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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

interneti hasartmängude kohta siseturul
(2011/2084(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 24. märts 2011. aasta teatist „Roheline raamat interneti 
hasartmängude kohta siseturul” (KOM(2011)0128),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 51, 52 ja 56,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu praktikat selles küsimuses1,

– võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2010. aasta järeldusi ning nõukogu eesistujate 
Prantsusmaa, Rootsi, Hispaania ja Ungari eduaruandeid hasartmängude ja kihlvedude 
raamistiku kohta ELi liikmesriikides,

– võttes arvesse oma 10. märtsi 2009. aasta resolutsiooni online-hasartmängude aususe 
kohta2,

– võttes arvesse oma 8. mai 2008. aasta resolutsiooni spordi valge raamatu kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 
2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate 
õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, 
mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid 
siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja 

1 Eriti otsuseid järgmistes kohtuasjades: Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), Läärä 1999 (C-
124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), 
Fixtures Marketing Ltd v OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd v Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), 
Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), 
Placanica jt 2007 (C-338/04, C-359/04 and C-360/04), Kommission v Italien 2007 (C-206/04), Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting Exchange 2010 (C-203/08), 
Sjöberg ja Gerdin 2010 (C-447/08 ja C-448/08), Markus Stoß jt 2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, 
C-409/07 ja C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08) ning Engelmann 2010 (C-64/08). 
2 ELT C 87E, 1.4.2010, lk 30.
3 ELT C 271E, 12.11.2009, lk 51.
4 ELT L 95, 15.4.2010, lk 1.
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nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/20041,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiivi 97/7/EÜ 
tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 
2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise 
vältimise kohta3,

– võttes arvesse komisjoni 6. juuni 2011. aasta teatist „Võitlus korruptsiooniga Euroopa 
Liidus”,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 
95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 
2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris5,

– võttes arvesse komisjoni 18. jaanuari 2011. aasta teatist „Euroopa mõõtme arendamine 
spordis”,

– võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb 
ühist käibemaksusüsteemi6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul7,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta 
siseturul8,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (A7–0342/2011),

A. arvestades, et interneti hasartmängude turg kasvab pidevalt, teataval määral väljaspool 

1 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.
2 EÜT L 144, 4.6.1997, lk 19.
3 ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.
4 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
5 EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.
6 ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.
7 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
8 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
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nende kodanike valitsuse kontrolli, kellele selliseid hasartmänguteenuseid pakutakse, ja 
arvestades, et see sektor ei ole turg nagu iga teine, sest sellega kaasnevad riskid, mis 
toovad päevakorda tarbijate kaitse ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse;

B. arvestades, et mis puudutab subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamist, siis puudub 
konkreetne, interneti hasartmänge reguleeriv Euroopa õigusakt;

C. arvestades, et hasartmänguteenuseid käsitletakse mitmetes ELi õigusaktides, nagu näiteks 
audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, ebaausate kaubandustavade direktiiv, 
kaugmüügidirektiiv, rahapesuvastane direktiiv, andmekaitsedirektiiv, eraelu puutumatust 
ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv ning ühise käibemaksusüsteemi direktiiv;

D. arvestades, et hasartmängusektorit reguleeritakse eri liikmesriikides erinevalt ning seetõttu 
on reguleeritud pakkujate jaoks seadusliku piiriülese hasartmänguteenuse osutamine 
raske, kuid reguleerijate jaoks on tarbijate kaitse ning võitlus ebaseaduslike interneti 
hasartmängudega ja nendega seotud võimaliku kuritegevusega ELi tasandil samuti raske;

E. arvestades, et Euroopa lähenemisviisi lisandväärtus võitluses kuritegevuse ja pettusega, 
eriti spordi tervikluse, mängijate ja tarbijate kaitseks, on eriti märkimisväärne;

F. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikkel 56 tagab teenuste vaba liikumise, kuid 
interneti hasartmängud ei ole oma erilise olemuse tõttu hõlmatud e-kaubanduse, teenuste 
ja tarbijaõiguste direktiiviga;

G. arvestades, et kuigi Euroopa Kohus on selgitanud mitmeid olulisi õigusküsimusi seoses 
interneti hasartmängudega ELis, püsib õiguskindlusetus mitmetes teistes küsimustes, mida 
on võimalik lahendada ainult poliitilisel tasandil; arvestades, et selline õiguskindlusetus on 
viinud ebaseaduslike hasartmängupakkumiste kättesaadavuse suurenemiseni ja nendega 
seotud suurte riskide märgatava sagenemiseni;

H. arvestades, et interneti hasartmängud, kui need ei ole nõuetekohaselt reguleeritud, võivad 
olla suurema sõltuvusriskiga kui traditsioonilised füüsilised, mängukohtades 
korraldatavad hasartmängud, mis muu hulgas tuleneb hõlpsamast ligipääsust ja sotsiaalse 
kontrolli puudumisest;

I. arvestades, et tarbijaid tuleb harida interneti hasartmängude tekitatava võimaliku kahju 
osas ning kaitsta neid selle valdkonna ohtude, eeskätt sõltuvuse, pettuse, auhinnapettuste 
ja alaealiste hasartmängurluse eest;

J. arvestades, et hasartmängud on oluline tuluallikas, mida enamik liikmesriike saavad 
suunata üldist huvi pakkuvatesse ja heategevuslikesse eesmärkidesse, näiteks spordi 
rahastamisse;

K. arvestades, et kindlasti tuleb tagada spordi terviklus ning tugevdada korruptsioonivastast 
ja kokku lepitud tulemustega mängude vastast võitlust;

L. arvestades, et nende eesmärkide saavutamiseks on oluline kehtestada spordivõistluste ja 
finantsvoogude jälgimise mehhanismid ning ühised järelevalvemehhanismid kogu 
Euroopa Liidus;
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M. arvestades, et parimate tavade vahetamiseks on oluline ka rahvusvaheline koostöö kõigi 
sidusrühmade (asutused, spordialaliidud, kihlvedude korraldamisega seotud ettevõtjad) 
vahel;

1. tunneb heameelt Euroopa Komisjoni algatuse üle käivitada avalik arutelu seoses rohelise 
raamatuga kihlvedude ja interneti hasartmängude kohta, mis aitab kaasa pragmaatilisele ja 
realistlikule arutelule selle valdkonna tuleviku üle Euroopas;

2. väljendab rahulolu komisjoni selgitusega, milles märgitakse, et rohelises raamatus 
algatatud poliitiline protsess ei tähenda hasartmängude ja interneti hasartmängude 
dereguleerimist/liberaliseerimist; tunneb heameelt selle üle, et rohelises raamatus võetakse 
arvesse Euroopa Parlamendi selget ja kindlat seisukohta hasartmängude asjus; taunib 
asjaolu, et komisjon ei vii lõpule käsilolevaid rikkumismenetlusi;

3. tuletab meelde, et interneti hasartmängude majanduslik tähtsus kasvab ning 2008. aastal 
ületas sektori müügikäive 6 miljardit eurot, mis moodustab 45 % valdkonna turust 
maailmas; on sarnaselt Euroopa Kohtuga seisukohal, et tegemist on majandustegevusega, 
millel on teatavad erijooned; tuletab meelde, et kõnealune kasv tähendab ka suuremaid 
sotsiaalseid kulusid, mis tulenevad hasartmängusõltuvusest ja ebaseaduslikust tegevusest;

4. on seisukohal, et interneti hasartmängusektori tõhus reguleerimine peaks eelkõige:

