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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

interneti hasartmängude kohta siseturul
(2011/2084(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 20. aprilli 2011. aasta teatist „Roheline raamat. Interneti 
hasartmängud siseturul” (KOM(2011)0128);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 56, 51 ja 52;
– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamise kohta; 

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu praktikat selles küsimuses1;

– võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2010. aasta järeldusi hasartmängude ja kihlvedude 
raamistiku kohta ELi liikmesriikides;

– võttes arvesse oma 10. märtsi 2009. aasta resolutsiooni online-hasartmängude aususe 
kohta2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 
2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate 
õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, 
mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid 
siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/20044;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiivi 97/7/EÜ 
tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral5;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 
2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise 
vältimise kohta6;

                                               
1 eriti otsuseid järgmistes kohtuasjades: Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), 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), 
Fixtures Marketing Ltd v. OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd v. Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), 
Fixtures Marketing Ltd v. Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), 
Placanica jt 2007 (C-338/04, C-359/04 ja C-360/04), Komisjon v. Itaalia 2007 (C-206/04), Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting Exchange 2010 (C-203/08), Sjöberg 
ja Gerdin 2010 (C-447/08 ja C-448/08), Markus Stoß jt 2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-
409/07 ja C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08), Engelmann 2010 (C-64/08). 
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0097
3 ELT L 95, 15.4.2010, lk 1.
4 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.
5 EÜT L 144, 4.6.1997, lk 19.
6 ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.
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– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 
95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 
2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris2;

– võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb 
ühist käibemaksusüsteemi3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 
2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul4;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta 
siseturul5;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;
– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning majandus- ja 

rahanduskomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),
A. arvestades, et interneti hasartmängude turg kasvab pidevalt;

B. arvestades, et interneti hasartmängude reguleerimise kohta puudub konkreetne Euroopa 
õigusakt;

C. arvestades, et turu killustatus muudab ühelt poolt reguleeritud pakkujate jaoks raskeks 
legaalse piiriülese pakkumise võimaldamise, teisest küljest aga muudab praktiliselt 
võimatuks ka tarbijakaitsealase tegevuse ning hasartmängudega seotud kuritegevusega 
võitlemise;

D. arvestades, et kogu Euroopas on hädavajalik kehtestada ühtsed miinimumstandardid 
mängijate ja tarbijate kaitseks ning kuritegevusega võitlemiseks;

E. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 56 tagab teenuste vaba liikumise, 
kuid et interneti hasartmängud jäeti teenuste direktiivist selgesõnaliselt välja, kuna need ei 
kujuta endast tavalist teenust;

F. arvestades, et lepingurikkumismenetluste ja otsuste suur arv Euroopa Kohtus annab märku 
suurest õiguslikust ebakindlusest selles valdkonnas;

G. arvestades, et interneti hasartmängud ja kihlveod peidavad endas suuremat sõltuvus- ja 
ohutegurite riski kui traditsioonilised mängukohtades korraldatavad hasartmängud;

H. arvestades, et hasartmängud on liikmesriikide jaoks oluline tuluallikas, mida kasutatakse 
üldist huvi pakkuvatel ja heategevuslikel eesmärkidel, samuti spordi rahastamiseks;

I. arvestades, et kindlasti tuleb tagada spordi terviklus ja vältida edasist kihlveopettust,
                                               
1 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
2 EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.
3 ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.
4 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
5 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
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1. on seisukohal, et interneti hasartmänguturu tõhus reguleerimine peaks eelkõige 
1) juhtima inimeste loomuliku mänguvajaduse loomulikele ja kontrollitud radadele,

2) piirama illegaalset hasartmänguturgu,
3) tagama tõhusa noorsoo- ja mängijakaitse ning

4) ennetama hasartmängusõltuvuse ohtu ja
5) tagama hasartmängude nõuetekohase, ausa, vastutustundliku ja läbipaistva läbiviimise,

