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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει την αυξανόμενη οικονομική σημασία του τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε
απευθείας σύνδεση, οι ετήσιες εισπράξεις του οποίου ξεπέρασαν τα 6 δισεκατομμύρια
ευρώ το 2008, ποσό που αντιστοιχεί στο 45% της παγκόσμιας αγοράς· θεωρεί, όπως και
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
ιδιαίτερης φύσης· υπενθυμίζει ότι η αύξηση αυτή συνεπάγεται επίσης αύξηση του 
κοινωνικού κόστους του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια και σε παράνομες πρακτικές, και 
ότι η ρύθμιση του κλάδου θα πρέπει να επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του κόστους αυτού 
μέσω κατάλληλων προτύπων όσον αφορά την εμπορία και τις συνθήκες πρόσβασης σε 
ιστοτόπους τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση·

2. τονίζει ότι πολλά κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα μεταξύ τριών
δυνατοτήτων: την απαγόρευση των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική
σύνδεση, την καθιέρωση ή διατήρηση εθνικού μονοπωλίου ή την ελεγχόμενη κατάργηση
των ρυθμίσεων του τομέα αυτού, ενώ στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη δικαιούνται, 
σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να
περιορίζουν το αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης, τους τύπους των προσφερόμενων
παιχνιδιών και τον όγκο αυτών· προτρέπει τα κράτη μέλη να επιλέξουν την κατάργηση
των ρυθμίσεων στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και να
θεσπίσουν σύστημα αδειοδότησης που θα βασίζεται στη συμμόρφωση των φορέων
εκμετάλλευσης και των δημόσιων αρχών με αυστηρές προδιαγραφές· 

3. υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεσήμανε ότι τα διασυνοριακά
τυχερά παιχνίδια –συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών παιχνιδιών– συνιστούν
οικονομική δραστηριότητα που εμπίπτει στο άρθρο 56 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών· επιβεβαιώνει ότι οι περιορισμοί στην ελεύθερη παροχή
διασυνοριακών τυχερών παιχνιδιών μπορούν να δικαιολογούνται στο πλαίσιο των
παρεκκλίσεων που προβλέπονται στα άρθρα 51 και 52 της ΣΛΕΕ ή για επιτακτικούς
λόγους δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου· 

4. επαναβεβαιώνει τη θέση του ότι, σε έναν ευαίσθητο τομέα όπως τα τυχερά παιχνίδια, η
αυτορρύθμιση του κλάδου μπορεί να λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικά και δεν μπορεί
να αντικαταστήσει τη θεσπισμένη νομοθεσία· λαμβάνει υπόψη αυτορρυθμιστικές
πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από ενώσεις δημόσιων και εμπορικών φορέων 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σχετικά με την υπεύθυνη ενασχόληση με τυχερά 
παιχνίδια και με άλλα σχετικά πρότυπα· 

5. τονίζει ότι τα εγγενή χαρακτηριστικά κάθε επιγραμμικής δραστηριότητας, και ιδίως το
γεγονός ότι αναπτύσσονται πέραν των εθνικών συνόρων και ο πολλαπλασιασμός των
υπεράκτιων φορέων εκμετάλλευσης, συνεπάγονται ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με
συντονισμένο τρόπο σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο, όποτε ενδείκνυται· 
υπογραμμίζει τη σημασία ενός κοινού ορισμού των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας
σύνδεση για το σύνολο της ΕΕ ως σημείου αφετηρίας για κάθε μελλοντική νομοθεσία·



