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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na vse večji gospodarski pomen sektorja spletnih iger na srečo, saj so letni 
prihodki iz tega vira v letu 2008 presegli 6 milijard EUR, kar pomeni 45 % svetovnega 
trga; se strinja s Sodiščem Evropske unije, da je to posebna gospodarska dejavnost; 
opozarja, da ta rast prinaša tudi višje socialne stroške zaradi kompulzivnega igranja na 
srečo in nezakonite prakse, ter da bi morala biti regulacija te panoge usmerjena v 
zmanjševanje teh stroškov z ustreznimi standardi na področju trženja in pogojev dostopa 
do spletnih mest za igranje na srečo;

2. poudarja, da lahko države članice prosto izberejo med tremi možnostmi: prepovedjo 
spletnih iger na srečo , vzpostavitev ali ohranitev nacionalnega monopola ali nadzorovano 
odpiranje tega sektorja, pri tem pa imajo države članice pravico, da v skladu z ustaljeno 
sodno prakso Sodišča omejijo število operaterjev, vrste ponujanih iger in obseg teh iger; 
priporoča, da države članice, ki se odločijo za odpiranje svojih trgov spletnih iger na 
srečo, uvedejo sistem za izdajo licenc, ki bo temeljil na tem, da ponudniki in javni organi 
spoštujejo natančne specifikacije;

3. opozarja, da je Sodišče Evropske unije potrdilo, da pomenijo čezmejne igre na srečo, 
vključno s tistimi, ki se prirejajo prek elektronskih medijev, gospodarsko dejavnost, ki 
spada na področje uporabe člena 56 PDEU, ki obravnava svobodo opravljanja storitev; 
potrjuje, da se omejitve svobode opravljanja storitev čezmejnih iger na srečo lahko 
utemeljijo z odstopanji, omenjenimi v členih 51 in 52 PDEU, ali iz razlogov 
prevladujočega javnega interesa, kar je v skladu s sodno prakso Sodišča;

4. ponovno potrjuje stališče, da na tako občutljivem področju, kot so igre na srečo, 
samoregulacija v panogi lahko le dopolnjuje zakonodajo, ne more pa je nadomestiti; je 
seznanjen s samoregulativnimi pobudami združenj javnih in komercialnih ponudnikov 
storitev iger na srečo v zvezi z odgovornim igranjem na srečo in drugimi standardi;

5. poudarja, da je glede na inherentne značilnosti katere koli spletne dejavnosti – še zlasti pa 
čezmejne narave takih dejavnosti in množitev ponudnikov offshore – potreben usklajen 
odgovor na evropski ali po potrebi svetovni ravni; poudarja pomen skupne opredelitve na 
ravni EU za spletne igre na srečo kot izhodišča za vso nadaljnjo zakonodajo;

6. vztraja, da je treba igralce odvrniti od nezakonite ponudbe, kar pomeni, da je treba 
zagotoviti usklajeno zakonito ponudbo v Evropi, še zlasti z davčnega vidika, in za katere 
se uporabljajo skupni minimalni standardi odgovornosti in integritete; poziva Evropsko 
komisijo, ob ustreznem upoštevanju načela subsidiarnosti, naj preuči, kako bi bilo mogoče 
izvajati te skupne standarde, vključno z vprašanjem primernosti oblikovanja evropskega 
pravnega okvira z minimalnimi pravili;

7. poudarja, da spletne igre na srečo, če niso pravilno regulirane, v primerjavi s 
tradicionalnimi vključujejo večja tveganja, ter da je treba sprejeti ukrepe na evropski ravni 
za strožje obravnavanje goljufij, pranja denarja in drugih nezakonitih operacij, povezanih 
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s spletnimi igrami na srečo; poziva k učinkovitejšemu sodelovanju med organi držav 
članic, Komisijo in Europolom, tudi z redno izmenjavo informacij; poziva Komisijo, naj 
področje uporabe zakonodajnih instrumentov, ki se nanašajo na boj proti organiziranemu 
kriminalu in pranju denarja, razširi tako, da bo zajelo sektor spletnih iger na srečo; 
priporoča, da pripravi črni seznam nezakonitih podjetij; podpira uvedbo regulativnega 
načela, v skladu s katerim lahko podjetje, ki se ukvarja z igrami na srečo, deluje ali 
zaprosi za predpisano nacionalno licenco v državi članici le, če s svojim delovanjem ne 
krši zakonodaje v kateri koli drugi državi članici EU; zato poziva Komisijo, naj preuči, ali 
bi Evropska unija lahko uvedla medobratovalne standarde za sisteme odkrivanja in 
preprečevanja goljufij, da bi tako izboljšali splošni nadzor nad trgom;