1) juhtima inimeste loomulikku mänguvajadust, piirates reklaami, mis on tingimata 
vajalik, et suunata potentsiaalseid mängijaid seadusliku pakkumise juurde, ning nõudes, et 
kõigi hasartmängude ja interneti hasartmängude reklaamides peab alati sisalduma hoiatus 
mängusõltuvuse eest;

2) võitlema illegaalse hasartmängusektoriga, tugevdades tehnilisi ja õiguslikke 
vahendeid, et avastada ja karistada seadust rikkuvaid ettevõtjaid, ning edendades 
kvaliteetse ja seadusliku pakkumise arengut;

3) tagama tõhusa mängijakaitse, pöörates erilist tähelepanu haavatavatele rühmadele, 
eriti alaealistele noortele;

4) ennetama hasartmängusõltuvuse ohtu ning 

5) tagama hasartmängude nõuetekohase, ausa, vastutustundliku ja läbipaistva läbiviimise;

6) tagama konkreetsete meetmete edendamise, et kindlustada spordikihlvedude ausus; 

7) tagama, et osa panustatud summade väärtusest eraldatakse spordiasutustele ja hobuste 
võiduajamisega tegelevatele asutustele; 

8) tagama, et hasartmängude riigitulude olulist osa kasutatakse ühiskondlikeks, üldist 
huvi pakkuvateks või heategevuslikeks eesmärkideks ning

9) tagama, et hasartmängud hoitakse vabana kuritegevusest, pettusest ja kõigist 
rahapesuvormidest; 

5. on seisukohal, et see õigusakt tagab spordiürituste atraktiivsuse tarbijate ja avalikkuse seas 
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ning ka nende võistluste tulemuste usaldusväärsuse ja prestiiži säilitamise;

6. rõhutab Euroopa Kohtu seisukohta1, mille kohaselt on internet lihtsalt üks võimalik kanal 
hasartmängude pakkumiseks edumeelse tehnoloogia abil, mida võib kasutada 
tarbijakaitseks ja avaliku korra säilitamiseks, kuid see ei mõjuta liikmesriikide võimalust 
otsustada oma spetsiifilise meetodi kasuks, millega reguleerida hasartmänge ja interneti 
hasartmänge, jättes neile võimaluse piirata või välistada teatavaid tarbijatele pakutavaid 
teenuseid;

Subsidiaarsuse põhimõte ja Euroopa lisandväärtus

7. toonitab, et hasartmängusektori reguleerimine peab toimuma subsidiaarsuse põhimõtet 
arvesse võtvalt ja sellest lähtuvalt, arvestades liikmesriikide erinevaid traditsioone ja 
kultuure, mida tuleks mõista nn aktiivse subsidiaarsusena, mis hõlmab valitsustevahelist 
koostööd; on siiski arvamusel, et see põhimõte eeldab kõigi nende siseturu eeskirjade 
järgimist, mis on kohaldatavad vastavalt Euroopa Kohtu otsusele hasartmängude kohta;

8. rõhutab tõsiasja, et liikmesriikidel on õigus reguleerida ja kontrollida oma 
hasartmängusektorit kooskõlas Euroopa siseturu õigusaktide ning oma traditsioonide ja 
kultuuriga;

9. on arvamusel, et hasartmänguteenuste atraktiivne ja hästi reguleeritud pakkumine nii 
internetis kui ka tavapäraste füüsiliste hasartmängukanalite kaudu on vajalik tagamaks, et 
tarbijad ei kasuta ettevõtjaid, kes ei täida riiklikke litsentsimisnõudeid;

10. rõhutab vajadust hoida mängijad eemal ebaseaduslikest hasartmängudest, mis eeldab 
seaduslike teenuste pakkumist süsteemi kohaselt, mis toimib kogu Euroopas ühtsetel 
alustel, eelkõige maksustamise osas, ja mille puhul rakendatakse vastutuse ja aususe 
miinimumnõudeid; palub, et komisjon uuriks nõuetekohaselt subsidiaarsuse põhimõtet 
arvestades selliste ühiste nõuete rakendamise võimalusi, sealhulgas küsimust 
miinimumeeskirju kehtestava üleeuroopalise õigusraamistiku asjakohasusest;

11. lükkab seetõttu tagasi kogu interneti hasartmängusektorit ühtselt reguleeriva Euroopa 
õigusakti, kuid on siiski seisukohal, et lisaks riiklikele reguleerivatele meetmetele 
võetaval koordineeritud Euroopa lähenemisel mõnes valdkonnas oleks selge lisandväärtus, 
arvestades interneti hasartmänguteenuste piiriülest olemust;

12. tunnustab liikmesriikide vabadust kihlveo- ja hasartmängude korraldamisel, tagades EMÜ 
asutamislepingutega ette nähtud mittediskrimineerimise ja proportsionaalsuse põhimõtted; 
austab sellega seoses mitme liikmesriigi otsust keelata kõik või teatavat tüüpi interneti 
hasartmängud või säilitada selles valdkonnas riigimonopol vastavalt Euroopa Kohtu 
praktikale, kui nad võtavad vastu sidusa lähenemisviisi;

13. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu Kohus on tunnistanud mitu korda, et valitsus 
suudaks tarbijaid paremini pettuse eest kaitsta ning hasartmängude ja interneti 
hasartmängudega seotud kuritegevusega tõhusamalt võidelda, kui ainuõigused antakse 

1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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ühele, rangele kontrollile allutatud ettevõtjale;

14. juhib tähelepanu asjaolule, et interneti hasartmängud kujutavad endast erilist laadi 
majandustegevust, millele ei saa piiranguteta kohaldada siseturu eeskirju, st 
asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust; tunnustab siiski Euroopa Liidu Kohtu 
järjekindlat kohtupraktikat, milles rõhutatakse, et riiklike ametivõimude poolset kontrolli 
tuleb jõustada ja rakendada järjekindlalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt;

15. rõhutab, et ühelt poolt peaksid interneti hasartmänguteenuste pakkujad järgima kõigil 
juhtudel nende riikide seadusi, kus neid mänge pakutakse, ning teiselt poolt peaks 
liikmesriikidele jääma ainuõigus kehtestada kõik meetmed, mida nad ebaseaduslike 
interneti hasartmängude vastu võitlemiseks vajalikuks peavad, et rakendada riiklikke 
õigusakte ja takistada ebaseaduslike pakkujate turulepääs;

16. on seisukohal, et litsentside vastastikuse tunnustamise põhimõte ei ole hasartmänguturul 
kohaldatav, kuid siseturu põhimõtteid silmas pidades nõuab siiski, et liikmesriigid, kes 
avavad interneti hasartmängusektori vabaks konkurentsiks kõigis või teatavates interneti 
hasartmängu liikides, peavad tagama läbipaistvuse ning võimaldama 
diskrimineerimisvaba konkurentsi; soovitab liikmesriikidel sellisel juhul 
litsentseerimismudeli sisseviimist, mis võimaldaks taotleda litsentsi igal Euroopa 
hasartmängupakkujal, kes vastab vastuvõtva liikmesriigi poolt kehtestatud nõuetele; leiab, 
et litsentsisüsteemi rakendanud liikmesriikides võiks luua litsentsi taotlemise korra, mis 
vähendaks halduskoormust, sest selle abil välditaks teise liikmesriigi nõuete ja seal 
läbiviidud kontrolli dubleerimist, ja samas tagataks selle liikmesriigi, kus taotlus on 
esitatud, tähtsam roll reguleerijana; on seepärast seisukohal, et tihedama halduskoostöö 
abil tuleb tõhustada usaldust riiklike reguleerijate vahel; austab lisaks mõnede 
liikmesriikide otsust määrata kindlaks ettevõtjate arv, pakutavate mängude liigid ja arv, et 
kaitsta tarbijaid ja hoida ära kuritegevus, tingimusel et need piirangud on 
proportsionaalsed ning vastavad püüdele piirata selle sektori tegevust järjepideval ja 
süstemaatilisel viisil;

