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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o neoporečnosti spletnih iger na srečo 
(2008/2215(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 49 Pogodbe o ES,

– ob upoštevanju Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki so priložena 
Pogodbi ES,.

– ob upoštevanju sodne prakse, ki jo je razvilo Sodišče Evropskih skupnosti1,

– ob upoštevanju Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu2,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2007/65/ES z dne 11. 
decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih 
zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja 
televizijskih programov3 (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah), 

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 
2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (direktiva o elektronskem poslovanju)4,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 
26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in 
financiranje terorizma5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. maja 2008 o beli knjigi o športu6,

– ob upoštevanju ustnega vprašanja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov Komisiji 
z dne 16. oktobra 2006 o igrah na srečo in športnih stavah na notranjem trgu7 ter razprave 
v Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov z dne 14. novembra 2006, ter odgovora, 
ki ga je podal član Komisije,   

– ob upoštevanju informativnega dokumenta o spletnih igrah na srečo, ki se osredotoča na 
neoporečnost in kodeks ravnanja za igre na srečo, ki ga je pripravil Evropski parlament z 

                                               
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 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.
3 UL L 332, 18. 12. 2007, str. 27.
4 UL L 178, 17. 7. 2000, str. 1.
5 UL L 309, 25. 11. 2005, str. 15.
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0198.
7 O-0118/2006.
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Europe Economics Research Ltd1,

– ob upoštevanju študije o storitvah iger na srečo na notranjem trgu Evropske unije z dne 
14. junija 2006, ki jo je pripravila Komisija s Swiss Institute of Comparative Law (SICL), 

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6-0000/2008),

A. ker je sedanja vrednost spletnih iger na srečo od 2 do 3 milijarde EUR bruto dohodka od 
iger na srečo v letu 2004, kar znaša približno 5 % celotnega trga iger na srečo v EU (kot je 
ugotovila omenjena študija SICL) in ker je njihova hitra rast neizogibna,  

B. ker so igre na srečo običajno dosledno urejene v vseh državah članicah na temelju načela 
subsidiarnosti, da bi zavarovali potrošnika pred zasvojenostjo, goljufijami, pranjem 
denarja in manipuliranimi igrami,

C. ker so dejavnosti iger na srečo izključene iz Direktiv 2006/123/ES (storitve), 2007/65/ES 
(direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah in 2000/31/ES (elektronsko poslovanje)  

D. ker je Komisija proti desetim državam članicam začela postopek za ugotavljanje kršitev, 
da bi preverila, če so nacionalni ukrepi, ki omejujejo čezmejno ponudbo storitev spletnih 
iger na srečo skladni z zakonodajo Skupnosti2,  

E. ker je nekaj primerov iger na srečo v postopku pred Sodiščem Evropskih skupnosti, kar 
jasno kaže pomanjkanje jasnosti zakonodaje o spletnih igrah na srečo ter jemlje čas in 
denar,  

F. ker neoporečnost ne pomeni le zavezanosti preprečevanju goljufij in kaznivih dejanj, 
ampak tudi odvisnost od iger na srečo in dostop mladoletnikov do njih,  

G. ker spletne igre na srečo združujejo nekaj dejavnikov tveganja, ki so povezani s 
problematičnim igranjem na srečo, kot je med drugim lahek dostop do njih, raznovrstnost 
iger, ki so na voljo ter manjše socialne omejitve3,

Pregledni trg, ki varuje javne in potrošniške interese

1. poudarja, da imajo države članice v skladu z načelom subsidiarnosti legitimen interes za 
spremljanje in urejanje njihovih trgov iger na srečo, da bi zavarovale potrošnika pred 
zasvojenostjo, goljufijami, pranjem denarja, manipuliranimi igrami in tudi zavarovale 
priznane strukture, ki financirajo športne dejavnosti in druge socialne zadeve v državah 
članicah; poudarja, da morajo spletni izvajalci iger na srečo spoštovati zakonodajo države 
članice, v kateri se te storitve zagotavljajo;  

                                               
1 Še ni na voljo.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm
3 Mnenje generalnega pravobranilca  Bota z dne 14. oktobra 2008 v zadevi C-42/07; glej tudi omenjeno študijo 
SICL, str. 1450. 
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2. poziva Komisijo, naj pojasni pristojnosti držav članic in EU na področju spletnih iger na 
srečo; meni, da Sodišče Evropskih skupnosti ne sme opredeljevati evropskega trga iger na 
srečo;

3. poziva države članice, naj tesneje sodelujejo pri reševanju problemov, ki izhajajo iz 
čezmejnih spletnih iger na srečo, kot so zasvojenost z njimi, zloraba osebnih podatkov ali 
kreditnih kartic; poudarja potrebo po skupnem evropskem stališču do spletnih iger na 
srečo z obveznimi minimalnimi zahtevami za varovanje potrošnikov in preprečevanje 
goljufij;  

