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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena didėjančią ekonominę internetinių lošimų, iš kurių 2008 m. gauta daugiau nei 
6 mlrd. EUR metinių pajamų, o tai sudaro 45 proc. pasaulio lošimų rinkos, augimo svarbą; 
sutinka su Europos Sąjungos Teisingumo Teismu, kad tai ekonominė veikla, turinti 
specifinių savybių; primena, kad dėl šio augimo taip pat patiriamos didesnės socialinės 
išlaidos, susijusios su patologiniu žaidimu ir neteisėta veikla, ir kad reglamentuojant šią 
pramonės šaką turėtų būti siekiama sumažinti šias išlaidas, nustatant atitinkamus 
rinkodaros standartus ir patekimo į internetinių lošimų svetaines sąlygas;

2. pabrėžia, kad valstybės narės gali laisvai rinktis vieną iš trijų variantų: uždrausti 
internetinius lošimus ir lošimus; įvesti ar išlaikyti nacionalinį monopolį; arba vykdant 
kontrolę atverti savo rinką valstybėms narėms, turinčioms teisę, laikantis Teisingumo 
Teismo formuojamos praktikos, apriboti operatorių skaičių, žaidimų rūšių pasiūlą ir tų 
žaidimų apimtis; rekomenduoja valstybėms narėms, nusprendusioms atverti internetinių 
lošimų rinką, įdiegti licencijavimo sistemą, pagal kurią paslaugų teikėjai ir valdžios
institucijos laikytųsi tikslių specifikacijų; 

3. pakartoja, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino, jog tarpvalstybinės 
lošimų paslaugos (taip pat ir teikiamos elektroniniu būdu) – tai ekonominė veikla, 
patenkanti į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 56 straipsnio dėl laisvės 
teikti paslaugas taikymo sritį; patvirtina, kad laisvės teikti tarpvalstybines lošimų 
paslaugas apribojimai gali būti pateisinami pagal SESV 51 ir 52 straipsniuose numatytas 
išskirtines priemones arba viršesniu bendruoju interesu pagal Teisingumo Teismo nutartį;

4. dar kartą patvirtina, kad tokioje opioje srityje kaip lošimai pramonės savireguliacija gali 
tik papildyti įstatymo galios aktus, bet negali jų pakeisti; atkreipia dėmesį į 
savireguliacijos iniciatyvas dėl atsakingo lošimo ir kitų standartų, kurias pradėjo viešųjų ir 
komercinių lošimų operatorių asociacijos;

5. pabrėžia, kad dėl visai internetu vykdomai veiklai, ypač tarptautinei veiklai, būdingų 
ypatybių, didėjančio užsienio paslaugų teikėjų skaičiaus, priimami sprendimai turi būti 
suderinti Europos arba, jei reikia, pasaulio mastu; pabrėžia bendros visoje ES taikytinos 
internetinių lošimų apibrėžties, kaip visų būsimų teisės aktų atspirties taško, svarbą;

6. pabrėžia, kad būtina užkirsti kelią lošėjams teikiamai neteisėtai pasiūlai, todėl Europos 
mastu kaip sistemos dalis turi būti teikiama suderinta, ypač mokesčių požiūriu, teisėta 
pasiūla, remiantis būtiniausiais bendrais atsakomybės ir sąžiningumo standartais; prašo 
Europos Komisijos atsižvelgiant į subsidiarumo principą ištirti, kaip šie bendri standartai 
turėtų būti įgyvendinti, įskaitant ir klausimą, ar Europos Sąjungos teisėkūros sistemoje 
galima nustatyti būtinuosius reikalavimus;

7. pabrėžia, kad internetinių lošimų, jeigu jie tinkamai nereglamentuojami, keliama rizika 
yra didesnė negu tradicinių lošimų rizika ir kad Europos lygmeniu turi būti imamasi kovos 
su sukčiavimu, pinigų plovimu ir kita neteisėta veikla, susijusia su internetiniais lošimais, 
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priemonių; ragina valstybių narių valdžios institucijas, Komisiją ir Europolą veiksmingiau 
bendradarbiauti, ypač reguliariai keičiantis informacija; ragina Komisiją išplėsti kovos su 
organizuotu nusikalstamumu ir pinigų plovimu teisės aktų taikymą, į jų taikymo sritį 
įtraukiant internetinių lošimų sektorių; rekomenduoja sudaryti neteisėtų įmonių juodąjį 
sąrašą; ragina nustatyti reguliavimo principą, pagal kurį lošimų įmonėms leidžiama 
steigtis valstybėse narėse (arba prašyti išduoti nacionalines licencijas organizuoti lošimus) 
su sąlyga, kad šios įmonės nepažeidžia galiojančių įstatymų kitose ES valstybėse narėse; 
todėl ragina Komisiją išnagrinėti galimybę Europos Sąjungoje nustatyti reikalavimus 
taikyti sąveikius sukčiavimo nustatymo ir prevencijos sistemų standartus, kad būtų 
vykdoma geresnė bendra rinkos priežiūra;

8. visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad skirtumo lažyboms (angl. spread betting), t. y. 
lošimų rūšiai, kuri daugiausia vykdoma internetu ir kurios atveju vartotojai gali prarasti 
sumas, daug kartų didesnes už jų pradinį įnašą, reikia taikyti labai griežtas vartotojų 
prieigą nustatančias sąlygas, be to, jos turėtų būti reglamentuojamos, kaip tai jau daroma 
kai kuriose valstybėse narėse, panašiai kaip ir išvestinės finansinės priemonės;

9. laikosi nuomonės, kad įvairios lošimo rūšys kaip antai greitieji interaktyvūs azartiniai 
žaidimai, kurie žaidžiami sekundžių dažnumu, lažybos ir loterijos su kassavaitiniu burtų 
traukimu, skiriasi vienos nuo kitų ir reikalauja skirtingų sprendimų, nes vienos lošimo 
rūšys suteikia daugiau galimybių piktnaudžiauti nei kitos; visų pirma pažymi, kad pinigų 
plovimo galimybė priklauso identifikavimosi reikalavimų, žaidimo tipo ir mokėjimo 
metodų, todėl būtina, kai lošimo rūšių atveju, stebėti žaidimą realiuoju laiku ir vykdyti 
griežtesnę kontrolę nei kitų žaidimo rūšių atveju;

10. pabrėžia, kad nacionalinių reguliavimo institucijų struktūrinis bendradarbiavimas yra labai 
svarbus;  todėl ragina šį bendradarbiavimą išplėsti, įtraukiant ir Komisiją, nacionalinių 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą, siekiant nustatyti bendrus standartus ir kartu 
imtis bendrų veiksmų prieš internetinių lošimų bendroves, kurios veikia vienoje ar keliose 
valstybėse narėse neturėdamos privalomos nacionalinės licencijos visiems jų siūlomiems 
žaidimams; atkreipia dėmesį į tai, kad diskusijose Taryboje buvo svarstoma, ar (ir kokiu 
būdu) vidaus rinkos informavimo sistema galėtų prisidėti prie veiksmingesnio 
nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimo; pažymi, kad ypač kovojant su 
pinigų plovimu, lažybų sukčiavimu ir kitais dažnai organizuotai vykdomais nusikaltimais 
nacionaliniai pavieniai sprendimai yra nesėkmingi; laikosi nuomonės, kad reikėtų skatinti 
už priežiūrą atsakingas nacionalines tarnybas bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi, ir 
kad šios tarnybos turi keistis informacija su panašiomis kitų valstybių narių tarnybomis, 
kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui ir pinigų plovimui;

11. pabrėžia, kad patologinis lošimas yra elgesio sutrikimas, kuris kai kuriose šalyse gali 
pasireikšti iki 2 % gyventojų; todėl ragina įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse 
atlikti priklausomybės lygio tyrimą, kad būtų parengtas pagrindas, pagal kurį būtų galima 
nustatyti bendrą vartotojų apsaugos nuo priklausomybės politiką; laikosi nuomonės, kad 
kai tik sukuriama lošėjo sąskaita, turi būti prieinama tiksli ir išsami informacija apie 
lošimo žaidimus, atsakingą lošimą ir priklausomybės nuo lošimo gydymo galimybes; 
siūlo, kad lošėjams būtų pasiūlyta patiems nusistatyti sumų, kurias gali išleisti, dienos ir 
mėnesio ribas, taikomas visoms lošimo paslaugoms;



AD\876108LT.doc 5/7 PE467.146v02-00

LT

12. ragina, kad teisės aktuose būtų nustatyti būtiniausi vartotojų apsaugos standartai, visų 
pirma pažeidžiamiausiems vartotojams, nepažeidžiant valstybių narių galimybės taikyti 
griežtesnį reguliavimą;

13. pabrėžia poreikį spręsti klientų sąskaitų, susijusių su internetiniais lošimais, apsaugos 
internetinių lošimų paslaugų teikėjo nemokumo atveju klausimą; todėl siūlo, kad ateityje 
bet kokiuose būsimuose šiai sričiai skirtuose teisės aktuose būtų siekiama apsaugoti 
indėlius tuo atveju, jei atitinkamai svetainei būtų paskirtos baudos arba prieš ją pradėtos 
teismo bylos;