17. palub komisjonil uurida vastavalt nn aktiivse subsidiaarsuse põhimõttele lähemalt kõiki 
võimalikke ELi tasandi vahendeid või meetmeid, mille eesmärk on kaitsta haavatavaid 
tarbijaid, hoida ära sõltuvust ning võidelda hasartmängude valdkonnas ebaseaduslike 
ettevõtjatega, sealhulgas ametlik koostöö riiklike reguleerijate vahel, ettevõtjate 
ühisnormid või vastav raamdirektiiv; on arvamusel, et esimene samm võiks olla 
reguleerijate ja ettevõtjate vahel kokku lepitud interneti hasartmängude üleeuroopaline 
käitumisjuhend;

18. on seisukohal, et interneti hasartmängude üleeuroopalises käitumisjuhendis tuleks 
käsitleda nii teenusepakkuja kui ka tarbija õigusi ja kohustusi; arvab, et see 
käitumisjuhend peaks aitama tagada vastutustundlikku mängimist, mängijate 
kõrgetasemelist kaitset, eeskätt alaealiste ja teiste haavatavate isikute puhul, toetama nii 
ELi kui ka riikliku tasandi tugimehhanisme küberkuritegevuse, pettuse ja eksitava 
reklaamiga võitlemiseks ning viimaks looma põhimõtete ja eeskirjade raamistiku, millega 
tagatakse tarbijate võrdne kaitse kogu ELis;

19. rõhutab, et liikmesriigid peaksid võtma rohkem meetmeid, et takistada ebaseaduslikel 
hasartmängupakkujatel oma teenuseid internetis pakkuda, koostades näiteks ebaseaduslike 
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hasartmängupakkujate musta nimekirja; palub komisjonil uurida võimalust teha ettepanek 
õiguslikult siduva õigusakti kohta, millega kohustatakse panku, krediitkaartide väljastajaid 
ja teisi ELi maksesüsteemides osalejaid blokeerima riiklike mustade nimekirjade alusel 
oma klientide ja selliste hasartmänguteenuste pakkujate vahelisi tehinguid, kes ei ole 
nende jurisdiktsioonis litsentsitud, takistamata õiguspäraste tehingute tegemist;

20. austab liikmesriikide õigust võtta mitmeid erinevaid survemeetmeid ebaseaduslike 
interneti hasartmängupakkumiste vastu; toetab – tõhustamaks võitlust ebaseaduslike 
interneti hasartmängupakkujatega – selliste reguleerivate põhimõtete rakendamist, mille 
kohaselt saab hasartmänguettevõtja tegutseda (või taotleda nõutavat riiklikku litsentsi) 
ühes liikmesriigis vaid juhul, kui tema tegevus ei ole vastuolus ühegi teise liikmesriigi 
seadusega;

21. kutsub komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvajat ja liikmesriike üles jätkuvalt ja 
tõhusalt kontrollima vastavust ELi õigusaktidele;

22. märgib asjaolu, et alates 2008. aastast oleks olnud võimalik saavutada suuremat edu 
käimasolevate rikkumismenetluste asjus ja et ühegi liikmesriigi juhtumit ei ole antud 
Euroopa Kohtusse; nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks liikmesriikide hasartmänge (nii 
interneti kui võrguväliseid) käsitlevate õigusaktide uurimist võimalike Euroopa Liidu 
toimimise lepinguga vastuollu minevate sätete avastamiseks ja jätkama vajaduse korral 
kooskõla tagamiseks nende rikkumismenetlustega, mis on menetluses olnud 2008. aastast; 
tuletab komisjonile kui aluslepingute täitmise järelevalvajale meelde kohustust võtta 
kiirelt vastumeetmeid seoses kaebustega aluslepingutes sätestatud vabaduste rikkumise 
kohta; kutsub seetõttu komisjoni üles viivitamata ja süstemaatiliselt tegelema 
käimasolevate ja uute rikkumismenetlustega;

Reguleerivate organite vaheline koostöö

23. tunneb muret Euroopa interneti hasartmänguturu võimaliku killustumise pärast, mis töötab 
eelkõige väiksemates liikmesriikides vastu legaalse pakkumise ülesehitamisele;

24. nõuab seetõttu Euroopa Komisjoni poolt koordineeritava tugeva koostöö loomist piisava 
pädevusega riiklike reguleerivate asutuste vahel, et töötada välja ühised standardid ja 
võidelda ühiselt interneti hasartmänguettevõtjate vastu, kes toimivad nõutava riikliku 
litsentsita; nendib, et riiklikud eraldiseisvad lahendused ei ole eelkõige musta nimekirja 
kantud hasartmängurite tuvastamise, rahapesu, kihlveopettuste ning muu, sageli 
organiseeritud kuritegevusega võitlemise vahenditena tulemuslikud; sellega seoses on 
arvamusel, et piisava pädevusega reguleerija määramine kõigis liikmesriikides on vajalik 
samm parema õigusloomet käsitleva koostöö suunas; märgib, et siseturu infosüsteem 
võiks olla riiklike reguleerivate asutuste tõhusama koostöö aluseks; võtab teadmiseks 
riiklike reguleerijate algatused tihedama koostöö nimel, näiteks hasartmänge reguleerivate 
asutuste Euroopa foorumi (GREF) võrgustiku ja Euroopa regulatiivse platvormi; nõuab 
ELi liikmesriikide, Europoli ja Eurojusti vahelist tihedamat koostööd ja paremat 
koordineerimist võitlemisel ebaseaduslike hasartmängude, pettuse, rahapesu ja interneti 
hasartmängude valdkonna muude finantskuritegudega;

25. juhib tähelepanu eelkõige asjaolule, et vahemikennustuskihlveod (spread betting), mis on 
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peamiselt interneti teel läbi viidav hasartmängu liik, kus tarbijad võivad kaotada mitu 
korda enam kui nad panustasid, nõuab väga rangeid tarbijate juurdepääsu tingimusi ning 
seda tuleks reguleerida sarnaselt tuletisinstrumentidega, nagu mitmetes liikmesriikides 
juba tehaksegi;

26. on seisukohal, et eri liiki interneti hasartmängud, näiteks sekunditega läbiviidavad kiired 
interaktiivsed õnnemängud, kihlveod ja iganädalaselt väljaloositavad loteriid, erinevad 
üksteisest ja nõuavad erinevaid lahendusi, kuna mõni hasartmänguliik pakub teistega 
võrreldes rohkem kuritarvituste võimalusi; märgib eriti, et rahapesuvõimalused sõltuvad 
usaldusväärsest tuvastamisest, mängu liigist ja kasutatavatest makseviisidest, mistõttu 
mõnda liiki mängu järelevalve peab toimuma reaalajas ja need nõuavad teist liiki 
mängudega võrreldes rangemat kontrollimist;

27. rõhutab vajadust tegeleda tarbijate interneti hasartmängudes osalemiseks avatud kontode 
kaitsmisega teenusepakkuja maksejõuetuks muutumise korral; soovitab seetõttu, et mis 
tahes tulevase õigusakti eesmärk peaks olema deposiitide kaitsmine juhul, kui 
kõnealustele veebisaitidele määratakse trahv või nende suhtes algatatakse kohtumenetlus;

28. palub komisjonil toetada ebaseadusliku tegevuse tõttu kahju kandnud tarbijaid ja pakkuda 
neile õigusabi;