4. poudarja, da imajo udeleženci na področju spletnih iger na srečo, na primer potrošniške 
organizacije, športne organizacije, industrijska združenja in mediji, skupno odgovornost 
za neoporečnost spletnih iger na srečo in informiranje potrošnikov o možnostih negativnih 
posledic spletnih iger na srečo;  

Boj proti goljufijam in drugim kaznivim dejanjem 

5. meni, da naraščanje spletnih iger na srečo povečuje možnosti nepoštenega ravnanja, kot so 
goljufije, manipulirane igre, nezakoniti karteli za stave in pranje denarja, saj se spletne 
igre na srečo lahko hitro ustvarijo in odstranijo in močno so se povečali čezmejni 
izvajalci;   

6. meni, da varovanje neoporečnosti športnih dogodkov in tekmovanj zahteva sodelovanje 
lastnikov športnih pravic, izvajalcev spletnih stav ter javnih organov na nacionalni ravni, 
ravni EU in mednarodni ravni; 

Preprečevanje škode za potrošnika  

7. meni, da spletne igre na srečo zaradi lahke dostopnosti s takojšnjimi rezultati in možnostjo 
igranja za velike vsote denarja povečujejo možnost zasvojenosti z igrami;  

8. zaskrbljen je zaradi vedno večjega medsebojnega vpliva televizije, mobilne telefonije in 
internetnih strani, ki nudijo igre na daljavo ali spletne igre ter omogočajo lahko in socialno 
sprejemljivo sodelovanje v teh igrah, zlasti za mlade;   

9. meni, da bodo spletne igre na srečo verjetno povečale nevarnost za potrošnike ter da zato 
lahko države članice upravičeno omejijo prosto zagotavljanje storitev spletnih iger na 
srečo, da bi zavarovali potrošnike;  

10. hkrati poziva države članice, naj namenijo ustrezno financiranje raziskavam, 
preprečevanju in reševanju problemov, povezanih s spletnimi igrami na srečo;   

11. podpira razvoj skupnih standardov za spletne igre na srečo glede na starost, sistem premij, 
namenjenih ranljivim igralcem na srečo, najvišjo tedensko vsoto, s katero se lahko igra, 
informacije o možnih posledicah iger na srečo ter o tem, kje se dobi pomoč pri 
zasvojenosti, morebitno nevarnost za zasvojenost pri določenih igrah itd. 

12. meni, da samoregulacija glede oglaševanja in promocije spletnih iger na srečo ni dovolj 
učinkovita in zato poudarja potrebo po koregulaciji med industrijo in javnimi organi;  
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13. poziva države članice, naj skupaj z industrijo sodelujejo na ravni EU, da bi uredili 
agresivno oglaševanje, usmerjeno k problematičnim igralcem na srečo in ranljivim 
potrošnikom, kot so otroci in mladi; 

Kodeks ravnanja

14. ugotavlja, da je lahko kodeks ravnanja koristno orodje za doseganje nekaterih javnih (in 
zasebnih) ciljev s prilagajanjem tehnološkemu razvoju, spremembam preferenc 
potrošnikov ali tržnih struktur;  

15. poudarja, da kodeks ravnanja končno vodi industrija, samoregulativni pristop in zato 
lahko služi kot dodatek primarni ali sekundarni zakonodaji;   

16. poudarja tudi, da bo učinkovitost kodeksa ravnanja v velikem obsegu odvisna od njegove 
sprejetosti pri regulatorjih in potrošnikih ter od njegovega izvajanja; 

Spremljanje in raziskave

17. poziva države članice, naj dokumentirajo obseg in naraščanje njihovih trgov spletnih iger 
na srečo in tudi izzive, ki izhajajo iz teh iger;  

18. poziva Komisijo, naj začne raziskavo o spletnih igrah na srečo in nevarnosti razvoja 
zasvojenosti z njimi, na primer o načinu vpliva oglaševanj na zasvojenost z igrami na 
srečo, ali o možnosti oblikovanja skupnega razvrščanja iger glede na možnost 
zasvojenosti ter morebitne preventivne in kurativne ukrepe;  

19. poziva Komisijo, naj zbira informacije o obsegu goljufij v sektorju spletnih iger na srečo, 
na primer med udeleženci v sektorju;

20. poziva Komisijo, naj opravi presojo vpliva nacionalne ureditve na zagotavljanje 
čezmejnih storitev iger na srečo glede na neoporečnost, socialno odgovornost, varstvo 
potrošnika in zadeve, povezane z obdavčenjem;   

°

°       °

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

I. Uvod

Pri dejavnosti igralništva gre za denarna vplačila pri igrah na srečo, vključno z loterijami in 
transakcijami v zvezi s stavami. 

