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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl internetinių lošimų vidaus rinkoje
(2011/2084(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 20 d. Komisijos žaliąją knygą „Internetiniai lošimai 
vidaus rinkoje“ (COM(2011) 128),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 51, 52 ir 56 straipsnius,
– atsižvelgdamas į prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą dėl 

subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

– atsižvelgdamas į su tuo susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadas dėl lošimų ir lažybų veiklos 
organizavimo ES valstybėse narėse pagrindo,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl azartinių lošimų internete 
patikimumo2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų 
nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo3,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus 
rinkoje ir iš dalies keičiančią Tarybos Direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2006/20044,

– atsižvelgdamas į 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/7/EB 
dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis5,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 

                                               
1 Ypač į sprendimus bylose C-275/92 Schindler (1994), C-55/94 Gebhard (1995), C-124/97 Läärä (1999), C-
67/98 Zenatti (1999), C-6/01 Anomar (2003), C-243/01 Gambelli (2003), C-42/02 Lindman (2003), C-444/02 
Fixtures Marketing Ltd prieš OPAP (2004), C-338/02 Fixtures Marketing Ltd prieš Svenska Spel AB (2004), C-
46/02 Fixtures Marketing Ltd prieš Oy Veikkaus Ab (2005), C-386/04 Stauffer (2006), C-432/05 Unibet (2007), 
C-338/04, C-359/04 ir C-360/04 Placanica ir kt. (2007), C-206/04 Komisija prieš Italiją (2007), C-42/07 Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional (2009), C-258/08 Ladbrokes (2010), C-203/08 Sporting Exchange (2010), 
C-447/08 ir C-448/08 Sjöberg ir Gerdin (2010), C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 ir C-410/07 
Markus Stoß ir kt. (2010), C-46/08 Carmen Media (2010), C-64/08 Engelmann (2010). 
2 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0097.
3 OL L 95, 2010 4 15, p. 1.
4 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
5 OL L 144, 1997 6 4, p. 19.
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teroristų finansavimui1,

– atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo2,

– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių 
sektoriuje3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės 
vertės mokesčio bendros sistemos4,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje5,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje6,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,
– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir 

pinigų politikos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2011),
A. kadangi internetinių lošimų rinka nuolat auga,

B. kadangi nėra jokio specialaus Europos teisės akto, reguliuojančio internetinius lošimus,
C. kadangi dėl rinkos suskaidymo, viena vertus, reguliuojamiems paslaugų teikėjams sunku 

teikti teisėtas tarpvalstybines lošimų paslaugas, kita vertus, praktiškai neįmanoma 
apsaugoti vartotojus ir įveikti su lošimais susijusį nusikalstamumą,

D. kadangi būtini visoje Europoje vienodi būtiniausi standartai, siekiant apsaugoti lošėjus ir 
vartotojus ir įveikti nusikalstamumą,

E. kadangi SESV 56 straipsnyje įtvirtinta laisvė teikti paslaugas, tačiau internetiniams 
lošimams aiškiai taikoma Paslaugų direktyvos taikymo išimtis, nes jie nėra įprasta 
paslauga,

F. kadangi dėl didelio pažeidimų nagrinėjimo procedūrų ir ETT sprendimų skaičiaus galima 
daryti išvadą, kad šioje srityje esama didelio teisinio netikrumo,

G. kadangi internetinių lošimų ir lažybų atveju kyla didesnė priklausomybės ir pavojaus 
rizika negu tradicinių lošimų realioje erdvėje atveju,

H. kadangi didelė iš lošimų gaunamų pajamų dalis tenka valstybėms narėms, visuomeninės 
naudos ir labdaros reikmėms bei sportui finansuoti,

                                               
1 OL L 309, 2005 11 25, p. 15.
2 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
3 OL L 201, 2002 7 31, p. 37.
4 OL L 347, 2006 12 11, p. 1.
5 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
6 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
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I. kadangi būtina užtikrinti sąžiningumą sporte ir išvengti tolesnių lažybų apgavysčių,
1. mano, kad veiksmingai reguliuojant internetinių lošimų rinką turėtų būti siekiama visų 

pirma šių tikslų:
1) pakreipti natūralų gyventojų norą lošti natūraliai ir prižiūrint,