29. soovitab kogu Euroopas ühiste elektroonilise tuvastamise miinimumstandardite 
kehtestamist; on arvamusel, et registreerimine peaks toimuma sellisel viisil, mis tuvastab 
mängija isiku ning samal ajal on tagatud, et mängijal on ühe hasartmängukorraldaja juures 
kasutada kõige rohkem üks hasartmänguarve; rõhutab, et töökindlad registreerimis- ja 
kontrollisüsteemid on keskse tähtsusega vahendid, takistamaks interneti hasartmängude 
mis tahes kuritarvitamist, näiteks rahapesu;

30. on arvamusel, et tarbijate, eelkõige haavatavate ja noorte mängijate tõhusaks kaitseks 
interneti hasartmängude kahjulike aspektide eest peab EL võtma vastu ühised tarbijakaitse 
normid; rõhutab sellega seoses, et kontrolli- ja kaitseprotsessid peavad olema kehtestatud 
enne hasartmängutegevuse algust, ja et need võiksid muu hulgas sisaldada 
vanusekontrolli, piiranguid elektrooniliste maksete tegemisel ja rahaliste vahendite 
ülekandmisel hasartmängukontode vahel ning ettevõtjatele esitatavat nõuet avaldada 
interneti hasartmängusaitidel teatisi seadusliku vanusepiiri, riskikäitumise, 
mängusõltuvuse ja riiklike kontaktpunktide kohta;

31. nõuab mängusõltuvuse probleemi lahendamiseks tõhusate meetodite kasutamist, muu 
hulgas hasartmängukeelu kasutamist ja kohustuslike kululimiitide kehtestamist teatud 
ajavahemikuks, mille võib tarbija ise seada; rõhutab, et lisaks sellele, kui kululimiiti saab 
suurendada, tuleks kohaldada ajalist nihet selle rakendumisele;

32. rõhutab, et hasartmängusõltuvus on tegelikult käitumishäire, mis võib mõnes riigis 
hõlmata kuni 2% elanikkonnast; nõuab seega uuringut selle probleemi ulatuse kohta 
kõigis ELi liikmesriikides, et panna alus ühtsele strateegiale tarbijate kaitsmiseks sellise 
sõltuvuse eest; on seisukohal, et kohe mängukonto avamisel tuleb teha kättesaadavaks 
täpne ja põhjalik teave hasartmängude, vastutustundliku mängimise ja mängusõltuvuse 
ravimise võimaluste kohta; 
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33. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma teadmiseks selles valdkonnas juba läbiviidud 
uurimused, keskenduma uuringutele, milles vaadeldakse mängusõltuvuse esinemust, 
kujunemist ja ravi, ning koguma ja avaldama statistilisi andmeid hasartmängusektorite 
kõigi (nii interneti- kui võrguväliste) kanalite ja mängusõltuvuse kohta, et saada ELi kogu 
hasartmängusektorit puudutavaid kõikehõlmavaid andmeid; rõhutab vajadust 
sõltumatutest allikatest pärinevate, eeskätt hasartmängusõltuvust puudutavate statistiliste 
andmete järele;

34. kutsub komisjoni üles andma tõuke niisuguse mängusõltlastega tegelevate riiklike 
organisatsioonide võrgustiku loomiseks, mille kaudu saaks vahetada kogemusi ja parimaid 
tavasid;

35. märgib, et äsja ilmunud uurimuse1 kohaselt määratleti „hasartmänguturg sektorina, kus 
kõige sagedamini puudub vaidluste alternatiivse lahendamise mehhanism; ergutab seetõttu 
riiklikke reguleerivaid asutusi rajama interneti hasartmängusektoris mehhanisme 
alternatiivseks vaidluste lahendamiseks;

Hasartmäng ja sport: vajadus tagada spordi terviklus

36. märgib, et kuigi pettuse oht on spordivõistlustel alati olemas olnud, on see alates interneti 
spordikihlvedude sektori tekkimisest võimendunud ning ohustab spordi terviklust; on 
seetõttu seisukohal, et välja tuleks töötada ühised spordi- ja kihlveopettuste määratlused 
ning et spordi- ja kihlveopettuseid tuleks kriminaalkorras karistada kogu Euroopas;

37. nõuab õigusakte, et suurendada piiriülest politsei- ja õigusalast koostööd, mis kaasaks 
kõigi liikmesriikide pädevaid asutusi spordikihlvedudega seonduva võistlustulemuste 
kokkuleppimise ennetamise, tuvastamise ja uurimise küsimustes; kutsub liikmesriike 
sellega seoses üles kaaluma spetsialiseerunud prokuröride kasutamist, kelle peamine 
ülesanne oleks võistlustulemuste kokkuleppimisjuhtumite uurimine; nõuab, et kaalutaks 
raamistikku koostööks spordiürituste korraldajatega, et hõlbustada teabevahetust riiklike 
distsiplinaar-, uurimis- ja süüdistusasutuste ning spordiasutuste vahel, näiteks riiklike 
võrgustike ja kontaktpunktide loomise teel, mille pädevusse kuuluvad kokkulepitud 
tulemustega mängud; see peaks vajaduse korral toimuma koostöös 
hasartmänguettevõtjatega;

38. on seetõttu seisukohal, et spordipettust tuleb Euroopa tasandil ühiselt määratleda, 
integreerides määratluse kõikide liikmesriikide kriminaalõigusse;

39. väljendab muret kuritegelike organisatsioonide ja võistlustulemuste kokkuleppimise 
seoste vahel interneti kihlvedude puhul, millest saadava tuluga rahastatakse muud 
kuritegevust;

40. märgib, et mitmed Euroopa riigid on juba võtnud vastu ranged õigusaktid 
spordikihlvedude kaudu toimuva rahapesu, spordipettuste (mis liigitatakse omaette 
kuriteoks) ning kihlveokorraldajate ja spordiklubide, meeskondade või tegevsportlaste 

1 Uurimus „Cross-Border Alternative Dispute Resolution in the European Union”, 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=41671.

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=41671
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huvide konfliktide vastu;

41. märgib, et ELis litsentsitud interneti ettevõtjad mängivad juba rolli võimalike 
spordikorruptsioonijuhtumite väljaselgitamisel;

42. toonitab, kui oluline on spordi tervikluse kaitsel haridus; kutsub seepärast liikmesriike ja 
spordialaliite üles piisavalt teavitama ja harima sportlasi ja tarbijaid juba noorest peast ja 
kõikidel (nii harrastajate kui ka elukutseliste) tasanditel;

43. on teadlik hasartmängutulu erilisest tähtsusest liikmesriikides professionaalse ja 
amatöörspordi kõigi tasandite rahastamisel, sealhulgas meetmed, mille eesmärk on kaitsta 
spordivõistluste terviklust kihlvedude manipuleerimise eest; kutsub komisjoni üles uurima 
liikmesriikide tavasid austades alternatiivset rahastamiskorda, et leida, kuidas 
spordikihlvedudest saadavat tulu pidevalt kasutada spordivõistluste aususe kaitsmiseks 
kihlveomanipulatsioonide eest, arvestades samas, et ükski rahastamismehhanism ei viiks 
olukorrani, kus sellest saavad kasu vaid üksikud elukutselised, laia telekajastust leidvad 
spordialad, samas kui spordikihlvedudest tulenev muude spordialade ja eeskätt 
rahvaspordi rahastamine väheneb;

44. tuletab komisjonile veel kord meelde hasartmängutulu olulisust spordi ja heategevuse 
rahastamisel ning nõuab tungivalt, et komisjon soovitaks meetmeid selle sotsiaalse 
ülesande kindlustamiseks; tuletab sellega seoses meelde nõukogu 10. detsembri 2010. 
aasta järeldusi;

