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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par tiešsaistes azartspēlēm iekšējā tirgū
(2011/2084(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 20011. gada 20. aprīļa paziņojumu „Zaļā grāmata. par tiešsaistes 
azartspēlēm iekšējā tirgū” (COM(2011) 0128),

– ņemot vērā 56., 51. un 52. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību,
– ņemot vērā Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienoto Protokolu par 

subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas attiecīgo judikatūru1,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 10. decembra secinājumus par azartspēļu un derību 
regulējumu ES dalībvalstīs,

– ņemot vērā tā 2009. gada 10. marta rezolūciju par tiešsaistes azartspēļu integritāti2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīvu 2010/13/ES 
par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus 
noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvu 2005/29/EK, 
kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem 
un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 2006/20044,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 20. maija Direktīvu 97/7/EK par 
patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvu 2005/60/EK 
par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

                                               
1 jo īpaši nolēmumu 1994. gada Šindlera lietā (C-275/92), 1995. gada Gebhard lietā (C-55/94), 1999. gada Läärä
lietā (C-124/97), 1999. gada Zenatti lietā (C-67/98), 2003. gada Anomar lietā (C-6/01), 2003. gada Gambelli
lietā (C-243/01), 2003. gada Lindman lietā (C-42/02), 2004. gada Fixtures Marketing Ltd pret OPAP lietā (C-
444/02), 2004. gada Fixtures Marketing Ltd pret Svenska Spel AB lietā (C-338/02), 2005. gada Fixtures 
Marketing Ltd pret Oy Veikkaus Ab lietā (C-46/02), 2006. gada Stauffer lietā (C-386/04), 2007. gada Unibet lietā 
(C-432/05), 2007. gada Placanica u. c. lietā (C-338/04, C-359/04 un C-360/04), 2007. gada lietā Komisija pret 
Itāliju (C-206/04), 2009. gada Liga Portuguesa de Futebol Profissional lietā (C-42/07), 2010. gada Ladbrokes
lietā (C-258/08), 2010. gada Sporting Exchange lietā (C-203/08), 2010. gada Sjöberg un Gerdin lietā (C-447/08 
un C-448/08), 2010. gada Markus Stoß u. c. lietā (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 un C-
410/07), 2010. gada Carmen Media lietā (C-46/08), 2010. gada Engelmann lietā (C-64/08).
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0097.
3 OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.
4 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
5 OV L 144, 4.6.1997., 19. lpp.
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legalizēšanai un teroristu finansēšanai1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvu 2002/58/EK 
par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju 
nozarē3,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK par kopējo 
pievienotās vērtības nodokļa sistēmu4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 
2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū6,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,
– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī 

Ekonomikas un monetārās komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0000/2011),
A. tā kā palielinās interneta azartspēļu tirgus,

B. tā kā nav neviena īpaša Eiropas tiesību akta, ar ko reglamentē azartspēļu darbību internetā,
C. tā kā tirgus sadrumstalotība, no vienas puses, traucē reglamentēto pakalpojumu 

sniedzējiem piedāvāt legālus pārrobežu pakalpojumus, bet, no otras puses, padara 
patērētāju aizsardzību, kā arī ar azartspēlēm saistītās noziedzības apkarošanu par praktiski 
neiespējamu,

D. tā kā Eiropas līmenī ir nepieciešami vienoti obligātie standarti attiecībā uz spēlētāju un 
patērētāju aizsardzību un noziedzības apkarošanu,

E. tā kā LESD 56. pantā ir garantēta pakalpojumu sniegšanas brīvība, savukārt interneta 
azartspēles ir skaidri izslēgtas no Pakalpojumu direktīvas darbības jomas, jo tās nav 
parasti pakalpojumi,

F. tā kā ievērojams skaits pienākumu neizpildes procedūru un Tiesas nolēmumu ir saistīti ar 
tiesisko nedrošību šajā jomā,

G. tā kā azartspēles un derības internetā ir saistītas ar lielāku atkarības un drošības risku nekā 
tradicionālās azartspēles ar spēlētāju fizisku klātbūtni,

H. tā kā azartspēles dalībvalstīm nozīmē ievērojamu ienākumu avotu sabiedrībai interešu un 
labdarības mērķu īstenošanai, kā arī sporta finansēšanai,

                                               
1 OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.
2 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
3 OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.
4 OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.
5 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
6 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
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I. tā kā noteikti ir jāsaglabā sporta integritāte un jānovērš turpmākas negodīgas derības,
1. uzskata, ka efektīvi reglamentēta azartspēļu darbība internetā jo īpaši

