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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, buvęs lošėjas, prašo pagalbos ES užkertant kelią azartiniams lošimams. 
Jis trumpai aprašo, kaip dėl savo priklausomybės nuo lošimo jis prarado dvi šeimas, neteko 
teisės globoti savo tris vaikus ir jo asmeninis gyvenimas tapo tikra tragedija. Dabar peticijos 
pateikėjas ir jo partneris lankosi mokyklose, kur vaikams pasakoja savo gyvenimo istorijas 
siekdami sulaikyti vaikus nuo patekimo į tuos pačius spąstus. Jis prašo ES reglamentuoti šią 
sritį ir užkirsti kelią žmonių gyvenimų žlugimui, kaip atsitiko jam.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Šioje srityje nesant Sąjungos lygmens teisės aktų Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
nuosekliai teigė, kad „valstybės narės gali nekliudomos nustatyti savo politikos azartinių 
lošimų srityje tikslus pagal savo vertybių sistemą ir, jei reikia, tiksliai apibrėžti siektiną 
apsaugos lygį“1.

Europos Parlamentas atmetė ES masto sektorinį azartinių lošimų reglamentą2, nes valstybėms 

                                               
1 Byla C-203/08 Sporting Exchange (27 punktas).
2 2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl internetinių lošimų vidaus rinkoje 
(2011/2084(INI)), pirmiausia žr. 9 dalį.
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narėms būdingos skirtingos tradicijos ir kultūros. Nepaisant to, remdamasi 2011 m. lapkričio 
15 d. Europos Parlamento rezoliucija1, Komisija aiškinosi su teisėkūra nesusijusius būdus 
Sąjungos lygmeniu išspręsti priklausomybės nuo azartinių lošimų problemą. 2012 m. spalio 
23 d. priimtame Komisijos komunikate „Kompleksiškos europinės internetinių lošimų 
sistemos kūrimas“2 išdėstomos tam tikros iniciatyvos siekiant bendro tikslo – keistis gerąja 
internetinių lošimų reglamentavimo patirtimi ir skatinti valstybes nares bendradarbiauti 
tarpusavyje. Komisija aktyviai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir, prireikus, su 
pramonės atstovais, kad šie veiksmai būtų įgyvendinti. Be kitų priemonių, Komisija netrukus 
priims dvi rekomendacijas siekdama suteikti azartinių lošimų paslaugų vartotojams aukšto 
lygio bendrą apsaugą, įskaitant vaikų apsaugą, ir užtikrinti, kad azartinių lošimų reklama būtų 
socialiai atsakinga.

Be to, siekiant geriau suprasti priklausomybės nuo azartinių lošimų problemą, reikia atlikti 
tyrimus. Pagal Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją 
bendrąją programą Komisija bendrai finansuoja penkerių metų tarpdisciplininį projektą 
„Priklausomybė ir gyvenimo būdai šiuolaikinėje Europoje. Požiūrio į priklausomybę keitimo 
projektas“ (angl. ALICE RAP). 2011 m. balandžio 1 d. pradėtas įgyvendinti projektas padės 
diskutuoti apie dabartines normas ir būsimus priklausomybės padarinius Europoje per 
ateinančius dvidešimt metų. Tai apima nuodugnią daugiaaspektę priklausomybės nuo 
azartinių lošimų analizę, kurios svarbiausių rezultatų tikimasi 2014 m.

Išvada

Komisija yra įsipareigojusi remti valstybių narių pastangas kovoti su priklausomybe nuo 
azartinių lošimų. 2012 m. komunikate dėl internetinių lošimų ji išdėsto tam tikrus konkrečius 
veiksmus, kuriais bus sustiprinti valstybių narių gebėjimai spręsti šią problemą.“

                                               
1 Europos Parlamento rezoliucija, op. cit., pirmiausia žr. 15 dalį.
2 COM(2012) 596 final.


