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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka tiešsaistes azartspēles ir īpaša veida saimnieciska darbība, kurai nevar pilnībā 
piemērot iekšējā tirgus noteikumus, proti, dibinājumbrīvību un pakalpojumu sniegšanas 
brīvību;

2. uzsver, ka dalībvalstīm ir tiesības regulēt un uzraudzīt savus azartspēļu tirgus saskaņā ar 
Eiropas iekšējā tirgus noteikumiem un savām tradīcijām un kultūru;

3. norāda — lai gan Tiesa ir izskaidrojusi vairākus svarīgus tiesiskos jautājumus par 
tiešsaistes azartspēlēm ES, juridiskā nenoteiktība joprojām ir daudzos citos jautājumos, ko 
var atrisināt tikai politiskā līmenī;

4. uzsver, ka Tiesa nesenos nolēmumos1 ir precizējusi, ka dalībvalstu normatīvajiem 
ierobežojumiem ir jābūt pamatotiem, konsekventiem un jāatbilst izvirzītajiem 
juridiskajiem mērķiem, lai aizsargātu patērētājus, novērstu krāpšanu un aizsargātu 
sabiedrisko kārtību;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest efektīvus mehānismus, lai brīdinātu jo īpaši 
jauniešus par azartspēļu atkarības riskiem;

6. aicina Komisiju atbalstīt patērētājus, kas cietuši no nelikumīgām darbībām, un piedāvāt 
viņiem juridisku atbalstu;

7. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par to, ka dažādām spēlēm ir atšķirīgi riski, un aicina 
izstrādāt diferencētu regulējumu;

8. aicina ieviest obligātos standartus patērētāju aizsardzībai no tiešsaistes azartspēlēm, kas 
ļautu dalībvalstīm ieviest stingrākus noteikumus;

9. uzsver valsts licenču nozīmi tiešsaistes azartspēļu operatoriem; šajā sakarā uzskata, ka 
dalībvalstis spēj vislabāk rīkoties saskaņā ar subsidiaritātes principu;

10. norāda, ka nepabeigtajās pārkāpumu lietās kopš 2008. gada varēja panākt lielāku progresu 
un ka ne pret vienu dalībvalsti nekad nav celta prasība Eiropas Savienības Tiesā;

11. atzinīgi vērtē to, ka Komisija iesniegusi zaļo grāmatu, un uzskata to par soli pareizajā 
virzienā un ka Komisijai ir jārīkojas šajā jomā, lai novērstu iekšējā tirgus 
sadrumstalošanos un nodrošinātu patērētājiem piekļuvi drošiem un atbilstīgi regulētiem 
tiešsaistes pakalpojumiem; atbalsta Komisijas izvērstās plašās publiskās apspriedes par 
visām politiskajām problēmām un iekšējā tirgus jautājumiem, kas aktualizējušies saistībā 
ar likumīgām un nelegālām tiešsaistes azartspēlēm;

                                               
1 Apvienotās lietas Nr. C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 un C-410/07, Markus Stoß, vēl nav 
publicētas.
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12. atgādina Komisijai kā „Līgumu sargam” par tās pienākumu ātri rīkoties, saņemot sūdzības 
par Līgumos noteikto brīvību pārkāpšanu; tādēļ aicina Komisiju steidzami un sistemātiski 
izskatīt pašreizējās un jaunās pārkāpumu lietas;

13. atzinīgi vērtē CEN semināra nolīgumu1, tomēr atkārtoti pauž savu nostāju, ka 
pašregulējums azartspēļu industrijas jomā var tikai papildināt, bet ne aizstāt normatīvo 
aktu noteikumus;

14. vēlreiz apstiprina savu nostāju, ka sporta derības ir sporta sacensību komerciāla 
izmantošana, un iesaka Eiropas Komisijai un dalībvalstīm pasargāt sporta sacensības no 
jebkādas neatļautas komerciālas izmantošanas, jo īpaši atzīstot sporta organizāciju 
īpašuma tiesības uz to organizētajām sacensībām, lai nodrošinātu ne tikai atbilstīgus 
ienākumus profesionālu sportistu un sportistu – amatieru labā visos līmeņos, bet arī 
pastiprinātu cīņu pret spēļu rezultātu pasūtīšanu;

15. mudina dalībvalstis nodrošināt, ka krāpnieciskas manipulācijas ar rezultātiem finansiāla 
vai citāda veida labuma gūšanai ir aizliegtas, nosakot kriminālatbildību par jebkādiem 
draudiem sacensību integritātei, tostarp, par tiem, kas saistīti ar derībām;

16. aicina Komisiju ierosināt mērķtiecīgus likumdošanas priekšlikumus, lai nodrošinātu 
tiesisko regulējumu, kas radītu juridisko noteiktību likumīgai Eiropas uzņēmējdarbībai un 
aizsargātu patērētājus.

                                               
1 CWA 16259: 2011, Responsible Remote Gambling Measures.
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