8. poudarja zlasti, da stave na razliko, tj. oblika igre na srečo, ki se izvaja predvsem prek 
spleta in v kateri lahko potrošniki izgubijo veliko več od njihove začetne stave, so 
potrebni zelo strogi pogoji za dostop potrošnikov in bi jih bilo treba regulirati na način, 
podoben izvedenim finančnim instrumentom, kar v številnih državah članicah že velja;

9. meni, da so različne oblike spletnih iger na srečo – kot so hitre interaktivne igre na srečo, 
ki jih je treba igrati v sekundnih presledkih, stave in loterija s tedenskim žrebanjem – zelo 
razlikujejo med seboj in so zanje potrebne različne rešitve, saj nekatere oblike iger na 
srečo omogočajo večje priložnosti za zlorabo kot druge; zlasti ugotavlja, da je priložnost 
za pranje denarja odvisna od varnosti postopka identifikacije, vrste igre in uporabljenega 
plačilnega sredstva, zaradi česar je pri nekaterih oblikah iger nujno spremljati igro v 
realnem času in izvajati strožji nadzor kot pri drugih igrah;

10. poudarja, da je bistveno strukturno sodelovanje med regulativnimi organi. zato poziva, da 
se to sodelovanje razširi in se vključi Komisija, da se tako razvijejo skupni standardi in 
sprejmejo skupni ukrepi proti družbam, ki ponujajo storitve spletnih iger na srečo in 
delujejo v eni ali več državah članicah brez predpisane nacionalne licence za vse igre, ki 
jih ponujajo; opozarja na razprave v Svetu, ali in na kakšen način bi lahko informacijski 
sistem notranjega trga prispeval k učinkovitejšemu sodelovanju med nacionalnimi 
regulativnimi organi; ugotavlja, da samostojne nacionalne rešitve niso uspešne, zlasti ko 
gre za preprečevanje pranja denarja, goljufij pri stavah in drugih kaznivih dejanj, pri 
katerih gre pogosto za organizirani kriminal;meni, da je za preprečitev zlorab in pranja 
denarja treba podpirati sodelovanje in združevanje zgledov najboljše prakse med 
nacionalnimi organi, zadolženimi za nadzor, ti pa si morajo izmenjavati informacije z 
ustreznimi organi drugih držav članic;

11. poudarja, da je zasvojenost z igrami na srečo vedenjska motnja, ki lahko v nekaterih 
državah zadeva do 2 % prebivalstva; zato poziva k študiji o stopnji zasvojenosti v 
posameznih državah članicah EU, ki bi bila osnova za opredelitev splošne politike zaščite 
potrošnikov pred tovrstno zasvojenostjo; meni, da je treba takoj, ko se ustvari račun za
igre na srečo, dati na voljo obsežne in natančne informacije v zvezi z igrami na srečo, 
odgovornim igranjem na srečo in možnostmi za zdravljenje odvisnosti od iger na srečo; 
predlaga, da se igralce na srečo pozove, da si omejijo dnevno in mesečno denarno porabo, 
ki velja za celotno igralniško storitev;

12. poziva k uvedbi minimalnih zakonodajnih standardov za varstvo potrošnikov, zlasti 
najbolj ranljivih, brez poseganja v možnost držav članic, da sprejmejo strožjo ureditev;
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13. poudarja, da je treba poskrbeti za zaščito računov strank, odprtih v zvezi s spletnimi 
igrami na srečo, v primeru, da postane ponudnik storitev plačilno nesposoben; zato 
predlaga, naj bo cilj vse bodoče zakonodaje zaščita pologov v primeru, da bi bile 
zadevnim spletnim mestom naložene denarne kazni ali bi bili proti njim sproženi pravni 
postopki;

