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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl internetinių lošimų vidaus rinkoje

(2012/2322(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 23 d. Komisijos komunikatą „Kompleksiškos europinės 
internetinių lošimų sistemos kūrimas“ (COM(2012) 0345),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 51, 52 ir 56 straipsnius,

– atsižvelgdamas į prie SESV pridėtą Protokolą dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto bei Teisės reikalų 
komiteto nuomones (A7-0000/2013),

A. kadangi nesuderinus teisės aktų ir deramai atsižvelgiant į subsidiarumo principą valstybės 
narės ir toliau savo nuožiūra reguliuoja internetinius lošimus vadovaudamosi savo 
vertybėmis ir siekiamais bendro intereso tikslais;

B. kadangi šiuo metu internetinių lošimo paslaugų pasiūlai Europos Sąjungos lygmeniu 
netaikomas šio sektoriaus reguliavimas, tačiau jai ir toliau taikomi įvairūs ES antriniai 
teisės aktai;

C. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) patvirtino, kad azartinių lošimų 
paslaugų teikimas yra ekonominė veikla, kuriai taikomos SESV nurodytos pagrindinės 
laisvės, būtent laisvo paslaugų judėjimo principas, ir bet kokie jai taikomi apribojimai turi 
atitikti SESV, ypač jo 51 ir 52 straipsniuose numatytus apribojimus;

D. kadangi dėl lošimų keliamų pavojų, susijusių su vartotojų apsauga, sukčiavimo prevencija 
ir teisėsaugos veikla prieš neteisėtą veiklą, pvz., pinigų plovimą ir susitarimus dėl varžybų 
baigties, būtina imtis suderintų veiksmų ES lygmeniu;

E. kadangi itin svarbu taikyti sporto varžybų ir kapitalo judėjimo priežiūros priemones ir 
bendras ES lygmens priežiūros priemones;

F. kadangi šiuo metu neturime išsamaus internetinių lošimų rinkos vaizdo, t. y. informacijos 
ir duomenų apie vidaus ir tarpvalstybinę, ES vidaus ir pasaulinę, teisėtą ir neteisėtą 
pasiūlą;

ES teisės laikymasis 

1. pripažįsta, kad valstybės narės turi teisę nustatyti, kaip nacionaliniu lygmeniu turėtų būti 
organizuojamas ir reguliuojamas internetinių lošimų paslaugų teikimas laikantis 
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pagrindinių ES sutarties principų;

2. teigiamai vertina Komisijos prioritetą padaryti didelę pažangą nagrinėjant kai kurioms 
valstybėms narėms iškeltas bylas dėl pažeidimų ir prieš jas pateiktus skundus, iš kurių kai 
kurie neišnagrinėti dar nuo 2007 m.;

3. ragina Komisiją toliau veiksmingai tikrinti, kaip nacionaliniai įstatymai ir praktika atitinka 
ES teisę, ir vadovaujantis ESTT teismo praktika imtis teisinių priemonių prieš lošimų 
monopolijas, kurios nuosekliai nemažina lošimo galimybių ir neriboja lošimų reklamos;

4. atkreipia dėmesį pavojus, susijusius su bendru internetinių lošimų draudimu ir pernelyg 
dideliais vartotojams taikomais apribojimais; ragina Komisiją ir valstybes nares ekspertų 
grupei lošimų klausimais padedant palyginti socialines sąnaudas, patiriamas leidžiant 
užsiimti reguliuojama lošimų veikla, ir neigiamą poveikį, patiriamą vartotojams 
naudojantis nelegalios rinkos paslaugomis;

5. pabrėžia, kad valstybės narės, atveriančios savo internetinių lošimų rinką, turi, 
visapusiškai laikydamosi ES teisės, nustatyti skaidrią procedūrą, grindžiamą objektyviais 
ir nediskriminaciniais kriterijais;

Administracinis bendradarbiavimas

6. ragina ekspertų grupę lošimų klausimais ir Komisiją kiek galima labiau palengvinti 
valstybių narių reguliavimo institucijų keitimąsi duomenimis, kad būtų galima sukurti 
bendrą lošėjų nustatymo sistemą ir užtikrinti, kad savanoriško savo galimybės lošti 
apribojimo priemonės būtų taikomos visoje ES;

