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JAVASLATOK

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

1. emlékeztet arra, hogy az online szerencsejáték-ágazat gazdasági jelentősége egyre 
növekszik: éves bevétele 2008-ban meghaladta a 6 milliárd eurót, ami a globális piac 
45%-ának felel meg; egyetért az Európai Unió Bíróságával abban, hogy ez a gazdasági 
tevékenység egyedi sajátosságokkal rendelkezik; emlékeztet arra, hogy ez a növekedés 
maga után vonja a kóros játékszenvedélyhez és az illegális tevékenységekhez kötődő 
problémákból fakadó társadalmi költségek növekedését is, valamint hogy az ágazat 
szabályozása során– a megfelelő marketinggel kapcsolatos előírások és az online 
szerencsejáték-oldalakhoz való hozzáférés feltételekhez kötése révén – e költségek 
minimalizálására kell törekedni;

2. Hangsúlyozza, hogy a tagállamok szabadon választhatnak három lehetőség közül: az 
online szerencsejátékok betiltása; nemzeti monopólium bevezetése vagy fenntartása; vagy 
az ágazat szabályozott módon történő megnyitása; a Bíróság kialakult ítélkezési 
gyakorlatával összhangban a tagállamoknak jogukban áll ugyanakkor, hogy korlátozzák a 
szolgáltatók számát, illetve a kínált játékok fajtáját és mennyiségét; sürgeti az online 
szerencsejáték-piacuk megnyitása mellett döntő tagállamokat, hogy vezessenek be egy 
engedélyezési rendszert, amely azon alapul, hogy a szolgáltatók és a hatóságok betartják a 
szigorú előírásokat; 

3. megismétli, hogy az Európai Unió Bírósága megerősítette, hogy a határokon átnyúló 
szerencsejáték-szolgáltatások – köztük az elektronikus úton kínáltak – az EUMSZ 
szolgáltatások szabad mozgásáról szóló 56. cikkének hatálya alá tartozó gazdasági 
tevékenységnek számítanak; megerősíti, hogy – a Bíróság ítélkezési gyakorlatának 
megfelelően – a határokon átnyúló szerencsejáték-szolgáltatások szabad mozgására 
vonatkozó korlátozások az EUMSZ 51. és 52. cikkében megnevezett kivételek alapján 
vagy közérdeken alapuló nyomós indokkal igazolhatóak;

4. megerősíti azon álláspontját, amely szerint egy, a szerencsejátékokhoz hasonló érzékeny 
területen, az ágazati önszabályozás csak kiegészítheti, de nem helyettesítheti a kötelező 
erejű jogi rendelkezéseket; tudomásul veszi az állami és kereskedelmi szerencsejáték-
szolgáltatók szövetségeinek a felelősségteljes szerencsejátékkal és az egyéb szabályokkal 
kapcsolatos önszabályozási kezdeményezéseit;

5. hangsúlyozza, hogy az online tevékenységek természetes velejárói – különösen határokon 
átnyúló jellegük és az offshore szolgáltatók számának megsokszorozódása – adott esetben 
európai vagy globális szinten összehangolt fellépést tesznek szükségessé; kiemeli annak 
fontosságát, hogy uniós szinten vezessék be az online szerencsejáték közös 
fogalommeghatározását, amely a jövőbeli jogalkotás kiindulópontjaként szolgálna;

6. hangsúlyozza, hogy a játékosokat vissza kell tartani a tiltott szerencsejátékokban való 
részvételtől; ennek megfelelően egy olyan egész Európában koherens rendszer részeként –
különösen az adózás terén – törvényes szolgáltatásokat kell nyújtani, amely az 
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elszámoltathatóság és az integritás terén közös minimumkövetelményeket alkalmaz; kéri 
az Európai Bizottságot, hogy a szubszidiaritás elvének figyelembevételével vizsgálja meg, 
hogyan kellene alkalmazni ezeket a közös előírásokat, beleértve azt a kérdést, hogy 
megfelelő lenne-e egy, a minimális előírásokat tartalmazó, európai szintű jogalkotási 
keret;

