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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. palankiai vertina pristatytą Komisijos komunikatą „Kompleksiškos europinės internetinių 
lošimų sistemos kūrimas“ (COM(2012) 0596), nes tai yra žingsnis siekiant užtikrinti, kad 
vartotojai galėtų naudotis saugiomis ir tinkamai reguliuojamomis interneto paslaugomis, ir 
laikosi nuomonės, kad veiksmingas internetinių lošimų sektoriaus reglamentavimas 
pirmiausia turėtų užkirsti kelią priklausomybės nuo lošimų rizikai ir užtikrinti, kad lošimai 
būtų tinkamai, sąžiningai, atsakingai ir skaidriai reguliuojami;

2. mano, kad veiksmingai reguliuojant internetinių lošimų sektorių turėtų būti siekiama visų 
pirma šių tikslų:

– reguliuoti natūralų gyventojų norą lošti reklamuojant lošimus tik tiek, kiek būtina siekiant 
galimiems lošėjams suteikti informacijos apie teisėtą paslaugų teikimą, ir nustatant 
reikalavimą, kad skelbiant bet kokią internetinių lošimų reklamą sistemingai būtų 
pateikiamas įspėjimas apie tai, kad lošimams skiriama per daug laiko, arba apie patologinį 
lošimą,

– kovoti su neteisėtu lošimų sektoriumi stiprinant technines ir teisines priemones, 
leidžiančias nustatyti neteisėtai veikiančius paslaugų teikėjus ir juos bausti, skatinant teikti 
kokybiškas teisėtas lošimo paslaugas ir

– užtikrinti veiksmingą lošėjų apsaugą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms, 
ypač jaunimui;

3. pažymi, kad internetiniai lošimai yra ekonominė veikla, kuriai negali būti visapusiškai 
taikomos vidaus rinkos taisyklės, būtent įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas 
taisyklės; pabrėžia tai, kad valstybės narės turi teisę pagal Europos vidaus rinkos teisės 
aktus, ES sutarčių principus ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktiką 
reglamentuoti ir kontroliuoti savo lošimų rinkas, ypač viešosios tvarkos sumetimais;

4. primena, kad dėl kiekvienai valstybei narei būdingų istorinių, socialinių ir kultūrinių 
veiksnių jos turėtų išlaikyti teisę savo teritorijoje reglamentuoti lošimų veiklą, leidžiant 
joms veiksmingai reaguoti saugant viešąją tvarką, visuomenę ir vartotojus;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis veiksmų prieš valstybių narių teritorijose 
siūlomus nelegalius lošimus; šiuo klausimu primygtinai ragina Komisiją savo 
numatomose rekomendacijose dėl vartotojų apsaugos ir reklamos paraginti valstybes nares 
imtis vykdymo užtikrinimo priemonių kovojant su nelegalių lošimų pasiūla;

6. patvirtina, kad internetiniai lošimai yra komercinio pobūdžio sporto naudojimo forma, ir, 
kadangi sektorius sparčiai auga pasitelkiant technologines naujoves, valstybėms narėms 
kyla sunkumų vykdant internetinių lošimų sektoriaus kontrolę dėl specifinio interneto 
pobūdžio, todėl kyla vartotojų teisių pažeidimo pavojus, o pats sektorius tapo tyrimų
objektu kovojant su organizuotu nusikalstamumu;
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7. pabrėžia nacionalinių licencijų išdavimo internetinių lošimų operatoriams svarbą; laikosi 
nuomonės, kad atsižvelgiant į tai valstybės narės turi geriausias sąlygas imtis priemonių 
laikantis subsidiarumo principo;

8. mano, kad priimti bendrą Europos Sąjungos lygmens teisės aktą, kuriuo būtų vienodai 
reglamentuojamas visas lošimų sektorius, nederėtų atsižvelgiant į subsidiarumo principą, 
tačiau kai kuriose srityse suderintas Europos masto požiūris, papildantis nacionalinį 
reglamentavimą, neabejotinai suteiktų papildomos naudos, atsižvelgiant į tarpvalstybinį 
internetinių lošimo paslaugų pobūdį;

9. vis dėlto pripažįsta nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, pagal 
kurią pabrėžiama, kad nacionalinės kontrolės priemonės turėtų būti priimamos ir taikomos 
nuosekliai, proporcingai ir nediskriminuojant ir atitikti teisėtus tikslus, kurių siekiama, kad 
būtų apsaugoti vartotojai, viešoji tvarka ir užkirstas kelias sukčiavimui;

10. primena Komisijai, kad siekiant užtikrinti veiksmingą Europos lygmens teisės aktų 
taikymą, būtinas patikimas teisės aktų vykdymo užtikrinimas, todėl reikia nustatyti 
veiksmingas patikras ir taip užtikrinti, kad nacionaliniai internetinius lošimus 
reglamentuojantys teisės aktai atitiktų ES teisę;

11. todėl ragina Komisiją iki šios kadencijos pabaigos užbaigti pažeidimų ir skundų 
nagrinėjimo procedūras, kurių esama daug ir dalis jų pradėtos dar 2007 m., ir imtis 
konkrečių veiksmų tais atvejais, kai šių procedūrų metu nustatomas Sutarties nuostatų 
pažeidimas ir prieštaravimas Teisingumo Teismo praktikai;

12. ragina stiprinti valstybių narių ir nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą, 
pirmiausia atsakomųjų vykdymo užtikrinimo priemonių taikymo ir kovos su pinigų 
plovimu srityje;

