
PR\928245ET.doc PE506.088v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

2012/2322(INI)

27.2.2013

RAPORTI PROJEKT
Interneti hasartmängud siseturul
(2012/2322(INI))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Ashley Fox



PE506.088v01-00 2/5 PR\928245ET.doc

ET

PR_INI

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3



PR\928245ET.doc 3/5 PE506.088v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

interneti hasartmängude kohta siseturul
(2012/2322(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 23. oktoobri 2012. aasta teatist „Interneti hasartmängusid 
käsitleva tervikliku Euroopa raamistiku suunas” (COM(2012)0345),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 51, 52 ja 56,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingule lisatud protokolli subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2013),

A. arvestades, et ühtlustamist ei ole toimunud ning et tuleb arvestada subsidiaarsuse 
põhimõttega, säilitavad liikmesriigid vabaduse otsustada, kuidas vastavalt oma väärtustele 
ja taotletavatele üldise huvi eesmärkidele reguleerida interneti hasartmänge;

B. arvestades, et praegu ei eksisteeri interneti hasartmänguteenuste osutamise suhtes Euroopa 
Liidu tasandil sektoripõhist reguleerimist, kuid sellegi poolest kehtivad selle suhtes 
mitmed ELi teisese õiguse aktid;

C. arvestades, et Euroopa Liidu Kohus on kinnitanud, et õnnemängude või hasartmängude 
pakkumine on majandustegevus, mis omakorda on hõlmatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sätestatud põhivabadustega, eelkõige teenuste vaba liikumisega, ja sellele mis 
tahes piirangute seadmine peab vastama Euroopa Liidu toimimise lepingus, eelkõige selle 
artiklites 51 ja 52 sätestatule;

D. arvestades, et riskid, mis on seotud tarbijakaitse, pettuste ennetamise ja 
õiguskaitseasutuste võitlusega ebaseadusliku tegevuse, näiteks rahapesu ja võistluste 
tulemuste kokkuleppimise vastu, nõuavad ELi tasandil kooskõlastatud tegevust;

E. arvestades, et on oluline võtta kasutusele mehhanismid kontrollimaks spordivõistlusi ja 
finantsvooge, samuti üheskoos ELi tasandi ühiste järelevalvemehhanismidega;

F. arvestades, et praegu puudub põhjalik ülevaade interneti hasartmängude turust seoses 
teabe ja andmetega siseriikliku ja piiriülese, ELi-sisese ja globaalse, lubatud ja lubamatu 
pakkumisega;

ELi õiguse järgimine 

1. tunnistab, et liikmesriikidel on õigus otsustada, kuidas korraldada ja reguleerida interneti 
hasartmänguteenuste pakkumist riiklikul tasandil, pidades samas kinni ELi aluslepingute 
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peamistest põhimõtetest;

2. väljendab heameelt komisjoni prioriteedi üle saavutada oluline edasiminek seoses mitme 
liikmesriigi vastu esitatud rikkumisi käsitlevate kohtuasjade ja kaebustega, millest 
mõnedes ei ole 2007. aasta algusest saadik edasiminekut toimunud;

3. kutsub komisjoni üles jätkuvalt ja tõhusalt kontrollima vastavust siseriiklikke õigusakte ja 
tavasid reguleerivale ELi õigusele ning võtma, kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikaga, hasartmängumonopolide vastu õiguslikke meetmeid, mis järjepidevalt ei 
vähendaks hasartmänguvõimalusi ega piiraks hasartmängude reklaamimist; 

4. märgib ohtusid, mis on seotud interneti hasartmänguteenuste üldise keelamise ja tarbijate 
jaoks liigsete piirangute seadmisega; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hasartmängu 
ekspertrühma töö osana kaaluma reguleeritud hasartmängude lubamise sotsiaalseid 
kulusid võrreldes kahjuliku mõjuga, mis tekib siis, kui tarbijad pöörduvad ebaseaduslike 
turgude poole;

5. rõhutab, et liikmesriigid, kes avavad oma interneti hasartmängude turu, peavad selleks 
pakkuma läbipaistva menetluse, mis põhineks objektiivsetel ja mittediskrimineerivatel 
kriteeriumidel ja olema täielikus kooskõlas ELi õigusega;