6) spordikihlvedude aususe ohtusattumise vältimise ning
7) hasartmängude riigitulude olulise osa kasutamise ühiskondlikeks, üldist huvi 
pakkuvateks või heategevuslikeks eesmärkideks;

2. rõhutab Euroopa Kohtu seisukohta1, mille kohaselt on internet üksnes kanal 
hasartmängude pakkumiseks;

Subsidiaarsuse põhimõte
3. on seisukohal, et hasartmängusektorit on tugevalt kujundanud liikmesriikide erinevad 

traditsioonid ja kultuurid ning et hasartmänguturud on reguleeritud väga erinevalt, 
mistõttu on subsidiaarsuse põhimõttel selles sektoris väga oluline roll;

4. on seisukohal, et atraktiivne legaalne hasartmängupakkumine internetis võib oluliselt 
vähendada litsentseerimata musta turgu ning suurendada ka riigitulusid;

5. lükkab seetõttu tagasi kogu hasartmänguturgu ühtselt reguleeriva Euroopa õigusakti, kuid 
on siiski seisukohal, et ühtne Euroopa lähenemine mõnes alavaldkonnas oleks mõttekas;

6. austab mõne liikmesriigi otsust keelata interneti hasartmängud täielikult; on aga vastu 
interneti hasartmängude riiklikele monopolidele;

7. rõhutab aga tugevalt, et liikmesriigid, kes avavad interneti hasartmänguturu, peavad 
tagama täieliku läbipaistvuse ja võimaldama diskrimineerimisvaba konkurentsi; soovitab 
liikmesriikidel sellisel juhul litsentseerimismudeli sisseviimist, mis võimaldaks taotleda 
litsentsi igal Euroopa hasartmängupakkujal, kes vastab liikmesriigi poolt kehtestatud 
nõuetele;

8. on seisukohal, et litsentside vastastikuse tunnustamise põhimõte ei ole hasartmänguturul 
kohaldatav, kuid et siseturu tähenduses tuleks paljudes liikmesriikides luua litsentsi 
taotlemisel võrdväärselt lihtsustatud menetlus;

9. nõuab „aktiivse subsidiaarsuse” põhimõtte tähenduses ühist reguleerimisraamistikku, mis 
määrab kohustuslikud kõrged miinimumstandardid mängusõltuvuse ja kihlveopettuste 
ennetamiseks ning noorte kaitsmiseks; juhul kui pakkuja tõestab nendele vastavust, 
peaksid teised liikmesriigid seda miinimumstandarditele vastavuse tõestust tunnustama, 
kuid võivad kehtestada täiendavaid tingimusi; on seisukohal, et esimene samm võiks olla 
interneti hasartmängude üleeuroopaline käitumisjuhend;

10. kutsub komisjoni üles koostama miinimumstandardite kohta direktiivi ettepaneku, juhul 
kui ei jõuta muule kokkuleppele; vajadusel tuleks tähelepanu pöörata ka liikmesriikide 
vahelisele tihedamale koostööle;

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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11. kutsub komisjoni ja liikmesriike ühiselt üles tõhusalt kontrollima liikmesriikide 
kehtestatud tingimusi ja karistama rikkumisi;

Koostöö ja reguleerivad asutused
12. väljendab muret Euroopa interneti hasartmänguturu võimaliku killustumise pärast, mis 

töötab eelkõige väiksemates liikmesriikides vastu legaalse pakkumise ülesehitamisele;
13. nõuab seetõttu Euroopa Komisjoni poolt koordineeritava tugeva koostöö loomist riiklike 

reguleerivate asutuste vahel, et töötada välja ühised standardid ja võidelda ühiselt 
reguleerimata musta turu vastu; riiklikud lokaalsed lahendused ei ole tulemuslikud 
eelkõige mängijate identifitseerimise ja rahapesuga võitlemise osas; siin võiks aluseks olla 
GREF-võrgustik ja siseturu infosüsteem;

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koguma ja avaldama statistilisi andmeid interneti 
hasartmänguturgude ja mängusõltuvuse kohta ELis;

