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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spletnih igrah na srečo na notranjem trgu
(2011/2084(INI))

Evropski parlament –

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. aprila 2011 „Zelena knjiga: Spletne igre na 
srečo na notranjem trgu“ (KOM(2011)0128),

– ob upoštevanju členov 56, 51 in 52 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
– ob upoštevanju Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priloga k 

Pogodbi o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju povezane sodne prakse, ki jo je razvilo Sodišče Evropske unije,1

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 10. decembra 2010 o okviru za področje iger na srečo 
in stav v državah članicah,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. marca 2009 o neoporečnosti spletnih iger na 
srečo2,

– ob upoštevanju Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 
2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev3,

– ob upoštevanju Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 
2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem 
trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv 97/7/ES, 98/27/ES in 
2002/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta4,

– ob upoštevanju Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 o 
varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo5,

– ob upoštevanju Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in 

                                               
1 Še posebej sodbe v zadevah C-275/92, Schindler, Recueil 1994, C-55/94, Gebhard, Recueil 1995, C-124/97, 
Läärä, Recueil 1999, C-67/98, Zenatti, Recueil 1999, C-6/01, Anomar, Recueil 2003, C-243/01, Gambelli, 
Recueil 2003, C-42/02, Lindman, Recueil 2003, C-444/02, Fixtures Marketing Ltd. proti OPAP, ZOdl. 2004, C-
338/02, Fixtures Marketing Ltd. proti Svenska Spel AB 2004, C-46/02, Fixtures Marketing Ltd. proti Svenska 
Spel AB, ZOdl. 2004, C-386/04, Stauffer, ZOdl. 2006, C-432/05, Unibet, ZOdl. 2007, C-338/04, C-359/04 in C-
360/04, Placanica in drugi, ZOdl. 2007, C-206/04, Komisija proti Italiji, ZOdl. 2007, C-42/07, Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional, ZOdl. 2009, C-258/08, Ladbrokes, ZOdl. 2010, C-203/08, Sporting Exchange, ZOdl. 
2010, C-447/08 in C-448/08, Sjöberg in Gerdin, ZOdl. 2010, C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-
409/07 in C-410/07, Markus Stoß in drugi, ZOdl. 2010, C-46/08, Carmen Media, ZOdl. 2010 in C-64/08, 
Engelmann, ZOdl. 2010. 
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0097.
3 UL L 95, 15.4.2010, str. 1.
4 UL L 149, 11.6.2005, str. 22.
5 UL L 144, 4.6.1997, str.  19.
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financiranje terorizma1,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 
1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov2,

– ob upoštevanju Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju 
elektronskih komunikacij3,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem 
sistemu davka na dodano vrednost4,

– ob upoštevanju Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu5,

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 
2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu6,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2011),

A. ob upoštevanju, da trg iger na srečo na spletu nenehno raste,
B. ob upoštevanju, da ni bil sprejet noben poseben evropski pravni akt, ki bi urejal spletne 

igre na srečo,
C. ob upoštevanju, da drobitev trga po eni strani reguliranim ponudnikom otežuje, da bi 

zagotovili zakonito ponudbo prek meja, po drugi strani pa sta tudi zaščita potrošnikov in 
pregon kaznivih dejanj, povezanih z igrami na srečo, praktično nemogoča,

D. ob upoštevanju, da so nujno potrebni vseevropski enotni standardi za zaščito igralcev in 
potrošnikov ter boj proti kaznivim dejanjem,

E. ob upoštevanju, da so bile spletne igre na srečo, čeprav člen 56 PDEU zagotavlja svobodo 
opravljanja storitev, izrecno izvzete iz Direktive o storitvah, ker niso običajna storitev,

F. ob upoštevanju, da je glede na veliko primerov kršitev in sodb Sodišča mogoče sklepati na 
veliko pravno negotovost na tem področju,

G. ob upoštevanju, da se v igrah na srečo in stavah na spletu skrivajo večja nevarnost 
zasvojenosti in tveganja kot pri običajnih igrah na srečo,

