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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl interneto azartinių lošimų paslaugų vientisumo
(2008/2215(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 49 straipsnį,

– atsižvelgdamas į prie EB sutarties pridėtą protokolą dėl subsidiarumo ir proporcingumo 
principų taikymo,

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo išplėtotą teismo praktiką1, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje2,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/65/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų 
transliavimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)3,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva)4,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui5,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 8 d. rezoliuciją dėl Baltosios knygos dėl sporto6,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 16 d. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
Komisijai pateiktą žodinį paklausimą dėl azartinių lošimų ir sporto lažybų vidaus 
rinkoje7, į tolesnes 2006 m. lapkričio 14 d. diskusijas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitete bei Komisijos nario pateiktą atsakymą,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamentui parengtą įmonės 
„Europe Economics Research Ltd.“ Darbo dokumentą dėl Interneto azartinių lošimų, 

                                               
1 Schindler 1994 m. (C-275/92), Läärä 1999 m. (C-124/97), Zenatti 1999 m. (C-67/98), Anomar 2003 m. (C-
6/01), Gambelli 2003 m. (C-243/01), Lindman 2003 m. (C-42/02), Placanica 2007 m. (C-338/04), Unibet 
2007 m. (C- 432/05), UNIRE 2007 m. (C– 260/04).
2 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
3 OL L 332, 2007 12 18, p. 27.
4 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
5 OL L 309, 2005 11 25, p. 15.
6 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0198.
7 O-0118/2006.
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kuriame daug dėmesio skiriama paslaugų vientisumui ir Elgesio kodeksui azartinių 
lošimų srityje1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 14 d. Azartinių lošimų paslaugų Europos Sąjungos 
vidaus rinkoje tyrimą, parengtą Šveicarijos lyginamosios teisės instituto (angl. SICL) 
komisijos,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą 
(A6 0000/2008),

A. kadangi šiuo metu interneto azartiniai lošimai, kurių gautos bendrosios pajamos 2004 m. 
buvo 2–3 mlrd. EUR, sudaro apie 5 proc. visos azartinių lošimų rinkos ES, kaip nurodyta
pirmiau minėtame SICL tyrime, ir kuri, atrodo, neišvengiamai sparčiai augs,

B. kadangi azartinių lošimų veikla visose valstybėse narėse paprastai griežtai reguliuojama 
remiantis subsidiarumo principu, siekiant apsaugoti vartotojus nuo priklausomybės, 
sukčiavimo, pinigų plovimo ir „surežisuotų“ lošimų,

C. kadangi azartinių lošimų veikla nepateko į Direktyvų 2006/123/EB (Paslaugų direktyva), 
2007/65/EB (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) ir 2000/31/EB
(Elektroninės komercijos direktyva) taikymo sritis,

D. kadangi  Komisija pradėjo pažeidimo procedūras prieš dešimt valstybių narių, siekdama 
patikrinti, ar nacionalinės priemonės, ribojančios tarptautinį interneto azartinių lošimų 
paslaugų teikimą, atitinka Bendrijos teisę2,

E. kadangi šiuo metu Teisingumo Teisme nagrinėjamos kelios bylos dėl azartinių lošimų ir  
tai rodo, jog teisės aktuose dėl interneto azartinių lošimų trūksta aiškumo, ir tam
naudojami ištekliai,

F. kadangi paslaugų vientisumas reiškia įsipareigojimą, kuris neleistų įvykti net tik 
sukčiavimui ir nusikaltimams, bet ir probleminiam lošimui bei nepilnamečių lošimui,

G. kadangi interneto azartiniai lošimai apima keletą rizikos veiksnių, susijusių su 
probleminiu lošimu, pvz., be kita ko, nesudėtingą prieigą prie lošimų, didelį įvairių lošimų 
pasirinkimą ir nedaug socialinių suvaržymų3,

Skaidri rinka, ginanti visuomenės ir vartotojų interesus

1. pabrėžia, kad, vadovaujantis subsidiarumo principu, valstybės narės turi teisę 
kontroliuoti ir reguliuoti savo azartinių lošimų rinkas, kad apsaugotų vartotojus nuo 
priklausomybės, sukčiavimo, pinigų plovimo ir „surežisuotų“ lošimų, ir kad apsaugotų 
kultūriniu pagrindu sukurtas finansavimo struktūras, kurios finansuoja sporto veiklą ir 