45. kinnitab uuesti oma seisukohta, et spordikihlveod on spordivõistluste kaubanduslikel 
eesmärkidel kasutamise üks liikidest; soovitab kaitsta spordivõistlusi loata kaubanduslikul 
eesmärkidel kasutamise eest, tunnustades eelkõige spordiürituste korraldajate 
omandiõigusi, mitte üksnes selleks, et kehtestada kord õiglase rahalise tulu tagamiseks 
elukutselise ja harrastusspordi kõigil tasanditel, vaid ka vahendina kokkulepitud 
tulemustega mängude vastase võitluse tõhustamiseks;

46. rõhutab, et õiguslikult siduvate kokkulepete sõlmimine spordivõistluste korraldajate ning 
hasartmänge ja interneti hasartmänge pakkuvate ettevõtjate vahel tagaks pooltevahelise 
tasakaalustatud suhte;

47. rõhutab interneti hasartmängude valdkonna läbipaistvuse tähtsust; näeb sellega seoses ette 
eelkõige kohustust esitada aastaaruanne, milles tuleks muu hulgas näidata, milliseid 
avalikes huvides toimuvaid tegevusi ja/või spordiüritusi hasartmängutuludest rahastatakse 
ja/või sponseeritakse; palub komisjonil uurida võimalust muuta aastaaruanded 
kohustuslikuks;

48. juhib tähelepanu vajadusele pakkuda ebaseaduslikele hasartmänguteenustele 
usaldusväärset alternatiivi; rõhutab praktiliste lahenduste vajadust seoses spordiürituste 
reklaami ja sponseerimisega interneti hasartmänguettevõtjate poolt; on arvamusel, et 
tuleks kasutusele võtta ühised reklaaminormid, mis pakuksid haavatavatele tarbijatele 
piisavat kaitset ja võimaldaksid samaaegselt rahvusvaheliste ürituste sponsorlust;

49. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama koos kõigi spordi sidusrühmadega, et 
selgitada välja asjakohased, spordi aususe ja rahvaspordi rahastamise säilitamiseks 
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vajalikud mehhanismid;

50. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Interneti hasartmängusektor kasvab pidevalt. Praeguste andmete kohaselt toimub Euroopas 
tänapäeval tõusva suundumusega ligi 10% hasartmängudest internetis või sellega võrreldavate 
müügikanalite (nt mobiiltelefonid või interaktiivsed teleriplatvormid) kaudu, turumaht on üle 
10 miljardi euro.

Füüsiliste, kohapõhiste hasartmängude ja interneti hasartmängude sektorite turgu 
iseloomustab toodete lai valik: tavapärased loteriid, kuid ka spordikihlveod, pokker, bingo ja 
totalisaatori-kihlveod hobuste ja hurtade võiduajamiste peale.

Internet on oma olemuselt piiriülene sidevahend. Internetis toimuvad hasartmängud ei tunne 
seetõttu piire. Pidevalt suureneva pakkumise ja mängijate arvu suurenemise tõttu muutub 
Euroopas praegu valitsev turu killustatus ka selles valdkonnas üha ilmsemaks. Paljudes 
liikmesriikides kehtib täielik keeld või lubade süsteem, teistes jällegi on täiesti avatud ja 
liberaalne turg.

Nagu Euroopa Kohus oma arvukates otsustes on tuvastanud, ei ole hasartmängud tavalised 
teenused. Seetõttu on need teenuste direktiivist selgesõnaliselt välja jäetud, kuigi Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 56 sätestatud teenuste vaba liikumine kehtib muidugi ka 
hasartmängudele. Liikmesriigid saavad muu hulgas Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 51 ja 52 kohaselt oma turgu suures ulatuses ise reguleerida, eeldusel et regulatsioon 
on kooskõlas taotletavate eesmärkidega, nt mängusõltuvusega võitlemisega.

Lähtuvalt väga erinevatest traditsioonidest omistatakse selles sektoris subsidiaarsuse 
põhimõttele eriti suurt tähtsust. Liikmesriigid määravad suures ulatuses ise, kuidas nad oma 
hasartmängusektoreid soovivad reguleerida. Selline väga erinev regulatsioon toob internetis 
siiski kaasa ka turu moonutamise. Avatud turgudega ja madalate maksumääradega 
liikmesriikidest pärit hasartmängupakkujad on kättesaadavad ka riikides, kus interneti 
hasartmängud on keelatud, või pakuvad litsentseeritud veebipakkujatele konkurentsi. Need 
pakkujad, samuti nende riikide mängukohas toimuvate hasartmängude pakkujad ei ole 
konkurentsivõimelised. Peale selle esineb internetis olulises ulatuses reguleerimata musta 
turgu.

Seega peaks üldine eesmärk olema taolise musta ja halli turu oluline vähendamine. Üks 
võimalus liikmesriikidele selle eesmärgi saavutamiseks oleks täielik keelustamine, mida 
tuleks ka rangelt ellu viia. Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt võivad liikmesriigid selle valiku 
kasuks otsustada.

Parem oleks siiski luua legaalne hasartmängupakkumine internetis. See ei tohi siiski mitte 
mingil juhul viia (riikliku) interneti hasartmängude monopoli tekkeni, sest monopolid tagavad 
harva piisava pakkumise. Seetõttu peaks turg olema avatud ja ettevõtetele tuleks luua piisavalt 
stiimuleid legaalsete toodete pakkumiseks. Selleks on parim viis litsentseerimissüsteem, 
eeldusel et see põhineb diskrimineerimisvaba konkurentsi põhimõttel. Selles süsteemis, mille 
mõned liikmesriigid, näiteks Prantsusmaa ja Itaalia on juba edukalt rakendanud, kehtestavad 
riiklikud reguleerivad asutused litsentsi andmise tingimused. Prantsusmaal näiteks suurenes 
pärast litsentsimissüsteemi kasutuselevõttu järsult seaduslike teenusepakkujate arv: 
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litsentseeritud teenusepakkujad moodustavad nüüd enam kui 80% Prantsusmaa interneti 
hasartmängude sektorist. Diskrimineerimise ärahoidmiseks peab olema piisaval või piiramatul 
arvul litsentse. Lisaks ei tohi esineda kaudset diskrimineerimist, nt tehniliste normide vallas.

Avatud ja korrastatud hasartmänguturg internetis eeldab sõltumatut ja tugevat riiklikku 
reguleerivat asutust. See asutus peab sätestama hasartmängude raamtingimused ning suutma 
neid eelkõige ka ellu viia. Riiklikud reguleerijad tuleb seega varustada vajalike pädevustega, 
mis võimaldaks karistada rikkumiste eest ja võidelda illegaalsete pakkujatega.

Lähtuvalt interneti piiriülesest olemusest ei suuda liikmesriigid üksinda kõiki interneti 
hasartmängude valdkondi reguleerida. Seetõttu on tiheda koostöö loomine riiklike 
reguleerivate asutuste vahel vältimatu. Siiani esineb koostööd üksnes väikeses ulatuses, 
näiteks kahepoolsete menetluste vormis. Vajalik oleks aga institutsioonidevaheline koostöö, 
näiteks siseturu infosüsteemi kujul, mis võimaldaks tõhusat ja kiiret teabevahetust. Ka 
komisjoni poolt koordineeritav reguleerijate väljakujunenud võrgustik oleks mõeldav. Vaid 
ühise Euroopa lähenemisviisiga on võimalik takistada reguleerimislünkade ärakasutamist 
reguleerimata pakkujate poolt ning riiklike reguleerivate asutuste üksteise vastu tegutsemist. 
Seetõttu peavad komisjon ja liikmesriigid kiiresti tegutsema, et kaitsta Euroopa tarbijaid 
mittetõsiseltvõetavate pakkujate eest.

