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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. pozdravlja sporočilo Komisije „Celovitemu evropskemu okviru za spletne igre na srečo 
naproti“ (COM(2012)0596), ki bi prispevalo k zagotovitvi, da bodo imeli potrošniki 
dostop do varnih in ustrezno urejenih spletnih storitev, in meni, da bi morala učinkovita 
ureditev področja spletnih iger na srečo zlasti preprečiti tveganja odvisnosti od iger na 
srečo in zagotoviti pravilno, pravično, odgovorno in pregledno igranje iger na srečo;

2. meni, da bi morala učinkovita pravna ureditev panoge iger na srečo na spletu zlasti:

– usmerjati nagnjenje prebivalcev do igranja iger na srečo z omejevanjem oglaševanja na 
tisto, kar je nujno potrebno za usmerjanje morebitnih igralcev k zakonitem zagotavljanju 
storitev, in z zahtevo, da mora vsakršno oglaševanje spletnih iger na srečo spremljati 
opozorilo o nevarnosti prekomernega ali patološkega igranja na srečo,

– boriti se proti nezakonitem sektorju iger na srečo s krepitvijo tehničnih in pravnih 
instrumentov za prepoznavanje in sankcioniranje nezakonitih ponudnikov ter s 
spodbujanjem zakonite ponudbe visoko kakovostnih iger na srečo,

– zagotavljati učinkovito zaščito igralcev, pri čemer bi morali posebno pozornost nameniti 
ranljivim skupinam, zlasti mladim;

3. poudarja, da so spletne igre na srečo gospodarska dejavnost, za katero ne morejo dosledno 
veljati pravila notranjega trga glede svobode ustanavljanja in opravljanja storitev; 
poudarja, da imajo države članice v skladu z evropsko zakonodajo o notranjem trgu, 
načeli pogodb EU in sodno prakso Sodišča Evropske unije pravico urejati in nadzorovati 
svoj trg iger na srečo, zlasti zaradi zagotavljanja javnega reda;

4. opozarja, da bi morale države članice zaradi svojih zgodovinskih, družbenih in kulturnih 
dejavnikov ohraniti samostojnost pri urejanju iger na srečo na svojem ozemlju, tako da se 
bodo lahko učinkovito odzivale na področju varstva javnega reda, družbe in potrošnikov;

5. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe zoper nezakonite igre na srečo, ki 
se ponujajo na ozemlju držav članic; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj v svojih 
načrtovanih priporočilih o varstvu potrošnikov in oglaševanju pozove države članice k 
sprejetju izvršilnih ukrepov proti ponujanju nezakonitih iger na srečo;

6. potrjuje, da so spletne igre na srečo oblika komercialne uporabe športa in da se države 
članice, medtem ko sektor spletnih iger na srečo nenehno raste in se prilagaja tehnološkim 
inovacijam, srečujejo s težavami pri nadzoru tega sektorja zaradi posebne narave 
interneta, zaradi česar nastaja tveganje kršitve pravic potrošnikov in izvedbe preiskav v 
tem sektorju v okviru boja proti organiziranemu kriminalu;

7. poudarja, kako pomembne so nacionalne licence za ponudnike spletnih iger na srečo; 
meni, da je v skladu z načelom subsidiarnosti najbolj ustrezno, da na tem področju 
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ukrepajo države članice;

8. meni, da enotni evropski pravni akt, ki enotno ureja celotni sektor spletnih iger na srečo, 
ne bi bil ustrezen zaradi pomislekov glede subsidiarnosti, vendar meni, da bi usklajen 
evropski pristop v kombinaciji z nacionalno ureditvijo na nekaterih področjih zaradi 
čezmejne narave spletnih iger na srečo nedvomno zagotovil dodano vrednost;

9. vendar priznava dosledno sodno prakso Sodišča Evropske unije, v kateri je poudarjeno, da 
je treba nadzor na nacionalni ravni uvesti in izvajati na dosleden, sorazmeren in 
nediskriminatoren način ter v skladu z zastavljenimi zakonitimi cilji glede varstva 
potrošnikov in javnega reda ter preprečevanja goljufij;

10. opominja Komisijo, da je za zagotovitev učinkovitega izvajanja evropske zakonodaje 
potrebno strogo izvrševanje in da je treba zato vzpostaviti učinkovita preverjanja 
skladnosti nacionalne zakonodaje na področju spletnih iger na srečo z zakonodajo EU;

11. zato poziva Komisijo, naj pred koncem tekočega mandata zaključi številne postopke za 
ugotavljanje kršitev in pritožbene postopke, saj so se nekateri začeli že leta 2007, in 
sprejme konkretne ukrepe, če ti postopki kršijo pogodbo in sodno prakso Sodišča 
Evropske unije;

12. poziva k okrepljenemu sodelovanju med državami članicami in nacionalnimi organi, zlasti 
pri odzivnih izvršilnih ukrepih in preprečevanju pranja denarja;