Spletne igre na srečo obstajajo že od leta 1996, ko je bila na voljo prva taka igra na Finskem. 
Od takrat naprej se je trg spletnih iger na srečo močno povečal. Leta 2003 je bilo ocenjeno, da 
je komercialni spletni trg iger na srečo v EU 25 ustvaril 51,5 milijarde EUR bruto dohodka od 
iger na srečo v letu 2003 (dobitki izvajalcev brez izplačila nagrad). Spletne igre na srečo prek 
interneta, mobilni telefoni ali interaktivne televizije predstavljajo sedaj okoli 5 % celotnega 
trga iger na srečo v EU, v vrednosti od 2 do 3 milijarde EUR bruto dohodka od iger na srečo v 
letu 2004. Evropski trg spletnih storitev naj bi se letno povečal od najmanj 8,4 % (v Avstriji in 
na Madžarskem) do največ 17,6 % (v Italiji)1.   

Države članice so zato prisiljene prilagoditi in pripraviti zakonodajo, ki bo sledila 
preferencam potrošnikov in ponudnikom storitev. Posebna narava spletnih iger na srečo 
povzroča določene težave oblikovalcem politike v državah članicah. Prvič, spletne igre na 
srečo pomenijo nov element, ki izvajalcem spletnih iger na srečo omogoča zagotavljanje 
njihovih storitev potrošnikom v državi članici, ki ni država njihovega sedeža. Potrošniki zato 
ne vedo, v kateri državi ima njihov dobavitelj storitve sedež. Drugič, spletne igre na srečo 
povečujejo nevarnost, da dobavitelji spletnih iger na srečo ne morejo preveriti istovetnost 
potrošnika, ker nekdo, ki uporablja kreditno kartico, ni nujno njen pravi lastnik. Tretjič, 
spletne strani iger na srečo se lahko hitro vzpostavijo in nepošteni izvajalci se lahko v kratkem 
času pojavijo in tudi izginejo. Četrtič, izvajalci spletnih iger na srečo v primerjavi s 
tradicionalnimi igrami na srečo težko nadzorujejo svoje potrošnike, da bi ugotovili, če so 
mladoletni, pod vplivom alkohola ali drugače omamljeni in če se sumljivo obnašajo. Ker je 
dostop do spletnih iger na srečo lahek in lahko uporabnik to stori sam, ni socialnega nadzora 
in omejitev, ki bi bile ob prisotnosti drugih. 

II. Ureditev

Evropski trgi spletnih iger na srečo se urejajo na nacionalni ravni v skladu z načelom 
subsidiarnosti. Zato so ureditveni okviri za (tradicionalne in spletne) trge iger na srečo v EU 
zelo raznovrstni. V dvajsetih državah članicah so spletne igre na srečo dovoljene, medtem ko 
so v sedmih državah prepovedane. Trinajst držav članic ima liberaliziran trg, v šestih pa imajo 
državni monopol, ena pa je dovolila zasebni monopol.2  

Države članice, ki so prepovedale vse spletne igre na srečo ali jih dovoljujejo le pod 
monopolnimi pogoji trdijo, da so te omejitve upravičene na osnovi socialnega in javnega reda.   
Vseeno je bilo veliko sporov zaradi tako imenovanih nacionalnih monopolov iger na srečo. 
Na Evropsko komisijo so prišle številne pritožbe podjetij, ki se ukvarjajo z igrami na srečo, 
                                               
1 PricewaterhouseCoopers’ Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012, str. 623. Rast se meri kot 
kumulativno povečanje letnega dohodka od iger na srečo.
2 Spletne igre na srečo, informativni dokument za Evropski parlament, Europe Economics, XX, oktober 2008. 
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zasebnikov in medijskih organizacij, z zahtevo, da določene države članice nezakonito 
varujejo svoj trg iger na srečo in dohodek, ki izhaja iz njihovih monopolov. Komisija je zato 
proti desetim državam članicam začela postopek za ugotavljanje kršitev, da bi preverili, če so 
nacionalni ukrepi, ki omejujejo čezmejno ponudbo spletnih iger na srečo skladni z zakonodajo 
Skupnosti.1  

Vprašanje ureditve trgov iger na srečo EU (tradicionalnih ali spletnih) je zelo občutljivo. 
Očitno pa je potrebno pojasniti ureditveno okolje spletnih iger na srečo. Sedaj je skoraj 
polovica zadev v postopku pred Sodiščem Evropskih skupnosti povezanih z igrami na srečo. 
Položaj je neugoden za Sodišče in za države članice, potrošnike in ponudnike spletnih iger na 
srečo.  