Hasartmängudega kaasneb sõltuvusoht. Uuringutega on tõestatud, et alates interneti 
hasartmängude tekkest umbes 10 aastat tagasi on oluliselt kasvanud inimeste arv, kes 
pöörduvad mängusõltlaste tugikeskuste poole. Praeguseks on juba tekkinud arvukalt algatusi 
nii reguleerivate asutuste poolt kui ka käitumisjuhendite ja kohustuste kujul, mille eesmärk on 
piirata problemaatilist mängukäitumist ja vähendada internetis mängusõltuvust. Olukorda ei 
aita siiski oluliselt parandada see, kui igas liikmesriigis kehtivad erinevad standardid. Paljudes 
liikmesriikides on juba nii riiklike kui ka erasektori interneti hasartmängupakkujate juures 
kasutusel eeskujulikud kaitsemeetmed. Need põhinevad aga tihti puhtalt riiklikel standarditel 
ning ei ole seega siseturu ideega kooskõlas. Nii näiteks nõutakse mõnedes liikmesriikides 
internetis isiku kontrollimiseks elektroonilist isikutunnistust. Välismaalastel sellist 
isikutunnistust sageli ei ole ning nad ei saa seetõttu interneti hasartmängudes osaleda, isegi 
kui nad elavad püsivalt selles liikmesriigis. Seetõttu on oluline Euroopa tehniliste standardite 
olemasolu, mille võiksid luua üheskoos tööstus, tarbijakaitse ja komisjon. Need vähendavad 
ka turule sisenemise tõkkeid teistest Euroopa riikidest pärit hasartmängupakkujatele. Madalad 
turule sisenemise tõkked on oluline samm legaalse ja reguleeritud hasartmängusektori 
loomiseks.

Alaealiste kaitsmine hasartmängude eest on samuti universaalne eesmärk, mis ei ole seotud 
erinevate traditsioonide või kultuuridega. Seetõttu tuleb kehtestada kogu Euroopat hõlmavad 
miinimumstandardid alaealiste kaitsmiseks, mängusõltuvusega võitlemiseks, aga ka rahapesu 
ja muu hasartmängudega seonduva kuritegevusega võitlemiseks. See võiks toimuda 
komisjonipoolse direktiivi ettepaneku vormis, milles kehtestatakse kogu Euroopas kehtivad 
miinimumstandardid, mis oleksid kõigile interneti hasartmängude reguleeritud pakkujatele 
kohustuslikud. Liikmesriigid saaksid ise lisaks vabalt täiendavaid kriteeriume kehtestada. 
Komisjoni ja liikmesriikide otsustav käitumine on oluline kogu Euroopas ühtse ja kõrge 
miinimumkaitse taseme tagamiseks tarbijate jaoks.
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Enamikus liikmesriikides kasutatakse hasartmängudest saadud tulu heategevuslikuks või 
üldist huvi pakkuvaks otstarbeks ning spordi edendamiseks. Siiski kehtib see üksnes 
hasartmängude legaalsete ja reguleeritud pakkujate puhul. Illegaalsed pakkujad makse ei 
maksa ega anna seetõttu ka panust ühiskonda. Liikmesriikide tasandil reguleeritud turg tooks 
kaasa selle, et interneti hasartmängude pakkujad peaksid suurema osa saadud 
hasartmängumaksust tasuma mängija riigile. See on oluline selleks, et hasartmängudest 
saadav riigitulu oleks kogu Euroopas kasutatav spordi edendamiseks ja muudel üldist huvi 
pakkuvatel eesmärkidel. Hobuste võiduajamiste kihlvedude valdkonnas saab nii kindlustada, 
et kasvatajad saavad kihlveotuludest teatava osa omale, mis on vajalik kasvatuse edasiseks 
rahastamiseks.

Kahjuks on minevikus olnud ikka ja jälle spordikihlvedude pettusi, mis seavad spordi 
tervikluse küsimuse alla. Kõigi osapoolte, st spordiliitude, poolehoidjate, 
hasartmängupakkujate ja mängijate, otsene huvi on kindlustada spordi ausus ja hoida ära 
kihlveopettuseid. Kihlveopettustega saab kõige paremal viisil võidelda Euroopa tasandil. 
Seetõttu peaks Euroopa Komisjon koos liikmesriikidega välja töötama süsteemi, mis võitleks 
tõhusalt kihlveopettustega. Ühine tegutsemine kihlveopettuste vastu loob ka kaalukama 
vastuseisu Euroopa-välistele kuritegelikele kihlveopetturitele.

Spordi aususe osas tuleb vältida huvide konflikte spordikihlvedude pakkujate ja 
spordiühingute vahel. Hasartmängureklaam või spordiühingu sponsorlus ei kujuta endast 
siiski huvide konflikti. Reklaami- ja sponsorluskeeldu seega kindlasti ei pooldata.
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MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

Interneti hasartmängud siseturul kohta
(2011/2084(INI))

Arvamuse koostaja: Sophie Auconie

ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. meenutab, et interneti hasartmängude majanduslik tähtsus kasvab ning 2008. aastal ületas 
sektori müügikäive 6 miljardit eurot, mis moodustab 45 % valdkonna turust maailmas; on 
sarnaselt Euroopa Kohtuga seisukohal, et tegemist on majandustegevusega, millel on 
teatavad erijooned; tuletab meelde, et kõnealune kasv tähendab ka suuremaid sotsiaalseid 
kulusid hasartmängusõltuvuse ja ebaseadusliku tegevuse näol ning et sektori reguleerimise 
eesmärk peaks olema selliste kulude minimeerimine sobilike turustamisstandardite ja 
interneti hasartmängusaitidele juurdepääsu tingimuste kehtestamise teel;

2. rõhutab, et liikmesriigid saavad vabalt valida kolme võimaluse vahel, milleks on interneti 
hasartmängude keelustamine, riikliku monopoli kehtestamine või säilitamine või siis 
kõnealuse valdkonna kontrollitud avamine, mille puhul liikmesriikidel on Euroopa Kohtu 
kujunenud kohtupraktika põhjal õigus piirata teenusepakkujate arvu, pakutavate mängude 
tüüpe ja mahtu; soovitab tungivalt liikmesriikidel oma interneti hasartmängude valdkond 
avada, võttes kasutusele tegevuslubade süsteemi, mis eeldab rangete nõuete järgimist 
teenusepakkujate ja riigiasutuste poolt; 

3. kordab, et Euroopa Kohtu kinnitusel on piiriüleste, sealhulgas ka elektrooniliste 
hasartmänguteenuste näol tegu majandustegevusega, mida reguleerib Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (ELTL) artikkel 56 teenuste osutamise vabaduse kohta; kinnitab, et 
piiriüleste hasartmänguteenuste pakkumise piirangud võivad olla põhjendatud ELTLi 
artiklites 51 ja 52 nimetatud erandite alusel või ülekaaluka avaliku huvi tõttu, vastavalt 
Euroopa Kohtu kohtupraktikale;
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4. kinnitab veel kord oma seisukohta, et niivõrd tundlikus valdkonnas, nagu seda on 
hasartmängud, võib valdkondlik iseregulatsioon riiklikku õigusloomet vaid täiendada, 
mitte seda asendada; võtab teadmiseks avalike ja äriliste hasartmänguettevõtjate liitude 
iseregulatsioonialgatused seoses vastutustundliku mängimise ja muude standarditega;

