spoločenstiev1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 
2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých 
ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských 
štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania3 (smernica o 
audiovizuálnych mediálnych službách),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 
o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a 
financovania terorizmu5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. mája 2008 o Bielej knihe o športe6,

– so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Výboru pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa Komisii zo 16. októbra 2006 o hazardných hrách a stávkach na výsledky 
športových súťaží no vnútornom trhu 7, následnú diskusiu v tomto výbore 14. novembra 
2006 a na odpoveď člena Komisie,

– so zreteľom stručný prehľad o hazardných hrách na internete zameraný na integritu a 
kódex správania pre hranie hazardných hier, ktorý pre Európsky parlament vypracovala 

                                               
1 Schindler 1994 (C-275/92), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 
2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Placanica 2007 (C-338/04), Unibet 2007 (C- 432/05), UNIRE 2007 
(C– 260/04).
2 Ú. v. ES L 376, 27.12.2006, s. 36.
3 Ú. v. ES L 332, 18.12.2007, s. 27.
4 Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
5 Ú. v. ES L 309, 25.11.05, s. 15.
6 Prijaté texty, P6_TA(2008)198.
7 .O-0118/2006.
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spoločnosť Europe Economics Research Ltd1,

– so zreteľom na štúdiu o službách hazardných hier na vnútornom trhu Európskej únie zo 
14. júna 2006, ktorú pre Komisiu vypracoval švajčiarsky ústav komparatívneho práva 
(SICL),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0000/2008),

A. keďže hazardné hry na internete, z hrubé príjmy v roku 2004 predstavovali 2 až 3 miliardy 
EUR, podľa vyššie uvedenej štúdie SICL v súčasnosti tvoria približne 5 % celkového trhu 
hazardných hier v EÚ a zdá sa, že jeho rýchly nárast je nevyhnutný,

B. keďže aktivity v oblasti hazardných hier boli tradične prísne regulované vo všetkých 
členských štátoch na základe zásady subsidiarity v záujme ochrany spotrebiteľov proti 
vytváraniu návyku, podvodom, praniu špinavých peňazí a zmanipulovaným hrám,

C. keďže aktivity v oblasti hazardných hier boli vylúčené z rozsahu pôsobnosti smerníc 
2006/123/ES (o službách), 2007/65/ES (o audiovizuálnych mediálnych službách) a 
2000/31/ES (o elektronickom obchode), 

D. keďže Komisia začala priestupkové konania proti desiatim členským štátom s cieľom 
zistiť, či sú ich vnútroštátne opatrenia obmedzujúce cezhraničné poskytovanie služieb 
hazardných hier v súlade s predpismi Spoločenstva2,

E. keďže pred Súdnym dvorom prebieha niekoľko prípadov týkajúcich sa hazardných hier, 
čo jasne dokazuje nejednoznačnosť právnych predpisov o hazardných hrách na internete a 
odčerpáva zdroje, 

F. keďže integrita znamená záväzok zabrániť nielen podvodom a trestným činom, ale tiež 
problémovému hraniu hazardných hier a hraniu hazardných hier mladistvými osobami,

G. keďže hranie hazardných hier na internete spája niekoľko rizikových faktorov týkajúcich 
sa problémového hrania hazardných hier ako napríklad ľahký prístup k hazardným hrám, 
dostupnosť širokej škály hier a menej spoločenských prekážok3,

Prehľadný trh, ktorý chráni verejné a súkromné záujmy

1. upozorňuje, že v súlade so zásadou subsidiarity členské štáty majú legitímny záujem 
o monitorovanie a reguláciu svojich trhov s hazardnými hrami v záujme ochrany 
spotrebiteľov pred vytvorením návyku, podvodmi, praním špinavých peňazí a 
zmanipulovanými hrami, ako aj v záujme ochrany tradičných základov financovania 
športových aktivít a iných sociálnych funkcií v členských štátoch; zdôrazňuje, že 

                                               
1 Zatiaľ nie sú k dispozícii
2 http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm
3 Stanovisko generálneho advokáta Bota z 14. októbra 2008 v prípade C-42/07; pozri tiež uvedenú štúdiu SICL 
na str. 1450.
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prevádzkovatelia hazardných hier by mali dodržiavať zákony členského štátu, v ktorom 
poskytujú svoje služby; 