2) sumažinti neteisėtą lošimų rinką,
3) užtikrinti veiksmingą jaunimo ir lošėjų apsaugą,

4) užkirsti kelią priklausomybės nuo lošimų pavojui,
5) užtikrinti, kad lošimai vyktų tinkamai, sąžiningai, atsakingai ir skaidriai,

6) išvengti pavojaus sąžiningumui sporto varžybose,
7) nemažą dalį valstybės iš lošimų gautų pajamų skirti viešosioms, visuomeninės naudos 
ar labdaros reikmėms;

2. pabrėžia ETT nuomonę1, kad internetas yra tik būdas teikti lošimų paslaugas;

Subsidiarumo principas
3. mano, kad lošimų sektoriui didelę įtaką daro skirtingos valstybių narių tradicijos ir 

kultūriniai ypatumai ir kad lošimų rinkos reguliuojamos labai skirtingai, taigi 
subsidiarumo principui šiame sektoriuje tenka ypač svarbus vaidmuo;

4. mano, kad teikiant patrauklias teisėtas internetinių lošimų paslaugas būtų galima labai 
sumažinti nelicencijuotą juodąją rinką ir taip padidinti valstybės pajamas;

5. todėl nepritaria vieno ES teisės akto, kuriuo būtų bendrai reguliuojama visa lošimų rinka, 
priėmimui, tačiau mano, kad kai kuriose dalinėse srityse vienodas Europos požiūris būtų 
tikslingas;

6. gerbia kai kurių valstybių narių sprendimą visai uždrausti internetinius lošimus; tačiau 
pasisako prieš valstybės monopolį internetinių lošimų srityje;

7. tačiau aiškiai pabrėžia, kad valstybės narės, atveriančios internetinių lošimų rinką, privalo 
užtikrinti visišką skaidrumą ir sudaryti sąlygas nediskriminacinei konkurencijai; 
rekomenduoja valstybėms narėms šiuo atveju įdiegti licencijavimo modelį, pagal kurį bet 
kuris Europos lošimų paslaugų teikėjas, tenkinantis valstybių narių nustatytas sąlygas, 
galėtų prašyti suteikti licenciją;

8. mano, kad lošimų rinkoje abipusio licencijų pripažinimo principas netaikytinas, tačiau, 
atsižvelgiant į vidaus rinką, reikėtų nustatyti supaprastintas licencijų prašymų teikimo 
procedūras keliose valstybėse narėse;

9. ragina, laikantis „aktyviojo subsidiarumo“ principo, sukurti bendrą reguliavimo sistemą, 
kuria būtų nustatyti privalomi griežti būtiniausi standartai priklausomybės nuo lošimo ir 
lažybų apgavysčių prevencijos bei jaunimo apsaugos srityse; jei paslaugų teikėjas įrodo, 
kad jis atitinka būtiniausius standartus, kitos valstybės narės šį įrodymą turėtų pripažinti, 
tačiau jos gali nustatyti ir daugiau sąlygų; mano, kad pirmas žingsnis galėtų būti visoje 
Europoje galiojantis internetinių lošimų elgesio kodeksas;

                                               
1 Byla C-46/08 Carmen Media (2010).
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10. ragina Komisiją pateikti direktyvos dėl šių būtiniausių standartų pasiūlymą, jei nepavyktų 
pasiekti susitarimo kitaip; prireikus reikėtų pagalvoti ir apie glaudesnį valstybių narių 
bendradarbiavimą;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares kartu veiksmingai prižiūrėti, kaip laikomasi valstybių 
narių nustatytų sąlygų, ir bausti už pažeidimus;

Reguliavimo institucijų bendradarbiavimas
12. yra susirūpinęs dėl galimo Europos internetinių lošimų rinkos suskaidymo, kuris yra 

kliūtis teikti teisėtas lošimų paslaugas, ypač mažesnėse valstybėse narėse;

13. todėl ragina stiprinti nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimą koordinuojant 
Europos Komisijai, siekiant nustatyti bendrus standartus ir kartu imtis veiksmų prieš 
nereguliuojamą juodąją rinką; ypač nustatant žaidėjų tapatybę ir kovojant su pinigų 
plovimu nacionaliniai pavieniai sprendimai yra nesėkmingi; to pagrindas galėtų būti 
GREF tinklas ir vidaus rinkos informavimo sistema;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares rinkti ir skelbti statistinius duomenis apie internetinių 
lošimų rinkas ir priklausomybę nuo lošimo ES;