                                               
1 Dar nepaskelbta.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm.
3 Generalinio advokato Bot išvada, pateikta 2008 m. spalio 14 d., Byla C-42/07; taip pat žr. pirmiau minėtą SICL 
tyrimą, p. 1450.
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kitus socialinius reiškinius valstybėse narėse; pabrėžia, kad interneto azartinių lošimų 
operatoriai turėtų laikytis valstybių narių, kuriose jie teikia savo paslaugas, teisės aktų;

2. ragina Komisiją išaiškinti valstybių narių ir ES kompetencijos ribas interneto azartinių 
lošimų srityje; mano, kad Teisingumo Teismas neturėtų apibrėžti Europos azartinių 
lošimų rinkos;

3. ragina valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti, siekiant išspręsti problemas, kylančias 
dėl tarptautinių interneto azartinių lošimų, pvz., priklausomybės nuo azartinių lošimų ir 
asmens duomenų ar kreditinių kortelių neteisėto panaudojimo; pabrėžia, kad reikalinga 
bendra Europos pozicija dėl interneto azartinių lošimų, nustatanti būtinus minimalius 
reikalavimus, kurie apsaugotų vartotojus ir neleistų sukčiauti;

4. pabrėžia, kad subjektai, veikiantys interneto azartinių lošimų srityje, pvz., vartotojų 
organizacijos, sporto organizacijos, pramonininkų asociacijos ir žiniasklaida, prisiimtų 
bendrą atsakomybę dėl interneto azartinių lošimų paslaugų vientisumo ir vartotojų 
informavimo dėl galimų neigiamų interneto azartinių lošimų pasekmių;

Kova su sukčiavimu ir kitomis nusikalstamomis veikomis

5. laikosi nuomonės, kad interneto azartinių lošimų rinkos augimas didina korupcinės 
veiklos, pvz., sukčiavimo, „surežisuotų“ lošimų, neteisėtų kartelinių susitarimų dėl 
lažybų ir pinigų plovimo galimybę, todėl, kad interneto azartiniai lošimai gali būti 
sukurti ir pašalinti labai greitai, ir kad lengvatinės prekybos operatorių skaičius nuolat 
didėja;

6. mano, kad norint išsaugoti sporto renginių ir varžybų vientisumą reikia, kad sporto 
renginių teisių turėtojai, interneto lažybų operatoriai ir valdžios institucijos 
bendradarbiautų nacionaliniu, ES bei tarptautiniu lygiu; 

Žalos vartotojams prevencija

7. mano, kad interneto azartiniai lošimai padidina priklausomybės nuo jų galimybę dėl 
nesudėtingos prieigos prie lošimų, galimybės išsyk pasiekti rezultatus ir lošti dėl didelių 
pinigų sumų;

8. nerimauja dėl to, kad didėja nuotolinės ar interneto azartinių lošimų pasiūlos 
interaktyviosios televizijos programose, mobiliuosiuose telefonuose ir interneto 
tinklapiuose, todėl dalyvauti tuose lošimuose tampa paprasta bei priimtina socialiniu 
požiūriu, ypač jaunimui; 

9. mano, kad interneto azartinių lošimai gali kelti pavojų vartotojams, todėl valstybės narės 
gali teisėtai apriboti laisvę teikti interneto azartinių lošimų paslaugas, siekdamos 
apsaugoti vartotojus;

10. taip pat ragina valstybes nares skirti tinkamą finansavimą su interneto azartiniais 
lošimais susijusių problemų tyrimams, prevencijai ir sprendimui;
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11. remia bendrų interneto azartinių lošimų normų, kurios numato amžiaus apribojimus, 
pažeidžiamiems lošėjams skirtas premijų sistemas, didžiausią per savaitę leidžiamą lošti 
sumą ir apima informacijos apie galimas lošimo pasekmes bei pagalbą turintiems 
priklausomybę, galimą priklausomybę nuo tam tikrų azartinių lošimų, ir pan., rengimą;

12. mano, kad savireguliavimas, susijęs su interneto azartinių lošimų reklama ir rėmimu, 
nėra pakankamai veiksmingas, todėl pabrėžia, kad šią sritį pramonės atstovams ir 
valdžios institucijoms reikia reguliuoti kartu;

13. ragina valstybes nares ir pramonės atstovus bendradarbiauti ES lygiu, siekiant reguliuoti 
agresyvią reklamą, nukreiptą į probleminius lošėjus ir pažeidžiamus vartotojus, pvz., 
vaikus ir jaunimą;