1) dabiski un pārraugāmi virza sabiedrības dabisko tieksmi spēlēt,
2) ierobežo nelikumīgo azartspēļu tirgu,

3) efektīvi nodrošina jauniešu un spēlētāju aizsardzību un
4) novērš ar azartspēlēm saistītu atkarības risku, kā arī

5) tai būtu jānodrošina pienācīga, godīga, atbildīga un pārredzama azartspēļu darbība,
6) jānovērš apdraudējums sporta sacensību integritātei un

7) jānodrošina, lai ievērojama daļa no azartspēlēs gūtajiem valsts ieņēmumiem tiek 
izmantota sabiedriskiem, sabiedrībai lietderīgiem vai žēlsirdības mērķiem;

2. uzsver Tiesas viedokli1, ka internets ir tikai kanāls azartspēļu piedāvāšanai;

Subsidiaritātes princips
3. uzskata, ka azartspēļu nozari ir stipri ietekmējušas dalībvalstu atšķirīgās tradīcijas un 

kultūras un ka azartspēļu tirgus reglamentē ļoti atšķirīgi tiesību akti, tādēļ subsidiaritātes 
princips šajā nozarē ir īpaši nozīmīgs;

4. uzskata, ka ar pievilcīgu un likumīgu azartspēļu piedāvājumu internetā varētu ievērojami 
ierobežot nelicencēto melno tirgu un palielināt valsts ieņēmumus;

5. tāpēc noraida priekšlikumu par Eiropas tiesību aktu kopīgā azartspēļu tirgus vienotam 
regulējumam, tomēr uzskata, ka kopīga rīcība Eiropas mērogā dažās nozarēs būtu 
lietderīga;

6. ņem vērā dažu dalībvalstu lēmumu pilnībā aizliegt azartspēles internetā; tomēr iebilst 
valstu monopoliem tiešsaistes azartspēļu tirgū;

7. jo īpaši uzsver, ka dalībvalstīm, kuras atver azartspēļu tirgu internetā, jānodrošina pilnīga 
caurskatāmība un jāveicina nediskriminējoša konkurence; šajā saistībā ierosina 
dalībvalstīm ieviest licencēšanas modeli, kas ļautu pieprasīt licenci visiem Eiropas 
azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem, kuri izpilda dalībvalstī paredzētos noteikumus;

8. uzskata, ka licenču savstarpējās atzīšanas princips nav piemērojams azartspēļu tirgū, 
tomēr attiecībā uz iekšējo tirgu būtu jāizstrādā vienkāršotas procedūras, lai varētu 
pieprasīt licences vairākās dalībvalstīs;

9. „aktīvās subsidiaritātes” principa izpratnē aicina ieviest kopīgu regulējumu, paredzot 
saistošus augstus minimuma standartus spēļu atkarības un negodīgu derību novēršanai un 
vecāku kontroles nodrošināšanai; ja pakalpojumu sniedzējs pierāda šo standartu izpildi, 
dalībvalstīm būtu jāatzīst šo pierādījumu par minimuma standartu izpildi, tomēr tās var 
paredzēt arī papildu nosacījumus; uzskata, ka pirmais solis būtu Eiropas mēroga ētikas 
kodeksa izstrādāšana attiecībā uz interneta azartspēlēm;

                                               
1 Nolēmums 2010. gada Carmen Media lietā (C-46/08).
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10. aicina Komisiju ierosināt direktīvu par minētajiem minimuma standartiem, ja nav jāpanāk 
cita vienošanās; attiecīgā gadījumā būtu jāpievērš vērība arī ciešākai sadarbībai ar 
dalībvalstīm;

11. aicina Komisiju, kā arī dalībvalstis kopīgi nodrošināt dalībvalstu paredzēto noteikumu 
efektīvu pārbaudi un sankcijas par pārkāpumiem;

Reglamentējošo iestāžu sadarbība
12. ir nobažījies par Eiropas tiešsaistes azartspēļu tirgus iespējamu sadrumstalošanos, kas 

kavē legāla piedāvājuma izveidi jo īpaši mazajās dalībvalstīs;

13. tādēļ aicina izveidot ciešu sadarbību starp valstu reglamentējošajām iestādēm Eiropas 
Komisijas vadībā, lai attīstītu kopīgus standartus, kā arī lai kopīgi vērstos pret 
nereglamentēto melno tirgu; valstu izmantotie „salas risinājumi” nav veiksmīgi jo īpaši 
attiecībā uz spēlētāju identificēšanu un naudas atmazgāšanas apkarošanu; šim mērķim kā 
pamats varētu kalpot Eiropas Azartspēļu uzraudzības institūciju asociācijas (GREF —
Gaming Regulators European Forum) tīkls, kā arī iekšējā tirgus informācijas sistēma;