15. kutsub komisjoni üles andma tõuke niisuguse mängusõltlastega tegelevate riiklike 
organisatsioonide võrgustiku loomiseks, mille kaudu saaks vahetada kogemusi ja parimaid 
tavasid;

Hasartmäng ja sport
16. märgib, et spordikihlveod, eelkõige vähem levinud spordialadel, võivad kujutada endast 

ohtu spordi aususele; on seetõttu seisukohal, et spordi- ja kihlveopettuseid tuleks karistada 
kogu Euroopas;

17. on teadlik hasartmängutulu olulisusest liikmesriikides spordi rahastamisel; seetõttu ei 
peaks hasartmänguturu täiendav arendamine internetis kaasa tooma spordi rahastamise 
vähenemist;

18. osutab praktiliste lahenduste vajadusele seoses spordiürituste reklaami ja 
sponsoreerimisega interneti hasartmängude pakkujate poolt; on seisukohal, et leida tuleks 
ühised reklaamistandardid, mis kaitseksid piisaval määral nõrku tarbijaid, kuid 
võimaldaksid samal ajal toetada rahvusvahelisi üritusi, ning et eesmärk ei ole kindlasti 
reklaami keelustamine;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Interneti hasartmänguturg kasvab pidevalt. Praeguste andmete kohaselt toimub Euroopas 
tänapäeval tõusva suundumusega ligi 10% hasartmängudest internetis või sellega võrreldavate 
müügikanalite (nt mobiiltelefonid või interaktiivsed teleriplatvormid) kaudu, turumaht on üle 
10 miljardi euro.

Mängukohas mängitavate hasartmängude turgu ning interneti hasartmängude turgu kujundab 
mitmekesine tootepakkumine: ühelt poolt klassikalised loto- ja loteriimängud, aga ka 
spordikihlveod, pokker, bingomängud, samuti hobuste ja koerte võiduajamiste kihlveod 
totalisaatori põhimõttel.

Internet on oma olemuselt piiriülene sidevahend. Internetis toimuvad hasartmängud ei tunne 
seetõttu piire. Pidevalt suureneva pakkumise ja mängijate arvu suurenemise tõttu muutub 
Euroopas praegu valitsev turu killustatus ka selles valdkonnas üha ilmsemaks. Paljudes 
liikmesriikides kehtib täielik keeld või lubade süsteem, teistes jällegi on täiesti avatud ja 
liberaalne turg.

Nagu Euroopa Kohus oma arvukates otsustes on tuvastanud, ei ole hasartmängud tavalised 
teenused. Seetõttu on need teenuste direktiivist selgesõnaliselt välja jäetud, kuigi Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 56 sätestatud teenuste vaba liikumine kehtib muidugi ka 
hasartmängudele. Liikmesriigid saavad muu hulgas Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 51 ja 52 kohaselt oma turgu suures ulatuses ise reguleerida, eeldusel et regulatsioon 
on kooskõlas taotletavate eesmärkidega, nt mängusõltuvusega võitlemisega.

Lähtuvalt väga erinevatest traditsioonidest omistatakse selles sektoris subsidiaarsuse 
põhimõttele eriti suurt tähtsust. Liikmesriigid määravad suures ulatuses ise, kuidas nad oma 
hasartmänguturgu soovivad reguleerida. Selline väga erinev regulatsioon toob internetis siiski 
kaasa ka turu moonutamise. Avatud turgudega ja madalate maksumääradega liikmesriikidest 
pärit hasartmängupakkujad on kättesaadavad ka riikides, kus interneti hasartmängud on 
keelatud, või pakuvad litsentseeritud veebipakkujatele konkurentsi.  Need pakkujad, samuti 
nende riikide mängukohas toimuvate hasartmängude pakkujad ei ole konkurentsivõimelised. 
Peale selle esineb internetis olulises ulatuses reguleerimata musta turgu.