H. ob upoštevanju, da so igre na srečo pomemben vir dohodkov za države članice, za javno 
korist in dobrodelne namene ter za financiranje športa,

                                               
1 UL L 309, 25.11.2005, str.  15.
2 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
3 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
4 UL L 347, 11.12.2006, str. 1.
5 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.
6 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
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I. ob upoštevanju, da je treba brezpogojno zagotoviti neoporečnost športa in preprečiti 
nadaljnje goljufije pri stavah,

1. meni, da učinkovita ureditev trga iger na srečo na spletu zlasti
(1) usmerja naravno nagnjenje prebivalcev do igranja iger na srečo v naravne in 
nadzorovane tirnice,
(2) omejuje nezakoniti trg z igrami na srečo,

(3) zagotavlja učinkovito zaščito mladine in igralcev ter
(4) bi moralo odvrniti nevarnost zasvojenosti z igrami na srečo in

(5) zagotoviti, da se igre na srečo izvajajo zakonito, pošteno, odgovorno in pregledno,
(6) da se preprečijo nevarnosti za neoporečnost športnih tekmovanj in

(7) da se znaten del javnih prihodkov iz iger na srečo uporabi za spodbujanje javnih 
dejavnosti, dejavnosti za skupno dobro ali dobrodelnih dejavnosti;

2. poudarja stališče Sodišča1, da je splet le kanal za ponujanje iger na srečo;

Načelo subsidiarnosti
3. meni, da sektor iger na srečo močno zaznamujejo različne tradicije in kulture držav članic 

ter da so trgi iger na srečo zelo različno urejeni, zato ima načelo subsidiarnosti na tem 
področju zelo pomembno vlogo;

4. meni, da bi lahko privlačna zakonita ponudba spletnih iger na srečo nelicencirani črni trg 
znatno omejila in bi lahko tudi povečala prihodke za državo;

5. zaradi tega zavrača evropski pravni akt o enotni ureditvi celotnega trga iger na srečo, kljub 
temu pa meni, da bi bil enoten evropski pristop na nekaterih delnih področjih smiseln;

6. spoštuje odločitev nekaterih držav članic, da so spletne igre na srečo v celoti prepovedale, 
vendar nasprotuje državnemu monopolu na spletne igre na srečo;

7. kljub temu poudarja, da morajo države članice, ki odpirajo trg spletnih iger na srečo, 
zagotoviti popolno preglednost in omogočiti konkurenco brez diskriminacije; priporoča 
državam članicam, naj v tem primeru uvedejo model licenciranja, v skladu s katerim bo 
lahko vsak evropski ponudnik iger na srečo, ki izpolnjuje pogoje, ki so jih določile države 
članice, zaprosil za licenco;

8. meni, da načela medsebojnega priznavanja licenc na trgu iger na srečo ni mogoče 
uporabiti, vendar bi kljub temu morali biti v skladu z načelom notranjega trga uvedeni 
poenostavljeni postopki za vložitev zahtevka za licenco v več državah članicah;

9. v skladu z načelom „aktivne subsidiarnosti“ poziva k uvedbi skupnega regulativnega 
okvira, ki bi določal zavezujoče visoke minimalne standarde na področju preprečevanja 
zasvojenosti z igrami in goljufij pri stavah ter na področju varstva mladoletnikov; če 
ponudnik dokaže njihovo izpolnjevanje, morajo druge države članice ta dokaz o 
izpolnjevanju minimalnih standardov sprejeti, lahko pa določijo dodatne pogoje; meni, da 
bi prvi korak lahko bil vseeevropski kodeks obnašanja za spletne igre na srečo;

                                               
1 Sodba Sodišča v zadevi C-46/08, Carmen Media, ZOdl. 2010.
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10. poziva Komisijo, naj predlaga direktivo o teh minimalnih standardih, če ne bi bilo mogoče 
doseči drugačnega soglasja; po potrebi bi bilo treba razmisliti tudi o okrepljenem 
sodelovanju med državami članicami;