Elgesio kodeksas

14. pažymi, kad Elgesio kodeksas gali būti naudinga priemonė kai kuriems viešiesiems (ir 
privatiesiems) tikslams pasiekti, prisitaikant prie technologijų pažangos, kintančių 
vartotojų poreikių ar rinkos struktūrų plėtros;

15. tačiau pabrėžia, kad Elgesio kodeksas vis dėlto bus orientuotas į pramonę ir 
savireguliavimą, todėl gali būti tik kaip pirminės ar antrinės teisės aktus papildanti 
priemonė;

16. taip pat pabrėžia, kad Elgesio kodekso veiksmingumas labai priklausys nuo to, ar jį 
pripažins reguliuotojai ir vartotojai, taip pat ir nuo jo vykdymo;

Kontrolė ir tyrimai

17. ragina valstybes nares rinkti duomenis apie savo interneto azartinių lošimų rinkų augimo 
mastą ir spartą, taip pat iššūkius, kylančius dėl interneto azartinių lošimų;

18. ragina Komisiją pradėti tyrimą dėl interneto azartinių lošimų ir priklausomybės nuo 
azartinių lošimų išsivystymo pavojaus, pvz., ištirti, kaip reklama veikia priklausomybę 
nuo azartinių lošimų, ar galima sukurti bendrą Europos lošimų klasifikacijos sistemą 
pagal priklausomybės pavojų ir galimas prevencines ir gydomąsias priemones;

19. ragina Komisiją rinkti informaciją apie interneto azartinių lošimų sektoriuje sukčiavimo 
mastą, pvz., subjektų, veikiančių tame sektoriuje, sukčiavimą;

20. ragina Komisiją atlikti nacionalinio reguliavimo tarptautinių azartinių lošimų paslaugų 
teikimui poveikio vertinimą, susijusį su vientisumu, socialine atsakomybe, vartotojų 
apsauga ir mokestiniais klausimais;

°

°       °

21. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įvadas

Azartinių lošimų veikla apima lažybas dėl piniginių sumų azartiniuose lošimuose, įskaitant 
loterijas ir lažybų operacijas. 

Interneto azartiniai lošimai gyvuoja nuo 1996 m., kai Suomijoje buvo sukurtas pirmasis 
azartinis lošimas. Nuo tada interneto azartinių lošimų rinka reikšmingai išaugo. 2003 m. buvo 
apskaičiuota, kad metinės komercinių interneto azartinių lošimų rinkos 25 ES valstybėse 
narėse gautos bendrosios pajamos iš azartinių lošimų (operatorių laimėjimai atskaičiavus 
prizines išmokas) sudarė 51,5 mlrd. EUR. Šiuo metu azartiniai lošimai internete, 
mobiliuosiuose telefonuose ar interaktyviose televizijos programose sudaro apie 5 proc. ES 
bendros azartinių lošimų rinkos, kuri 2004 m. gavo 2–3 mlrd. EUR bendrųjų metinių pajamų 
iš azartinių lošimų. Numatoma, kad Europos interneto azartinių lošimų rinka augs nuo 
mažiausiai 8,4 proc. per metus (Austrijoje ir Vengrijoje) iki daugiausiai 17,6 proc. (Italijoje)1.

Todėl valstybės narės yra priverstos prisitaikyti ir parengti reglamentą, kuris joms padėtų 
„išlaikyti vienodą tempą“ su vartotojų poreikių kaita ir tiekėjų paslaugų plėtra. Valstybių 
narių politikams kyla tam tikrų sunkumų dėl specifinio interneto azartinių lošimų pobūdžio. 
Visų pirma, interneto azartiniai lošimai turi „tarptautinį elementą“, kuris leidžia interneto 
azartinių lošimų operatoriams teikti savo paslaugas vartotojams ne tik toje valstybėje narėje, 
kurioje jie yra įsisteigę, bet ir kitose valstybėse narėse. Todėl vartotojai gali nežinoti, kurioje 
šalyje yra įsisteigęs jų paslaugų teikėjas. Antra, interneto azartiniai lošimai kelia nemažą 
pavojų interneto azartinių lošimų operatoriams, nes jie negali patikrinti vartotojo tapatybės, o 
asmuo, besinaudojantis kreditine kortele, gali būti ne jos teisėtas savininkas. Trečia, interneto 
azartinių lošimų svetainės gali būti greitai sukuriamos, todėl nesąžiningi operatoriai gali 
atsirasti ir pradingti per trumpą laikotarpį. Ketvirta, interneto azartinių lošimų operatoriams 
sunku prižiūrėti savo klientus, palyginti su tradiciniais lošimais, nes jie negali matyti, ar 
klientas yra nepilnametis, neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų arba 
elgiasi įtartinai. Be to, naudotis interneto azartinių lošimų paslaugomis yra paprasta, kadangi 
tai galima daryti vienumoje kur nėra socialinių suvaržymų, paprastai esančių tokia veikla 
užsiimant kartu su kitais žmonėmis. 