Seega peaks üldine eesmärk olema taolise musta ja halli turu oluline vähendamine. Üks 
võimalus liikmesriikidele selle eesmärgi saavutamiseks oleks täielik keelustamine, mida 
tuleks ka rangelt ellu viia. Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt võivad liikmesriigid selle valiku 
kasuks otsustada.

Parem oleks siiski luua legaalne hasartmängupakkumine internetis. See ei tohi siiski mitte 
mingil juhul viia (riikliku) interneti hasartmängude monopoli tekkeni, sest monopolid tagavad 
harva piisava pakkumise. Seetõttu peaks turg olema avatud ja ettevõtetele tuleks luua piisavalt 
stiimuleid legaalsete toodete pakkumiseks.  Selleks on parim viis litsentseerimissüsteem, 
eeldusel et see põhineb diskrimineerimisvaba konkurentsi põhimõttel. Selles süsteemis, mille 
mõned liikmesriigid, näiteks Prantsusmaa ja Itaalia on juba edukalt rakendanud, kehtestavad 
riiklikud reguleerivad asutused litsentsi andmise tingimused. Näiteks Prantsusmaal on 
legaalsete pakkujate osakaal alates litsentseerimissüsteemi sisseviimisest hüppeliselt 
kasvanud:  enam kui 80% Prantsusmaa interneti hasartmänguturust on nüüd litsentseeritud 
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pakkujate käes. Diskrimineerimise vältimiseks peab pakutavate litsentside arv olema piisavalt 
suur või piiramatu; peale selle ei tohi esineda kaudset diskrimineerimist, näiteks tehniliste 
standardite kaudu.

Avatud ja korrastatud hasartmänguturg internetis eeldab sõltumatut ja tugevat riiklikku 
reguleerivat asutust. See asutus peab sätestama hasartmängude raamtingimused ning suutma 
neid eelkõige ka ellu viia. Riiklikud reguleerijad tuleb seega varustada vajalike pädevustega, 
mis võimaldaks karistada rikkumiste eest ja võidelda illegaalsete pakkujatega.

Lähtuvalt interneti piiriülesest olemusest ei suuda liikmesriigid üksinda kõiki interneti 
hasartmängude valdkondi reguleerida. Seetõttu on tiheda koostöö loomine riiklike 
reguleerivate asutuste vahel vältimatu. Siiani esineb koostööd üksnes väikeses ulatuses, 
näiteks kahepoolsete menetluste vormis. Vajalik oleks aga institutsioonidevaheline koostöö, 
näiteks siseturu infosüsteemi kujul, mis võimaldaks tõhusat ja kiiret teabevahetust. Ka 
komisjoni poolt koordineeritav reguleerijate väljakujunenud võrgustik oleks mõeldav. Vaid 
ühise Euroopa lähenemisviisiga on võimalik takistada reguleerimislünkade ärakasutamist 
reguleerimata pakkujate poolt ning riiklike reguleerivate asutuste üksteise vastu tegutsemist. 
Seetõttu peavad komisjon ja liikmesriigid kiiresti tegutsema, et kaitsta Euroopa tarbijaid 
mittetõsiseltvõetavate pakkujate eest.

Hasartmängudega kaasneb sõltuvusoht. Uuringutega on tõestatud, et alates interneti 
hasartmängude tekkest umbes 10 aastat tagasi on oluliselt kasvanud inimeste arv, kes 
pöörduvad mängusõltlaste tugikeskuste poole. Praeguseks on juba tekkinud arvukalt algatusi 
nii reguleerivate asutuste poolt kui ka käitumisjuhendite ja kohustuste kujul, mille eesmärk on 
piirata problemaatilist mängukäitumist ja vähendada internetis mängusõltuvust. Olukorda ei 
aita siiski oluliselt parandada see, kui igas liikmesriigis kehtivad erinevad standardid. Paljudes 
liikmesriikides on juba nii riiklike kui ka erasektori interneti hasartmängupakkujate juures 
kasutusel eeskujulikud kaitsemeetmed. Need põhinevad aga tihti puhtalt riiklikel standarditel 
ning ei ole seega siseturu ideega kooskõlas. Nii näiteks nõutakse mõnedes liikmesriikides 
internetis isiku kontrollimiseks elektroonilist isikutunnistust. Välismaalastel sellist 
isikutunnistust sageli ei ole ning nad ei saa seetõttu interneti hasartmängudes osaleda, isegi 
kui nad elavad püsivalt selles liikmesriigis. Seetõttu on oluline Euroopa tehniliste standardite 
olemasolu, mille võiksid luua üheskoos tööstus, tarbijakaitse ja komisjon. Need vähendavad 
ka turule sisenemise tõkkeid teistest Euroopa riikidest pärit hasartmängupakkujatele. Madalad 
turule sisenemise tõkked on oluline samm legaalse ja reguleeritud hasartmänguturu 
loomiseks.