11. poziva Komisijo in države članice, naj skupaj učinkovito nadzirajo pogoje, ki so jih 
določile države članice, in kaznujejo kršitve;

Sodelovanje regulatornih organov
12. je zaskrbljen zaradi morebiti vse večje razdrobljenosti evropskega trga spletnih iger na 

srečo, ki škoduje vzpostavitvi zakonite ponudbe zlasti v manjših državah članicah;

13. zaradi tega poziva k vzpostavitvi sodelovanja med nacionalnimi regulatornimi organi, 
katerih delo usklajuje Evropska komisija, da bi se razvili skupni standardi in skupaj 
ukrepalo proti neurejenemu črnemu trgu; zlasti pri prepoznavanju igralcev in boju proti 
pranju denarja so nacionalne posamezne rešitve neučinkovite; podlaga za to bi lahko bila 
omrežje GREF in sistem obveščanja o notranjem trgu;

14. poziva Komisijo in države članice, naj zberejo statistične podatke o trgih spletnih iger na 
srečo in zasvojenosti z igrami na srečo v EU ter jih objavijo;

15. poziva Komisijo, naj spodbudi vzpostavitev mreže nacionalnih organizacij, ki bi skrbela 
za zasvojence z igrami na srečo, da se omogoči izmenjava izkušenj in najboljših praks;

Igre na srečo in šport
16. ugotavlja, da bi lahko športne stave, še posebej na tekmovanjih v manjših športih, 

pomenile tveganje za neoporečnost športa; zaradi tega meni, da bi bilo treba v vsej Evropi 
kaznovati goljufije pri športu in stavah;

17. se zaveda, kako pomembni so prihodki od iger na srečo pri financiranju športa v državah 
članicah; nadaljnji razvoj trga iger na srečo na spletu zato ne bi smel povzročiti manjšega 
financiranja športa;

18. poudarja nujnost pragmatičnih rešitev v zvezi z oglaševanjem in sponzoriranjem športnih 
prireditev pri ponudnikih spletnih iger na srečo; meni, da bi bilo treba določiti skupne 
standarde za oglaševanje, ki bi zadostno varovali šibke potrošnike, hkrati pa omogočali 
sponzoriranje mednarodnih prireditev, in da prepoved oglaševanja v nobenem primeru ne 
omogoča doseganja cilja;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Trg spletnih iger na srečo nenehno raste. Po najnovejših podatkih se danes približno 10 % 
vseh iger na srečo v Evropi igra prek spleta ali podobnih kanalov, kot so na primer mobilni 
telefoni ali interaktivne televizijske platforme, in ta delež še raste, take igre pa zajemajo tržni 
delež, ki presega 10 milijard EUR.

Za trg običajnih iger na srečo in trg spletnih iger na srečo je značilna raznovrstna ponudba 
produktov: klasični loto in loterijske igre, športne stave, poker, tombola ter stave na konjskih 
in pasjih dirkah, in sicer s totalizatorjem.

Splet je že po naravi medij, ki presega meje. Spletne igre na srečo se zaradi tega ne ustavijo 
na mejah. Zaradi čedalje večje ponudbe in rastočega števila igralcev je tudi v Evropi 
razdrobljenost trga na tem področju čedalje bolj očitna. V številnih državah članicah so 
popolne prepovedi ali prepovedi s pridržkom dovoljenja, nekatere druge pa imajo popolnoma 
odprt in liberaliziran trg.

Kakor je ugotovilo Sodišče v številnih sodbah, igre na srečo niso običajne storitve. Mogoče so 
bile zaradi tega izrecno izvzete iz Direktive o storitvah, čeprav svoboda opravljanja storitev v 
skladu s členom 56 PDEU samoumevno velja tudi za igre na srečo. Države članice lahko, med 
drugim na podlagi členov 51 in 52 PDEU, same precej urejajo svoj trg, dokler so te uredbe 
skladne z nekaterimi cilji, na primer z bojem proti zasvojenosti z igrami na srečo.