PE467.146v02-00 4/7 AD\876108EL.doc

EL

6. υποστηρίζει επίμονα την ανάγκη απομάκρυνσης του παίκτη από την παράνομη
ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, πράγμα που προϋποθέτει ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει
να παρέχονται νομίμως στο πλαίσιο συνεκτικού συστήματος στην Ευρώπη, ιδίως όσον
αφορά τη φορολογική μεταχείριση, βασισμένη σε κοινά ελάχιστα πρότυπα
υπευθυνότητας και ακεραιότητας· καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την
αρχή της επικουρικότητας, να εξετάσει με ποιο τρόπο πρέπει να εφαρμόζονται τα κοινά
αυτά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος εάν και κατά πόσο θα ήταν
κατάλληλο ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που να θεσπίζει ελάχιστους κανόνες· 

7. τονίζει ότι τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση, εάν δεν ρυθμίζονται δεόντως, 
συνεπάγονται μεγαλύτερους κινδύνους σε σύγκριση με τα παραδοσιακά τυχερά παιχνίδια, 
και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της
απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων
παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας
σύνδεση· ζητεί την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών
μελών, της Επιτροπής και της Europol, συμπεριλαμβανομένων τακτικών ανταλλαγών
πληροφοριών· ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας
που διέπει την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ούτως ώστε να καλύπτει τον τομέα των τυχερών
παιχνιδιών· συνιστά την καθιέρωση μιας μαύρης λίστας παράνομων επιχειρήσεων· 
υποστηρίζει τη θέσπιση κανονιστικής αρχής σύμφωνα με την οποία μια εταιρεία τυχερών
παιχνιδιών θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί (ή να υποβάλει αίτηση για την απαιτούμενη
εθνική άδεια) σε ένα κράτος μέλος μόνο εφόσον δεν δραστηριοποιείται κατά παράβαση
της νομοθεσίας οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της ΕΕ· προτρέπει συνεπώς την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης διαλειτουργικών προτύπων στην ΕΕ για 
τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης με στόχο τη βελτίωση της καθολικής 
εποπτείας της αγοράς· 

8. τονίζει ειδικότερα ότι τα στοιχήματα επί τιμών και δεικτών - μια μορφή τυχερών
παιχνιδιών που κυκλοφορεί κατά κύριο λόγο στο διαδίκτυο και στο πλαίσιο της οποίας οι
καταναλωτές ενδέχεται να χάσουν πολλές φορές πολύ περισσότερα χρήματα από το
αρχικό τους στοίχημα - απαιτεί πολύ αυστηρές προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση
των καταναλωτών και θα πρέπει να ρυθμίζεται, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλά κράτη
μέλη, με τρόπο παρεμφερή με τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα· 

9. υποστηρίζει την άποψη ότι οι διάφορες μορφές παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση - όπως
τα διαδραστικά τυχερά παιχνίδια μεγάλης συχνότητας, της τάξεως του δευτερολέπτου, τα
στοιχήματα ή τα εβδομαδιαία παιχνίδια με λαχνούς - διαφέρουν μεταξύ τους και απαιτούν
διαφορετικό χειρισμό, εφόσον υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες κατάχρησης σε
ορισμένους τύπους παιχνιδιών σε σχέση με άλλους· επισημαίνει ειδικότερα ότι οι
δυνατότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εξαρτώνται από το
σθένος των συστημάτων επαλήθευσης ταυτότητας, από τη μορφή του παιχνιδιού και τους
διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, που απαιτούν, όσον αφορά ορισμένες μορφές
παιχνιδιών, την παρακολούθηση των φάσεων του παιχνιδιού σε πραγματικό χρόνο και τον
αυστηρότερο έλεγχο σε σχέση με άλλες μορφές παιχνιδιών· 

