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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. poudarja, da so spletne igre na srečo posebna gospodarska dejavnost, za katero ne morejo 
dosledno veljati pravila notranjega trga glede svobode ustanavljanja in zagotavljanja 
storitev; poudarja, da imajo države članice v skladu z evropsko zakonodajo o notranjem 
trgu pravico urejati in nadzorovati svoj trg iger na srečo;

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

4. 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 
nediskriminativen način;

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

6. ponovno 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 se zagotovi pravičen finančni donos v korist vseh ravni poklicnega in 
amaterskega športa, temveč tudi zaradi okrepitve boja proti vnaprej dogovorjenim izidom 
tekem;

7. meni, da je približevanje kazenskih sankcij bistveno za vseevropski pristop k ureditvi 
spletnih iger na srečo, zato poziva Komisijo, naj preuči ustreznost predložitve 
zakonodajnih predlogov za vzpostavitev minimalnih pravil na ravni EU, s katerimi bi 
opredelili kazniva dejanja in sankcije za neregulirano igranje spletnih iger na srečo ter boj 
proti prirejanju izidov tekem in s tem povezanim kaznivim dejanjem;

8. Komisijo poziva, naj pripravi izbrane zakonodajne predloge za vzpostavitev 
zakonodajnega okvira, ki bo ustvaril pravno gotovost za zakonita evropska podjetja in 
zaščitil potrošnike.


