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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par tiešsaistes azartspēlēm iekšējā tirgū
(2012/2322(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 23. oktobra paziņojumu „Ceļā uz visaptverošu Eiropas 
regulējumu tiešsaistes azartspēlēm” (COM(2012)0596),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 51., 52. un 56. pantu,

– ņemot vērā Protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu, kas pievienots LESD,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas, Kultūras un izglītības komitejas un Juridiskās 
komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

A. tā kā, ievērojot subsidiaritātes principu un to, ka šis jautājums netiek saskaņots ES līmenī, 
dalībvalstis var brīvi reglamentēt tiešsaistes azartspēles saskaņā ar to vērtībām un 
vispārējas nozīmes mērķiem, ko tās ievēro;

B. tā kā pašreiz tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienības līmenī 
nereglamentē ar īpašiem nozares noteikumiem, tomēr uz tiem attiecas vairāki ES 
sekundārie tiesību akti;

C. tā kā Eiropas Savienības Tiesa (EST) ir apstiprinājusi, ka veiksmes spēļu vai azartspēļu 
nodrošināšana ir saimnieciskā darbība, uz ko tātad attiecas LESD noteiktās pamatbrīvības, 
jo īpaši pakalpojumu brīva aprite, un visiem tām piemērotajiem ierobežojumiem jāatbilst 
ierobežojumiem, kas noteikti LESD, jo īpaši tā 51. un 52. pantā;

D. tā kā riski, kas saistīti ar patērētāju aizsardzību, krāpšanas novēršanu un tiesībaizsardzību 
pret nelikumīgām darbībām, piemēram, nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanu un spēļu 
rezultāta sarunāšanu, jānovērš ar saskaņotu rīcību ES līmenī;

E. tā kā līdztekus kopējiem uzraudzības mehānismiem ES līmenī ir jāievieš mehānismi 
sporta sacensību un finanšu plūsmu rūpīgai pārbaudei;

F. tā kā pašreiz nav visaptveroša pārskata par tiešsaistes azartspēļu tirgu, t. i., nav 
informācijas un datu par vietējiem un pārrobežu, ES un pasaules līmeņa, atļautiem un 
neatļautiem piedāvājumiem,

Atbilstība ES tiesību aktiem

1. atzīst, ka dalībvalstīm ir tiesības noteikt, kā valsts līmenī tiek organizēts un reglamentēts 
tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu piedāvājums, vienlaikus ievērojot ES līguma 
pamatprincipus;
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2. atzinīgi vērtē to, ka Komisija izvirzījusi par prioritāti panākt būtisku progresu pret 
vairākām dalībvalstīm vērstās pārkāpumu lietās un sūdzībās, no kurām dažas ir neaktīvas 
kopš 2007. gada sākuma;

3. aicina Komisiju turpināt veikt efektīvas pārbaudes saistībā ar valsts tiesību aktu un 
prakses atbilstību ES tiesību aktiem un saskaņā ar EST tiesu praksi ierosināt lietas pret 
azartspēļu monopoliem, kas konsekventi nesamazina azartspēļu iespējas vai neierobežo 
azartspēļu reklāmas pasākumus;

4. norāda uz riskiem, kas saistīti ar tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu vispārēju aizliegumu 
un patērētāju pārmērīgu ierobežošanu; aicina Komisiju un dalībvalstis ar ekspertu grupas 
azartspēļu pakalpojumu jomā palīdzību apsvērt sociālos zaudējumus, kas varētu rasties, 
atļaujot regulētas azartspēļu darbības, salīdzinājumā ar sociālajiem zaudējumiem, kas 
rastos, patērētājiem iesaistoties nelikumīgos tirgos;

5. uzsver, ka dalībvalstīm, kas atver tiešsaistes azartspēļu tirgu, jānodrošina pārredzama 
procedūra, kuras pamatā ir objektīvi un nediskriminējoši kritēriji, pilnīgi ievērojot ES 
tiesību aktus;

Administratīvā sadarbība

6. aicina ekspertu grupu azartspēļu pakalpojumu jomā un Komisiju pēc iespējas vairāk 
sekmēt datu plūsmu starp dalībvalstu regulatīvajām iestādēm, lai ļautu izveidot kopēju 
sistēmu spēlētāju noteikšanai un lai piemērotu pašizslēgšanas mehānismus visā ES;