2. vyzýva Komisiu, aby vysvetlila právomoci členských štátov a EÚ v oblasti hazardných 
hier na internete; zastáva názor, že Súdny dvor by nemal definovať európsky trh 
s hazardnými hrami;

3. vyzýva členské štáty, aby úzko spolupracovali s cieľom vyriešiť problémy súvisiace 
s cezhraničným hraním hazardných hier na internete, ako je návykové hranie a 
zneužívanie osobných údajov alebo kreditných kariet; zdôrazňuje potrebu spoločnému 
európskemu stanovisku k hazardným hrám na internete s povinnými minimálnymi 
požiadavkami na ochranu spotrebiteľov a zabránenie podvodom; 

4. zdôrazňuje, že subjekty, ktoré pôsobia v oblasti hazardných hier na internete, napríklad 
spotrebiteľské organizácie, športové organizácie, odvetvové asociácie a médiá, sú 
spoločne zodpovedné za integritu hazardných hier na internete a za informovanie 
spotrebiteľov o možných negatívnych dôsledkoch hrania takýchto hier; 

Boj proti podvodom a inej trestnej činnosti 

5. zastáva názor, že rozšírenie hazardných hier na internete poskytuje viac možností na 
nekalé praktiky, ako sú podvody, manipulácia hier (výsledkov športových podujatí), 
nezákonné stávkové kartely a pranie špinavých peňazí, keďže portály poskytujúce 
hazardné hry na internete sa dajú zriadiť a zrušiť veľmi rýchlo a vďaka rozšíreniu 
zahraničných prevádzkovateľov;

6. domnieva sa, že ochrana integrity športových podujatí a súťaží si vyžaduje spoluprácu 
medzi majiteľmi práv na športové prenosy, prevádzkovateľmi stávkových serverov a 
verejnými orgánmi na úrovni jednotlivých štátov, EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni;

Predchádzanie poškodzovaniu spotrebiteľa

7. domnieva sa, že hazardné hry na internete majú vyšší potenciál vytvorenia návyku na 
hranie z dôvodu ľahšej dostupnosti hier s okamžitými výsledkami a možnosťou hrania 
o väčšie sumy peňazí; 

8. je znepokojený zvyšujúcim sa presahovaním medzi interaktívnou televíziou, mobilnými 
telefónmi a internetovými stránkami pri ponúkaní hier na diaľku a na internete a 
jednoduchými umožnením účasti sa na týchto hrách, a to najmä mladým ľuďom, ako aj jej 
spoločenskou akceptáciou;

9. zastáva názor, že hranie hazardných hier na internete pravdepodobne spôsobuje riziká pre 
spotrebiteľov a že členské štáty môžu preto legitímne obmedzovať slobodu poskytovať 
služby hazardných hier na internete s cieľom chrániť spotrebiteľov; 

10. zároveň vyzýva členské štáty, aby vyčlenili adekvátne prostriedky na výskum, prevenciu a 
riešenie problémov súvisiacich s hraním hazardných hier na internete; 
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11. podporuje vypracovanie spoločných noriem pre hazardné hry na internete týkajúce sa 
veku hráčov, bonusových ponúk určených pre zraniteľných hráčov, maximálnych súm, za 
ktoré sa dá hrať za týždeň, informácií o možných dôsledkoch hrania hazardných hier, 
informácií o tom, kde získať pomoc v prípade vytvorenia návyku, potenciálneho 
návykového účinku určitých hier a podobne;

12. domnieva sa, že samoregulácia týkajúca sa reklamy a propagácie hazardných hier na 
internete nie je dostatočne účinná, a preto zdôrazňuje potrebu spoločnej regulácie 
zástupcov odvetvia a verejných orgánov;

13. nalieha na členské štáty, aby spolupracovali so zástupcami odvetvia na úrovni EÚ pri 
regulácii agresívnej reklamy smerovanej na problémových hráčov a zraniteľných 
spotrebiteľov, ako sú deti a mladí ľudia;

