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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par tiešsaistes azartspēļu integritāti
(2008/2215(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK Līguma 49. pantu, 

– ņemot vērā Protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu, kas 
pievienots EK līgumam,

– ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas izstrādāto judikatūru1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 
2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra Direktīvu 
2007/65/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas 
raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos3 (direktīva par audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumiem),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (direktīva par elektronisko tirdzniecību)4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvu 
2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai5, 

– ņemot vērā 2008. gada 8. maija rezolūciju par Balto grāmatu par sportu6,

– ņemot vērā 2006. gada 16. oktobra mutisko jautājumu Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas vārdā Komisijai par azartspēlēm un derībām saistībā ar sporta 
spēlēm iekšējā tirgū7 un tam sekojošām debatēm Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejā 2006. gada 14. novembrī, kā arī Komisijas pārstāvja sniegto atbildi,

– ņemot vērā informatīvo dokumentu par tiešsaistes azartspēlēm un īpaši rīcības kodeksu 

                                               
1 Schindler 1994 (C-275/92), 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), Placanica 2007 (C-338/04), Unibet 2007 (C- 432/05), UNIRE 2007 
(C– 260/04).
2 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
3 OV L 332, 18.12.2006., 27. lpp.
4 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
5 OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0198.
7 .O-0118/2006.
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azartspēļu jomā, ko Eiropas Parlamentam sagatavoja Europe Economics Research Ltd1,

– ņemot vērā 2006. gada 14. jūnija pētījumu par azartspēļu pakalpojumiem Eiropas 
Savienības iekšējā tirgū, ko Komisijai sagatavoja Šveices Salīdzinošo tiesību institūts 
(SICL),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

A. tā kā saskaņā ar iepriekš minēto SICL veikto pētījumu pašlaik tiešsaistes azartspēles, kuru 
bruto ienākumi 2004. gadā bija EUR 2 līdz 3 miljardi, ir aptuveni 5 % no visa ES 
azartspēļu tirgus, un strauja izaugsme šķiet neizbēgama,

B. tā kā azartspēļu darbību tradicionāli stingri reglamentē visās dalībvalstīs, pamatojoties uz 
subsidiaritātes principu, lai aizsargātu patērētājus pret atkarību, krāpšanu, nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizāciju un spēlēm, kuru rezultāts ir pasūtīts,

C. tā kā azartspēles tika izslēgtas no Direktīvas 2006/123/EK (pakalpojumi), Direktīvas 
2007/65/EK (audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi) un Direktīvas 2000/31/EK 
(elektroniskā tirdzniecība) jomas, 

D. tā kā Komisija ir uzsākusi pienākumu neizpildes procedūras pret desmit dalībvalstīm, lai 
pārbaudītu, vai valstu pasākumi, kas ierobežo tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu 
pārrobežu piedāvājumu, atbilst Kopienas tiesību aktiem2,

E. tā kā vairākas lietas saistībā ar azartspēlēm vēl nav izskatītas Tiesā, un tas norāda uz 
skaidrības trūkumu tiesību aktos par tiešsaistes azartspēlēm un prasa līdzekļus, 

F. tā kā integritāte prasa apņemšanos nepieļaut ne vien krāpšanu un noziegumus, bet arī 
atkarību no azartspēlēm un nepilngadīgo iesaistīšanos azartspēlēs,

G. tā kā tiešsaistes azartspēles ir saistītas ar vairākiem riska faktoriem, kas izraisa atkarību no 
azartspēlēm, piemēram, vieglu piekļuvi azartspēlēm, plašu pieejamo spēļu klāstu un 
sociālo ierobežojumu nepietiekamību3,

Pārredzams tirgus, kas aizsargā sabiedrības un patērētāju intereses

1. uzsver, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstīm ir likumīgas intereses pārraudzīt 
un reglamentēt to azartspēļu tirgu, lai aizsargātu patērētājus pret atkarību, krāpšanu, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un spēļu rezultāta pasūtīšanu, kā arī aizsargāt 
atzītas struktūras, kas finansē sporta un citus sabiedriskus pasākumus dalībvalstīs; uzsver, 
ka tiešsaistes azartspēļu operatoriem ir jāievēro tās dalībvalsts tiesību akti, kurā tie sniedz 
pakalpojumus; 

                                               
1 Vēl nav pieejams
2 http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm
3 Ģenerāladvokāta Y. Bot 2008. gada 14. oktobra atzinums lietā C-42/07; skatīt arī iepriekš minētā SICL pētījuma 
1450. lpp. 
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2. aicina Komisiju precizēt dalībvalstu un ES kompetenci tiešsaistes azartspēļu jomā; 
uzskata, ka Tiesai nebūtu jānosaka Eiropas azartspēļu tirgus;

