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IEROSINĀJUMI

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

1. pauž atzinību par Komisijas paziņojumu „Ceļā uz visaptverošu Eiropas regulējumu 
tiešsaistes azartspēlēm” (COM(2012)0956), uzskatot to par soli, kas nodrošinātu 
patērētājiem piekļuvi drošiem un atbilstīgi regulētiem tiešsaistes pakalpojumiem, un 
uzskata, ka efektīvs tiešsaistes azartspēļu nozares regulējums jo īpaši novērstu azartspēļu 
atkarības risku un nodrošinātu pienācīgu, godīgu, atbildīgu un pārredzamu azartspēļu 
darbību;

2. uzskata, ka tiešsaistes azartspēļu nozares efektīvam regulējumam būtu jo īpaši

– jāvirza iedzīvotāju dabiskā tieksme spēlēt, atļaujot reklamēšanu tikai tādā līmenī, kāds 
tiešām nepieciešams, lai novirzītu iespējamos spēlmaņus uz legāli sniegtiem 
pakalpojumiem, un nosakot prasību visās tiešsaistes azartspēļu reklāmās sistemātiski 
iekļaut brīdinājumu par pārmērīgu aizraušanos ar azartspēlēm vai azartspēļu atkarību,

– jāapkaro nelikumīgo azartspēļu nozare, stiprinot tehniskos un juridiskos instrumentus 
nelegālo operatoru identificēšanai un sodīšanai un veicinot augstas kvalitātes azartspēļu 
pakalpojumu likumīgu sniegšanu, un

– jānodrošina efektīva spēlmaņu aizsardzība, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātām 
grupām, jo īpaši jauniešiem;

3. norāda, ka tiešsaistes azartspēles ir tāda saimnieciska darbība, kurai nevar pilnībā 
piemērot iekšējā tirgus noteikumus, proti, brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu 
sniegšanas brīvību; uzsver, ka saskaņā ar tiesību aktiem par Eiropas iekšējo tirgu, ES 
Līgumu principiem un EST judikatūru dalībvalstīm ir tiesības regulēt un uzraudzīt savus 
azartspēļu tirgus, jo īpaši — sabiedriskās kārtības labad;

4. atgādina, ka, tā kā katrai dalībvalstij ir savi raksturīgie vēstures, sociālie un kultūras 
faktori, tām būtu jāturpina pašām regulēt azartspēļu darbību savā teritorijā un tādējādi, 
efektīvi reaģējot, aizsargāt sabiedrisko kārtību, sabiedrību un patērētājus;

5. prasa Komisijai un dalībvalstīm rīkoties, lai apkarotu nelegālus azartspēļu piedāvājumus, 
kuru izcelsme ir dalībvalstu teritorijā; šajā saistībā mudina Komisiju tās plānotajos 
ieteikumos par patērētāju aizsardzību un reklāmu aicināt dalībvalstis vērst izpildes 
pasākumus pret nelegālu azartspēļu piedāvājumiem;

6. apstiprina, ka tiešsaistes azartspēles ir viens no sporta komerciālas izmantošanas veidiem 
un ka, tā kā šī nozare ar tehnoloģisko jaunievedumu palīdzību arvien paplašinās, interneta 
specifikas dēļ dalībvalstīm ir grūti kontrolēt tiešsaistes azartspēļu nozari, līdz ar to rodas 
risks, ka tiek pārkāptas patērētāju tiesības un ka šī nozare tiek pakļauta izmeklēšanai 
saistībā ar cīņu pret organizēto noziedzību;

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

8. uzskata, ka vienots Eiropas tiesību akts, kas vienādi regulētu visu azartspēļu nozari, 
nebūtu piemērots subsidiaritātes apsvērumu dēļ, tomēr uzskata, ka dažās jomās 
piemērojama saskaņota Eiropas pieeja papildus valsts noteikumiem nepārprotami sniegtu 
pievienoto vērtību, ņemot vērā tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu pārrobežu darbību;

9. tomēr atzīst Eiropas Savienības Tiesas konsekvento judikatūru, kurā uzsvērts, ka 
konsekventi, proporcionāli un bez diskriminācijas jāīsteno un jāveic valsts kontroles un ka 
tām jāatbilst juridiskajiem mērķiem aizsargāt patērētājus un sabiedrisko kārtību un novērst 
krāpšanu;

10. atgādina Komisijai, ka, lai nodrošinātu Eiropas tiesību aktu efektīvu piemērošanu, būtiski 
svarīga ir stingra izpilde un ka tāpēc ir jāievieš efektīvas pārbaudes, lai nodrošinātu valsts 
tiesību aktu par tiešsaistes azartspēlēm atbilstību ES tiesību aktiem;

11. tāpēc mudina Komisiju līdz pašreizējā pilnvaru termiņa beigām pabeigt izskatīt daudzās 
pārkāpuma procedūras un sūdzības, no kurām dažas tika sāktas 2007. gadā, un konkrēti 
rīkoties gadījumos, kad šīs procedūras pārkāpj Līgumu un Tiesas judikatūru;

12. prasa nostiprināt sadarbību starp dalībvalstīm un to iestādēm, jo īpaši attiecībā uz 
attiecīgiem izpildes pasākumiem un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu;