15. ragina Komisiją paskatinti kurti nacionalinių organizacijų, besirūpinančių priklausomais 
nuo lošimo asmenimis, tinklą, siekiant suteikti galimybę keistis patirtimi ir geriausia 
patirtimi;

Lošimas ir sportas
16. pažymi, kad sporto lažybos, ypač mažiau populiarių rūšių sporto varžybose, gali kelti 

sąžiningumo sporte riziką; todėl mano, kad už sporto ir lažybų apgavystes turi būti 
baudžiama visoje Europoje;

17. supranta, kad iš lošimų gaunamos pajamos labai svarbios finansuojant sportą valstybėse 
narėse; todėl plėtojant internetinių lošimų rinką neturėtų sumažėti sportui finansuoti 
skiriamų pajamų dalis;

18. nurodo būtinybę ieškoti pragmatiškų sprendimų dėl sporto renginių reklamos ir paramos, 
teikiamos internetinių lošimų paslaugų teikėjų; mano, kad reikėtų nustatyti bendrus 
reklamos standartus, kuriais būtų pakankamai apsaugoti silpnieji vartotojai, tačiau kartu 
būtų sudaroma galimybė remti tarptautinius renginius; taip pat mano, kad bet kuriuo 
atveju draudžiant reklamą tikslas nebus pasiektas;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Internetinių lošimų rinka nuolat auga. Naujausiais duomenimis, šiuo metu maždaug 10 proc. 
visų lošimų Europoje vyksta internete ar panašiais platinimo būdais, kaip antai mobiliaisiais 
telefonais ar sąveikiosiomis televizijos platformomis, ir ši tendencija didėja, o šios rinkos 
apimtis – daugiau kaip 10 mlrd. EUR.

Lošimų realioje erdvėje rinkai ir internetinių lošimų rinkai būdinga įvairiapusiška produktų 
pasiūla – ir klasikiniai loto žaidimai, ir loterijos, ir sporto lažybos, pokeris, bingo žaidimai, 
arklių ir kurtų lenktynių totalizatoriai.

Internetas pagal savo prigimtį yra tarpvalstybinio pobūdžio. Todėl internetiniams lošimams 
sienų nėra. Dėl vis didėjančios pasiūlos ir augančio lošėjų skaičiaus šioje srityje vis 
akivaizdesnis tampa šiuo metu Europoje vyraujantis rinkos suskaidymas. Daugelyje valstybių 
narių internetiniai lošimai draudžiami visai ar su tam tikromis išlygomis, kitose – ši rinka 
visiškai atverta ir liberalizuota.

Kaip daugelyje savo sprendimų konstatavo ETT, lošimai nėra įprasta paslauga. Todėl jiems 
aiškiai taikoma Paslaugų direktyvos taikymo išimtis, nors SESV 56 straipsnyje įtvirtinta 
laisvė teikti paslaugas, savaime suprantama, galioja ir lošimams. Valstybės narės, be kita ko, 
remdamosi SESV 51 ir 52 straipsniais, dažniausiai gali savo rinką reguliuoti pačios, jei šis 
reguliavimas suderinamas su siekiamais tikslais, pavyzdžiui, kova su priklausomybe nuo 
lošimo.

Tačiau dėl labai skirtingų tradicijų šiame sektoriuje ypač svarbus vaidmuo tenka subsidiarumo 
principui. Valstybės narės dažniausiai pačios nusprendžia, kaip reguliuoti savo lošimų rinką. 
Tačiau dėl tokio labai skirtingo reguliavimo internete irgi iškreipiama rinka. Lošimų paslaugų 
teikėjų iš valstybių narių, kuriose rinka atverta, o mokesčių tarifai maži, paslaugos 
pasiekiamos ir tose šalyse, kuriose internetiniai lošimai draudžiami, arba tokie paslaugų 
teikėjai sudaro konkurenciją licencijuotiems internetinių lošimų paslaugų teikėjams. 
Pastarieji, kaip ir lošimų paslaugų realioje erdvėje teikėjai iš šių šalių, beveik 
nekonkurencingi. Be to, internete veikia didelės apimties nereguliuojama juodoji rinka.

