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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește importanța economică crescândă a sectorului jocurilor de noroc online, ale 
căror venituri anuale au depășit 6 miliarde de euro în 2008, ceea ce reprezintă 45 % din 
piața mondială; este de acord cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene că aceasta este o 
activitate economică cu caracteristici specifice; reamintește că această creștere implică, de 
asemenea, costuri sociale sporite ca urmare a dependenței de jocurile de noroc și a 
practicilor ilegale și că reglementarea industriei ar trebui să urmărească reducerea la 
minimum a acestor costuri prin intermediul unor standarde adecvate de marketing și 
condiții de acces la site-urile de jocuri de noroc online;

2. insistă asupra faptului că statele membre pot alege în mod liber între trei opțiuni: 
interzicerea jocurilor de noroc online; instituirea sau menținerea unui monopol național; 
sau deschiderea controlată a acestui sector, statele membre având dreptul, în conformitate 
cu jurisprudența consacrată a Curții de Justiție, să restrângă numărul de operatori, tipurile 
de jocuri disponibile și volumul acestor jocuri; recomandă statelor membre care optează 
pentru deschiderea piețelor lor de jocuri de noroc online să introducă un sistem de 
acordare a licențelor pe baza respectării unui caiet de sarcini precis de către operatori și de 
către autoritățile publice; 

3. reamintește că Curtea de Justiție a Uniunii Europene a indicat faptul că jocurile de noroc 
transfrontaliere – inclusiv cele furnizate pe cale electronică – reprezintă o activitate 
economică ce intră sub incidența articolului 56 din TFUE, privind libera circulație a 
serviciilor; afirmă că restricțiile privind libertatea de circulație a jocurilor de noroc 
transfrontaliere pot fi justificate în conformitate cu scutirile enunțate la articolul 51 și 
articolul 52 din TFUE sau din motive imperative de interes general, în conformitate cu 
jurisprudența Curții de Justiție;

4. își reafirmă poziția că, într-un domeniu atât de sensibil precum jocurile de noroc, 
autoreglementarea industriei poate doar să completeze, dar nu să înlocuiască legislația în 
vigoare; ia act de inițiativele de autoreglementare lansate de asociațiile de operatori 
publici și comerciali din domeniul jocurilor de noroc în ceea ce privește jocurile de noroc 
responsabile și alte standarde;

5. subliniază faptul că trăsăturile inerente oricărei activități online, în special caracterul 
transfrontalier al acestor activități, precum și proliferarea operatorilor offshore necesită un 
răspuns coordonat la nivel european sau mondial, după caz; subliniază importanța unei 
definiții comune la nivelul UE pentru jocurile de noroc online ca punct de plecare pentru 
toate actele legislative viitoare;

6. subliniază necesitatea de a descuraja jucătorul de a mai apela la oferte ilicite, ceea ce 
presupune o ofertă licită coerentă la nivel european, în special în domeniul fiscal, bazată 
pe standarde comune minime de responsabilitate și integritate; solicită Comisiei Europene, 
ținând seama în mod adecvat de principiul subsidiarității, să analizeze modul în care ar 
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trebui puse în aplicare aceste standarde comune, inclusiv dacă se impune instituirea unui 
cadru juridic european cu cerințe minime;

7. subliniază că jocurile de noroc online, în cazul în care nu există un cadru adecvat de 
reglementare, prezintă riscuri mai mari decât jocurile de noroc tradiționale și că trebuie 
adoptate măsuri la nivel european pentru combaterea fraudei, a spălării de bani și a altor 
acte ilicite asociate jocurilor de noroc online; solicită autorităților statelor membre, 
Comisiei și Europol să coopereze mai eficace, îndeosebi prin intermediul schimburilor 
periodice de informații; invită Comisia să extindă aplicarea instrumentelor legislative 
privind lupta împotriva criminalității organizate și a spălării de bani la sectorul jocurilor 
de noroc online; recomandă stabilirea unei liste negre a întreprinderilor ilicite; sprijină 
introducerea unui principiu de reglementare potrivit căruia o societate de jocuri de noroc 
poate funcționa (sau poate solicita licența națională necesară) într-un stat membru doar 
dacă funcționarea acesteia nu încalcă legislația în niciun alt stat membru al UE; solicită, 
prin urmare, Comisiei, să studieze posibilitatea ca UE să elaboreze cerințe de standarde 
interoperabile pentru sistemele de detectare și prevenire a fraudei, cu scopul de a ameliora 
supravegherea globală a pieței;

8. subliniază, în special, că metoda de pariere „spread betting” (pariuri pe bază de interval) –
o formă de jocuri de noroc care se desfășoară predominant online și în care consumatorii 
pot pierde potențial mult mai mult decât miza lor inițială, – necesită condiții foarte stricte 
pentru accesul consumatorilor și ar trebui reglementată, astfel cum este deja cazul într-o 
serie de state membre, într-un mod similar cu instrumentele financiare derivate;

9. consideră că diferitele forme de jocuri de noroc online, cum ar fi jocurile de noroc 
interactive cu o frecvență rapidă, de ordinul secundelor, pariurile sau jocurile de tip loto 
săptămânale prezintă caracteristici diferite și, prin urmare, acestea necesită soluții diferite, 
pentru că posibilitatea abuzurilor este mai mare în cazul anumitor jocuri de noroc decât în 
cazul altora; observă, în special, că posibilitatea spălării de bani depinde de calitatea 
procesului de identificare, de forma de joc și de metodele de plată folosite, fapt care face 
necesară, în cazul anumitor forme de joc, o monitorizare a tranzacțiilor de joc în timp real 
și exercitarea unui control mai strict decât în cazul altor forme de joc;