Kódex správania

14. konštatuje, že kódex správania môže byť užitočným nástrojom na dosiahnutie niektorých 
verejných (a súkromných) cieľov pri prispôsobovaní sa technologickému vývoju, zmenám 
v predstavách spotrebiteľov a vývoju situácii na trhu; 

15. zdôrazňuje však, že kódex správania v konečnom dôsledku ostáva regulovaný odvetvím a 
samoregulačným prístupom, a môže preto slúžiť len ako dodatok k primárnym alebo 
sekundárnym právnym predpisom; 

16. zdôrazňuje tiež, že účinnosť kódexu správania bude vo veľkej miere závisieť od jeho 
uznania regulátormi a spotrebiteľmi, ako aj od jeho vynucovania; 

Monitorovanie a podávanie správ

17. vyzýva členské štáty, aby zdokumentovali rozsah a rast ich trhov s hazardnými hrami na 
internete, ako aj problémy, ktoré z hrania hazardných hier na internete vyplývajú; 

18. vyzýva Komisiu, aby iniciovala výskum v oblasti hazardných hier na internete a rizika 
vytvorenia hráčskeho návyku, ako aj toho, do akej miery reklama ovplyvňuje návyk na 
hru, či je možné vytvoriť spoločnú európsku kategorizáciu hier podľa potenciálu 
vytvorenia návyku a možných preventívnych a liečebných opatrení; 

19. žiada Komisiu, aby zhromaždila informácie o rozsahu podvodov v odvetví hazardných 
hier na internete a, napríklad od subjektov, ktoré pôsobia v odvetví;

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala hodnotenie vplyvu účinkov vnútroštátnej regulácie 
poskytovania cezhraničných služieb hazardných hier pokiaľ ide o integritu, spoločenskú 
zodpovednosť, ochranu spotrebiteľov a otázky týkajúce sa daní; 

°

°       °

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

Hazardné hry zahŕňajú stávky v peňažnej hodnote v hrách, v ktorých o výhre rozhoduje 
náhoda, vrátane lotérií a stávkových transakcií. 

Hazardné hry existujú na internete od roku 1996, keď bola prvá takáto hra uvedená do 
používania vo Fínsku. Trh s internetovými hazardnými hrami odvtedy výrazne narástol. 
Podľa odhadov predstavovali hrubé príjmy z hazardných hier (príjmy prevádzkovateľov po
odpočítaní výhier) na komerčnom trhu internetových hazardných hier v roku 2003 v rámci 
EÚ-25 sumu 51,5 miliardy EUR. Hazardné hry prostredníctvom internetu, mobilných 
telefónov alebo interaktívnej TV predstavujú približne 5 % celkového trhu s hazardnými 
hrami EÚ a ich celková hodnota v roku 2004 bola dve až tri miliardy EUR (vyjadrená ako 
ročný hrubý príjem z hazardných hier). Očakáva sa, že minimálna miera ročného rastu 
európskeho trhu s hazardnými hrami na internete bude 8,5 % (Rakúsko a Maďarsko) 
a maximálna 17,6 % (Taliansko).1

Členské štáty sú preto nútené prijímať a vytvárať právne predpisy, aby zohľadnili predstavy 
spotrebiteľov a služby dodávateľov. Osobitný charakter hazardných hier na internete 
spôsobuje tvorcom politík v členských štátoch určité problémy. Po prvé, hazardné hry na 
internete majú cezhraničný charakter a ich prevádzkovatelia môžu poskytovať služby 
spotrebiteľom v iných členských štátoch, ako v tých, v ktorých majú sídlo. Spotrebitelia preto 
nemusia vedieť, v ktorej krajine má poskytovateľ služby sídlo. Po druhé, pri hazardných 
hrách na internete vzniká zvýšené riziko, že prevádzkovatelia týchto hier nebudú schopní 
overiť identitu svojho zákazníka, pretože osoba používajúca určitú kreditnú kartu nemusí byť 
jej oprávnený vlastník. Po tretie, portály s hazardnými hrami je možné vytvoriť veľmi rýchlo 
a nečestní prevádzkovatelia sa môžu preto objaviť a prípadne zmiznúť vo veľmi krátkom 
čase. Po štvrté, pre prevádzkovateľov internetových hazardných hier je veľmi ťažké mať 
prehľad o svojich zákazníkoch, na rozdiel od klasických hazardných hier, pri ktorých je 
možné vidieť, či je zákazník neplnoletý, pod vplyvom alkoholu alebo iných látok, alebo sa 
správa podozrivo. A tiež, keďže k službám internetových hazardných hier jestvuje 
jednoduchý prístup a je možné ich hrať osamote, chýbajú kontrolné mechanizmy a 
obmedzenia, ktoré je možné používať keď sú prítomné iné osoby. 