5. rõhutab, et kogu internetis tegutsemise eripära, eelkõige selle piiriülene olemus ja 
offshore-ettevõtjate arvukus, tähendab kooskõlastatud tegutsemise vajadust Euroopa või 
vajaduse korral ülemaailmsel tasandil; rõhutab, et igasuguse edasise õigusloome 
lähtekohaks on ühtne, kogu ELi hõlmav interneti hasartmängude määratlus;

6. rõhutab vajadust hoida mängijad eemal ebaseaduslikest hasartmängudest, mis eeldab 
seaduslike teenuste pakkumist süsteemi kohaselt, mis toimib kogu Euroopas ühtsetel 
alustel, eelkõige maksustamise osas, ja mille puhul rakendatakse vastutuse ja aususe 
miinimumnõudeid; palub, et komisjon nõuetekohaselt subsidiaarsuse põhimõtet 
arvestades uuriks selliste ühiste nõuete rakendamise võimalusi, sealhulgas küsimust 
miinimumeeskirju kehtestava üleeuroopalise õigusliku raamistiku asjakohasusest;

7. rõhutab, et kui interneti hasartmänge nõuetekohaselt ei reguleerita, seonduvad nendega 
tavapäraste hasartmängudega võrreldes suuremad riskid ning et Euroopa tasandil tuleb 
võtta meetmeid, et võidelda interneti hasartmängudega seonduvate pettuste, rahapesu ja 
muu ebaseadusliku tegevuse vastu; nõuab tulemuslikumat koostööd, sealhulgas 
korrapärast teabevahetust liikmesriikide asutuste, komisjoni ja Europoli vahel; kutsub 
komisjoni üles laiendama organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu vastast võitlust 
puudutavate õigusaktide rakendusala ka hasartmängude valdkonnale; soovitab koostada 
ebaseaduslike ettevõtete nimekirja; soovitab võtta kasutusele reguleerimispõhimõtte, mille 
kohaselt võib hasartmänguettevõtja mõnes liikmesriigis tegutseda (või taotleda 
kohustuslikku riiklikku tegevusluba) ainult tingimusel, et ta ei tegutse ebaseaduslikult 
üheski teises ELi liikmesriigis; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon kaaluks võimalust 
kehtestada koostalitlusvõimelised ELi nõuded pettuste tuvastamisel ja ennetamisel, et 
parandada ülemaailmset turujärelevalvet;

8. tõstab esile eelkõige seda, et vahemikennustuskihlveod (spread betting), mis on peamiselt 
interneti teel läbi viidav hasartmängu liik, kus tarbijad võivad kaotada mitu korda enam 
kui nad panustasid, nõuab väga rangeid tarbijate juurdepääsu tingimusi ning seda tuleks 
reguleerida sarnaselt tuletisinstrumentidega, nagu mitmetes liikmesriikides juba tehaksegi;

9. on seisukohal, et eri liiki interneti hasartmängud, näiteks sekunditega läbiviidavad kiired 
interaktiivsed õnnemängud, kihlveod ja iganädalaselt väljaloositavad loteriid, erinevad 
üksteisest ja nõuavad erinevaid lahendusi, kuna mõni hasartmänguliik pakub teistega 
võrreldes rohkem kuritarvituste võimalusi; märgib eriti, et rahapesuvõimalused sõltuvad 
usaldusväärsest tuvastamisest, mängu liigist ja kasutatavatest makseviisidest, mistõttu 
mõnda liiki mängu järelevalve peab toimuma reaalajas ja need nõuavad teist liiki 
mängudega võrreldes rangemat kontrollimist;

10. toonitab riikide reguleerivate asutuste vahelise struktureeritud koostöö vältimatust; nõuab 
seetõttu tungivalt sellise koostöö laiendamist ja komisjoni kaasamist, et töötada välja 
ühtsed standardid ja võtta ühiseid meetmeid nende interneti hasartmängude korraldajate 
vastu, kes tegutsevad ühes või mitmes liikmesriigis, ilma et neil oleksid nõutavad riiklikud 
tegevusload kõigi pakutavate hasartmängude osas; viitab nõukogus peetud aruteludele 
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teemal, kas ja kuidas võiks siseturu teabesüsteem aidata tõsta riikide reguleerivate asutuste 
vahelise koostöö tulemuslikkust; väidab, et eelkõige rahapesu, kihlveopettuste ja muude, 
sageli organiseeritud kuritegevuse liikide vastu võitlemiseks ei piisa ainult ühe riigi 
tasandil võetavatest meetmetest; on seisukohal, et tuleb edendada koostööd ja parimate 
tavade jagamist riiklike järelevalveasutuste vahel ning et kuritarvituste ja rahapesu 
tõkestamiseks peaksid nimetatud asutused vahetama teavet teiste liikmesriikide 
vastutavate asutustega;

11. rõhutab, et hasartmängusõltuvus on tegelikult käitumishäire, mis võib mõnes riigis 
hõlmata kuni 2% elanikkonnast; nõuab seega uuringu koostamist selle probleemi ulatuse 
kohta kõigis ELi liikmesriikides, et panna alus ühtsele strateegiale tarbijate kaitsmiseks 
sellise sõltuvuse eest; on seisukohal, et kohe mängukonto avamisel tuleb teha 
kättesaadavaks täpne ja põhjalik teave hasartmängude, vastutustundliku mängimise ja 
mängusõltuvuse ravimise võimaluste kohta; arvab, et mänguritele tuleks soovitada seada 
endile kogu hasartmänguteenuse jaoks päeva- ja kuukulude piirmäärad;

12. nõuab kohustuslike tarbijakaitse miinimumnormide kasutuselevõtmist, eeskätt kõige 
kaitsetumate tarbijate jaoks, ilma et see piiraks liikmesriikide võimalust kehtestada 
rangemaid eeskirju;

13. rõhutab vajadust tegeleda tarbijate interneti hasartmängudes osalemiseks avatud kontode 
kaitsmisega teenusepakkuja maksejõuetuks muutumise korral; soovitab seetõttu, et mis 
tahes tulevase õigusakti eesmärk peaks olema deposiitide kaitsmine juhul, kui 
kõnealustele veebisaitidele määratakse trahv või nende suhtes algatatakse kohtumenetlus;

14. nõuab suuremaid pingutusi laste kaitsmiseks hasartmängu ohtude ning eelkõige sõltuvuse 
ohu eest; soovitab kaaluda küsimust valdkonna enda rahastatavast kontrollist ja 
kaitsemeetmetest; on seisukohal, et interneti hasartmängude puhul tuleks nõuda 
mängukonto avamist, enne konto avamiseks loa andmist tuleks mängijad täpselt ja 
kindlalt tuvastada ja finantstehinguid tuleks jälgida, ning väidab, et need kõik peaksid 
olema vältimatud nõuded mängijate kaitseks, hasartmängukeeldude tulemuslikkuse 
tagamiseks ning kuritegude, kuritarvituste ja alaealiste mängimise tõkestamiseks;

15. märgib, et paljud hasartmängudes osalejad on elukutselised mängurid; on seisukohal, et 
mängijat peab saama igal ajal tuvastada, välistamaks võimalust avada sama 
hasartmänguteenuste pakkuja juures sama isiku nimele mitut mängukontot; väidab, et 
selleks tuleks kasutada samasugust standardset ja veakindlat isikutuvastamismenetlust 
nagu pankades ja krediitkaarditehingutel kasutatav internetituvastus; rõhutab, et 
töökindlad registreerimis- ja kontrollisüsteemid on keskse tähtsusega vahendid, 
takistamaks interneti hasartmängude mis tahes kuritarvitamist, näiteks rahapesu;

