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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Mercado Interno e 
da Protecção dos Consumidores, competente quanto à  matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda a crescente importância económica do sector do jogo em linha, cujas receitas 
anuais ultrapassaram os 6 mil milhões de euros em 2008, o que representa 45% do 
mercado mundial; considera, tal como o Tribunal de Justiça da União Europeia, que se 
trata de uma actividade económica com características específicas; recorda que este 
crescimento também conduz a um aumento dos custos sociais resultantes do jogo 
compulsivo e de práticas ilícitas e que a regulamentação do sector deve ter como objectivo 
minimizar esses custos, nomeadamente através de normas adequadas em matéria de 
comercialização e de condições de acesso aos sítios de jogo em linha;

2. Salienta que os Estados-Membros têm a liberdade de escolher entre três opções: proibir os 
jogos de fortuna e de azar em linha, criar ou manter o monopólio nacional ou abrir 
controladamente o respectivo mercado com os Estados-Membros que têm o direito, em 
conformidade com a Jurisprudência do Tribunal de Justiça, de restringir o número de 
operadores, os tipos de jogo propostos e o volume desses jogos; insta os Estados-
Membros que optem por abrir controladamente o sector dos jogos de fortuna e de azar em 
linha a criarem um sistema de licenciamento assente no respeito pelos operadores e pelas 
autoridades públicas que inclua especificações exactas;

3. Recorda que o Tribunal de Justiça da União Europeia indicou que os jogos de fortuna e de 
azar transfronteiriços – inclusive os disponibilizados por via electrónica – constituem uma 
actividade económica na acepção do artigo 56.º do TFUE relativo à livre circulação dos 
serviços; considera que as restrições à liberdade de circulação dos jogos de fortuna e azar 
transfronteiriços se justificam à luz das excepções previstas nos artigos 51.º e 52.º do 
TFUE ou por razões imperiosas de interesse geral, de acordo com a Jurisprudência do 
Tribunal de Justiça;

4. Reafirma a sua posição de que, num sector tão sensível como o dos jogos de fortuna ou 
azar, a auto-regulação por parte do sector apenas pode complementar, e não substituir, as 
disposições legais obrigatórias; regista as iniciativas de auto-regulação lançadas por 
organizações de operadores de jogos públicos e comerciais em relação com o jogo 
responsável e outras normas;

5. Salienta que as características inerentes a toda a actividade em linha, designadamente o 
facto de operarem a nível transfronteiriço e a proliferação de operadores offshore, 
requerem uma resposta coordenada à escala europeia, ou mundial, consoante o caso;
sublinha a importância de uma definição comum de jogo em linha em toda a UE como 
ponto de partida para a futura legislação;

6. Insiste na necessidade de dissuadir os jogadores de enveredarem pela oferta ilícita, o que 
pressupõe uma oferta lícita coerente à escala europeia, nomeadamente no plano fiscal, 
assente em normas mínimas comuns de responsabilidade e integridade; exorta a 
Comissão, no respeito do princípio da subsidiariedade, a examinar a forma como essas 
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normas comuns devem ser implementadas, nomeadamente a questão de saber se seria 
adequado criar um quadro legislativo europeu contendo normas mínimas;

7. Salienta que, se os jogos de fortuna e azar em linha não forem devidamente 
regulamentados, acarretam riscos ainda maiores do que os jogos de fortuna e azar 
tradicionais, e que importa tomar medidas, a nível europeu, para combater a fraude, a 
lavagem de dinheiro e outras operações ilícitas ligadas aos jogos em linha; exorta as 
autoridades dos Estados-Membros, a Comissão e a Europol a cooperarem de forma mais 
eficaz, designadamente através do intercâmbio regular de informações; convida a 
Comissão a alargar a aplicação da legislação que visa o combate a actividades criminosas 
e à lavagem de dinheiro ao sector dos jogos de fortuna e azar; recomenda a criação de um 
cadastro de empresas ilícitas; apoia a introdução de um princípio regulamentar segundo o 
qual uma empresa de jogos de apostas pode operar (ou pedir a necessária licença nacional) 
num Estado-Membro se não o fizer ao arrepio da legislação de nenhum outro Estado-
Membro; insta, por conseguinte, a Comissão a examinar a possibilidade de introduzir 
requisitos de normas interoperáveis relativamente a sistemas de detecção e de prevenção 
de fraudes, a fim de melhorar a supervisão global do mercado;

8. Salienta, em especial, que as apostas em intervalos (“spread betting”) - um tipo de jogo 
que é predominantemente efectuado em linha e em que os consumidores podem 
potencialmente perder muito mais do que a sua aposta inicial - necessitam de condições 
muito rigorosas para o acesso do consumidor e devem ser regulamentadas, como já 
acontece em certos Estados-Membros, de forma similar aos derivativos financeiros;

9. Considera que os vários tipos de jogo em linha - como, por exemplo, os jogos de fortuna 
ou azar interactivos rápidos que têm de ser jogados com uma frequência de segundos, as 
apostas e as lotarias com sorteios semanais - diferem entre si, pelo que requerem soluções 
diferenciadas na medida em que certos tipos de jogo de fortuna ou azar são mais 
susceptíveis de abusos do que outras; assinala, em especial, que a possibilidade da 
lavagem de dinheiro depende da segurança aquando da identificação, do tipo de jogo e dos 
respectivos métodos de pagamento, o que, para certos jogos, requer um acompanhamento 
em tempo real do jogo e um controlo mais estrito do que noutros tipos de jogo;

