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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad internetiniai lošimai yra ypatingo pobūdžio ekonominė veikla, kuriai negali 
būti visapusiškai taikomos vidaus rinkos taisyklės, būtent įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas taisyklės;

2. pabrėžia, kad valstybės narės turi teisę reglamentuoti ir kontroliuoti savo lošimų rinkas 
pagal Europos vidaus rinkos teisės aktus ir savo tradicijas bei kultūrą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad nors Teisingumo Teismas išaiškino daugelį svarbių teisinių 
klausimų, susijusių su internetiniais lošimais Europos Sąjungoje, teisinis netikrumas dėl 
daugelio kitų klausimų, kuriuos galima išspręsti tik politiniu lygmeniu, išlieka;

4. pabrėžia, kad Teisingumo Teismas naujausiuose sprendimuose1 paaiškino, kad valstybių 
narių reguliavimo apribojimai privalo būti pagrįsti, nuoseklūs ir atitikti teisėtus tikslus, 
kurių siekiama, kad būtų apsaugoti vartotojai, užkirstas kelias sukčiavimui ir apsaugota 
viešoji tvarka;

5. prašo Komisijos ir valstybių narių įgyvendinti veiksmingas informavimo apie 
priklausomybės nuo lošimų pavojų priemones, ypač skirtas jaunimui;

6. prašo Komisijos remti vartotojus, jeigu jie nukentėjo dėl neteisėtos veiklos, ir suteikti 
jiems teisinę pagalbą;

7. palankiai vertina Komisijos pareiškimą, kad skirtingi lošimai kelia įvairius jiems būdingus 
pavojus, ir ragina nustatyti diferencijuotą reglamentavimą;

8. prašo patvirtinti būtiniausius vartotojų apsaugos nuo internetinių lošimų standartus, kurie 
suteiktų valstybėms narėms galimybę taikyti griežtesnes taisykles;

9. pabrėžia nacionalinių licencijų išdavimo internetinių lošimų operatoriams svarbą; laikosi 
nuomonės, kad atsižvelgiant į tai valstybės narės turi geriausias sąlygas imtis priemonių 
laikantis subsidiarumo principo;

10. pažymi, kad nuo 2008 m. galėjo būti padaryta daugiau pažangos neišnagrinėtų pažeidimų 
bylų atvejais ir kad Europos Teisingumo Teisme niekada nebuvo iškelta byla jokiai 
valstybei narei;

11. palankiai vertina Komisijos pristatytą žaliąją knygą kaip žingsnį tinkama linkme ir mano, 
kad šioje srityje Komisija turi imtis veiksmų siekdama išvengti vidaus rinkos suskaidymo 
ir užtikrinti vartotojams prieigą prie saugių ir tinkamai reglamentuojamų internetinių 
paslaugų; remia Komisijos ketinimus plačiai konsultuotis su visuomene sprendžiant visas 
politines problemas ir vidaus rinkos klausimus, kurie kyla dėl teisėtų ir neteisėtų 

                                               
1 Sujungtos bylos C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 ir C-410/07, Markus Stoß, dar 
nepaskelbta.
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internetinių lošimų;

12. primena Komisijai jos, kaip sutarčių sergėtojos, pareigą skubiai reaguoti į gautus skundus 
dėl sutartyse įrašytų laisvių pažeidimo; taigi ragina Komisiją skubiai ir sistemingai tirti 
esamus ir naujus pažeidimų atvejus;

13. džiaugiasi Europos standartizacijos komiteto darbo grupės susitarimu1, tačiau dar kartą 
patvirtina, kad lošimų srityje pramonės savireguliacija gali tik papildyti teisės aktus, bet 
negali jų pakeisti;

14. dar kartą patvirtina, kad sporto lažybos yra sporto varžybų komercinio naudojimo forma, 
ir rekomenduoja Europos Komisijai ir valstybėms narėms apsaugoti sporto varžybas nuo 
bet kokio neleistino komercinio naudojimo, visų pirma pripažįstant sporto įstaigų 
nuosavybės teises į jų rengiamas varžybas, siekiant ne tik gauti nemažą finansinę grąžą, 
kuri būtų naudinga visų lygių profesionaliam ir mėgėjų sportui, bet ir stiprinti kovą su 
susitarimu dėl varžybų baigties;

15. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad nesąžiningas manipuliavimas rezultatais 
siekiant finansinės ar kitokios naudos būtų draudžiamas, ir laikyti bet kokią grėsmę 
varžybų sąžiningumui, įskaitant tas varžybas, kurios susijusios su lažybomis, nusikalstama 
veika;

16. ragina Komisiją pateikti reikšmingų teisėkūros pasiūlymų siekiant užtikrinti teisinę 
sistemą, kurią taikant teisėtoms Europos įmonėms būtų sukurtas teisinis tikrumas ir būtų 
ginami vartotojai.

                                               
1 CWA 16259:2011: Atsakingo nuotolinio lošimo priemonės.
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