14. aicina Komisiju un dalībvalstis ievākt un publicēt statistikas datus par interneta azartspēļu 
tirgiem, kā arī par spēļu atkarību ES;

15. aicina Komisiju sekmēt valsts organizāciju, kas rūpējas par azartspēļu atkarīgajiem, tīkla 
izveidi pieredzes un paraugprakses apmaiņai;

Azartspēles un sports
16. konstatē, ka sporta derības, jo īpaši nelielu sporta veidu sacensībās, varētu apdraudēt 

sporta integritāti; tādēļ uzskata, ka visā Eiropā būtu jāpiemēro sankcijas par spēļu 
rezultātu pasūtīšanu un derībām;

17. apzinās no azartspēlēm gūto ieņēmumu ieguldījumu nozīmi sporta finansēšanā 
dalībvalstīs; tādēļ jānodrošina, lai azartspēļu attīstības rezultātā netiktu samazināta sporta 
finansēšana;

18. norāda uz nepieciešamību pēc pragmatiskiem risinājumiem attiecībā uz sporta pasākumu 
interneta azartspēļu pakalpojumu sniedzēju reklamēšanu un sponsorēšanu; uzskata, ka 
būtu jānosaka kopīgi reklāmas standarti, kas pietiekami aizsargā vājus patērētājus, tomēr 
vienlaicīgi ļauj sponsorēt starptautiskus pasākumus, un ka reklāmas aizliegumi jebkurā 
gadījumā nav mērķtiecīgi;

19. aicina tā priekšsēdētāju nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PAMATOJUMS

Interneta azartspēļu tirgus nepārtraukti palielinās. Saskaņā ar aktuālajiem datiem šodien 
aptuveni 10 % no visām Eiropas azartspēlēm notiek internetā vai izmantojot līdzīgus 
izplatīšanas kanālus, piemēram, mobilos telefonus vai interaktīvās televīzijas platformas ar 
pieaugošu tendenci un tirgus vērtību virs EUR 10 miljoniem.

Klātienes azartspēļu tirgu, kā arī interneta azartspēļu tirgu veido daudzveidīgs produktu 
klāsts: no vienas puses, tās ir klasiskās loto izlozes un loterijas, taču arī sporta derības, pokers,
bingo spēles, kā arī derības zirgu un kurtu skriešanās sacīkstēs saskaņā ar totalizatora metodi.

Internets pēc savas būtības ir pārrobežu medijs. Tāpēc interneta azartspēles neapstājas pie 
robežām. Nepārtraukti pieaugošā piedāvājuma un spēlētāju skaita rezultātā šajā nozarē kļūst 
acīmredzamāka arī Eiropā pašlaik pastāvošā tirgus sadrumstalotība. Vairākās dalībvalstīs 
pastāv pilnīgi aizliegumi, ja iepriekš nav saņemta atļauja, savukārt pārējās dalībvalstīs ir 
pilnīgi brīvs un liberalizēts tirgus.

Kā jau Tiesa vairākos nolēmumos ir konstatējusi, azartspēles nav parasti pakalpojumi. Tādēļ 
tie ir skaidri izslēgti no pakalpojumu direktīvas, lai gan saskaņā ar LESD 56. pantu 
pakalpojumu sniegšanas brīvība pašsaprotami attiecas arī uz azartspēlēm. Dalībvalstis var, 
cita starpā pamatojoties uz LESD 51. un 52. pantu, lielā mērā reglamentēt savu tirgu, ja 
attiecīgie tiesību akti atbilst nospraustajiem mērķiem, piemēram, azartspēļu atkarības 
apkarošanai.

Ņemot vērā ļoti atšķirīgās tradīcijas, šajā nozarē īpaši liela loma ir subsidiaritātes principam.
Dalībvalstis lielā mērā patstāvīgi nosaka, kā tās vēlas regulēt azartspēļu tirgu. Tomēr ļoti 
atšķirīgie tiesību akti rada arī traucējumus interneta azartspēļu tirgū. Azartspēļu pakalpojumu 
sniedzēji dalībvalstīs ar atklātiem tirgiem un zemiem nodokļiem ir sasniedzami arī tajās 
valstīs, kurās interneta azartspēles ir aizliegtas, vai arī konkurē ar licencētiem tiešsaistes 
pakalpojumu sniedzējiem. Pēdējie minētie pakalpojumu sniedzēji, kā arī klātienes azartspēļu 
pakalpojumu sniedzēji minētajās valstīs gandrīz nav konkurētspējīgi. Turklāt internetā pastāv 
ievērojams nereglamentētais melnais tirgus.