Zaradi različnih tradicij ima načelo subsidiarnosti močno vlogo na tem področju. Države 
članice večinoma same določajo, kako želijo urediti svoj trg iger na srečo. Vendar pa te 
različne ureditve na spletu privedejo tudi do izkrivljanja trga. Ponudniki iger na srečo v 
državah članicah z odprtimi trgi in nizkimi davčnimi stopnjami so dostopni tudi v državah, v 
katerih so spletne igre na srečo prepovedane, ali pa konkurirajo licenciranim spletnim 
ponudnikom. Ti ponudniki in ponudniki običajnih iger na srečo iz teh držav praktično ne 
morejo biti konkurenčni. Poleg tega na spletu deluje obsežen neurejen črni trg.

Zaradi tega mora biti osrednji cilj močna omejitev tega črnega in sivega trga. Ena od možnosti 
držav članic za dosego tega cilja je popolna prepoved, ki bi jo bilo treba tudi strogo 
uveljavljati. Na podlagi načela subsidiarnosti se lahko države članice odločijo za to možnost.

Kljub temu bi bilo bolje vzpostaviti zakonito ponudbo spletnih iger na srečo. To pa v 
nobenem primeru ne sme privesti do (državnega) monopola na področju spletnih iger na 
srečo, ker monopoli le redko zagotavljajo zadostno ponudbo. Zaradi tega bi bilo treba trg 
odpreti in dovolj spodbuditi podjetja, da ponudijo zakonito ponudbo. Najboljša pot za to je 
licenčni model, če ta temelji na načelu konkurence brez diskriminacije. Pri takšnem sistemu, 
ki je že bil uspešno uveden v nekaterih državah članicah, na primer v Franciji in Italiji, 
nacionalni regulatorni organi določajo pogoje za podelitev licenc. Na primer, v Franciji je 
delež zakonitih ponudnikov od uvedbe licenčnega sistema skokovito narasel: več kot 80 % 
francoskega trga spletnih iger na srečo pokrivajo licencirani ponudniki. Za preprečevanje 
diskriminacije mora biti na voljo dovolj licenc oziroma njihovo neomejeno število; poleg tega 
ne sme biti posredne diskriminacije, na primer na področju tehničnih standardov.

Pogoj za odprt in urejen trg spletnih iger na srečo je neodvisen in močan nacionalni 
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regulatorni organ. Ta mora določiti okvirne pogoje za igre na srečo, še posebej pa jih mora 
biti sposoben tudi uveljaviti. Nacionalni regulatorni organi morajo imeti tudi potrebne 
pristojnosti, da lahko preganjajo kršitelje in ukrepajo proti nezakonitim ponudnikom.

Zaradi čezmejne narave spleta države članice ne morejo urejati vseh področij spletnih iger na 
srečo. Zaradi tega je nujno okrepljeno sodelovanje med regulatornimi organi. Dozdajšnje 
sodelovanje je omejeno in večinoma le dvostransko. Potrebno bi bilo institucionalizirano 
sodelovanje, morda na podlagi sistema obveščanja o notranjem trgu, da bi se lahko 
informacije posredovale učinkovito in hitro. Ena od možnosti je tudi razvito omrežje 
regulatornih organov, ki bi ga usklajevala Komisija. Samo s skupno evropsko prodajo je 
mogoče preprečiti, da neregulirani ponudniki izkoriščajo vrzeli v zakonodaji in regulatorne 
organe izigravajo ene proti drugim. Zaradi tega morajo Komisija in države članice hitro 
ukrepati, da potrošnike v Evropi zaščitijo pred neresnimi ponudniki.