13. pripažįsta, kad valstybių narių bendradarbiavimas yra būtinas, tačiau pabrėžia, kad taip pat 
labai svarbu, jog ekspertų grupė lošimų klausimais dirbtų glaudžiai bendradarbiaudama su 
visomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant lošimų sektorių ir vartotojų organizacijas;

14. dar kartą patvirtina savo nuomonę, kad sporto lažybos yra komercinio pobūdžio sporto 
varžybų naudojimo forma, ir rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms kurti 
modelius, kaip apsaugoti sporto varžybas nuo bet kokio neleistino komercinio naudojimo, 
visų pirma pripažįstant sporto organizacijų nuosavybės teises į jų rengiamas varžybas, 
siekiant ne tik užtikrinti sąžiningą finansinę grąžą, kuri būtų naudinga visų lygių 
profesionaliam ir mėgėjų sportui, bet ir stiprinti kovą su susitarimais dėl varžybų baigties;

15. pripažįsta, kad susitarimai dėl varžybų baigties kelia didelį susirūpinimą ir dažnai yra 
susiję su organizuotu nusikalstamumu, kuris kelia didelę grėsmę sporto renginių 
sąžiningumui Europos Sąjungoje; todėl ragina Komisiją stiprinti pagrindinių 
suinteresuotųjų šalių, pavyzdžiui, policijos pajėgų, sporto organizacijų ir lažybų 
organizatorių, bendradarbiavimą siekiant sustiprinti pranešimų apie įtartinus lažybų 
modelius teikimą ir šių modelių tyrimą;

16. ragina Komisiją skatinti sporto renginių ir lažybų organizatorius bei valdžios institucijas 
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nustatyti praktikos kodeksą siekiant parengti sporto renginių sąžiningumui išsaugoti 
būtinus mechanizmus, įskaitant nuostatas dėl šių mechanizmų finansavimo;

17. pažymi, kad, jei būtų sudaromi teisiškai privalomi sporto renginių organizatorių ir 
internetinių lošimų bei lažybų organizatorių susitarimai, būtų lengviau užtikrinti 
darnesnius abiejų šalių santykius, pvz., aiškiai įtvirtinus mechanizmus, reikalingus norint 
užtikrinti sąžiningą žaidimą, nustačius, kokios lažybos leidžiamos, kokios ne, ir numačius 
keitimąsi informacija tarp šalių;

18. mano, kad nuosekli baudžiamųjų sankcijų politika yra būtina europiniam internetinių 
lošimų sektoriaus reglamentavimo metodui, ir šiuo tikslu primygtinai ragina valstybes 
nares užtikrinti, kad nesąžiningas manipuliavimas rezultatais siekiant finansinės ar 
kitokios naudos būtų uždraustas, bet kokią grėsmę varžybų sąžiningumui, įskaitant tas 
varžybas, kurios susijusios su lažybomis, įtvirtinant kaip nusikalstamą veiką; primygtinai 
ragina Komisiją imtis veiksmų ES lygmeniu prieš nereglamentuojamus internetinius 
lošimus ir prisidėti kovojant su susitarimais dėl varžybų baigties;

19. įspėja, kad dėl lošimų gali išsivystyti pavojinga priklausomybė; šią problemą reikėtų 
spręsti visuose pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų siekiant apsaugoti 
vartotojus ir užtikrinti sąžiningumą šioje sporto šakoje;

20. atkreipia dėmesį į Europos Tarybos nuveiktą parengiamąjį darbą, susijusį su preliminariu 
konvencijos dėl kovos su manipuliavimu sporto rezultatais, projektu ir skatina valstybes 
nares paremti šią vertingą iniciatyvą;

21. ragina Komisiją pateikti atrinktų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 
siekiant nustatyti teisinį pagrindą, kuris teisėtam Europos verslui suteiktų teisinį tikrumą ir 
įtvirtintų veiksmingo valstybių narių bendradarbiavimo sistemas vartotojams apsaugoti;

22. pabrėžia, kad, nors tyrimo institucijoms svarbu veiksmingai keistis informacija, siekiant 
užtikrinti sėkmingą teisės aktų vykdymą, kovos su susitarimais dėl varžybų baigties 
veiksmai turi atitikti nacionalinius įstatymus ir ES duomenų apsaugos teisės aktus;

23. ragina Komisiją ir valstybes nares pradėti taikyti veiksmingas informavimo apie 
priklausomybės nuo lošimų pavojų priemones, ypač skirtas jaunimui;

24. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę nustatyti vadinamąjį baltąjį sąrašą, kuris suteiktų 
galimybę vartotojams atskirti Europos licencijuotus lošimų organizatorius nuo ne Europos 
organizatorių;

25. pabrėžia, kad bylos dėl susitarimų dėl varžybų baigties dažnai nagrinėjamos valstybių 
teismuose, taip pat sporto arbitražo teisme ir kad abiem atvejais privaloma laikytis 
Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje nustatytų minimalių tarptautinių 
procesinių standartų;

26. ragina valstybes nares parengti bendrus vienodus europinius elektroninės tapatybės 
patikros standartus; pažymi, kad vienodų internetinių lošimų organizatorių registracijos 
procedūrų nustatymas – tai esminė priemonė siekiant užkirsti kelią dažnesniam neteisėtų 
paslaugų teikimui; todėl reikalauja suderinti patikros ir registracijos procedūras ir 
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užtikrinti didesnį jų veiksmingumą.
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