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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. pažymi, kad internetiniai lošimai yra ypatingo pobūdžio ekonominė veikla, kuriai negali 
būti visapusiškai taikomos vidaus rinkos taisyklės, būtent įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas taisyklės; pabrėžia, kad valstybės narės turi teisę pagal Europos vidaus 
rinkos teisės aktus reglamentuoti ir kontroliuoti savo lošimų rinkas;

3. pabrėžia nacionalinių licencijų išdavimo internetinių lošimų operatoriams svarbą; laikosi 
nuomonės, kad atsižvelgiant į tai valstybės narės turi geriausias sąlygas imtis priemonių 
laikantis subsidiarumo principo;

4. vis dėlto pripažįsta nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, kurioje 
pabrėžiama, kad nacionalinės kontrolės priemonės turėtų būti priimamos ir taikomos 
nuosekliai, proporcingai ir nediskriminuojant;

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

6. dar kartą patvirtina, kad sporto lažybos yra sporto varžybų komercinio naudojimo forma, 
ir rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms apsaugoti sporto varžybas nuo bet kokio 
neleistino komercinio naudojimo, visų pirma pripažįstant sporto įstaigų nuosavybės teises 
į jų rengiamas varžybas, siekiant ne tik gauti nemažą finansinę grąžą, kuri būtų naudinga 
visų lygių profesionaliam ir mėgėjų sportui, bet ir stiprinti kovą su susitarimu dėl varžybų 
baigties;

7. mano, kad baudžiamųjų sankcijų derinimas yra būtinas europiniam internetinių lošimų 
sektoriaus reglamentavimo metodui, ir šiuo tikslu ragina Komisiją išnagrinėti, ar tinkama 
teikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, siekiant ES lygmeniu nustatyti 
būtiniausias taisykles dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų, susijusių su nereguliuojamais 
internetiniais lošimais, nustatymo ir kovos su susitarimu dėl varžybų baigties bei su tuo 
susijusių nusikaltimų;

8. ragina Komisiją pateikti atrinktų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 
siekiant užtikrinti teisinę sistemą, kuri teisėtam Europos verslui sukurtų teisinį tikrumą ir 
gintų vartotojus.