13. atzīst, ka dalībvalstu savstarpējā sadarbība ir būtiska, tomēr uzsver, ka ļoti svarīga ir arī 
ekspertu grupas azartspēļu jautājumā cieša sadarbība ar visām ieinteresētajām personām, 
tostarp azartspēļu nozares pārstāvjiem un patērētāju organizācijām;

14. vēlreiz apstiprina savu nostāju, ka sporta derības ir sporta sacensību komerciāla 
izmantošana, un iesaka Komisijai un dalībvalstīm izstrādāt shēmas, lai aizsargātu sporta 
sacensības no jebkādas neatļautas komerciālas izmantošanas, jo īpaši atzīstot sporta 
organizāciju īpašumtiesības uz to organizētajām sacensībām, lai nodrošinātu ne tikai 
taisnīgus ienākumus visos profesionālā sporta un amatiersporta līmeņos, bet arī 
pastiprinātu cīņu pret spēļu rezultātu sarunāšanu;

15. atzīst, ka spēļu rezultātu sarunāšana rada nopietnas bažas un bieži ir saistīta ar organizēto 
noziedzību, kas būtiski apdraud sporta integritāti Eiropas Savienībā; tāpēc aicina Komisiju 
pastiprināt sadarbību starp galvenajām ieinteresētajām pusēm, piemēram, policiju, sporta 
organizācijām un derību operatoriem, lai uzlabotu ziņošanu par aizdomīgām derību 
tendencēm un to izmeklēšanu;

16. aicina Komisiju mudināt sporta pasākumu organizatorus, derību operatorus un publiskās 
iestādes izstrādāt prakses kodeksu, lai izveidotu mehānismus, kas nepieciešami sporta 
integritātes saglabāšanai, tostarp noteikumus par šo mehānismu finansēšanu;

17. norāda, ka juridiski saistošas vienošanās starp sporta sacensību organizatoriem un 
tiešsaistes azartspēļu un derību operatoriem palīdzētu nodrošināt līdzsvarotākas attiecības 
starp abām pusēm, piemēram, skaidri nosakot mehānismus, kas nepieciešami integritātes 
panākšanai, nosakot, kuri derību veidi ir atļauti vai nav atļauti, un veicot informācijas 
apmaiņu starp pusēm;
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18. uzskata, ka konsekventa kriminālsodu politika ir būtiska Eiropas mēroga pieejai, kas 
regulē tiešsaistes azartspēļu nozari, un tādēļ mudina dalībvalstis noteikt, ka jebkurš drauds 
sacensību, tostarp ar derībām saistītu sacensību, integritātei ir noziedzīgs nodarījums, un 
tādējādi nodrošināt rezultātu krāpnieciskas viltošanas finansiāla vai cita labuma gūšanai 
aizliegumu; mudina Komisiju rīkoties ES mērogā, vēršoties pret neregulētu tiešsaistes 
azartspēļu darbību, un atbalstīt cīņu pret spēļu rezultātu sarunāšanu;

19. brīdina par to, ka azartspēles var radīt bīstamu atkarību, kam būtu jāpievērš uzmanība 
visos tiesību aktu priekšlikumos patērētāju labā un lai nodrošinātu šā sporta veida 
integritāti;

20. ņem vērā Eiropas Padomes veiktos sagatavošanās darbus attiecībā uz provizorisko 
konvencijas projektu par mahināciju novēršanu sporta pasākumos un mudina dalībvalstis 
atbalstīt šo vērtīgo iniciatīvu;

21. aicina Komisiju iesniegt izraudzītus tiesību aktu priekšlikumus, lai nodrošinātu tiesisko 
regulējumu, kas radītu juridisko noteiktību likumīgai Eiropas uzņēmējdarbībai un 
efektīvas dalībvalstu savstarpējās sadarbības shēmas, lai nodrošinātu patērētāju 
aizsardzību;

22. uzsver, ka, lai gan veiksmīgas tiesībaizsardzības nodrošināšanai ir svarīga efektīvā 
informācijas apmaiņa starp izmeklēšanas struktūrām, cīņai pret spēļu rezultātu sarunāšanu 
jāatbilst valsts un Eiropas tiesību aktiem un noteikumiem par datu aizsardzību;

23. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest efektīvus pasākumus, lai uzlabotu izpratni par 
azartspēļu atkarības riskiem, jo īpaši pievēršoties jauniešiem;

24. aicina Eiropas Komisiju apsvērt „baltā saraksta” ieviešanu, kas ļautu patērētājam atšķirt 
licencētus Eiropas operatorus no operatoriem, kas nav Eiropas operatori;

25. uzsver, ka lietas par spēļu rezultātu iespējamu sarunāšanu bieži tiek izskatītas atklātās 
tiesas sēdēs, kā arī sporta arbitrāžas tiesās un ka abās procedūrās jāievēro starptautisko 
procesuālo standartu minimums, kas norādīts Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā;

26. aicina dalībvalstis izstrādāt vienādus un visā Eiropā kopējus standartus par tiešsaistes 
elektroniskās identitātes pārbaudes pakalpojumiem; norāda, ka tiešsaistes azartspēļu 
operatoru vienotu reģistrācijas procedūru izveidei ir svarīga nozīme nelegālu pakalpojumu 
turpmāka pieauguma novēršanai; tāpēc prasa saskaņot un padarīt efektīvākas pārbaudes 
un reģistrācijas procedūras.
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