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valstspiederīgais Petr Kohout, par atkarības pārtraukšanu, azartspēļu 
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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs — bijušais azartspēļu spēlētājs — lūdz ES palīdzību azartspēļu 
apturēšanai. Viņš īsumā apraksta, kā viņa atkarība izpostīja viņa divas ģimenes, kā tās dēļ tika 
zaudēta aprūpe pār viņa trim bērniem un kā tā radīja īstu traģēdiju viņa personīgajā dzīvē. 
Tagad viņš un viņa partnere iet uz skolām un stāsta savu dzīves stāstu bērniem, lai atturētu tos 
no nonākšanas līdzīgā situācijā. Viņš lūdz ES regulēt šo jomu un atturēt cilvēkus no savas 
dzīves izpostīšanas, kā tas notika ar viņu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Tā kā Eiropas Savienības līmenī nepastāv tiesību akti šajā jomā, Eiropas Savienības Tiesa 
konsekventi uzskata, ka „dalībvalstis saskaņā ar savu vērtību skalu var brīvi noteikt savas 
politikas mērķus azartspēļu jomā un vajadzības gadījumā precīzi definēt nepieciešamo 
aizsardzības līmeni”.1

Eiropas Parlaments, pamatojoties uz dažādajām tradīcijām un kultūrām, kas pastāv 
dalībvalstīs, ir noraidījis iespēju Eiropas Savienības mērogā izveidot noteiktu azartspēļu 
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Lieta C-203/08 Sporting Exchange (28. punkts).
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nozares regulējumu.1 Tomēr saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. novembra 
rezolūciju2 Komisija ir izpētījusi ar tiesību aktiem nesaistītus līdzekļus azartspēļu atkarības 
problēmas risināšanai Eiropas Savienībā. 2012. gada 23. oktobrī pieņemtajā Komisijas 
paziņojumā „Ceļā uz visaptverošu Eiropas regulējumu tiešsaistes azartspēlēm”3 ir noteikta 
virkne iniciatīvu, kuru vispārējais mērķis ir apmainīties ar pozitīvo pieredzi tiešsaistes 
azartspēļu regulējumā un veicināt sadarbību starp dalībvalstīm. Komisija aktīvi sadarbojas ar 
dalībvalstīm, kā arī — attiecīgos gadījumos — ar nozares pārstāvjiem, lai īstenotu šīs 
iniciatīvas. Līdzās citiem pasākumiem Komisija drīzumā pieņems divus ieteikumus, kuru 
mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa vispārējo aizsardzību azartspēļu pakalpojumu patērētājiem, 
tostarp bērnu aizsardzību, un nodrošināt, ka azartspēļu reklamēšana ir sociāli atbildīga. 

Turklāt ir nepieciešama izpēte, lai labāk izprastu azartspēļu atkarības problēmu. Saskaņā ar 
7. pamatprogrammu pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai Komisija līdzfinansē piecu gadu 
starpdisciplīnu projektu „Atkarība un dzīvesveids mūsdienu Eiropā — atkarību regulējuma 
pārveidošana” (ALICE RAP). Projekts, kurš tika aizsākts 2011. gada 1. aprīlī, veicinās 
diskusijas par spēkā esošajiem normatīviem un turpmāko ar atkarību saistīto ietekmi Eiropā 
nākamo divdesmit gadu laikā. Tas ietver precīzu un daudzpusīgu azartspēļu atkarības izpēti, 
kuras galvenie rezultāti gaidāmi 2014. gadā.

Secinājums

Komisija ir apņēmusies atbalstīt dalībvalstis to azartspēļu atkarības apkarošanas centienos. 
Savā 2012. gada paziņojumā par tiešsaistes azartspēlēm tā noteica virkni konkrētu pasākumu, 
kas uzlabos dalībvalstu spēju risināt šo problēmu.
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Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. novembra rezolūcija par tiešsaistes azartspēlēm iekšējā tirgū 
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