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ET

ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt selle üle, et esitleti komisjoni teatist „Interneti hasartmängusid 
käsitleva tervikliku Euroopa raamistiku suunas” (COM(2012)0956), mis on samm edasi 
tarbijate turvalise ja nõuetekohaselt reguleeritud internetiteenustele ligipääsu tagamisel, 
ning on seisukohal, et interneti hasartmängusektor peaks erilist tähelepanu pöörama 
hasartmängusõltuvuse ohu ennetamisele ja tagama hasartmängude nõuetekohase, ausa, 
vastutustundliku ja läbipaistva läbiviimise;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et interneti hasartmängud kujutavad endast erilist laadi 
majandustegevust, millele ei saa täielikult kohaldada siseturu eeskirju, st 
asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust; rõhutab, et liikmesriikidel on õigus 
reguleerida ja kontrollida oma hasartmänguturge kooskõlas Euroopa siseturu 
õigusaktidega;

3. rõhutab riiklike litsentside tähtsust interneti hasartmänguettevõtjate jaoks; on seisukohal, 
et subsidiaarsuse põhimõtte järgi on kõige asjakohasem, kui küsimusega tegelevad 
liikmesriigid;

4. tunnustab samas Euroopa Liidu Kohtu järjekindlat kohtupraktikat, milles rõhutatakse, et 
riiklike ametivõimude poolset kontrolli tuleb jõustada ja rakendada järjekindlalt, 
proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt;

5. nõuab tugevamat koostööd liikmesriikide ja riiklike ametiasutuste vahel, eriti tulemuslike 
rakendusmeetmete ja rahapesu ennetamise osas;

6. kinnitab taas oma seisukohta, et spordikihlveod on üks spordivõistluste kaubanduslikel 
eesmärkidel kasutamise vorme, ning soovitab Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel 
töötada välja viisid spordivõistluste kaitsmiseks, et neid ei kasutataks kaubanduslikel 
eesmärkidel ilma loata, ning eelkõige tunnustada spordiasutuste omandiõigusi, mitte 
üksnes selleks, et tagada õiglane rahaline tulu elukutselise ja harrastusspordi kõigil 
tasanditel, vaid ka tõhusamaks võitluseks tulemuste kokkuleppimise vastu;

7. on arvamusel, et interneti hasartmängude sektori üleeuroopalise reguleerimise seisukohalt 
on kriminaalkaristuste ühtlustamine väga tähtis, mistõttu kutsub Euroopa Komisjoni üles 
kaaluma, kas oleks asjakohane esitada ELi tasandil seadusandlikud ettepanekud, et 
kehtestada miinimumeeskirjad kuritegude määratlemise ja karistuste määramise kohta 
seoses reguleerimata hasartmängude korraldamisega internetis, samuti tulemuste 
kokkuleppimise vastase võitluse osas ning eelmainituga seotud kuritegude osas;

8. kutsub komisjoni üles esitama sisukaid seadusandlikke ettepanekuid, et töötada välja 
õiguslik raamistik, mille abil saaks luua õiguskindluse seaduslikele Euroopa ettevõtjatele 
ja kaitsta tarbijaid.