7. ragina valstybes nares pasitelkus ekspertų grupę glaudžiai bendradarbiauti su Komisija ir 
tarpusavyje siekiant įgyvendinti Komunikato dėl internetinių lošimų veiksmų planą;

8. pabrėžia, jog svarbu, kad ekspertų grupė siektų panaikinti nereikalingą administracinę 
naštą, dėl kurios internetinių paslaugų teikėjai negali vartotojams siūlyti savo paslaugų;

9. mano, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų sugebėti susitarti dėl 
lygiavertiškumo išlygų, kurias taikant būtų sudarytos palankesnės sąlygos taikyti 
nacionalinių licencijas, įskaitant susitarimą dėl lošimų įrangos techninių standartų;

Vartotojų apsauga

10. pritaria Komisijai, kad siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą būtina užtikrinti sąžiningą 
lošimo paslaugų pasiūlą, nes to neužtikrinus vartotojai labiau linkę naudotis 
nepatikimomis lošimų interneto svetainėmis;

11. ragina Komisiją toliau tirti ES lygmens pažeidžiamų vartotojų apsaugos priemones, 
įskaitant oficialų reguliavimo institucijų bendradarbiavimą, ir galimybę naudoti internetinį 
legalių paslaugų teikėjų patikimumo ženklą;

12. mano, jog neišmatuojamas priklausomybės nuo lošimų mastas rodo, kad reikia papildomų 
mokslinių tyrimų ir duomenų, todėl ragina visas valstybes nares atlikti tolesnius tyrimus 
siekiant suprasti lošimų problemą;
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13. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę priimti teisės aktus, kuriais būtų sukurtas 
nacionalinėms valdžios institucijoms ir licencijuotiems lošimų organizatoriams prieinamas 
ES savanoriško savo galimybės lošti apribojimo registras, kad visi klientai, norintys 
savanoriškai išbraukti save iš vieno organizatoriaus sąrašų, turėtų galimybę būti 
automatiškai išbrauktais iš visų kitų licencijuotų lošimų organizatorių sąrašų;

14. pažymi, kad nustatant bendrų standartų turinį būtų galima remtis 2011 m. vasario mėn. 
Europos standartizacijos komiteto (CEN) paskelbtu darbo grupės susitarimu1;

15. laikosi nuomonės, kad taikant bendrus internetinių lošimų standartus turėtų būti 
užtikrinamos paslaugų teikėjo ir vartotojo teisės ir pareigos, be kita ko, taikant priemones, 
kuriomis užtikrinama lošėjų, ypač nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų asmenų, aukšto lygio 
apsauga ir užkertamas kelias klaidinančiai reklamai;

16. rekomenduoja pradėti taikyti vienodus visoje Europoje galiojančius bendrus elektroninės 
atpažinties ir tarpvalstybinių elektroninio patvirtinimo paslaugų standartus; pažymi, kad 
dėl skirtingų ES taikomų registracijos procedūrų reguliuojamieji organizatoriai patiria žalą 
ir vartotojai skatinami naudotis nelegalių organizatorių paslaugomis; todėl ragina 
suvienodinti registracijos ir atpažinties procedūras ir užtikrinti didesnį jų veiksmingumą;

Pinigų plovimas

17. pabrėžia, kad internetiniai lošimai vyksta aplinkoje, kurioje nenaudojami grynieji pinigai, 
ir kad, atsižvelgiant į priklausomybę nuo finansines paslaugas teikiančių trečiųjų šalių, ES 
finansinių paslaugų teikėjų įsisteigimo ir licencijavimo reguliavimo sistemoje galima rasti 
papildomų apsaugos nuo pinigų plovimo priemonių;

Sporto renginių sąžiningumas

18. pabrėžia, kad kovojant su susitarimais dėl varžybų baigties būtina, kad viešosios 
institucijos, teisėsaugos tarnybos, sporto sektoriaus subjektai, lošimų organizatoriai ir 
lošimų reguliavimo institucijos veiksmingiau bendradarbiautų atsižvelgdami į tarptautinį 
susitarimų dėl varžybų baigties pobūdį;

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

                                               
1 CWA 16259:2011.