10. υπογραμμίζει ότι η διαρθρωτική συνεργασία μεταξύ εθνικών κανονιστικών φορέων είναι 
απαραίτητη· προτρέπει, συνεπώς, να επεκταθεί η συνεργασία αυτή με τη συμμετοχή της 
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Επιτροπής, ούτως ώστε να καταρτιστούν κοινά πρότυπα και να ληφθεί κοινή δράση κατά 
εταιρειών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση που αναπτύσσουν δραστηριότητες 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη εθνική άδεια για 
τα παιχνίδια που προσφέρουν· επισημαίνει τις συζητήσεις του Συμβουλίου σχετικά με το
κατά πόσον και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να συμβάλει το σύστημα πληροφόρησης της
εσωτερικής αγοράς σε μια πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών· αναφέρει ότι ιδίως όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για τη στοιχηματική απάτη και 
άλλα - συχνά οργανωμένα - εγκλήματα, δεν έχουν επιτυχία οι εθνικές αυτοτελείς λύσεις·
υποστηρίζει την άποψη ότι θα πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ εθνικών 
εποπτικών αρχών και η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, και ότι οι εν λόγω αρχές 
πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για να 
προλαμβάνονται καταχρήσεις και περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· 

11. τονίζει ότι ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια συνιστά παθολογική συμπεριφορά η οποία 
μπορεί να θίγει έως και το 2% του πληθυσμού σε ορισμένες χώρες· ζητεί συνεπώς να
μελετηθεί το επίπεδο του εθισμού σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε
να τεθούν οι βάσεις για να συγκροτηθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική της προστασίας του
καταναλωτή από αυτής της μορφής εθισμού· υποστηρίζει την άποψη ότι, κατά το άνοιγμα 
λογαριασμού ενός παίκτη, πρέπει να διατίθενται συνεκτικές και ακριβείς πληροφορίες 
όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια, την υπεύθυνη ενασχόληση με τα παιχνίδια και τις 
δυνατότητες θεραπευτικής αγωγής για τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια· συνιστά να 
καλούνται οι παίκτες να καθορίζουν οι ίδιοι ημερήσια και μηνιαία όρια δαπανών που θα 
ισχύουν για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών· 

12. ζητεί την καθιέρωση ελαχίστων προτύπων προστασίας των καταναλωτών, ιδίως για τους 
πλέον ευάλωτους καταναλωτές, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να 
θεσπίζουν αυστηρότερους κανόνες· 

13. τονίζει την ανάγκη μέριμνας για την προστασία των λογαριασμών πελάτη που ανοίγονται
για την ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση σε περίπτωση που ο
πάροχος υπηρεσιών καταστεί αφερέγγυος· συνιστά συνεπώς κάθε μελλοντική νομοθεσία 
να αποβλέπει στην προστασία των προκαταβολών σε περίπτωση επιβολής προστίμων ή 
κίνηση νομικών διαδικασιών κατά των ιστοτόπων· 

14. υποστηρίζει ότι πρέπει να καταβληθούν ακόμη περισσότερες προσπάθειες για την
προστασία των παιδιών από τους κινδύνους των τυχερών παιχνιδιών και, ειδικότερα, από
τους κινδύνους του εθισμού· συνιστά να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης 
χρηματοδοτούμενων από τη βιομηχανία διασφαλίσεων και διαδικασιών παρακολούθησης· 
πιστεύει ότι προϋπόθεση για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση πρέπει να είναι το 
άνοιγμα λογαριασμού ενός παίκτη, να πραγματοποιείται ακριβής και πλήρης επαλήθευση 
της ταυτότητας του παίκτη κατά το άνοιγμα του λογαριασμού και να παρακολουθούνται 
οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, και υποστηρίζει ότι όλα τα θέματα αυτά πρέπει να 
συνιστούν απόλυτες προϋποθέσεις για την προστασία των παικτών, να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή της απαγόρευσης των παιχνιδιών και να προλαμβάνεται η 
ενασχόληση ανηλίκων με τυχερά παιχνίδια και καταχρήσεις και αδικήματα· 
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15. διαπιστώνει ότι μεγάλος αριθμός των ατόμων που παίζουν τυχερά παιχνίδια είναι 
επαγγελματίες παίκτες· υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να 
πιστοποιείται πάντοτε η ταυτότητα ενός παίκτη ούτως ώστε να είναι αδύνατο να ανοίγουν 
περισσότεροι του ενός λογαριασμού από το ίδιο άτομο στην ίδια εταιρεία παιχνιδιών· 
ισχυρίζεται ότι τούτο πρέπει να γίνεται μέσω τυποποιημένης και απόλυτα αξιόπιστης 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αναγνώρισης, όπως τα συστήματα ηλεκτρονικής επαλήθευσης 
τραπεζικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τραπεζικές ή πιστωτικές κάρτες· τονίζει 
ότι τα ισχυρά συστήματα καταχώρισης και επαλήθευσης συνιστούν καίρια εργαλεία για 
την πρόληψη τυχόν κατάχρησης των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, όπως η 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· 