Tādēļ par galveno mērķi jānosaka šā melnā un pelēkā tirgus būtiska ierobežošana. Viena 
iespēja dalībvalstīm sasniegt šo mērķi būtu pilnīga aizlieguma noteikšana; tādā gadījumā šis 
aizliegums būtu stingri jāīsteno. Dalībvalstis var izšķirties par šo iespēju, pamatojoties uz 
subsidiaritātes principu.

Tomēr labāk būtu izstrādāt legālu interneta azartspēļu piedāvājumu. Tas gan nekādā gadījumā 
nedrīkstētu novest līdz (valsts) monopolam attiecībā uz interneta azartspēlēm, jo monopoli 
reti nodrošina pietiekamu piedāvājumu. Tādēļ būtu jāatver tirgus un jārada pietiekams stimuls 
legāla piedāvājuma nodrošināšanai. Šim nolūkam vislabākais risinājums ir licences modeļa 
izveidošana ar nosacījumu, ka tā pamatā ir nediskriminējošas konkurences princips. Šajā 
sistēmā, kas jau ir sekmīgi ieviesta dažās dalībvalstīs, piemēram, Francijā un Itālijā, valsts 
reglamentējošās iestādes nosaka licenču izsniegšanas noteikumus. Piemēram, Francijā, kopš 
licences sistēmas ieviešanas ir ievērojami pieaudzis legālo pakalpojumu sniedzēju skaits:
vairāk nekā 80 % no franču interneta azartspēļu tirgus tagad veido licencētu pakalpojumu 
sniedzēji. Lai novērstu diskrimināciju, jāparedz pietiekami liels vai neierobežots rīcībā esošo 
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licenču skaits; turklāt jānovērš jebkāda netiešā diskriminācija, piemēram, tehnisko standartu 
jomā.

Atvērts un sakārtots interneta azartspēļu tirgus priekšnosacījums ir neatkarīga un spēcīga 
valsts reglamentējošā iestāde. Šādai iestādei būtu jānosaka azartspēļu uzņēmējdarbības vide, 
un tai jābūt spējīgai izveidot šādu vidi. Arī valsts regulatoriem vajadzīgas attiecīgās 
kompetences, lai novērstu pārkāpumus un vērstos pret nelegāliem pakalpojumu sniedzējiem.

Ņemot vērā interneta pārrobežu raksturu, dalībvalstis vienas pašas nespēj reglamentēt visas 
interneta azartspēļu jomas. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt valsts reglamentējošo iestāžu 
ciešu sadarbību. Līdz šim sadarbība notiek tikai nelielā apmērā, piemēram, divpusēju procesu 
veidā. Taču būtu nepieciešama sadarbība starp institūcijām, piemēram, izmantojot iekšējā 
tirgus informācijas sistēmu efektīvai un ātrai informācijas apmaiņai. Varētu apsvērt arī 
regulatoru tīkla izveidi, ko koordinētu Komisija. Tikai ar kopīgiem Eiropas mēroga 
centieniem var novērst to, ka nereglamentēti pakalpojumu sniedzēji izmanto nepilnības tiesību 
aktos un nostāda vienu pret otru valsts reglamentējošās iestādes. Tādēļ Parlaments aicina 
Komisiju un dalībvalstis steidzami rīkoties, lai pasargātu Eiropas patērētājus no nenopietniem 
pakalpojumu sniedzējiem.

