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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu asjaolule, et interneti hasartmängud kujutavad endast erilist laadi 
majandustegevust, millele ei saa piiranguteta kohaldada siseturu eeskirju, st 
asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust;

2. rõhutab tõsiasja, et liikmesriikidel on õigus reguleerida ja kontrollida oma hasartmängude 
turgu kooskõlas Euroopa siseturu õigusaktide ning oma traditsioonide ja kultuuriga;

3. märgib, et kuigi Euroopa Kohus on selgitanud seoses interneti hasartmängudega ELis 
mitmeid olulisi õigusküsimusi, püsib õiguskindlusetus mitmete muude küsimuste osas, 
mida on võimalik lahendada ainult poliitilisel tasandil;

4. rõhutab, et Euroopa Kohus on oma hiljutistes otsustes1 selgitanud, et tarbijate kaitsmiseks, 
pettuste tõkestamiseks, suurte panustega hasartmängude vältimiseks ja avaliku korra 
kaitsmiseks peavad liikmesriikide kehtestatavad õiguslikud piirangud olema põhjendatud, 
järjepidevad ning vastama soovitud õiguslikele eesmärkidele;

5. nõuab, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid võtaksid kasutusele tõhusad mehhanismid 
hasartmängusõltuvuse riskide maandamiseks ning seda eelkõige noorte hulgas;

6. palub komisjonil toetada ebaseadusliku tegevuse tõttu kahju kandnud tarbijaid ja pakkuda 
neile õigusabi;

7. kiidab heaks komisjoni avalduse, et erinevad mängud kätkevad üksteisest erinevaid ohte, 
ning palub kehtestada diferentseeritud eeskirjad;

8. nõuab seoses interneti hasartmängudega tarbijakaitse miinimumstandardeid, mis annavad 
liikmesriikidele võimaluse kehtestada rangemaid eeskirju;

9. rõhutab riiklike litsentside tähtsust interneti hasartmänguettevõtjate jaoks; on seisukohal, 
et subsidiaarsuse põhimõtte järgi on kõige asjakohasem, kui küsimusega tegelevad 
liikmesriigid;

10. märgib asjaolu, et alates 2008. aastast oleks olnud võimalik saavutada suuremat edu 
käimasolevate rikkumismenetluste asjus ja et ühegi liikmesriigi juhtumit ei ole antud 
Euroopa Kohtusse;

11. kiidab heaks komisjoni esitatud rohelise raamatu kui sammu õiges suunas ja on 
arvamusel, et komisjoni tegevus selles valdkonnas on vajalik, et vältida siseturu jätkuvat 
killustamist ja tagada tarbijate juurdepääs turvalistele ja nõuetekohaselt reguleeritud 
võrguteenustele; toetab komisjoni ettevõtmist korraldada ulatuslik avalik arutelu, mille 
raames käsitletakse kõiki seaduslikest ja ebaseaduslikest interneti hasartmängudest 

                                               
1 Liidetud kohtuasjad C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 ja C-410/07, Markus Stoß, veel 
avaldamata.
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tulenevaid poliitilisi ülesandeid ning siseturuga seotud probleeme;

12. tuletab komisjonile kui aluslepingute täitmise järelevalvajale meelde kohustust võtta 
kiirelt vastumeetmeid seoses kaebustega aluslepingutes sätestatud vabaduste rikkumise 
kohta; kutsub seetõttu komisjoni üles viivitamata ja süstemaatiliselt tegelema 
käimasolevate ja uute rikkumismenetlustega;

13. kiidab heaks Euroopa Standardikomitee (CEN) töörühmas kooskõlastatud dokumendi1 ja 
kinnitab taas oma seisukohta, et hasartmängude valdkonnas saab ettevõtete 
enesereguleerimine kohustuslikke õigusakte ainult täiendada, mitte asendada;

14. kinnitab taas oma seisukohta, et spordikihlveod on spordivõistluste kaubanduslikel 
eesmärkidel kasutamise üks liikidest, ning soovitab Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel 
kaitsta spordivõistlusi, et neid ei kasutataks loata kaubanduslikel eesmärkidel, ning 
eelkõige tunnustada spordiasutuste omandiõigusi, mitte üksnes selleks, et kehtestada kord 
õiglase rahalise tulu tagamiseks elukutselise ja harrastusspordi kõigil tasanditel, vaid ka 
võitluse tõhustamiseks tulemuste kokkuleppimise vastu;

15. nõuab, et liikmesriigid keelustaksid tulemustega manipuleerimise pettuse teel rahaliste või 
muude eeliste saamise eesmärgil ning käsitaksid kuriteona igasugust ohtu võistluste, 
sealhulgas kihlvedudega seotud võistluste aususele;

16. kutsub komisjoni üles esitama sisukaid õigusakti ettepanekuid, et töötada välja õiguslik
raamistik, mille abil saaks luua õiguskindluse seaduslikele Euroopa ettevõtjatele ja kaitsta 
tarbijaid.

                                               
1 CWA 16259:2011: Responsible Remote Gambling Measures.
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