14. tvirtina, kad dar daugiau turi būti daroma siekiant apsaugoti vaikus nuo lošimų pavojų ir 
priklausomybės rizikos; siūlo apsvarstyti pramonės finansuojamų apsaugos ir stebėsenos 
priemonių galimybę; laikosi nuomonės, kad internetiniams lošimams turėtų būti taikomi 
reikalavimai atidaryti lošimo sąskaitą, kad žaidėjai turėtų būti tiksliai ir patikimai 
identifikuojami prieš galėdami atsidaryti lošimo sąskaitą ir kad finansiniai sandoriai būtų 
stebimi, ir mano, kad visi šie aspektai turėtų būti būtini reikalavimai siekiant apsaugoti 
lošėjus ir užtikrinti, kad draudimai lošti būtų veiksmingi, bei užkirsti kelią nepilnamečių 
lošimui, piktnaudžiavimams ir nusikalstamumui;

15. pažymi, kad daug žmonių, dalyvaujančių azartiniuose lošimuose – profesionalūs lošėjai; 
laikosi nuomonės, kad turi būti įmanoma nustatyti lošėjo tapatybę bet kuriuo metu siekiant 
kad vienam žmogui toje pačioje lošimo įmonėje nebūtų įmanoma atidaryti daugiau kaip 
vienos lošimo sąskaitos; mano, kad tai turi būti padaryta pasitelkiant standartizuotą, 
patikimą identifikavimo procedūrą, tokią kaip patikrinimo internetu sistemą, naudojamą 
banko ir kreditinėms kortelėms tikrinti; pabrėžia, kad patikimos registracijos ir patikros 
sistemos yra pagrindinės priemonės užkertant kelią bet kokiam piktnaudžiavimui lošimų 
internete srityje, pvz., pinigų plovimui;

16. laikosi nuomonės, kad dėl neteisėtų internetinių lošimų plėtros, ir dėl to, kad internetiniai 
lošimai nereguliuojami pasaulio mastu, gali kilti pavojus sąžiningai sportinei veiklai; 
pabrėžia, kad sporto sektoriuje būtina užtikrinti varžybų patikimumą ir tikrumą; pabrėžia, 
kad varžybų patikimumas ir tikrumas veiksmingai gali būti užtikrintas tik tarptautiniu 
lygmeniu; laikosi nuomonės, kad nuo šiol Europos Sąjunga kartu su visomis susijusiomis 
šalimis turi veikti aktyviau užtikrindamos sąžiningą sportinę veiklą;

17. apgailestauja dėl pastarojo meto korupcijos sporte ir susitarimų dėl varžybų baigties 
atvejų; todėl ragina pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6, 83 ir 165 straipsnius 
nustatyti struktūrinį bendradarbiavimą Europos Sąjungos lygmeniu, kad būtų pateikta 
pasiūlymų dėl sąžiningos ir teisingos sportinės veiklos; pažymi, kad šiame 
bendradarbiavime turi dalyvauti sporto renginių organizatoriai, interneto lažybų 
operatoriai ir valdžios institucijos, siekiant skatinti žaidėjų ugdymą ir koordinuoti kovą su 
sukčiavimu bei korupcija sporto srityje, keičiantis informacija bei tyrimais ir laikantis 
bendros pažeidimų ir sankcijų apibrėžties;

18. pabrėžia, kad internetinių lošimų sektorius yra pagrindinis tam tikros bendrąjį interesą 
atitinkančios veiklos, taip pat tam tikrų sporto šakų finansavimo šaltinis; primena, kad 
rengiant sporto varžybas iš internetinių lažybų gaunama komercinė nauda; prašo 
Komisijos ištirti, kokiomis priemonėmis galima užtikrinti, kad iš sporto lažybų 
gaunamomis pajamomis būtų teikiamas ilgalaikis finansavimas mėgėjų sporto 
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sąžiningumo užtikrinimui ir plėtrai; prašo Komisijos užtikrinti aukštą teisinio tikrumo 
lygį, ypač taikant taisykles, susijusias su valstybės pagalba;

19. nurodo, kad internetinių lošimų sektoriuje svarbus skaidrumas; taip pat svarsto apie 
įpareigojimus kasmet teikti ataskaitas, kurios turi parodyti, kokia bendrąjį interesą 
atitinkanti veikla ir (arba) sporto renginiai, duodantys pajamų iš lošimų, turėtų būti 
finansuojami ir (arba) remiami; prašo Europos Komisiją ištirti galimybę nustatyti 
įpareigojimą kasmet teikti ataskaitas.
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