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Oznámenie (správa) komisie - SG(2013) D/5854
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2013/0165/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein 
Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not
open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē 
atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx 
il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia 
o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - 
Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide 
perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201300854.SK)
1. MSG 002 IND      2013 0165 S   SK            22-03-2013 S   NOTIF

2. S

3A. Kommerskollegium (National Board of Trade)
Box 6803
SE-11386 Stockholm
Sweden
tel. +46 8 690 48 00
e-mail: registrator@kommers.se

3B. Lotteriinspektionen

4. 2013/0165/S - SERV

5. Nariadenia Švédskeho úradu pre hazardné hry (Lotteriinspektionen) 
týkajúce sa hodnotení vplyvov hazardných hier

6. Lotérie sprostredkované na diaľku, elektronicky a na základe 
individuálnej požiadavky príjemcu

7. - 

8. Ustanovenia prispejú k minimalizovaniu rizika škodlivého sociálneho 
vplyvu hazardných hier a lotérií. 

9. Cieľom nariadení je minimalizovať riziko škodlivého sociálneho vplyvu 
hazardných hier a lotérií, ako je napr. nadmerné hazardné hranie a závislosť od 
hazardných hier, v spojení s lotériami vyžadujúcimi povolenie, šírenými 
elektromagnetickým vlnením, ako je uvedené v § 21 písm. a) zákona o lotériách - 
Lotterilagen (1994:1000). 

Medzi dôležité východiská pre tieto švédske nariadenia patria otázky 
týkajúce sa zreteľa sociálnej ochrany, záujmov spotrebiteľov a rizika podvodu. 

Navrhované nariadenia sa vzťahujú na požiadavky na predloženie 
hodnotenia vplyvu hazardných hier, aby lotériové spoločnosti už v počiatočnej 
fáze venovali pozornosť plánovanej lotériovej činnosti a monitorovali túto 
činnosť. Takýmto spôsobom môže daná spoločnosť minimalizovať škodlivé sociálne 
vplyvy vyplývajúce z uvedenej činnosti.

10. Neexistuje žiaden dostupný základný text

11. Nie

12. -

13. Nie

14. Nie
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15. Áno

16. Aspekt technických prekážok obchodu

Nie – návrh nie je technické nariadenie ani postup na hodnotenie súladu.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie – návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením

Catherine Day
Generalsekreterare
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
e-post: dir83-189-central@ec.europa.eu
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