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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spletnih igrah na srečo na notranjem trgu

(2012/2322(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. oktobra 2012 z naslovom „Celovitemu 
okviru za spletne igre na srečo naproti“ (COM(2012)0596),

– ob upoštevanju členov 51, 52 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen 
PDEU,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za 
pravne zadeve (A7-0000/2013),

A. ker države članice ob odsotnosti usklajevanja zakonodaje in ustreznem upoštevanju načela 
subsidiarnosti ohranjajo manevrski prostor pri zakonskem urejanju spletnih iger na srečo v 
skladu z lastnimi vrednotami in zastavljenimi cilji splošnega interesa;

B. ker za ponudbo spletnih storitev iger na srečo ni posebne sektorske zakonske ureditve na 
ravni Evropske unije, jo pa kljub temu urejajo različni sekundarni zakonodajni akti EU;

C. ker je Sodišče Evropske unije potrdilo, da je ponujanje iger na srečo gospodarska 
dejavnost, ki posledično sodi na področje uporabe temeljnih svoboščin iz PDEU, zlasti na 
področje uporabe prostega pretoka storitev, zato morajo biti kakršne koli omejitve te 
dejavnosti v skladu z omejitvami iz PDEU, predvsem iz členov 51 in 52;

D. ker tveganja, povezana z varstvom potrošnikov, preprečevanjem goljufij in kazenskim 
pregonom nezakonitih dejavnosti, kot sta pranje denarja in prirejanje izidov tekem, 
zahtevajo usklajene ukrepe na ravni EU;

E. ker je treba nujno uvesti mehanizme za nadzor športnih tekmovanj in finančnih tokov ter 
skupne nadzorne mehanizme na ravni EU;

F. ker trenutno ni nobenega celovitega pregleda trga spletnih iger na srečo v smislu 
informacij in podatkov o domači in čezmejni ponudbi, ponudbi znotraj EU in v svetu ter 
dovoljeni in nedovoljeni ponudbi;

Skladnost z zakonodajo EU 

1. priznava, da imajo države članice pravico do določitve, kako bo na nacionalni ravni 
organizirana in zakonsko urejena ponudba spletnih storitev iger na srečo, pri čemer 
morajo upoštevati temeljna načela Pogodbe o EU;
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2. pozdravlja prednostni cilj Komisije, da bi dosegla občuten napredek glede postopkov za 
ugotavljanje kršitev in pritožb, vloženih zoper več držav članic, saj so nekateri postopki 
odprti že od začetka leta 2007;

3. poziva Komisijo, naj še naprej učinkovito preverja skladnost nacionalnih predpisov in 
praks z zakonodajo EU ter sproži sodne postopke zoper monopole na področju iger na 
srečo, ki ne zmanjšujejo dosledno možnosti igranja na srečo ali ne omejujejo dejavnosti 
promocije iger na srečo, v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije;

4. opozarja na tveganja, povezana s splošno prepovedjo spletnih storitev iger na srečo in 
pretiranimi omejitvami za potrošnike; poziva Komisijo in države članice, naj v okviru dela 
strokovne skupine za igre na srečo pretehtajo socialne stroške dovoljevanja reguliranih 
iger na srečo glede na škodljive učinke zatekanja potrošnikov na nezakonite trge;

5. poudarja, da morajo države članice, ki odpirajo trg spletnih iger na srečo, zagotoviti 
pregleden postopek, ki temelji na objektivnih in nediskriminatornih merilih ter je v celoti 
skladen z zakonodajo EU;

Upravno sodelovanje

6. poziva strokovno skupino za igre na srečo in Komisijo, naj čim bolj olajšata pretok 
podatkov med regulatorji v državah članicah, da bi omogočili vzpostavitev skupnega 
sistema identifikacije igralcev in uveljavili mehanizme samoizključevanja, ki bi se 
uporabljali po vsej EU;

7. spodbuja države članice, naj v okviru strokovne skupine tesno sodelujejo s Komisijo in 
med seboj pri izvajanju akcijskega načrta iz sporočila o spletnih igrah na srečo;

8. poudarja, da si mora strokovna skupina prizadevati za odpravo nepotrebnih upravnih 
bremen, ki zakonitim spletnim ponudnikom preprečujejo nudenje storitev potrošnikom;

9. meni, da bi se nacionalni regulatorji morali biti zmožni dogovoriti o določbah o 
enakovrednosti, ki bi olajšale uporabo nacionalnih dovoljenj, ter o tehničnih standardih za 
igralno opremo;

Varstvo potrošnikov

10. se strinja s Komisijo, da je poštena ponudba storitev iger na srečo potrebna za zagotovitev 
varstva potrošnikov, saj bi se potrošniki brez nje najverjetneje zatekali na nezanesljive 
spletne strani za igre na srečo;

11. poziva Komisijo, naj še naprej preučuje ukrepe na ravni EU za varstvo ranljivih 
potrošnikov, ki vključujejo formalno sodelovanje med regulatorji in uvedbo spletnega 
znaka zaupanja za zakonite ponudnike;

12. meni, da obseg zasvojenosti z igrami na srečo, ki ga ni mogoče količinsko izraziti, 
poudarja potrebo po dodatnih raziskavah in podatkih, ter zato poziva vse države članice, 
naj izvedejo nadaljnje študije, ki bodo olajšale razumevanje problematičnega igranja na 
srečo;
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13. poziva Komisijo, naj razmisli o zakonodaji za vzpostavitev vseevropskega registra 
samoizključitev, ki bo na voljo nacionalnim organom in ponudnikom iger na srečo z 
dovoljenjem, tako da bo imela katera koli stranka, ki se bo odločila, da se izključi iz 
storitev enega ponudnika iger na srečo, možnost samodejne samoizključitve iz storitev 
vseh ostalih ponudnikov iger na srečo z dovoljenjem;

14. poudarja, da bi lahko bil dogovor z delavnice, ki ga je februarja 2011 objavil Evropski 
odbor za standardizacijo (CEN)1, podlaga za določitev vsebine skupnih standardov;

15. meni, da bi morali skupni standardi za spletne igre na srečo obravnavati pravice in 
obveznosti tako ponudnikov storitev kot potrošnikov, tudi z ukrepi za zagotavljanje visoke 
ravni zaščite igralcev, zlasti mladoletnih in drugih ranljivih oseb, in preprečevanje 
zavajajočega oglaševanja;

16. priporoča uvedbo enotnih in vseevropskih skupnih standardov za elektronsko 
identifikacijo in čezmejne storitve elektronskega preverjanja; ugotavlja, da različni 
postopki registracije v EU obremenjujejo regulirane ponudnike in lahko pahnejo 
potrošnike v roke nezakonitih ponudnikov; zato poziva k poenostavitvi in povečanju 
učinkovitosti postopkov registracije in identifikacije;

Pranje denarja

17. poudarja dejstvo, da so spletne igre na srečo negotovinsko okolje in da regulativni okvir 
EU za ustanavljanje in licenciranje ponudnikov finančnih storitev – ob upoštevanju 
odvisnosti od tretjih ponudnikov finančnih storitev – predvideva dodatne zaščitne ukrepe 
pred pranjem denarja;

Integriteta športa

18. poudarja, da boj proti prirejanju izidov tekem zahteva učinkovitejše sodelovanje med 
javnimi organi, organi kazenskega pregona, sektorjem športa, ponudniki iger na srečo in 
regulatorji iger na srečo glede na nadnacionalno naravo prirejanja izidov tekem;

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

                                               
1 CWA 16259:2011.


