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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da gre pri spletnih igrah na srečo za gospodarsko dejavnost posebne vrste, za 
katero pravila notranjega trga glede svobode ustanavljanja in zagotavljanja storitev ne 
morejo veljati brez omejitev;

2. opozarja, da imajo države članice pravico do regulacije in nadzora svojih trgov iger na 
srečo v skladu z evropsko zakonodajo s področja notranjega trga ter s svojo tradicijo in 
kulturo;

3. ugotavlja, da, medtem ko je Sodišče razjasnilo številna pomembna pravna vprašanja na 
področju spletnih iger na srečo v EU, ostaja pravna negotovost glede številnih drugih 
vprašanj, ki jih je mogoče rešiti le na politični ravni;

4. poudarja, da je Sodišče v svojih nedavnih sodbah1 pojasnilo, da morajo biti regulativne 
omejitve držav članic upravičene, združljive in skladne z zastavljenimi zakonodajnimi 
cilji, da se zaščitijo potrošniki, preprečijo goljufije in zaščiti javni red;

5. poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo učinkovite mehanizme za ozaveščanje 
o nevarnostih odvisnosti od iger, zlasti med mladimi;

6. poziva Komisijo, naj podpre potrošnike, če so jih prizadele nezakonite prakse, ter jim 
ponudi pravno pomoč;

7. pozdravlja izjavo Komisije, da so z različnimi igrami povezana različna tveganja, ter
poziva k razlikovanju pri regulaciji;

8. poziva k minimalnim standardom zaščite potrošnikov pred spletnimi igrami na srečo, ki 
bodo državam članicam omogočali uvedbo strožjih pravil;

9. poudarja, kako pomembne so nacionalne licence za ponudnike spletnih iger na srečo; 
meni, da je najprimerneje, da v zvezi s tem ukrepajo države članice, v skladu z načelom 
subsidiarnosti;

10. ugotavlja, da bi bilo od leta 2008 mogoče doseči večji napredek glede primerov kršitev v 
obravnavi in da noben primer države članice še ni bil predložen Sodišču EU;

11. pozdravlja predložitev zelene knjige Komisije kot korak v pravo smer in meni, da je 
potrebno ukrepanje Komisije na tem področju, da se prepreči drobitev notranjega trga ter 
zagotovi dostop potrošnikov do varnih in ustrezno reguliranih spletnih storitev; podpira 
Komisijo pri uvedbi obširnega javnega posvetovanja, ki bi obravnavalo vse izzive politike 
in vprašanja notranjega trga, ki jih odpirajo zakonite in nezakonite spletne igre na srečo;

                                               
1 Združeni primeri C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 in C-410/07, Markus Stoß, še ni 
objavljeno.
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12. opozarja Komisijo kot varuhinjo pogodb na njeno nalogo, da mora po prejetju pritožb o 
kršitvi svoboščin, določenih v pogodbah, hitro ukrepati; zato jo poziva, naj nemudoma in 
brez izjeme obravnava stare in nove primere kršitve;

13. pozdravlja Dogovor delavnice CEN1, kljub temu pa ponovno potrjuje svoje stališče, da na 
področju iger na srečo samoregulacija v panogi lahko le dopolnjuje zakonodajo, ne more 
pa je nadomestiti;

14. ponovno potrjuje svoje stališče, da so športne stave oblika komercialne uporabe športnih 
tekmovanj, in priporoča, naj Evropska komisija in države članice zaščitijo športna 
tekmovanja pred vsako nepooblaščeno komercialno uporabo, zlasti s priznanjem 
lastninske pravice športnim organizacijam za tekmovanja, ki jih organizirajo, ne le zato, 
da se zagotovi pravičen finančni donos v korist vseh ravni poklicnega in amaterskega 
športa temveč tudi kot način krepitve boja proti vnaprej dogovorjenim izidom tekem;

15. poziva države članice, naj zagotovijo prepoved nameščanja rezultatov zaradi finančne ali 
druge koristi, tako da kot kaznivo dejanje opredelijo vsako grožnjo za neokrnjenost 
tekmovanj, vključno z grožnjami, povezanimi s stavami;

16. poziva Komisijo, naj pripravi smotrne zakonodajne predloge za zagotovitev 
zakonodajnega okvira, ki bo ustvaril pravno gotovost za zakonita evropska podjetja in 
zaščitil potrošnike.

                                               
1 CWA 16259:2011: Ukrepi za odgovorno igranje iger na srečo na daljavo.
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