Todėl pagrindinis tikslas turi būti gerokai sumažinti šią juodąją ir vadinamąją pilkąją rinkas. 
Viena iš galimybių valstybėms narėms pasiekti šį tikslą – internetinius lošimus uždrausti 
visiškai, tačiau tokį draudimą reikėtų griežtai įgyvendinti. Valstybės narės gali pasirinkti šią 
galimybę remdamosi subsidiarumo principu.

Tačiau geriau teikti teisėtas internetinių lošimų paslaugas. Visgi dėl to jokiu būdu negali 
atsirasti (valstybės) monopolis internetinių lošimų srityje, nes monopoliu labai retai 
užtikrinama pakankama pasiūla. Todėl rinką reikėtų atverti ir sukurti pakankamai paskatų 
įmonėms teikti teisėtas internetinių lošimų paslaugas. Geriausias būdas – licencijavimo 
modelis, grindžiamas nediskriminacinės konkurencijos principu. Pagal šią sistemą, kurią kai 
kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Prancūzija ir Italija, jau sėkmingai taiko, nacionalinės 
reguliavimo institucijos nustato licencijų suteikimo sąlygas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje pradėjus 
taikyti licencijavimo sistemą teisėtų paslaugų teikėjų dalis staigiai šoktelėjo – dabar daugiau 
kaip 80 proc. Prancūzijos internetinių lošimų rinkos tenka licencijuotiems paslaugų teikėjams. 
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Siekiant išvengti diskriminacijos, disponuojamų licencijų skaičius turi būti pakankamai 
didelis arba neribojamas; taip pat negali būti jokios netiesioginės diskriminacijos, pavyzdžiui, 
techninių standartų srityje.

Kad internetinių lošimų rinka būtų atvira ir sutvarkyta, būtina nepriklausoma ir stipri 
nacionalinė reguliavimo institucija. Ji turi nustatyti bendrąsias lošimų sąlygas ir jas, visų 
pirma, galėti įgyvendinti. Taigi nacionalinėms reguliavimo institucijoms reikia suteikti 
reikalingą kompetenciją, kad jos galėtų bausti už nusižengimus ir imtis priemonių prieš 
neteisėtus paslaugų teikėjus.

Tačiau dėl tarpvalstybinio interneto pobūdžio valstybės narės vienos nepajėgios sureguliuoti 
visų internetinių žaidimų sričių. Todėl turi glaudžiai bendradarbiauti nacionalinės reguliavimo 
institucijos. Iki šiol bendradarbiauta tik nedideliu mastu, pavyzdžiui, vykdant dvišales 
procedūras. Tačiau turėtų bendradarbiauti institucijos, pavyzdžiui, pagal vidaus rinkos 
informavimo sistemą, kad būtų galima veiksmingai ir greitai keistis informacija. Taip pat 
galima pagalvoti apie Komisijos koordinuojamą išplėstą reguliuotojų tinklą. Tik bendromis 
Europos pastangomis galima užkirsti kelią tam, kad nereguliuojami paslaugų teikėjai 
naudotųsi reguliavimo spragomis ir nacionalinių reguliavimo institucijų nesusikalbėjimu. 
Todėl Komisija ir valstybės narės raginamos veikti greitai, siekiant apsaugoti Europos 
vartotojus nuo nerimtų paslaugų teikėjų.