13. priznava, da je sodelovanje med državami članicami bistvenega pomena, vendar poudarja, 
da je zelo pomembno tudi, da strokovna skupina za igre na srečo tesno sodeluje z vsemi 
zainteresiranimi stranmi, tudi s sektorjem iger na srečo in potrošniškimi organizacijami;

14. potrjuje svoje stališče, da so športne stave oblika komercialne uporabe športnih 
tekmovanj, in priporoča, naj Komisija in države članice razvijejo modele za zaščito 
športnih tekmovanj pred nepooblaščenimi komercialnimi oblikami uporabe, zlasti s 
priznanjem lastninske pravice športnih organizacij do tekmovanj, ki jih organizirajo, ne le 
zato, da bi se zagotovil pravičen finančni donos v korist vseh ravni poklicnega in 
amaterskega športa, temveč tudi zaradi okrepitve boja proti vnaprej dogovorjenim izidom
tekem;

15. priznava, da je prirejanje izidov tekem zelo zaskrbljujoče in pogosto povezano z 
organiziranim kriminalom, ki močno ogroža integriteto športa v Evropski uniji; zato 
poziva Komisijo, naj okrepi sodelovanje med glavnimi zainteresiranimi stranmi, kot so 
policija, športni organi in ponudniki športnih stav, da bi se okrepilo poročanje o sumljivih 
stavnih vzorcih in njihovo preiskovanje;

16. poziva Komisijo, naj spodbudi organizatorje športnih prireditev, ponudnike športnih stav 
in javne organe k oblikovanju kodeksa ravnanja, da bi razvili mehanizme, potrebne za 
ohranjanje integritete športa, vključno z določbami v zvezi s financiranjem teh 
mehanizmov;

17. poudarja, da bi sklenitev pravno zavezujočih sporazumov med organizatorji športnih 
dogodkov ter ponudniki spletnih iger na srečo in stav olajšala zagotovitev bolj 
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uravnoteženega razmerja med njimi, na primer z jasnim oblikovanjem mehanizmov, 
potrebnih za zagotavljanje poštene igre, pri čemer je treba določiti, katere vrste stav so 
dopustne in katere ne, in zagotoviti izmenjavo informacij med stranmi;

18. meni, da je dosledna politika na področju kazenskih sankcij bistvena za vseevropski 
pristop k ureditvi spletnih iger na srečo, zato poziva države članice, naj zagotovijo 
prepoved goljufivega prirejanja izidov tekem zaradi finančne ali druge koristi, tako da kot 
kaznivo dejanje opredelijo vsako grožnjo za integriteto tekmovanj, vključno z grožnjami, 
povezanimi s stavami; poziva Komisijo, da na ravni EU ukrepa proti nereguliranim 
spletnim igram na srečo in podpira boj proti prirejanju izidov tekem;

19. opozarja, da lahko igre na srečo povzročijo nevarno zasvojenost, to pa je vprašanje, ki bi 
ga bilo treba obravnavati v katerem koli zakonodajnem predlogu, da bi zaščitili potrošnike 
in integriteto te oblike športa;

20. je seznanjen s pripravljalnim delom Sveta Evrope v zvezi s predhodnim osnutkom 
konvencije o boju proti prirejanju izidov športnih dogodkov in spodbuja države članice, 
naj podprejo to dragoceno pobudo;

21. Komisijo poziva, naj pripravi izbrane zakonodajne predloge za vzpostavitev 
zakonodajnega okvira, ki bo ustvaril pravno gotovost za zakonita evropska podjetja, ter 
učinkovite programe sodelovanja med državami članicami, s čimer bi zagotovili varstvo 
potrošnikov.

22. poudarja, da je učinkovita izmenjava informacij med preiskovalnimi organi sicer 
pomembna za izvajanje učinkovitega kazenskega pregona, vendar morajo biti ukrepi za 
boj proti prirejanju izidov tekem v skladu z nacionalnimi in evropskimi zakoni in predpisi 
na področju varstva podatkov;

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

24. poziva Komisijo, naj razmisli o uvedbi „belega seznama“, ki bi potrošnikom omogočil 
razlikovanje med evropskimi ponudniki z dovoljenjem in neevropskimi ponudniki;

25. poudarja, da so za postopke v zvezi z domnevnim prirejanjem izidov tekem pogosto 
pristojna javna sodišča in športna arbitražna sodišča in da je treba v obeh primerih 
upoštevati mednarodne minimalne postopkovne standarde, določene v členu 6 Evropske 
konvencije o človekovih pravicah;

26. poziva države članice, naj razvijejo enotne evropske standarde za storitve elektronske 
identifikacije; poudarja, da je vzpostavitev enotnih postopkov registracije za ponudnike 
spletnih iger na srečo bistvena za preprečevanje nadaljnjega širjenja nezakonitih storitev; 
zato poziva, da se zagotovijo skladni in učinkovitejši postopki preverjanja in registracije.
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