16. πιστεύει ότι ο πολλαπλασιασμός των παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και το γεγονός ότι 
αυτή η μορφή τυχερών παιχνιδιών δεν ρυθμίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ενδέχεται να 
συνιστά απειλή για την ακεραιότητα του αθλητισμού· υπογραμμίζει ότι η προάσπιση της
αξιοπιστίας και της ειλικρίνειας των αγώνων συνιστά ζωτικής σημασίας αναγκαιότητα για
τον τομέα του αθλητισμού· εμμένει στο γεγονός ότι αυτό μπορεί να έχει αποτέλεσμα
μόνον εάν πραγματοποιηθεί σε διακρατικό επίπεδο· υποστηρίζει την άποψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει συνεπώς να διαδραματίζει πιο ενεργό ρόλο προασπίζοντας την 
ακεραιότητα του αθλητισμού από κοινού με όλους τους ενδιαφερομένους· 

17. αποδοκιμάζει πρόσφατες περιπτώσεις διαφθοράς και στημένων παιχνιδιών στον τομέα 
του αθλητισμού· ζητεί συνεπώς τη θέσπιση διαρθρωτικής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ για 
τη διατήρηση της ακεραιότητας και της αντικειμενικότητας του αθλητισμού σύμφωνα με 
τα 6, 83 και 165 της ΣΛΕΕ· επισημαίνει ότι αυτή η μορφή συνεργασίας πρέπει να 
περιλαμβάνει τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, τους ηλεκτρονικούς φορείς 
εκμετάλλευσης στοιχημάτων και δημόσιες αρχές με στόχο την προώθηση της 
επιμόρφωσης των παικτών και το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης και της 
διαφθοράς στον αθλητισμό με την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης και 
βάσει ενός κοινού ορισμού των αδικημάτων και των κυρώσεων· 

18. τονίζει ότι τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση αποτελούν σημαντική πηγή 
χρηματοδότησης για τη βιομηχανία αθλητισμού και άλλων δραστηριοτήτων γενικού 
ενδιαφέροντος· υπενθυμίζει ότι τα επιγραμμικά συστήματα συνιστούν μορφή εμπορικής 
εκμετάλλευσης των αθλητικών αγώνων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει μέσα 
διασφάλισης μιας διαρκούς οικονομικής σχέσης μεταξύ των εισπράξεων από τα αθλητικά 
στοιχήματα και της προστασίας της ακεραιότητας του ερασιτεχνικού αθλητισμού, και την 
καλεί να διασφαλίσει ασφάλεια δικαίου υψηλού επιπέδου, κυρίως όσον αφορά την
εφαρμογή των κανόνων που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις·

19. επισημαίνει τη σπουδαιότητα της διαφάνειας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση· προβλέπει, στο πλαίσιο αυτό υποχρεώσεις υποβολής ετήσιων
εκθέσεων, γεγονός που θα επέτρεπε, μεταξύ άλλων, να γίνεται γνωστό ποιες 
δραστηριότητες δημόσιου συμφέροντος και ποιες αθλητικές εκδηλώσεις πρόκειται να 
λάβουν χρηματοδότηση ή χορηγία από τα έσοδα των τυχερών παιχνιδιών· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο υποχρεωτικής υποβολής ετήσιας 
έκθεσης·
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