3. aicina dalībvalstis cieši sadarboties, lai risinātu problēmas saistībā ar pārrobežu tiešsaistes 
azartspēlēm, piemēram, atkarību no azartspēlēm un personas datu vai kredītkaršu 
ļaunprātīgu izmantošanu; uzsver nepieciešamību pēc kopējas Eiropas nostājas par 
tiešsaistes azartspēlēm ar obligātām prasībām patērētāju aizsardzībai un krāpšanas 
novēršanai; 

4. uzsver, ka iesaistītajām pusēm, kas darbojas tiešsaistes azartspēļu jomā, t.i., patērētāju 
organizācijām, sporta organizācijām, nozares asociācijām un plašsaziņas līdzekļiem ir 
kopīga atbildība par tiešsaistes azartspēļu integritāti un patērētāju informēšanu par 
iespējamām tiešsaistes azartspēļu negatīvām sekām; 

Cīņa pret krāpšanu un citām kriminālām darbībām 

5. uzskata, ka tiešsaistes azartspēles var izraisīt nelegālu darbību, piemēram, krāpšanas, 
nelegālu totalizatoru un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pieaugumu, jo tiešsaistes 
azartspēles vai ātri izveidot un ātri pārtraukt to darbību, un ir izplatījušies ārzonas 
operatori;

6. uzskata, ka sporta pasākumu un sacensību integritāte prasa, lai sadarbotos sporta tiesību 
īpašnieki, tiešsaistes derību operatori un publiskās iestādes gan valsts, gan ES un 
starptautiskā līmenī;

Kaitējuma patērētājiem nepieļaušana

7. uzskata, ka tiešsaistes azartspēles var palielināt atkarību no azartspēlēm, jo tās ir viegli 
pieejamas un to rezultāti ir tūlītēji, kā arī šajās azartspēlēs var būt iesaistītas lielas naudas 
summas;  

8. pauž bažas par pieaugošo mijiedarbi starp interaktīvo televīziju, mobilajiem tālruņiem un 
interneta vietnēm, kas piedāvā attālinātas vai tiešsaistes spēles un padara vienkāršu un 
sabiedriski pieņemamu līdzdalību šajās spēlēs, it īpaši jauniešu vidū;

9. uzskata, ka tiešsaistes azartspēles var apdraudēt patērētājus un ka dalībvalstis tādēļ var 
likumīgi ierobežot brīvību sniegt tiešsaistes azartspēļu pakalpojumus, lai aizsargātu 
patērētājus; 

10. tajā pašā laikā  aicina dalībvalstis piešķirt pietiekamu finansējumu ar tiešsaistes 
azartspēlēm saistītu problēmu pētniecībai, profilaksei un risināšanai; 

11. atbalsta kopēju tiešsaistes azartspēļu standartu izstrādi attiecībā uz vecumu, bonusu 
sistēmām, kas vērstas uz neaizsargātiem spēlētājiem, maksimālo likmes apjomu nedēļā, 
informāciju par iespējamām azartspēļu sekām un palīdzības iespējām atkarības gadījumā, 
noteiktu spēļu spēju izraisīt atkarību utt.
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12. uzskata, ka paškontrole attiecībā uz tiešsaistes azartspēļu reklamēšanu un popularizēšanu 
ir nepietiekami efektīva, un tādēļ uzsver nepieciešamību pēc kopējas kontroles, ko 
īstenotu nozare un valsts iestādes;

13. prasa dalībvalstīm kopā ar nozari sadarboties ES līmenī, lai kontrolētu agresīvu reklāmu, 
kas vērsta uz atkarīgiem spēlētājiem un neaizsargātiem patērētājiem, piemēram, bērniem 
un jauniešiem;

Rīcības kodekss

14. atzīmē, ka rīcības kodekss var būt noderīgs līdzeklis, lai sasniegtu dažus sabiedrības (un 
privātus) mērķus un lai pielāgotos tehnoloģiju attīstībai, pārmaiņām patērētāju izvēlē un 
tirgus struktūru attīstībai; 

15. tomēr uzsver, ka rīcības kodeksu nosaka nozare un ka tā ir uz paškontroli vērsta pieeja, un 
līdz ar to rīcības kodekss var vienīgi būt papildinājums primārajiem un sekundārajiem 
tiesību aktiem; 