16. on seisukohal, et ebaseaduslike interneti hasartmängude laialdane levik ja nende 
ülemaailmse reguleerimise puudumine võib ausa spordi ohtu seada; rõhutab, et kogu 
spordisektori jaoks on elutähtis kaitsta võistluste ausust ja usaldusväärsust; rõhutab, et 
seda saab tulemuslikult teha vaid rahvusvahelisel tasandil; on seisukohal, et koos kõigi 
sidusrühmadega peab Euroopa Liit seetõttu olema ausa spordi kaitsel senisest aktiivsem;

17. taunib hiljutisi korruptsiooni ja võistlustulemustes kokkuleppimise juhtumeid spordis; 
nõuab seepärast struktureeritud koostööd ELi tasandil, et vastavalt ELTLi artiklitele 6, 83 
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ja 165 kaitsta spordis aususe ja ausa mängu põhimõtteid; märgib, et sellisesse koostöösse 
tuleb kaasata spordiürituste korraldajad, interneti kihlvedude korraldajad ja ametiasutused, 
seades eesmärgiks hasartmängijate teadlikkuse tõstmise ning kooskõlastatud tegevuse 
võitluses spordis aset leidva pettuse ja korruptsiooniga, jagades selleks (oskus-)teavet ning 
kohaldades rikkumiste suhtes ühtseid määratlusi ja karistusi;

18. rõhutab, et interneti hasartmängud on spordivaldkonna ja muude avalikes huvides 
toimuvate tegevuste oluline rahastamisallikas; tuletab meelde, et internetikihlveod on üks 
spordivõistlustega seotud äritegevuse liike; palub komisjonil uurida, kuidas saaks 
spordikihlvedude tulusid regulaarselt kasutada amatöörspordi kaitseks ja ausamaks 
muutmiseks; palub komisjonil tagada kõrgetasemeline õiguskindlus, eriti riigiabi 
eeskirjade kohaldamisel;

19. rõhutab interneti hasartmängude valdkonna läbipaistvuse tähtsust; näeb sellega seoses ette 
eelkõige kohustust esitada aastaaruanne, milles tuleks muu hulgas näidata, milliseid 
avalikes huvides toimuvaid tegevusi ja/või spordiüritusi hasartmängutuludest rahastatakse 
ja/või sponseeritakse; palub komisjonil uurida võimalust muuta aastaaruanded 
kohustuslikuks.
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ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS 

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

Interneti hasartmängud siseturul kohta
(2011/2084(INI))

Arvamuse koostaja: Sajjad Karim

ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu asjaolule, et interneti hasartmängud kujutavad endast erilist laadi 
majandustegevust, millele ei saa piiranguteta kohaldada siseturu eeskirju, st 
asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust;

2. rõhutab tõsiasja, et liikmesriikidel on õigus reguleerida ja kontrollida oma hasartmängude 
turgu kooskõlas Euroopa siseturu õigusaktide ning oma traditsioonide ja kultuuriga;

3. märgib, et kuigi Euroopa Kohus on selgitanud seoses interneti hasartmängudega ELis 
mitmeid olulisi õigusküsimusi, püsib õiguskindlusetus mitmete muude küsimuste osas, 
mida on võimalik lahendada ainult poliitilisel tasandil;

4. rõhutab, et Euroopa Kohus on oma hiljutistes otsustes1 selgitanud, et tarbijate kaitsmiseks, 
pettuste tõkestamiseks, suurte panustega hasartmängude vältimiseks ja avaliku korra 
kaitsmiseks peavad liikmesriikide kehtestatavad õiguslikud piirangud olema põhjendatud, 
järjepidevad ning vastama soovitud õiguslikele eesmärkidele;

5. nõuab, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid võtaksid kasutusele tõhusad mehhanismid 
hasartmängusõltuvuse riskide maandamiseks ning seda eelkõige noorte hulgas;

6. palub komisjonil toetada ebaseadusliku tegevuse tõttu kahju kandnud tarbijaid ja pakkuda 

1 Liidetud kohtuasjad C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 ja C-410/07, Markus Stoß, veel 
avaldamata.
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neile õigusabi;

7. kiidab heaks komisjoni avalduse, et erinevad mängud kätkevad üksteisest erinevaid ohte, 
ning palub kehtestada diferentseeritud eeskirjad;

8. nõuab seoses interneti hasartmängudega tarbijakaitse miinimumstandardeid, mis annavad 
liikmesriikidele võimaluse kehtestada rangemaid eeskirju;

9. rõhutab riiklike litsentside tähtsust interneti hasartmänguettevõtjate jaoks; on seisukohal, 
et subsidiaarsuse põhimõtte järgi on kõige asjakohasem, kui küsimusega tegelevad 
liikmesriigid;

10. märgib asjaolu, et alates 2008. aastast oleks olnud võimalik saavutada suuremat edu 
käimasolevate rikkumismenetluste asjus ja et ühegi liikmesriigi juhtumit ei ole antud 
Euroopa Kohtusse;

11. kiidab heaks komisjoni esitatud rohelise raamatu kui sammu õiges suunas ja on 
arvamusel, et komisjoni tegevus selles valdkonnas on vajalik, et vältida siseturu jätkuvat 
killustamist ja tagada tarbijate juurdepääs turvalistele ja nõuetekohaselt reguleeritud 
võrguteenustele; toetab komisjoni ettevõtmist korraldada ulatuslik avalik arutelu, mille 
raames käsitletakse kõiki seaduslikest ja ebaseaduslikest interneti hasartmängudest 
tulenevaid poliitilisi ülesandeid ning siseturuga seotud probleeme;

12. tuletab komisjonile kui aluslepingute täitmise järelevalvajale meelde kohustust võtta 
kiirelt vastumeetmeid seoses kaebustega aluslepingutes sätestatud vabaduste rikkumise 
kohta; kutsub seetõttu komisjoni üles viivitamata ja süstemaatiliselt tegelema 
käimasolevate ja uute rikkumismenetlustega;

13. kiidab heaks Euroopa Standardikomitee (CEN) töörühmas kooskõlastatud dokumendi1 ja 
kinnitab taas oma seisukohta, et hasartmängude valdkonnas saab ettevõtete 
enesereguleerimine kohustuslikke õigusakte ainult täiendada, mitte asendada;

14. kinnitab taas oma seisukohta, et spordikihlveod on spordivõistluste kaubanduslikel 
eesmärkidel kasutamise üks liikidest, ning soovitab Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel 
kaitsta spordivõistlusi, et neid ei kasutataks loata kaubanduslikel eesmärkidel, ning 
eelkõige tunnustada spordiasutuste omandiõigusi, mitte üksnes selleks, et kehtestada kord 
õiglase rahalise tulu tagamiseks elukutselise ja harrastusspordi kõigil tasanditel, vaid ka 
võitluse tõhustamiseks tulemuste kokkuleppimise vastu;

15. nõuab, et liikmesriigid keelustaksid tulemustega manipuleerimise pettuse teel rahaliste või 
muude eeliste saamise eesmärgil ning käsitaksid kuriteona igasugust ohtu võistluste, 
sealhulgas kihlvedudega seotud võistluste aususele;

16. kutsub komisjoni üles esitama sisukaid õigusakti ettepanekuid, et töötada välja õiguslik 
raamistik, mille abil saaks luua õiguskindluse seaduslikele Euroopa ettevõtjatele ja kaitsta 
tarbijaid.

1 CWA 16259:2011: Responsible Remote Gambling Measures.
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