Številne zadeve glede iger na srečo so bile posredovane Sodišču Evropskih skupnosti, 
nekatere so že rešene (pod sodno prakso), nekatere pa so še v postopku. Sodno prakso Sodišča 
Evropskih skupnosti sestavljajo naslednje zadeve: 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) in UNIRE 
2007 (C– 260/04). 

V teh zadevah je Sodišče Evropskih skupnosti izjavilo, da velja za storitve iger na srečo  
načelo prostega gibanja (člen 49 Pogodbe EU). Sodišče je tudi izjavilo, da lahko igre na srečo 
pogojujejo določene moralne, verske in kulturne vidike, vključujejo veliko nevarnost kaznivih 
dejanj in imajo lahko škodljive posledice za posameznika in družbo.2

Omejitve so zato upravičene, če so potrebne za varovanje potrošnika, ohranjanje javnega reda 
(preprečevanje goljufij in kaznivih dejanj), ohranjanje socialnega reda (kulturnega in 
moralnega) ter za preprečevanje iger na srečo, ki bi bile vir zasebnega dobička3. Omejitve 
morajo služiti skladnemu in sistematičnemu omejevanju dejavnosti stav, uporabljati se morajo 
nediskriminacijsko in ne smejo prekoračiti tistega, kar je potrebno za dosego predvidenega 
cilja4.

Opozoriti je treba, da je komisar McCreevy 14. novembra 2006 odgovoril na ustno vprašanje 
o igrah na srečo, ki ga je podala predsednica Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, 
Arlene McCarthy med plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Komisar 
je izjavil, da usklajevanja zakonodaje na ravni EU, ki bi urejala igre na srečo, sedaj verjetno 
ne bo.  

III. Neoporečnost 

Poročilo se osredotoča na neoporečnost spletnih iger na srečo. Neoporečnost je vrsta vrednot, 
katerih namen je preprečevati goljufije: s spletnimi izvajalci iger na srečo nasproti 
potrošnikom ali s potrošniki nasproti spletnim izvajalcem iger na srečo ali s potrošniki 
nasproti potrošnikom. Neoporečnost v tem smislu vključuje tudi vsa sredstva za izogibanje 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm
2 Izobraževanje, mladina in kultura (EJC) v sodbi Schindlerja, C-275/92 
3 SICL (2006), str. xxvi
4 Sodba Gambelli, C-243/01.



PR\748214SL.doc 9/9 PE414.363v01-00

SL

dejavnostim kaznivih dejanj, kot je pranje denarja. Poročilo jih obravnava kot ravnanje 
izvajalcev spletnih iger na srečo, zato zajema odvisnost od iger na srečo in tudi dostop 
mladoletnikov do njih 

Večina potrošnikov lahko igra na srečo brez nevarnosti, da bi postala psihološko zasvojena, 
vendar manjše, toda pomembno število posameznikov pa je v nevarnosti, da postanejo 
problematični igralci na srečo. SZO opredeljuje problem iger na srečo kot vsako pretirano 
igranje na srečo, ki vodi k finančnim, socialnim in/ali psihološkim motnjam.1 Nevarnost 
zasvojenosti z igranjem na srečo se na splošno povečuje zaradi priložnosti za igro, ki so stalno 
na voljo, zaradi pogostih dobitkov, vabljive in privlačne narave iger, možnosti zadetka velikih
vsot, možnosti razpolaganja s kreditom za igranje, namestitve iger na krajih, kjer lahko ljudje 
igrajo spontano in dejstva, da ni informacijske kampanje o nevarnosti igranja na srečo2.      

Spletne igre na srečo združujejo nekaj dejavnikov tveganja, ki so povezani s problematičnim 
igranjem na srečo. Spletni izvajalci lahko na primer nudijo širok izbor iger (stave, ruleta, 
poker, igralni avtomati na kovance) in redno uvajajo nove igre, uporabljajo tržne in usmerjene 
tehnike, ki vključujejo podatke zadnjih raziskav obnašanja (potrošnje) strank, tako da 
potrošnika obdržijo pred ekranom. Zaskrbljujoč vidik je vedno večji medsebojni vpliv 
multimedijskih storitev, kot je televizija, storitve telefonije in SMS ter internetne strani, ki 
nudijo igre na daljavo ali spletne igre ter omogočajo lahko in socialno sprejemljivo 
sodelovanje v teh igrah, zlasti za mlade.  

                                               
1 WHO (1992) The ICD-10 Classification of mental and behavioural disorders, Ženeva. Drugi skupno
uporabljeni pojmi vključujejo patološko, prisilno, moteno, pretirano in zasvojeno igranje na srečo.
2 Mnenje generalnega pravobranilca  Bota z dne 14. oktobra 2008 v zadevi C-42/07; glej tudi SICL, str. 1450.  
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