7. hangsúlyozza, hogy az online szerencsejátékok, amennyiben nincsenek megfelelően 
szabályozva, nagyobb veszélyt jelentenek a hagyományos szerencsejátékoknál, és uniós 
szintű intézkedéseket kell hozni az online szerencsejátékokkal kapcsolatos csalás, 
pénzmosás és más törvénytelen tevékenységek visszaszorítására; kéri a tagállamok 
hatóságait, a Bizottságot és az Europolt, hogy többek között rendszeres információcsere 
útján hatékonyabban működjenek együtt; felszólítja a Bizottságot, hogy a szervezett 
bűnözés és a pénzmosás visszaszorítására irányuló jogalkotási eszközök hatályát a 
szerencsejátékok ágazatára is terjessze ki; azt javasolja, hogy hozzák létre az illegálisan 
működő vállalatok feketelistáját; egy olyan szabályozási elv bevezetését támogatja, 
amelynek értelmében egy szerencsejáték-vállalkozás csak akkor működhet az EU egyik 
tagállamában (vagy folyamodhat a szükséges nemzeti engedélyért), ha egyetlen más 
tagállam jogszabályait sem sérti meg; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, 
hogy a piac átfogó felügyeletének javítása érdekében az EU hogyan dolgozhatna ki 
interoperábilis uniós normakövetelményeket a csalás felderítésére és megelőzésére 
szolgáló rendszerekre vonatkozóan;

8. különösen arra hívja fel a figyelmet, hogy a szerencsejáték egyik formáját jelentő 
különbözeti spekuláció esetében – amelyet túlnyomó részt online űznek, és amelynek 
során a fogyasztók a kezdő tétnél sokkal többet veszíthetnek – nagyon szigorú feltételekre 
van szükség a fogyasztói hozzáférés tekintetében, és azt a származékos pénzügyi 
termékekhez hasonló módon kell szabályozni, ahogy azt már számos tagállamban is 
teszik;

9. azt az álláspontot képviseli, hogy az online játékok különféle formái – mint például a 
gyors, másodpercenkénti gyakoriságú interaktív szerencsejátékok, a fogadások vagy a heti 
sorsolású lottójátékok – különböznek egymástól, tehát másféle választ igényelnek, mivel 
bizonyos típusú játékoknál a visszaélési lehetőségek nagyobbak, mint másoknál; külön 
rámutat, hogy mivel a pénzmosási lehetőségek az azonosítás szigorúságától, a játék 
formájától és a fizetési formáktól függnek, egyes játékformák esetében a játékok valós 
idejű figyelemmel kísérésére és az egyéb játékformák esetében alkalmazottnál szigorúbb 
ellenőrzésre van szükség;

10. hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen a nemzeti szabályozó szervek közötti strukturális 
együttműködés; ezért sürgeti, hogy terjesszék ki az ilyen együttműködést a Bizottság 
bevonásával a közös szabályok kidolgozása és az egy vagy több tagállamban, a szolgáltató 
által kínált valamennyi játék vonatkozásában előírt nemzeti engedély(ek) nélkül működő 
online szerencsejáték-szolgáltatók elleni közös fellépés érdekében; rámutat a Tanácson 
belüli azzal kapcsolatos párbeszédre, hogy a belső piaci információs rendszer hozzá 
tudna-e járulni – és ha igen, miként – a nemzeti szabályozó szervek közötti hatékonyabb 
együttműködéshez; megállapítja, hogy különösen a pénzmosás, a fogadási csalás és az 
egyéb – gyakran szervezett bűnözés keretében elkövetett – bűncselekmények elleni 
küzdelem tekintetében sikertelenek az elszigetelt nemzeti megoldások; arra az álláspontra 
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helyezkedik, hogy felügyeletet ellátó nemzeti szolgálatok között elő kell mozdítani az 
együttműködést és a bevált gyakorlatok megosztását, valamint hogy a visszaélések és a 
pénzmosás megelőzése érdekében e szolgálatoknak információt kellene cserélniük a többi 
tagállam illetékes szolgálataival;

11. hangsúlyozza, hogy a szerencsejáték-függőség viselkedési zavarnak minősül, amely egyes 
országokban a lakosságnak akár a 2%-át is érintheti; ezért kéri, hogy az Európai Unió 
minden egyes tagállamaiban vizsgálják meg a probléma mértékét annak érdekében, hogy 
a fogyasztókat a függőség e formájától megvédő, integrált fogyasztóvédelmi politika 
megalkotását lehetővé tevő alapok álljanak rendelkezésre; véleménye szerint a 
játékszámla megnyitásakor kimerítő és az igazságnak megfelelő tájékoztatást kell adni a 
játékokról, a felelősségteljes játékról és a játékszenvedély kezelési lehetőségeiről; azt 
javasolja, hogy játékosokat szólítsák fel, hogy mind napi, mind havi szinten határozzák 
meg maguknak a kiadások felső határát, amely valamennyi szerencsejáték szolgáltatásra 
vonatkozna;

12. támogatja a fogyasztóvédelmi minimumszabályok jogszabályban történő meghatározását 
– különösen a legkiszolgáltatottabb fogyasztók esetében – annak fenntartásával, hogy a 
tagállamok szigorúbb szabályozást is elfogadhatnak;

13. hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell az online szerencsejátékkal kapcsolatban nyitott 
fogyasztói számlák védelmével a szolgáltató fizetésképtelenné válása esetén; ezért azt 
javasolja, hogy a jövőbeni jogszabályok célozzák e letétek védelmét arra az esetre, ha a 
weboldalakkal szemben pénzbírságot szabnak ki vagy jogi eljárást indítanak;

14. ragaszkodik ahhoz, hogy többet kell tenni a gyermekeknek a szerencsejáték veszélyeivel 
és különösen a függőség veszélyével szembeni védelme érdekében; indítványozza, hogy 
mérlegeljék az ágazat által finanszírozott biztonsági intézkedéseket és felügyeletet; úgy 
véli, hogy az online szerencsejátékot játékszámla megnyitásához, a számlanyitás előtt a 
játékos személyazonosságának pontos és hibátlan ellenőrzéséhez és a pénzmozgások 
figyelemmel kíséréséhez kell kötni; és ezeket a feltételeket nélkülözhetetlennek tartja a 
játékosok védelméhez, a játéktilalom rendszerének hatékony alkalmazásához, a kiskorúak 
játékának megakadályozásához, valamint a visszaélések és a bűnözés megfékezéséhez;

15. megállapítja, hogy a szerencsejátékokban részt vevők jelentős része hivatásos 
szerencsejátékos; úgy véli, hogy szükség van arra, hogy a szerencsejátékos bármikor 
azonosítható legyen annak érdekében, hogy ugyanaz a személy ne nyithasson egynél több 
számlát ugyanannál a játéktársaságnál; fenntartja, hogy mindezt egy teljesen megbízható 
felismerési eljárás segítségével kellene megvalósítani, mint például a bank- és 
hitelkártyákhoz kapcsolódó online ellenőrzési rendszerek; hangsúlyozza, hogy a 
megbízható regisztrációs és ellenőrzési rendszerek az online szerencsejátékkal kapcsolatos 
visszaélések – mint például a pénzmosás – megelőzésének legfontosabb eszközei;

16. azon a véleményen van, hogy a tiltott online szerencsejáték elterjedése és az a tény, hogy 
az online szerencsejáték nincs szabályozva globális szinten veszélyeztetheti a sport 
integritását; hangsúlyozza, hogy a sportesemények hitelességének és tisztaságának 
védelme a sportágazat egésze számára létfontosságú; kiemeli, hogy ez csak nemzetközi 
szinten valósítható meg hatékonyan; ezért úgy véli, hogy az Európai Uniónak az összes 
érdekelt féllel együtt tevékenyebb szerepet kell vállalnia a sport integritásának 
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védelmében;

17. sajnálatát fejezi ki a legutóbbi korrupciós esetek és bundázás kapcsán; következésképpen 
sürgeti a sport integritásának és tisztaságának védelmét szolgáló uniós szintű strukturális 
együttműködésnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 6., 83. és 165. cikkének 
megfelelően történő bevezetését; megállapítja, hogy a sportesemények szervezőinek, az 
online fogadóirodáknak és az állami hatóságoknak egyaránt ki kell venniük a részüket 
ebből az együttműködésből, hogy az információk és a szakértelem megosztása, illetve a 
bűncselekmények és a szankciók közös meghatározása útján előmozdítsák a 
játékosnevelést és a sport terén zajló csalás és korrupció elleni összehangolt küzdelmet;

18. hangsúlyozza, hogy az online szerencsejátékok kimagasló finanszírozási forrást jelentenek 
a sportágazat és egyéb közérdekű tevékenységek számára; emlékeztet arra, hogy az online 
szerencsejáték a sportversenyek kereskedelmi felhasználásának egy formája; kéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, miképpen biztosítható tartós pénzügyi kapcsolat a 
sportfogadások bevételei és a tömegsport integritásának védelme és fejlesztése között;
kéri a Bizottságot, hogy – különösen az állami támogatásokra vonatkozó szabályok 
alkalmazásnak tekintetében – biztosítson magas szintű jogbiztonságot;

19. hangsúlyozza az online szerencsejáték-ágazat átláthatóságának fontosságát; ezalatt az éves 
jelentések kötelezővé tételét érti, amelyeknek többek közt tartalmazniuk kellene, hogy 
mely közérdekű tevékenységeket és/vagy sporteseményeket finanszíroznak és/vagy 
szponzorálnak szerencsejátékból származó jövedelemből; kéri az Európai Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg az éves kötelező jelentések lehetőségét.
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