7. mudina dalībvalstis ekspertu grupas ietvaros cieši sadarboties ar Komisiju un savstarpēji, 
lai īstenotu paziņojuma par tiešsaistes azartspēlēm rīcības plānu;

8. uzsver, ka ekspertu grupai ir svarīgi darboties, lai atceltu nevajadzīgo administratīvo 
slogu, kas liedz likumīgiem tiešsaistes organizatoriem piedāvāt savus pakalpojumus 
patērētājiem;

9. uzskata, ka valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāspēj vienoties par līdzvērtības klauzulām 
valstu licenču piemērošanas atvieglošanai, ietverot vienošanos par azartspēļu aprīkojuma 
tehniskajiem standartiem;

Patērētāju aizsardzība

10. piekrīt Komisijai, ka patērētāju aizsardzībai ir nepieciešams azartspēļu pakalpojumu 
godīgs piedāvājums, jo pretējā gadījumā patērētāji visdrīzāk apmeklēs neuzticamas 
azartspēļu tīmekļa vietnes;

11. aicina Komisiju turpināt pētīt ES līmeņa pasākumus neaizsargātu patērētāju aizsardzībai,
ietverot regulatīvo iestāžu savstarpēju oficiālu sadarbību un likumīgiem organizatoriem 
paredzētu uzticības zīmju ieviešanu;

12. uzskata, ka azartspēļu atkarības neizmērāmais tvērums norāda uz papildu izpētes un datu 
nepieciešamību, un tāpēc aicina visas dalībvalstis veikt turpmākus pētījumus, lai izprastu 
azartspēļu radītās problēmas;
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13. aicina Komisiju apsvērt iespēju ieviest tiesību aktus tāda pašizslēgšanas reģistra izveidei 
visā ES, kas būtu pieejams valstu iestādēm un licencētiem azartspēļu organizatoriem, lai 
visi klienti, kas vēlas sevi izslēgt no viena azartspēļu organizatora, varētu sevi automātiski 
izslēgt no pārējiem licencētajiem azartspēļu organizatoriem;

14. norāda, ka semināra nolīgums, ko 2011. gada februārī publicējusi Eiropas Standartizācijas 
komiteja (CEN)1, varētu būt pamats kopējo standartu satura noteikšanai;

15. uzskata, ka tiešsaistes azartspēļu kopējos standartos būtu jāpievērš uzmanība gan 
pakalpojumu sniedzēju, gan patērētāju tiesībām un pienākumiem, cita starpā īstenojot 
pasākumus spēlētāju, jo īpaši nepilngadīgu personu un citu neaizsargātu personu, augsta 
līmeņa aizsardzībai un maldinošu reklāmu novēršanai;

16. iesaka ieviest visā Eiropā vienādus elektroniskās identifikācijas un pārrobežu 
elektroniskās pārbaudes kopējos standartus; norāda, ka reģistrācijas procedūras, kas visā 
ES ir atšķirīgas, kaitē regulētajiem organizatoriem un var patērētājus novest pie 
nelikumīgiem organizatoriem; tāpēc aicina pilnveidot un efektivizēt reģistrācijas un 
identifikācijas procedūras;

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana

17. uzsver, ka tiešsaistes azartspēles ir vide, kuras pamatā nav skaidra nauda, un ka, ņemot 
vērā atkarību no trešās puses finanšu pakalpojumu sniedzējiem, papildu aizsargpasākumi 
pret „naudas atmazgāšanu” ir sniegti ES reglamentējošajos noteikumos par finanšu 
pakalpojumu sniedzēju dibināšanu un licencēšanu;

Sporta integritāte

18. uzsver, ka, ņemot vērā spēļu rezultātu sarunāšanas starptautisko būtību, cīņai pret spēļu 
rezultātu sarunāšanu nepieciešama efektīvāka sadarbība starp valsts iestādēm, 
tiesībaizsardzības iestādēm, sporta nozares pārstāvjiem, azartspēļu organizatoriem un 
azartspēļu regulatīvajām iestādēm;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

                                               
1 CWA 16259:2011.


