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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, novērstu, jo īpaši, ar 
azartspēlēm saistītu atkarības risku un nodrošinātu pienācīgu, godīgu, atbildīgu un 
pārredzamu azartspēļu darbību;

2. norāda, ka tiešsaistes azartspēles ir īpaša veida saimnieciska darbība, kurai nevar pilnībā 
piemērot iekšējā tirgus noteikumus, proti, dibinājumbrīvību un pakalpojumu sniegšanas 
brīvību; uzsver, ka dalībvalstīm ir tiesības regulēt un uzraudzīt savus azartspēļu tirgus 
saskaņā ar Eiropas iekšējā tirgus noteikumiem;

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

4. tomēr atzīst Eiropas Savienības Tiesas konsekvento praksi, uzsverot, ka saskaņoti, 
proporcionāli un bez diskriminācijas jāīsteno un jāveic valsts kontroles;

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

6. 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 iepriekšēju pasūtīšanu;

7. uzskata, ka kriminālsodu saskaņošana ir būtiska Eiropas mēroga pieejai, kas regulē 
tiešsaistes spēļu nozari, un tādēļ aicina Komisiju pārbaudīt, vai vajadzētu iesniegt tiesību 
aktu priekšlikumus, lai izveidotu minimuma noteikumus par noziedzīgu nodarījumu 
definēšanu un sankcijām attiecībā uz nereglamentētām tiešsaistes azartspēlēm un cīņu pret 
spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu, un ar saistīto iespējamo noziedzību ES līmenī;

8. aicina Komisiju iesniegt izraudzītus tiesību aktu priekšlikumus, lai nodrošinātu tiesisko 
regulējumu, kas radītu juridisko noteiktību likumīgai Eiropas uzņēmējdarbībai un 
aizsargātu patērētājus.