Alaealiste kaitsmine hasartmängude eest on samuti universaalne eesmärk, mis ei ole seotud 
erinevate traditsioonide või kultuuridega. Seetõttu tuleb kehtestada kogu Euroopat hõlmavad 
miinimumstandardid alaealiste kaitsmiseks, mängusõltuvusega võitlemiseks, aga ka rahapesu 
ja muu hasartmängudega seonduva kuritegevusega võitlemiseks. See võiks toimuda 
komisjonipoolse direktiivi ettepaneku vormis, milles kehtestatakse kogu Euroopas kehtivad 
miinimumstandardid, mis oleksid kõigile interneti hasartmängude reguleeritud pakkujatele 
kohustuslikud. Liikmesriigid saaksid ise lisaks vabalt täiendavaid kriteeriume kehtestada. 
Komisjoni ja liikmesriikide otsustav käitumine on oluline kogu Euroopas ühtse ja kõrge 
miinimumkaitse taseme tagamiseks tarbijate jaoks.

Enamikus liikmesriikides kasutatakse hasartmängudest saadud tulu heategevuslikuks või 
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üldist huvi pakkuvaks otstarbeks ning spordi edendamiseks. Siiski kehtib see üksnes 
hasartmängude legaalsete ja reguleeritud pakkujate puhul. Illegaalsed pakkujad makse ei 
maksa ega anna seetõttu ka panust ühiskonda. Liikmesriikide tasandil reguleeritud turg tooks 
kaasa selle, et interneti hasartmängude pakkujad peaksid suurema osa saadud 
hasartmängumaksust tasuma mängija riigile. See on oluline selleks, et hasartmängudest 
saadav riigitulu oleks kogu Euroopas kasutatav spordi edendamiseks ja muudel üldist huvi 
pakkuvatel eesmärkidel. Hobuste võiduajamiste kihlvedude valdkonnas saab nii kindlustada, 
et kasvatajad saavad kihlveotuludest teatava osa omale, mis on vajalik kasvatuse edasiseks 
rahastamiseks.

Kahjuks on minevikus olnud ikka ja jälle spordikihlvedude pettusi, mis seavad spordi aususe 
küsimuse alla. Kõigi osapoolte, st spordiliitude, poolehoidjate, hasartmängupakkujate ja 
mängijate, otsene huvi on kindlustada spordi ausus ja hoida ära kihlveopettuseid. 
Kihlveopettustega saab kõige paremal viisil võidelda Euroopa tasandil. Seetõttu peaks 
Euroopa Komisjon koos liikmesriikidega välja töötama süsteemi, mis võitleks tõhusalt 
kihlveopettustega. Ühine tegutsemine kihlveopettuste vastu loob ka kaalukama vastuseisu 
Euroopa-välistele kuritegelikele kihlveopetturitele.

Spordi aususe osas tuleb vältida huvide konflikte spordikihlvedude pakkujate ja 
spordiühingute vahel. Hasartmängureklaam või spordiühingu sponsorlus ei kujuta endast 
siiski huvide konflikti. Reklaami- ja sponsorluskeeldu seega kindlasti ei pooldata.