II. Reguliavimas
Europos interneto azartinių lošimų rinkos reguliuojamos nacionaliniu lygiu, vadovaujantis 
subsidiarumo principu. Todėl (tradicinių ir interneto) azartinių lošimų rinkos reguliavimo 
sistemos ES yra labai skirtingos. Dvidešimtyje ES valstybių narių interneto azartiniai lošimai 
leidžiami, o septyniose valstybėse narėse jie draudžiami. Trylikos valstybių narių rinka yra 
liberalizuota, šešiose veikia valstybinės monopolijos, o vienoje – leidimas vykdyti tokią 

                                               
1 PricewaterhouseCoopers Pasaulio pramogų ir žiniasklaidos apžvalga: 2008–2012 m., p. 623. Augimas 
apskaičiuojamas kaip sudėtinis metinių pajamų iš azartinių lošimų padidėjimas.
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veiklą išduotas vienai privačiai monopolijai1.

Valstybės narės, kuriose interneto azartiniai lošimai draudžiami apskritai arba leidžiami tik 
esant monopolijos sąlygoms, įrodinėja, kad šie apribojimai pateisinami atsižvelgiant į 
socialinę ir viešąją tvarką. Tačiau daug diskutuojama dėl vadinamųjų nacionalinių azartinių 
lošimų monopolijų. Europos Komisijai daugybę skundų pateikė azartinių lošimų bendrovės, 
privatūs asmenys ir žiniasklaidos organizacijos. Visi tvirtino, kad tam tikros valstybės narės 
neteisėtai saugo savo azartinių lošimų rinką ir pajamas, kurias gauna jų monopolijos. Todėl 
Komisija pradėjo pažeidimo procedūras prieš dešimt valstybių narių, siekdama patikrinti, ar 
nacionalinės priemonės, ribojančios tarptautinį interneto azartinių lošimų paslaugų teikimą, 
atitinka Bendrijos teisę2.

Tiek tradicinių, tiek interneto ES lošimų rinkų reguliavimo klausimas yra labai jautrus. Tačiau 
aišku, kad reikia apibrėžti reglamentavimo aplinką, susijusią su interneto azartiniais lošimais. 
Šiuo metu beveik 50 proc. bylų, nagrinėjamų Europos Teisingumo Teisme, yra susijusios su 
azartiniais lošimais. Tokia padėtis netenkina nei Teismo, nei valstybių narių bei vartotojų, nei 
interneto azartinių lošimų paslaugų teikėjų. 

Daugybė bylų, susijusių su azartiniais lošimais, buvo perduotos Europos Teisingumo 
Teismui: kai kurios iš jų jau yra išspręstos (nurodyta toliau), tačiau nemažai jų dar yra 
nagrinėjamos. Europos Teisingumo Teismo praktiką sudaro šios bylos: Schindler 1994 m. (C-
275/92), Läärä 1999 m. (C-124/97), Zenatti 1999 m. (C-67/98), Anomar 2003 m. (C-6/01), 
Gambelli 2003 m. (C-243/01), Lindman 2003 m. (C-42/02), Placanica 2007 m. (C-338/04), 
Unibet 2007 m. (C-432/05) ir UNIRE 2007 m. (C-260/04). 

Šiose bylose Europos Teisingumo Teismas pareiškė, kad azartinių lošimų paslaugoms 
taikoma judėjimo laisvė (pagal ES sutarties 49 straipsnį). Tai pat teismas pareiškė, kad 
azartiniai lošimai gali būti susiję su moraliniais, religiniais ir kultūriniais aspektais, dideliu 
nusikalstamumu ar sukčiavimo pavojumi ir turėti žalingų bei socialinių pasekmių individui 3.

Todėl apribojimai gali būti pateisinami, jei jie būtini siekiant apsaugoti vartotojus, palaikyti 
viešąją tvarką (vykdyti sukčiavimo ir nusikaltimų prevenciją), socialinę tvarką (kultūrą arba 
moralę) ir neleisti, kad azartiniai lošimai būtų asmeninio pasipelnymo šaltinis.4 Tačiau 
apribojimų tikslas turi būti nuosekliai ir sistemingai riboti azartinių lošimų veiklą; jie turi būti 
taikomi nieko nediskriminuojant ir tiek, kiek reikalinga tikslui pasiekti5.