Azartspēles ir saistītas ar atkarības risku. Pētījumi liecina, ka kopš interneta azartspēļu 
ieviešanas pirms aptuveni 10 gadiem ir ievērojami pieaudzis to cilvēku skaits, kuri vēršas pēc 
palīdzības azartspēļu atkarīgo atbalsta centros. Ir uzsāktas jau vairākas iniciatīvas gan no 
reglamentējošo iestāžu puses, gan rīcības kodeksu un individuālo saistību veidā, kas cenšas 
ierobežot azartspēļu izraisītās problēmas un interneta azartspēļu atkarību. Tomēr šā mērķa 
sasniegšanu kavē atšķirīgie standarti katrā dalībvalstī. Daudzās dalībvalstīs gan valsts, gan 
privātie pakalpojumu sniedzēji ir ieviesuši teicamus aizsardzības pasākumus. Tomēr to 
pamatā bieži vien ir valsts standarti, tādēļ tie nav savietojami ar iekšējā tirgus ideju.
Piemēram, dažās dalībvalstīs tiek pieprasīta elektroniska personas apliecība identitātes 
pārbaudei internetā. Ārzemniekiem bieži vien nav šādas apliecības, līdz ar to viņiem nav 
pieejas šīm azartspēlēm pat tad, ja viņi ilgstoši uzturas attiecīgajā dalībvalstī. Tādēļ ir tik liela 
nozīme Eiropas tehniskajiem standartiem, kas kopīgi jāizveido nozares pārstāvjiem, patērētāju 
aizsardzības iestādēm un Komisijai. Turklāt šie standarti samazina ierobežojumus citu 
dalībvalstu azartspēļu pakalpojumu sniedzēju ienākšanai tirgū. Mazāki ierobežojumi 
ienākšanai tirgū ir svarīgs solis ceļā uz legāla un reglamentēta azartspēļu tirgus izveidi.

Nepilngadīgu personu aizsardzība no azartspēlēm ir nākamais kopējais mērķis, ko neietekmē 
atšķirīgas tradīcijas vai kultūras. Tādēļ ir acīmredzama nepieciešamība noteikt Eiropas 
mēroga obligātos standartus attiecībā uz nepilngadīgu personu aizsardzību, azartspēļu 
atkarības novēršanu, kā arī naudas atmazgāšanas un citu ar azartspēlēm saistītu noziegumu 
novēršanu. To varētu sekmēt ar Komisijas priekšlikumu direktīvai, kurā paredzētu Eiropā 
spēkā esošus obligātos standartus, kas būtu saistoši visiem reglamentētajiem interneta 
azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem. Turklāt dalībvalstīm būtu brīva izvēle noteikt papildu 
kritērijus. Komisijai un dalībvalstīm ir apņēmīgi jārīkojas, lai nodrošinātu patērētājiem 
Eiropas mērogā vienotu un augstu obligātās aizsardzības līmeni.

Vairums dalībvalstu no azartspēlēm gūtos ieņēmumus izmanto labdarības vai sabiedrības 
interešu mērķiem un sporta veicināšanai. Tomēr tas attiecas tikai uz legāliem un 
reglamentētiem azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem. Nelegālie pakalpojumu sniedzēji 
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nemaksā nodokļus un līdz ar to nesniedz nekādu ieguldījumu sabiedrības labā. Dalībvalstu 
līmenī reglamentēts tirgus sekmētu to, ka interneta azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem būtu 
jāmaksā lielākā daļa no uzliktajiem azartspēļu nodokļiem spēlētāja zemē. Tas ir būtiski, lai 
nodrošinātu, ka sabiedriskie ieņēmumi no azartspēlēm visā Eiropā būtu pieejami sporta 
veicināšanai un citiem sabiedrības interešu mērķiem. Zirgu skriešanās derību jomā, piemēram, 
tādā veidā varētu nodrošināt, ka zirgu audzētājiem pienāktos daļa no skriešanās sacensībās 
gūtajiem ieņēmumiem, kas nepieciešami turpmākai zirgu audzēšanas finansēšanai.

Diemžēl agrāk sportā bieži notika negodīgas derības, apdraudot sporta integritāti. Visi 
dalībnieki, proti, sporta apvienības, līdzjutēji, azartspēļu pakalpojumu sniedzēji, kā arī 
spēlētāji, ir tieši ieinteresēti nodrošināt sporta integritāti un izbeigt negodīgas derības.
Negodīgas derības vislabāk var apkarot Eiropas līmenī. Tādēļ Komisijai kopīgi ar 
dalībvalstīm būtu jāizveido sistēma negodīgu derību apkarošanai. Kopīga rīcība negodīgu 
derību apkarošanai nodrošinātu lielāku ietekmi arī attiecībā uz noziedzīgu, negodīgu derību 
apkarošanu ārpus Eiropas.

Sporta integritātes nolūkā ir jānovērš interešu konflikti starp sporta derību pakalpojumu 
sniedzējiem un sporta apvienībām. Tomēr azartspēļu reklāmas vai sporta apvienību 
sponsorēšana pašas par sevi vēl nenozīmē interešu konfliktu. Tādēļ ir noteikti jānoraida 
priekšlikumi par reklāmas un sponsorēšanas aizliegumiem.