10. Sublinha que é fundamental haver uma cooperação estrutural entre os organismos 
reguladores nacionais; por conseguinte, apela ao reforço dessa cooperação, incluindo a 
participação da Comissão, tendo em vista o desenvolvimento de normas comuns e a 
realização de uma acção conjunta contra as empresas que oferecem serviços de jogo em 
linha que operam num ou em mais Estados-Membros e que não dispõem das licenças 
nacionais obrigatórias para todos os jogos propostos; remete para os debates no Conselho 
sobre se, e de que forma, o sistema de informação do mercado interno poderia contribuir 
para uma cooperação mais eficaz entre os organismos reguladores nacionais; defende que 
as soluções puramente nacionais, nomeadamente as destinadas a combater a lavagem de 
dinheiro, a fraude nas apostas e outros crimes - muitas vezes organizados - não são 
satisfatórias; considera que cumpre fomentar a cooperação e a partilha de boas práticas 
entre as autoridades nacionais responsáveis pela supervisão e que estas devem trocar 
informações com os seus homólogos de outros Estados-Membros para evitar o abuso e a 
lavagem de dinheiro;
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11. Salienta que o jogo compulsivo é, na realidade, um distúrbio comportamental que pode 
afectar até 2% da população em alguns países; solicita, por conseguinte, a realização de 
um estudo em que seja analisada a dimensão deste problema em cada Estado-Membro da 
UE, estudo esse que servirá de base para uma estratégia integrada destinada a proteger os 
consumidores deste tipo de dependência; considera que, logo que seja aberta uma conta 
numa empresa de jogos, devem ser disponibilizadas informações exaustivas e precisas 
sobre os jogos de fortuna e azar, o jogo responsável e as possibilidades de tratamento da 
dependência destes jogos; propõe que os jogadores sejam convidados a fixar, para si 
próprios, um montante monetário diário e mensal aplicável a todo o conjunto de jogos de 
fortuna ou azar;

12. Defende a fixação de normas legais mínimas de protecção do consumidor, em especial 
para os consumidores mais vulneráveis, sem prejuízo da possibilidade de os Estados-
Membros adoptarem normas mais rigorosas;

13. Salienta a necessidade de zelar pela protecção das contas de clientes ligadas ao jogo em 
linha em caso de insolvência do prestador de serviços; propõe, assim, que a legislação 
futura proteja os depósitos no caso de serem aplicadas multas aos sítios de jogo em linha 
em questão ou de serem intentadas acções judiciais contra estes sítios;

14. Insta a que sejam tomadas mais medidas para proteger as crianças dos perigos do jogo, em 
especial dos riscos do vício; propõe que sejam tomadas em consideração medidas de 
segurança e de controlo financiadas pelo sector; defende que o jogo em linha deve incluir 
um requisito para abrir uma conta de jogo, que os jogadores devem ser identificados de 
forma precisa e explícita antes de poderem abrir uma conta de jogo e que as transacções 
financeiras devem ser controladas e pugna por que todos estes aspectos constituam 
requisitos indispensáveis tendo em vista a protecção dos jogadores e a eficácia dos 
sistemas de proibição de jogos, bem como impedir que menores participem em jogos de 
fortuna ou azar e obstar a abusos e à criminalidade;

15. Assinala que muitas pessoas que recorrem ao jogo são jogadores profissionais; considera 
que deve ser possível identificar o jogador, em qualquer altura, para que não seja possível 
abrir mais de uma conta por jogador junto da mesma empresa de jogos; considera que isto 
deve ser feito através de um processo de identificação normalizado e infalível como, por 
exemplo, os sistemas de verificação em linha utilizados para cartões bancários e de 
crédito; sublinha que sistemas sólidos de registo e de verificação constituem instrumentos 
fundamentais para prevenir a deriva do jogo em linha como, por exemplo, a lavagem de 
dinheiro;

16. Considera que a proliferação de jogos em linha ilícitos e o facto de o jogo em linha não 
estar regulamentado a nível global podem representar uma ameaça para a integridade do 
desporto; sublinha que a defesa da credibilidade e da sinceridade dos eventos desportivos 
é fundamental para o sector desportivo no seu conjunto; insiste que esta defesa só pode ser 
conduzida de forma eficaz a nível transnacional; considera que a União Europeia deve, 
por conseguinte, desempenhar um papel mais proeminente na defesa da integridade do 
desporto, juntamente com todas as partes interessadas;

17. Lamenta os recentes casos de corrupção e de falseamento de resultados no desporto;
apela, por conseguinte, a que seja instituída uma cooperação estrutural, ao nível da UE, 
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para defender a integridade e a equidade no desporto, em conformidade com os artigos 6.º, 
83.º e 165.º do TFUE; assinala que essa cooperação deve implicar os organizadores de 
eventos desportivos, os operadores de apostas em linha e as autoridades públicas tendo em 
vista a promoção da educação dos jogadores, bem como a coordenação das medidas de 
combate à fraude e à corrupção no desporto através da partilha de informações e de 
conhecimentos especializados e da aplicação da definição comum de infracções e sanções;

18. Salienta que os jogos em linha constituem uma fonte de financiamento importante para o 
sector desportivo e outras actividades de interesse geral; recorda que as apostas em linha 
constituem uma forma de exploração comercial dos eventos desportivos; insta a Comissão 
a examinar formas como as receitas provenientes das apostas desportivas podem ser 
regularmente utilizadas para salvaguardar e fomentar a integridade do desporto amador;
insta a Comissão a garantir um elevado nível de segurança jurídica, nomeadamente no 
tocante à aplicação das normas em matéria de ajudas estatais;

19. Salienta a importância da transparência no sector do jogo em linha; encara, neste contexto, 
a possibilidade de exigir a apresentação de um relatório anual, que deverá revelar, 
nomeadamente, que actividades de interesse público e/ou eventos desportivos são 
financiados e/ou patrocinados por receitas provenientes do jogo; insta a Comissão a 
examinar a possibilidade da apresentação obrigatória de um relatório anual.
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