16. arī uzsver, ka rīcības kodeksa efektivitāte ir īpaši atkarīga no tā, vai to atzīs regulatori un 
patērētāji, kā arī no tā izpildes;  

Pārraudzība un pētniecība

17. aicina dalībvalstis dokumentēt to tiešsaistes azartspēļu tirgu mērogu un izaugsmi, kā arī 
problēmas, ko rada tiešsaistes azartspēles; 

18. aicina Komisiju uzsākt pētījumu par tiešsaistes azartspēlēm un risku nonākt atkarībā no 
azartspēlēm, piemēram, par to, kā reklāma ietekmē atkarību no azartspēlēm, par to, vai ir 
iespējams izstrādāt kopēju Eiropas spēļu klasifikāciju atbilstīgi to atkarības veicināšanas 
riskam, un par iespējamiem profilaktiskiem un ārstnieciskiem pasākumiem; 

19. aicina Komisiju vākt informāciju par krāpšanas apjomu tiešsaistes azartspēļu nozarē, t.i., 
starp nozarē iesaistītajām pusēm;

20. aicina Komisiju veikt ietekmes novērtējumu par valsts noteikumu ietekmi uz pārrobežu 
azartspēļu pakalpojumu sniegšanu saistībā ar integritāti, sociālo atbildību, patērētāju 
aizsardzību un jautājumiem, kas attiecas uz nodokļu piemērošanu; 

°

°       °

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

I. Ievads

Azartspēles, tostarp loterijas un derības, ir veiksmes spēles, kurās tiek riskēts ar vērtībām, kas 
pārvēršamas naudas izteiksmē. 

Tiešsaistes azartspēles pastāv kopš 1996. gada, un pirmā šāda spēle bija pieejama Somijā. 
Kopš tā laika tiešsaistes azartspēļu tirgus ir būtiski pieaudzis. Saskaņā ar aprēķiniem 
2003. gadā komerciālo tiešsaistes azartspēļu tirgus bruto ieņēmumi 25 ES dalībvalstīs bija 
51,5 miljardi eiro (uzņēmumu īpašnieku ieņēmumi, no kuriem atskaitīti izmaksātie laimesti). 
Pašlaik tiešsaistes azartspēles, kas tiek piedāvātas, izmantojot internetu, mobilos tālruņus vai 
interaktīvos televīzijas pakalpojumus, veido aptuveni 5 % no ES kopējā azartspēļu tirgus, 
kura finansiālais apjoms 2004. gadā bija 2–3 miljardi eiro (bruto ieņēmumi gadā). Pašlaik tiek 
prognozēts, ka Eiropas tiešsaistes azartspēļu tirgus pieaugs no 8,4 % gadā (Austrijā un 
Ungārijā) līdz pat 17,6 % gadā (Itālijā).1

Tādēļ dalībvalstis ir spiestas piemērot un izstrādāt reglamentējošus noteikumus atbilstoši 
patērētāju izvēles tendencēm un uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem. Tiešsaistes 
azartspēļu specifiskais raksturs rada grūtības dalībvalstu politikas veidotājiem. Pirmkārt, 
tiešsaistes azartspēļu pakalpojumi ietver pārrobežu elementu, proti, tiešsaistes azartspēļu 
uzņēmumi var piedāvāt savus pakalpojumus patērētājiem citās dalībvalstīs, ne tikai savā 
valstī. Tādējādi patērētāji var nezināt, kurā valstī ir reģistrēts viņu pakalpojuma sniedzējs. 
Otrkārt, tiešsaistes azartspēles rada paaugstinātu risku, jo to sniedzējiem nav iespējams 
pārliecināties par patērētāja identitāti, tādēļ ka persona, kura izmanto attiecīgo kredītkarti, var 
arī nebūt tās likumīgais īpašnieks. Treškārt, tiešsaistes azartspēļu tīmekļa vietnes ir ātri 
izveidojamas, tādējādi negodīgi uzņēmēji var savu darbību sākt un beigt ļoti īsā laika periodā. 
Ceturtkārt, tiešsaistes azartspēļu uzņēmumiem ir grūti pārraudzīt savus klientus — atšķirībā 
no tradicionālajām azartspēlēm, kur ir iespējams konstatēt, vai klients ir nepilngadīgs, 
piedzēries vai atrodas citu vielu reibumā, vai arī uzvedas aizdomīgi. Tā kā tiešsaistes 
azartspēļu pakalpojumi ir viegli pieejami un tos ir iespējams izmantot, atrodoties vienatnē, 
trūkst arī sociālās uzraudzības un ierobežojumu, kurus parasti var īstenot ar citu cilvēku 
starpniecību. 

