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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy továbbra is fő politikai prioritásnak kell tekinteni a kiskorúak 
megóvását az online szerencsejátékoknak való kitettségtől; kiemeli, hogy uniós szintű 
szabványokat kell bevezetni az életkor és személyazonosság azonosítására annak 
megakadályozása érdekében, hogy fiatalkorú játékosok hozzáférjenek távoli 
szerencsejáték-termékekhez;

2. emlékeztet rá, hogy az európai népesség 2%-a szerencsejáték-függőségben szenved; tart 
attól, hogy az online szerencsejátékokat működtető weboldalak könnyű elérhetősége 
várhatóan növeli ezt az arányt, különösen a fiatalok körében; ezért úgy véli, hatékony 
megelőző intézkedéseket kell végrehajtani, például szigorú befizetési limiteket kell 
bevezetni;

3. sajnálja, hogy miközben az online szerencsejátékok fő tevékenységi területe a 
kereskedelmi sportfogadás, az ebből befolyó nyereségnek csak elenyésző részét forgatják 
vissza a sportba; ajánlja ezért olyan közös minimális százalékarány előírását, amely 
meghatározza, hogy a szerencsejátékból származó bevételek adott részét a 
sportszövetségeknek kell visszajuttatni, az alulról szerveződő sporttevékenységek 
fenntartható finanszírozásának biztosítása céljából;

4. több együttműködést kér európai szinten a Bizottság koordinációja mellett a jogellenes 
tevékenységek – pl. sportmérkőzések eredményeinek befolyásolása („bundázás”) vagy 
kiskorúak szereplésével zajló versenyekre való fogadás – által érintett online 
szerencsejáték-szolgáltatók azonosítása és betiltása érdekében;

5. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő a „bundázást” bűncselekménynek minősítő 
irányelvet, amelyben minimumszabályokat rögzít a bűncselekmény meghatározása és a 
büntetési tételek vonatkozásában;

6. felszólít azon lehetőség általános betiltására, hogy a sportolók és a sportesemények 
szervezői fogadásokat tehessenek a saját mérkőzéseikre vagy sporteseményeikre;

7. javasolja a tagállamok, a tagállami szabályozó hatóságok, az Europol és az Eurojust 
közötti együttműködés és információcsere megerősítését a határokon átnyúló online 
szerencsejátékokat érintő bűnözői tevékenység felszámolása érdekében.