14. vztraja, da je treba narediti več za zaščito otrok pred nevarnostmi iger na srečo ter zlasti 
odvisnostjo; predlaga, da se preučijo zaščitni ukrepi in spremljanje, ki bi jih financirala 
panoga; meni, da mora biti spletno igranje na srečo pogojeno z zahtevo po odprtju računa, 
da je treba igralce identificirati natančno in izredno zanesljivo, preden lahko odprejo 
račun, ter da je treba spremljati finančne transakcije, ter zagovarja mnenje, da morajo biti 
vsi ti vidiki absolutno obvezni, da se zaščitijo igralci in zagotovi, da so sistemi prepovedi 
igranja učinkoviti in preprečujejo igranje mladoletnikov, zlorabe in kazniva dejanja;

15. ugotavlja, da je med tistimi, ki igrajo na srečo, veliko poklicnih igralcev; meni, da mora 
biti omogočeno identificiranje igralcev kadarkoli, tako da ni mogoče ustvariti več kot 
enega računa na osebo pri isti igralniški družbi; zagovarja mnenje, da bi bilo to treba 
storiti s pomočjo standardiziranega, nezmotljivega postopka identificiranja, kot so spletni 
sistemi preverjanja, ki se uporabljajo za banke in kreditne kartice; poudarja, da so 
zanesljivi sistemi prijave in preverjanja ključna orodja za preprečevanje zlorabe spletnih 
iger na srečo, na primer za pranje denarja;

16. meni, da utegneta razcvet nezakonitega spletnega igranja na srečo in dejstvo, da spletno 
igranje na srečo ni urejeno na svetovni ravni, ogroziti celovitost športa; poudarja, da je za 
sektor športa bistveno, da se zavarujeta verodostojnost in poštenost tekmovanj; vztraja, da 
je to mogoče učinkovito izvesti samo na čezmejni ravni; meni, da mora Evropska unija 
zato dejavneje sodelovati pri obrambi neokrnjenosti športa, skupaj z vsemi 
zainteresiranimi stranmi;

17. obžaluje nedavne primere korupcije in vnaprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem v 
športu; zato poziva k vzpostavitvi strukturnega sodelovanja na ravni Evropske unije, da se 
ohranita neokrnjenost in pravičnost športa v skladu s členi 6, 83 in 165 PDEU; ugotavlja, 
da morajo biti v tako sodelovanje vključeni organizatorji športnih prireditev, ponudniki 
spletnih stav in javni organi, da bi tako spodbudili izobraževanje igralcev ter uskladili boj 
proti goljufijam in korupciji v športu, kar bi lahko dosegli z združitvijo informacij in 
strokovnega znanja ter na podlagi skupne opredelitve kršitev in sankcij;

18. poudarja, da je sektor spletnih iger na srečo eden pomembnih virov, iz katerih se 
financirajo sektor športa in druge dejavnosti splošnega interesa; opozarja, da so spletne 
stave oblika komercialnega izkoriščanja športnih tekmovanj; poziva Komisijo, naj preuči, 
kako bi bilo mogoče z dohodki od športa rutinsko varovati in razvijati celovitost 
ljubiteljskega športa; poziva Komisijo, naj zagotovi visoko raven pravne varnosti, še zlasti 
pri uporabi pravil glede državne pomoči;

19. poudarja pomen preglednosti na področju spletnih iger na srečo; opozarja predvsem na 
obveznost letnega poročanja, s pomočjo katerega bi, med drugim, lahko izvedeli, katere 
dejavnosti v javnem interesu in kateri športni dogodki se financirajo ali sponzorirajo z 
dohodki od iger na srečo; poziva Evropsko komisijo, naj preuči možnost obvezne 
predložitve letnega poročila.
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