II. Reglamentēšana

Eiropas tiešsaistes azartspēļu tirgi tiek reglamentēti dalībvalstu līmenī saskaņā ar 
subsidiaritātes principu. Tāpēc gan tradicionālo, gan tiešsaistes azartspēļu tirgu 
reglamentējošā sistēma ES ir ļoti neviendabīga. Divdesmit ES dalībvalstīs tiešsaistes 
azartspēles ir atļautas, bet septiņās dalībvalstīs — aizliegtas. Trīspadsmit dalībvalstīs pastāv 
liberalizēts tirgus, savukārt sešās valstīs ir valsts īpašumā esoši monopoli, bet vienā dalībvalstī 
                                               
1 PricewaterhouseCoopers, Global Entertainment and Media Outlook: 2008–2012 (Pasaules izklaides un 
plašsaziņas līdzekļu apskats), 623. lpp. Izaugsmes mērs ir azartspēļu ienākumu vidējais ģeometriskais pieaugums 
gadā.
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ir licencēts privātmonopols.1  
Tās dalībvalstis, kurās vispār ir aizliegtas tiešsaistes azartspēles vai arī tās ir atļautas tikai 
saskaņā ar monopola noteikumiem, apgalvo, ka šie ierobežojumi ir pamatoti, lai nodrošinātu 
sabiedrisko un sociālo kārtību. Tomēr ir notikušas plašas diskusijas par tā sauktajiem valsts 
azartspēļu monopoliem. Eiropas Komisija ir saņēmusi daudz sūdzību no azartspēļu 
uzņēmumiem, privātpersonām un plašsaziņas līdzekļu organizācijām, kas apgalvo, ka 
atsevišķu dalībvalstu īstenotā protekcionisma politika attiecībā uz azartspēļu tirgiem un 
ienākumiem, kurus tās gūst, izmantojot savu monopolstāvokli, ir prettiesiska. Tādēļ Komisija 
ir sākusi pārkāpuma procedūru pret desmit dalībvalstīm, lai pārbaudītu, vai valstu veiktie 
pasākumi, kas ierobežo iespējas sniegt tiešsaistes azartspēļu pārrobežu pakalpojumus, ir 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.2

Jautājums par ES azartspēļu tirgu regulēšanu – gan attiecībā uz tradicionālajām, gan 
tiešsaistes azartspēlēm – ir ļoti jutīgs. Taču ir skaidrs, ka ir precīzi jāreglamentē situācija 
attiecībā uz tiešsaistes azartspēlēm. Pašlaik gandrīz 50 % no Eiropas Kopienu Tiesā 
iesniegtajām lietām ir saistītas ar tiešsaistes azartspēlēm. Šī situācija neapmierina nedz Tiesu, 
nedz dalībvalstis, patērētājus un tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu sniedzējus. 

Eiropas Kopienu Tiesā ir iesniegtas vairākas ar azartspēlēm saistītas lietas, no kurām dažas 
jau ir izspriestas (sk. turpmāk aprakstīto tiesu praksi), bet daudzas vēl atrodas izskatīšanas 
stadijā. Eiropas Kopienu Tiesas praksē ir bijušas šādas lietas: Schindler 1994 (C–275/92), 
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), Placanica 2007 (C–338/04), Unibet 2007 (C–432/05) un 
UNIRE 2007 (C–260/04). 

Šajās lietās Eiropas Kopienu Tiesa ir norādījusi, ka uz azartspēļu pakalpojumiem attiecas 
noteikums par brīvu pakalpojumu apriti (EK līguma 49. pants). Tomēr Tiesa ir arī norādījusi, 
ka azartspēles var skart zināmus morālus, reliģiskus un kultūras aspektus, būt saistītas ar 
augstu noziedzības un krāpšanas risku un tām var būt kaitīgas individuālas un sociālas sekas.3

Tādēļ ierobežojumi var būt pamatoti, ja tie ir nepieciešami patērētāju aizsardzībai, 
sabiedriskās kārtības uzturēšanai (krāpšanas un noziedzības novēršanai), sociālās kārtības 
uzturēšanai (kultūras vai morāles jomā), kā arī, lai nepieļautu azartspēļu izmantošanu par 
privātas peļņas avotu.4 Tomēr ierobežojumus vajadzētu izmantot, tikai lai konsekventi un 
sistemātiski samazinātu derību aktivitātes; tie jāpiemēro nediskriminējošā veidā un tajos 
nedrīkst izvirzīt vairāk prasību par tām, kas nepieciešamas noteiktā mērķa sasniegšanai.5

Jānorāda arī tas, ka 2006. gada 14. novembrī komisārs Charlie McCreevy atbildēja uz mutisko 
jautājumu par azartspēlēm, kuru uzdeva Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 
priekšsēdētāja Arlene McCarthy Eiropas Parlamenta plenārsēdes laikā Strasbūrā. Šajā 
gadījumā komisārs paziņoja, ka pašlaik netiek plānota azartspēles reglamentējošu tiesību aktu 
saskaņošana visā ES. 