Už lošimų slypi priklausomybės rizika. Tyrimais patvirtinta, kad maždaug prieš 10 metų 
atsiradus internetiniams lošimams žmonių, besikreipiančių į priklausomybės nuo lošimo 
pagalbos centrus, skaičius labai padidėjo. Jau imtasi daugybės iniciatyvų – tai ir reguliavimo 
institucijų veiksmai, elgesio kodeksai ir įsipareigojimai – bandant sustabdyti problemišką 
lošėjų elgesį ir priklausomybę nuo lošimo internete. Tačiau tikslas nebus pasiektas, jei 
kiekvienoje valstybėje narėje bus taikomi skirtingi standartai. Tiesa, daugelis valstybių narių 
ir dėl valstybinių, ir dėl privačių internetinių lošimų paslaugų teikėjų imasi pavyzdinių 
apsaugos priemonių. Tačiau jos dažnai grindžiamos vien nacionaliniais standartais ir todėl 
nesuderinamos su vidaus rinkos idėja. Pavyzdžiui, kai kuriose valstybėse narėse tapatybei 
internete kontroliuoti reikalaujama elektroninio asmens pažymėjimo. Užsieniečiai tokio 
pažymėjimo dažnai neturi, todėl jiems neleidžiama lošti internete, nors jie yra nuolatiniai tos 
valstybės narės gyventojai. Todėl svarbūs Europos techniniai standartai, kuriuos kartu galėtų 
sukurti pramonės sektorius, vartotojų gynėjai ir Komisija. Tokiais standartais būtų mažinamos 
ir lošimų paslaugų teikėjų iš kitų Europos šalių patekimo į rinką kliūtys. Mažesnės patekimo į 
rinką kliūtys yra svarbus žingsnis kuriant teisėtą ir reguliuojamą lošimų rinką.

Kitas bendras tikslas, neatsižvelgiant į skirtingas tradicijas ar kultūrinius ypatumus –
nepilnamečių apsauga nuo lošimų. Todėl reikia nustatyti visoje Europoje taikomus 
būtiniausius standartus siekiant apsaugoti nepilnamečius, kovoti su pinigų plovimu ir kitu su 
lošimu susijusiu nusikalstamumu. Komisija galėtų pateikti pasiūlymą dėl direktyvos, kurioje 
būtų nustatyti visoje Europoje taikomi būtiniausi standartai, privalomi visiems 
reguliuojamiems internetinių lošimų paslaugų teikėjams. Be to, valstybės narės savo nuožiūra 
galėtų nustatyti daugiau kriterijų. Ryžtingi Komisijos ir valstybių narių veiksmai svarbūs 
siekiant visoje Europoje užtikrinti vienodą ir aukštą būtiniausios vartotojų apsaugos lygį.

Daugelyje valstybių narių iš lošimų gaunamų pajamų dalis skiriama labdaros ar visuomeninės 
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naudos reikmėms ir sportui remti. Tiesa, tai galima pasakyti tik apie teisėtus ir reguliuojamus 
lošimų paslaugų teikėjus. Neteisėti paslaugų teikėjai mokesčių nemoka ir prie visuomenės 
gerovės neprisideda. Valstybių narių lygmeniu reguliuojant rinką internetinių lošimų paslaugų 
teikėjai didelę dalį už lošimus surinktų mokesčių turėtų sumokėti lošėjo šalyje. Tai yra svarbu, 
kad valstybės iš lošimų gautos pajamos visoje Europoje būtų panaudojamos sportui remti ir 
kitoms visuomeninės naudos reikmėms. Žirgų lenktynių lažybų atveju taip galima užtikrinti, 
kad žirgų augintojams atitektų iš lažybų gautų pajamų dalis, reikalinga toliau žirgų auginimui 
finansuoti.

Deja, praeityje sporto srityje būta nemažai lažybų apgavysčių, dėl kurių kyla pavojus 
sąžiningumui sporte. Užtikrinti sąžiningumą sporte ir padaryti galą lažybų apgavystėms yra 
visų suinteresuotųjų šalių – sporto sąjungų, sirgalių, lošimų paslaugų teikėjų ir lošėjų –
tiesioginis interesas. Su lažybų apgavystėmis geriausiai galima kovoti Europos lygmeniu. 
Todėl Europos Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų sukurti sistemą, kuria būtų 
galima veiksmingai kovoti su lažybų apgavystėmis. Imantis bendrų veiksmų prieš lažybų 
apgavystes įgaunama daugiau įtakos ir kovojant su nusikalstamą veiklą vykdančiais lažybų 
sukčiautojais, veikiančiais ne Europoje.

Siekiant sąžiningumo sporte reikia vengti sporto lažybų paslaugų teikėjų ir sporto asociacijų 
interesų konfliktų. Tačiau lošimų reklama arba sporto asociacijų rėmimas pats savaime dar 
nėra interesų konfliktas. Todėl reikia aiškiai nepritarti reklamos ir rėmimo draudimui.