II. Regulácia

Trhy s hazardnými hrami v Európe sa regulujú na vnútroštátnej úrovni v súlade so zásadou 
subsidiarity. Regulačné rámce pre klasický a aj internetový trh s hazardnými hrami v EÚ sú 
preto veľmi rôznorodé. V dvadsiatich členských štátoch EÚ sú hazardné hry na internete 
povolené, kým v siedmich členských štátoch sú zakázané. V trinástich členských štátoch je trh 
liberalizovaný, kým v šiestich jestvuje štátny monopol a v jednom členskom štáte bola 
                                               
1 PricewaterhouseCoopers’ Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012, s. 623. Rast sa uvádza ako 
celkový nárast ročných príjmov z hazardných hier.
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poskytnutá licencia na monopol súkromnému subjektu 1  

Členské štáty, ktoré zakázali hazardné hry na internete v plnom rozsahu, alebo ho prípadne 
povolili na základe štátneho monopolu, argumentujú tým, že tieto obmedzenia sú odôvodnené 
vzhľadom na potrebu zabezpečiť sociálny a verejný poriadok. Vedú sa však veľké diskusie o 
takzvaných vnútroštátnych monopoloch na hazardné hry. Spoločnosti prevádzkujúce hazardné 
hry, súkromné osoby a aj mediálne organizácie predniesli Európskej komisii množstvo 
sťažností, v ktorých uviedli, že určité členské štáty nezákonne chránia svoje trhy s 
hazardnými hrami a príjmy vyplývajúce z týchto monopolov. V reakcii na túto skutočnosť 
začala Komisia priestupkové konania proti desiatim členským štátom s cieľom zistiť, či sú ich 
vnútroštátne opatrenia obmedzujúce cezhraničné poskytovanie služieb hazardných hier v 
súlade s predpismi Spoločenstva 2

Otázka regulácie trhov EÚ s konvenčnými hazardnými hrami, ako aj hazardnými hrami na 
internete, je veľmi citlivá. Jestvuje však jednoznačná potreba objasniť otázku regulačného 
prostredia pre hazardné hry na internete. V súčasnosti sa takmer 50 % konaní pred Európskym 
súdnym dvorom týka hazardných hier. Situácia je neuspokojujúca pre Súdny dvor, členské 
štáty, spotrebiteľov, a ani poskytovateľov hazardných hier na internete. 

Množstvo prípadov týkajúcich sa hazardných hier v súčasnosti rieši Európsky súdny dvor. 
Niektoré z nich už boli vyriešené (pozri judikatúru nižšie), pričom mnohé z nich sú naďalej 
predmetom konania. Judikatúra Európskeho súdneho dvora pozostáva z nasledujúcich 
prípadov: Schindler 1994 (C-275/92), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), 
Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Placanica 2007 
(C-338/04), Unibet 2007 (C- 432/05) a UNIRE 2007 (C– 260/04). 

V týchto prípadoch Súdny dvor uviedol, že sloboda pohybu (článok 49 Zmluvy o EÚ) sa 
vzťahuje na hazardné hry. Súd však zároveň uviedol, že hazardné hry môžu so sebou prinášať 
rôzne morálne, náboženské a kultúrne otázky, vysoké riziko kriminality a podvodu a môžu 
mať škodlivé individuálne a spoločenské dôsledky.3

V určitých prípadoch sú obmedzenia odôvodnené, napríklad vtedy, ak sú potrebné na ochranu 
jednotlivcov, zachovanie verejného poriadku (predchádzanie podvodom a zločinu), 
zachovanie spoločenského poriadku (kultúry a morálky) a zabránenie tomu, aby sa hazardné 
hry stali zdrojom súkromného zisku.4Obmedzenia však musia slúžiť na reguláciu stávkových 
činností konzistentným a systematickým spôsobom, musia sa uplatňovať nediskriminačným 
spôsobom a nesmú sa používať vo väčšom rozsahu, ako v tom potrebnom na dosiahnutie 
stanoveného cieľa 5