                                               
1 Online Gambling, Eiropas Parlamenta darba dokuments, Europe Economics, 2008. gada 20. oktobris.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm
3 Eiropas Kopienu Tiesas spriedums Schindler lietā, C–275/92.
4 SICL (2006.), xxvi lpp.
5 Spriedums Gambelli lietā C–243/01.
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III. Integritāte 

Šā ziņojuma galvenais mērķis ir pievērst uzmanību tiešsaistes azartspēļu integritātei. 
Integritāte galvenokārt tiek definēta kā vērtību sistēma, kuras mērķis ir novērst krāpšanu gan 
attiecībā uz tiešsaistes azartspēļu uzņēmumu rīcību pret patērētājiem, gan patērētāju rīcību 
pret azartspēļu uzņēmumiem, kā arī attiecībā uz patērētāju rīcību pret citiem patērētājiem. 
Šajā nozīmē integritāte ietver arī visus līdzekļus, lai izvairītos no noziedzīgām darbībām, 
piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas. Šajā ziņojumā jēdziens „integritāte” tiek 
attiecināts arī uz tiešsaistes azartspēļu uzņēmumu rīcību. Tāpēc šajā ziņojumā ietvertas arī 
atkarību veicinošas azartspēles un azartspēles, kurās iesaistīti nepilngadīgie.

Lielākā daļa patērētāju spēj iesaistīties azartspēlēs, neriskējot kļūt psiholoģiski atkarīgi no 
tām, tomēr neliels, bet vērā ņemams skaits indivīdu riskē kļūt par problemātiskiem azartspēļu 
dalībniekiem. Pasaules Veselības organizācija par „problemātisku azartspēļu spēlēšanu” 
uzskata jebkāda veida azartspēļu pārmērīgu spēlēšanu, kas izraisa finansiālas, sociālas un/vai 
psiholoģiskas problēmas un traucējumus.1 Azartspēļu atkarības izveidošanās risks kopumā 
kļūst lielāks saistībā ar azartspēļu pastāvīgo pieejamību, laimestu regularitāti, spēļu vilinošo 
vai pievilcīgo raksturu, iespēju riskēt ar lielām naudas summām, kredīta pieejamību spēles 
turpināšanai, spēļu iekārtu izvietojumu tādās vietās, kur cilvēki var impulsīvi pieņemt lēmumu 
spēlēt, kā arī faktu, ka nav informatīvu pasākumu par azartspēļu radīto risku. 

Tiešsaistes azartspēles saistītas ar vairāku šo riska faktoru kombināciju, kas raksturīgi 
problemātiskai azartspēļu spēlēšanai. Piemēram, tiešsaistes azartspēļu uzņēmumi spēj 
piedāvāt daudzas dažādas spēles (derības, ruleti, pokeru, spēļu automātus u. c.), kā arī regulāri 
ieviest jaunas spēles, izmantojot jaunus mārketinga un mērķgrupu izvēles paņēmienus, tostarp 
jaunāko datu izpētes tehnoloģiju attiecībā uz patērētāju (naudas tērēšanas) paradumiem, 
tādējādi patērētāji tiek burtiski „pielīmēti” pie ekrāna. Satraukumu rada fakts, ka pieaug 
multividē īstenoto azartspēļu pieejamība, piemēram, televīzijā, izmantojot tālruni un īsziņu 
pakalpojumos, kā arī internetā, kur tiek piedāvātas attālās piekļuves vai tiešsaistes spēles, 
tādējādi padarot piedalīšanos šajās spēlēs vienkāršu un sociāli pieņemamu, jo īpaši 
jauniešiem.

                                               
1 PTO (1992.), The ICD-10 Classification of mental and behavioural disorders  (SSK-10 Garīgo un uzvedības 
traucējumu klasifikācija), Ženēva. Vēl citi bieži lietoti jēdzieni šajā jomā ir „patoloģiska, nepārvarama, ar 
traucējumiem saistīta, pārmērīga, kā arī atkarību izraisoša azartspēļu spēlēšana”.
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