Halduskoostöö

6. kutsub hasartmänguteenuste ekspertrühma ja komisjoni üles lihtsustama, nii palju kui 
võimalik, andmevahetust liikmesriikide reguleerivate asutuste vahel, et võimaldada luua 
ühine süsteem mängijate identifitseerimiseks ja muuta enesepiirangu mehhanismid 
kohaldatavaks kogu ELis;

7. ergutab liikmesriike tegema ekspertrühma raames tihedat koostööd komisjoniga ja 
omavahel, et rakendada interneti hasartmänge käsitlevas teatises nimetatud tegevuskava;

8. rõhutab, kui tähtis on, et ekspertrühm teeks tööd liigse halduskoormuse vähendamiseks, 
mis takistab seaduslikel interneti-ettevõtjatel oma teenuseid tarbijatele pakkumast;

9. usub, et riiklikud reguleerivad asutused peaksid suutma kokku leppida samaväärsuse 
klauslites, mis hõlbustaks siseriiklike litsentside rakendamist, sealhulgas kokku leppima 
tehniliste standardites mänguseadmete jaoks;

Tarbijakaitse

10. nõustub komisjoniga, et hasartmänguteenuste õiglane pakkumine on vajalik 
tarbijakaitseks, sest selle puudumisel on tõenäolisem, et tarbijad pöörduvad 
ebausaldusväärsete hasartmängu-veebilehtede poole;

11. kutsub komisjoni üles jätkuvalt uurima ELi tasandi meetmeid, et kaitsta haavatavaid 
tarbijaid, sealhulgas korraldada reguleerivate asutuste vahelist ametlikku koostööd ja võtta 
kasutusele seaduslikult tegutsevate ettevõtjate jaoks e-kaubanduse usaldusmärk;

12. usub, et hasartmängusõltuvuse määramatu ulatus juhib tähelepanu vajadusele täiendavate 
uuringute ja andmete järele, ning kutsub seetõttu kõiki liikmesriike üles korraldama 
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mängusõltuvuse probleemi mõistmiseks täiendavaid uuringuid;

13. kutsub komisjoni üles kaaluma õigusaktide vastuvõtmist, et luua kogu ELi hõlmav 
enesepiirangu register, mis oleks kättesaadav riigiasutustele ja litsentseeritud hasartmängu 
ettevõtjatele, nii et igal kliendil, kes soovib ennast välja jätta ühe hasartmänguettevõtja 
tegevusest, on võimalus saada automaatselt ja vabatahtlikult välistatud ka kõigi muude 
litsentseeritud hasartmänguettevõtjate tegevusest;

14. märgib, et 2011. aasta veebruaris avaldatud Euroopa Standardikomitee (CEN) töörühmas 
kooskõlastatud kokkulepe1 võiks olla ühiste standardite sisu tuvastamise aluseks;

15. on seisukohal, et interneti hasartmängude ühised standardid peaksid käsitlema nii teenuse 
osutaja kui ka tarbija õigusi ja kohustusi, sh meetmete abil, et tagada mängijatele, eriti 
alaealiste ja teiste haavatavate isikutele kõrgetasemeline kaitse, ning välistada eksitavat 
reklaami;

16. soovitab kehtestada ühtsed ja üleeuroopalised standardid elektrooniliseks 
identifitseerimiseks ja piiriülesed e-verifitseerimisteenused; märgib, et erinev 
registreerimise kord kogu ELis kahjustab reguleeritud ettevõtjaid, ja võib tõugata tarbijad 
ebaseaduslike ettevõtjate haardesse; nõuab seetõttu registreerimise ja identifitseerimise 
korra sujuvamaks ja tõhusamaks muutmist;

Rahapesu

17. rõhutab asjaolu, et interneti hasartmängud on keskkond, mis toimib ilma sularahata ja 
kuna see keskkond sõltub kolmandatest isikutest finantsteenuste osutajatest, võib 
finantsteenuste osutajate asutamist ja litsentsimist reguleerivast ELi õigusraamistikust 
leida täiendavaid kaitsemeetmeid rahapesu vastu;

Spordieetika

18. rõhutab, et pidades silmas spordivõistluste tulemuste kokkuleppimise rahvusvahelist 
olemust, nõuab võitlus selle probleemiga tõhusamat koostööd riigiasutuste, 
õiguskaitseorganite, sporditööstuse ning hasartmängude korraldajate ja hasartmängude 
reguleerijate vahel;

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

                                               
1 CWA 16259:2011.