Igre na srečo vključujejo tudi nevarnost zasvojenosti. Raziskave kažejo, da je od uvedbe 
spletnih iger na srečo pred približno desetimi leti število ljudi, ki poiščejo pomoč v centrih za 
pomoč za zasvojene z igrami na srečo, močno naraslo. Obstajajo že številne pobude 
regulatornih organov in pobude v obliki kodeksov obnašanja in zavez, ki poskušajo omejiti 
čezmejno igranje iger na srečo in zasvojenost s spletnimi igrami na srečo. Vendar je na tem 
področju doseganje ciljev težje, če v vsaki državi članici veljajo različni standardi. V številnih 
državah članicah ter pri državnih in zasebnih ponudnikih spletnih iger na srečo pa je mogoče 
najti vzorne zaščitne ukrepe. Ti pogosto temeljijo samo na nacionalnih standardih in zato niso 
združljivi z idejo notranjega trga. Tako se v nekaterih državah članicah za izkazovanje 
identitete na spletu zahteva elektronska osebna izkaznica. Tujci takšne izkaznice pogosto 
nimajo in zato ne morejo igrati spletnih iger na srečo, niti če imajo v tej državi članici stalno
prebivališče. Zaradi tega so evropski tehnični standardi pomembni, skupaj pa bi jih lahko 
oblikovali ponudniki, organizacije za varstvo potrošnikov in Komisija. Odpravljajo tudi ovire 
za vstop na trg za ponudnike iger na srečo iz drugih evropskih držav. Manjše ovire za vstop 
na trg so pomemben korak za oblikovanje zakonitega in urejenega trga iger na srečo.

Varstvo mladoletnih oseb pred igrami na srečo je naslednji splošni cilj, ki ni odvisen od 
različnih tradicij ali kultur. Zaradi tega se priporoča, da se določijo vseevropski najmanjši 
standardi za zaščito mladoletnih oseb, boj proti zasvojenosti z igrami na srečo ter za boj proti 
pranju denarja in drugim kaznivim dejanjem, povezanim z igrami na srečo. To se lahko 
doseže v obliki predloga direktive Komisije, ki določa minimalne standarde, veljavne v vsej 
Evropi, ki bi bili obvezni za vse regulirane ponudnike spletnih iger na srečo. Poleg tega bi 
lahko države članice prosto določile dodatna merila. Odločno ukrepanje Komisije in držav 
članic je pomembno za zagotovitev enotne in visoke minimalne ravni varstva potrošnikov v 
vsej Evropi.

V večini držav članic prihodki iz iger na srečo prispevajo k financiranju dobrodelnih ali 
javnokoristnih dejavnosti in k spodbujanju športa. Seveda to velja samo za zakonite in 
regulirane ponudnike iger na srečo. Nezakoniti ponudniki ne plačujejo davkov in zato tudi 
družbi ne dajejo nobenega prispevka. Ob urejenosti trga na ravni držav članic bi morali 
ponudniki spletnih iger na srečo večino obračunanega davka od iger na srečo plačati v državi, 
iz katere je igralec. To je pomembno, da so lahko javni prihodki od iger na srečo v vsej 
Evropi na voljo za spodbujanje športa in za druge namene za javno korist. Na področju 
konjskih stav je mogoče tako zagotoviti, da rejci dobijo delež prihodkov od stav, ki je 
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potreben za nadaljnje financiranje vzreje.
Na žalost so se v preteklosti znova pojavljali primeri goljufij pri športnih stavah, ki so 
dvomile o neoporečnosti športa. V neposrednem interesu vseh udeležencev, tj. športnih zvez, 
navijačev, ponudnikov iger na srečo in igralcev, je, da zagotovijo neoporečnost športa in 
preprečijo goljufije pri stavah. Proti goljufijam pri stavah se je mogoče najbolje boriti na 
evropski ravni. Zaradi tega bi morala Evropska komisija skupaj z državami članicami razviti 
sistem, ki bi učinkovito zatrl goljufije pri stavah. Skupno ukrepanje proti goljufijam pri stavah 
bi bilo tudi bolj učinkovito proti zunajevropskim kriminalnim združbam, ki se ukvarjajo z 
goljufijami pri stavah.

V skladu z neoporečnostjo športa se je treba izogibati navzkrižju interesov med ponudniki 
športnih stav in športnimi združenji. Vendar pa oglaševanje športnih iger ali sponzoriranje 
športnega združenja še ne pomenita navzkrižja interesov. Prepoved oglaševanja ali 
sponzoriranja je treba zato jasno zavrniti.