Je tiež potrebné si uvedomiť, že dňa 14. novembra 2006 zodpovedal komisár McCreevy 
otázku na ústne zodpovedanie, ktorú položila Arlene McCarthy, predsedníčka výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, počas plenárnej schôdze Európskeho parlamentu 

                                               
1 Online Gambling, informatívny dokument pre Európsky parlament, Europe Economics, XX október 2008
2 http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm.
3 ESD v rozsudku k prípadu Schindler, C–275/92
4 SICL (2006), s. xxvi
5 Rozsudok vo veci Gambelli C-243/01
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v Štrasburgu. Komisár na jej otázku uviedol, že aktuálne sa nepredpokladalo zavedenie 
celoeurópskej harmonizácie právnych predpisov týkajúcich sa hazardných hier. 

III. Integrita 

Správa sa zameriava na integritu hazardných hier na internete. Integrita sa v prvom rade 
považuje za súbor hodnôt, ktorých cieľom je predchádzať podvodom prevádzkovateľov 
hazardných hier voči spotrebiteľom, spotrebiteľov voči prevádzkovateľom alebo 
spotrebiteľov voči spotrebiteľom. Integrita sa v tomto prípade vníma aj ako prostriedky na 
predchádzanie kriminálnej činnosti, napríklad prania špinavých peňazí. V tejto správe 
sa integrita vníma aj ako konanie prevádzkovateľov hazardných hier na internete. Predmetom 
tejto správy je preto aj otázka závislosti na hraní a hrania neplnoletých osôb.

Aj keď väčšina spotrebiteľov dokáže hrať hazardné hry bez toho, aby riskovali vytvorenie 
psychologickej závislosti, malé, ale významné množstvo hráčov riskuje, že sa stanú 
problémovými hráčmi. WHO definuje problémové hranie hazardných hier ako hranie 
v nadmernom rozsahu, ktoré vedie k finančným, sociálnym a psychologickým poruchám 1

Riziko upadnutia do závislosti na hazardných hrách vo všeobecnosti zhoršuje neustála 
možnosť hrania, frekvencia víťazstiev, lákavosť a atraktivita hier, možnosť staviť vysoké 
sumy, možnosť požičať si na hranie, umiestnenie hier na miestach, kde môžu ľudia hrať 
impulzívne a skutočnosť, že nejestvujú žiadne kampane upozorňujúce na riziká hazardných 
hier.2

V hazardných hrách na internete sa kombinuje niekoľko týchto rizikových faktorov 
týkajúcich sa problémového hrania. Prevádzkovatelia hier na internete dokážu ponúknuť 
širokú paletu hier (stávkovanie, ruleta, poker, hracie automaty atď.) a pravidelne využívaním 
nových spôsobov marketingu a zameriavania sa na zákazníkov uvádzať do prevádzky nové 
hry, pričom si pomáhajú najnovšími technológiami výskumu údajov o správaní zákazníkov 
pokiaľ ide o míňanie peňazí, čím dokážu spotrebiteľov „prilepiť“ na obrazovku. Znepokojenie 
vyvoláva stále intenzívnejšie presahovanie medzi multimediálnymi službami, napríklad 
službami televízie, mobilných telefónov a SMS správ a internetovými stránkami pri ponúkaní 
hier na diaľku a na internete, čím sa zjednodušuje účasť na týchto hrách, a to najmä mladým 
ľuďom, a stávajú sa spoločensky akceptovateľné.

                                               
1 WHO (1992) Klasifikácia mentálnych porúch a porúch správania ICD-10, Ženeva. Ďalšími bežne 
používanými termínmi je patologické, nutkavé, narušené resp. nadmerné hranie a hranie spôsobujúce závislosť.
2 Stanovisko generálneho advokáta Bota z 14. októbra 2008 v prípade C-42/07; pozri tiež SICL (2006), s. 1450 
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