Taip pat reikėtų pažymėti, kad 2006 m. lapkričio 14 d. Komisijos narys McCreevy atsakė į 
žodinį paklausimą dėl azartinių lošimų, kurį Europos Parlamento plenarinio posėdžio 
Strasbūre metu pateikė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininkė Arlene 
McCarthy. Taip pat komisaras pareiškė, kad azartinius lošimus reguliuojančių teisės aktų 
suderinimas ES lygiu šiuo metu yra mažai tikėtinas. 

                                               
1 Interneto azartiniai lošimai, darbinis dokumentas Europos Parlamentui, Europe Economics, 2008 m. spalio 
XX d.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm.
3 ETT sprendimas Schindler byloje C-275/92.
4 SICL (2006), p. xxvi.
5 Sprendimas Gambelli byloje C-243/01.
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III. Vientisumas

Šio pranešimo tikslas – atkreipti dėmesį į interneto azartinių lošimų paslaugų vientisumą. 
Vientisumas, visų pirma, yra suprantamas kaip tam tikri veiklos principai, kuriais siekiama 
užkirsti kelią sukčiavimui: interneto azartinių lošimų operatorių sukčiavimui, nukreiptam 
prieš vartotojus; vartotojų sukčiavimui, nukreiptam prieš interneto azartinių lošimų 
operatorius; vartotojų sukčiavimui, nukreiptam prieš kitus vartotojus. Atsižvelgiant į tai, 
vientisumas apima visas priemones, skirtas išvengti nusikalstamų veikų, pvz., pinigų plovimo. 
Šiame pranešime vientisumas taip pat apima interneto azartinių lošimų operatorių elgesį. 
Todėl šis pranešimas taip pat apima priklausomybę sukeliantį lošimą ir nepilnamečių lošimą.

Dauguma vartotojų gali lošti nerizikuodami tapti psichologiškai priklausomi, tačiau asmenų, 
rizikuojančių tapti probleminiais lošėjais, skaičius, nors ir nedidelis, bet reikšmingas. Pasaulio 
sveikatos organizacija (angl. WHO) apibrėžia probleminį lošimą kaip bet kokį kitą dažną 
lošimą, dėl kurio kyla finansinių, socialinių ir (arba) psichologinių problemų1. Pavojų tapti 
priklausomu nuo azartinių lošimų didina- pastovi galimybė lošti, dažnas laimėjimų skaičius, 
viliojantis ar patrauklus lošimų pobūdis, galimybė statyti dideles sumas, galimybė lošti 
skolon, lošimų įrangos buvimas tose vietose, kur žmonės gali impulsyviai užsinorėti lošti ir 
tai, kad nevykdomos jokios kampanijos, informuojančios apie azartinių lošimų keliamą 
pavojų2.

Interneto azartiniai lošimai apima keletą tokių rizikos veiksnių, susijusių su probleminiu 
lošimu. Pavyzdžiui, interneto operatoriai gali pasiūlyti daug įvairių azartinių lošimų (lažybas, 
ruletę, pokerį, lošimo automatus ir t.t.) ir nuolat pristatyti naujų lošimų, naudodamiesi naujais 
rinkodaros ir tikslų siekimo metodais, naujausiomis duomenų apie vartotojų elgesį (išlaidas) 
tyrimų technologijomis, kurios leidžia vartotoją „prilipinti“ prie ekrano. Nerimą kelia tai, kad 
didėja daugialypės terpės paslaugų „persipynimas“, pvz., televizijoje, telefone trumposiomis 
žinutėmis bei interneto tinklapiuose, kur siūlomi nuotoliniai ar interneto azartiniai lošimai, o 
dalyvauti juose yra nesudėtinga ir socialiniu požiūriu priimtina, ypač jaunimui.

                                               
1 PSO (1992 m.) TLK-10 Psichikos ir elgesio sutrikimų klasifikacija, Ženeva. Kitos dažnai vartojamos sąvokos 
yra patologinis, nevaldomas, probleminis, per dažnas ir priklausomybę sukeliantis lošimas.
2 Generalinio advokato Bot nuomonė ETT, pateikta 2008 m. spalio 14 d., Byla C-42/07; taip pat žr. SICL tyrimą 
(2006 m.), p. 1450.
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