10. subliniază faptul că cooperarea structurală între autoritățile naționale de reglementare este 
esențială: solicită, prin urmare, extinderea acestei cooperări, cu implicarea Comisiei, în 
vederea elaborării de standarde comune și a luării de măsuri comune împotriva societăților 
de jocuri de noroc online care operează în unul sau mai multe state membre, fără licența 
națională necesară pentru toate jocurile pe care le oferă; subliniază discuțiile din Consiliu 
pentru a stabili dacă și în ce mod Sistemul de informare al pieței interne ar putea contribui 
la o cooperare mai eficientă între organismele naționale de reglementare; afirmă că, 
îndeosebi pentru combaterea spălării banilor, a fraudelor în materie de pariuri și a altor 
infracțiuni, adesea organizate, soluțiile pur naționale nu au succes; consideră că ar trebui 
promovate cooperarea dintre autoritățile naționale de supraveghere și schimbul de bune 
practici și că aceste autorități ar trebui să facă schimb de informații cu autoritățile 
corespunzătoare din celelalte state membre pentru prevenirea abuzurilor și a spălării de 
bani;

11. indică faptul că dependența de jocuri de noroc constituie un comportament patologic care 
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poate afecta până la 2 % din populație în anumite țări; solicită, prin urmare, realizarea 
unui studiu privind nivelul de dependență în toate statele membre ale UE, astfel încât să se 
fixeze bazele pentru stabilirea unei strategii integrate de protecție a consumatorului 
împotriva acestei forme de dependență; consideră că, imediat după crearea unui cont de 
joc, trebuie să se ofere informații corecte și complete referitoare la jocurile de noroc, la 
modul responsabil de a juca și la metodele de tratament al dependenței de jocuri de noroc; 
sugerează că jucătorii ar trebui să fie invitați să își stabilească limite zilnice și lunare ale 
cheltuielilor care să fie aplicabile întregului serviciu de jocuri de noroc;

12. solicită introducerea unor standarde minime legale pentru protejarea consumatorilor, în 
special a celor mai vulnerabili consumatori, fără a aduce atingere dreptului statelor 
membre de a adopta reglementări mai stricte;

13. subliniază necesitatea abordării protecției conturilor consumatorilor deschise în legătură 
cu jocurile de noroc online în cazul în care prestatorul de servicii devine insolvent; prin 
urmare, sugerează ca viitoarele acte legislative să aibă obiectivul de a proteja depozitele în 
cazul în care se impun amenzi asupra site-urilor internet respective sau sunt inițiate 
proceduri juridice împotriva acestora;

14. insistă asupra faptului că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a proteja copiii de 
pericolele jocurilor de noroc și, îndeosebi, de pericolele dependenței; sugerează luarea în 
considerare a măsurilor de protecție finanțate de industrie și a monitorizării; consideră că 
accesul la jocurile de noroc online ar trebui să fie condiționat de deschiderea unui cont de 
joc, că jucătorii ar trebui verificați în mod precis și corect înainte să își poată crea un cont 
și că tranzacțiile financiare ar trebui monitorizate și afirmă că toate aceste aspecte ar trebui 
să reprezinte cerințe indispensabile pentru protejarea jucătorilor, garantarea eficienței 
sistemelor de interdicție de joc și prevenirea utilizării jocurilor de către minori, a abuzului 
și a infracționalității;

15. constată că un număr mare de persoane care iau parte la jocurile de noroc sunt jucători 
profesioniști; consideră că trebuie să fie posibil ca un jucător să fie identificat în orice 
moment, astfel încât să nu existe posibilitatea creării, la aceeași societate de jocuri de 
noroc, a mai mult de un cont de joc pentru o singură persoană; consideră că acest lucru ar 
trebui realizat prin intermediul unei proceduri de identificare standardizate, infailibile, 
cum ar fi, spre exemplu, cea utilizată de sistemele de verificare online a cardurilor bancare 
și a cardurilor de credit; subliniază că sistemele robuste de înregistrare și de verificare sunt 
instrumente-cheie în prevenirea oricărei utilizări abuzive a jocurilor de noroc online, 
precum spălarea banilor;

16. consideră că proliferarea jocurilor de noroc online ilicite și faptul că nu există o 
reglementare la nivel mondial a jocurilor de noroc online ar putea reprezenta o amenințare 
pentru integritatea sportului; subliniază că apărarea credibilității și a corectitudinii 
competițiilor este o necesitate vitală pentru domeniul sportiv; insistă asupra faptului că 
aceasta nu poate fi realizată în mod eficace decât la nivel transnațional; consideră că 
Uniunea Europeană ar trebui să joace, prin urmare, un rol mai activ în apărarea integrității 
sportului, alături de toate părțile implicate;

17. regretă cazurile recente de corupție și aranjare a meciurilor care au afectat competițiile 
sportive; solicită, prin urmare, crearea unei cooperări structurale la nivelul UE pentru 
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protejarea integrității și a echității sportive, în conformitate cu articolele 6, 83 și 165 din 
TFUE; constată că această cooperare trebuie să implice organizatorii de evenimente 
sportive, operatorii de pariuri online și autoritățile publice pentru promovarea educației 
jucătorilor și coordonarea luptei împotriva fraudei și corupției în sport, prin schimbul de 
informații și de expertiză și prin aplicarea definiției comune a infracțiunilor și a 
sancțiunilor;

18. subliniază faptul că domeniul jocurilor de noroc online reprezintă o sursă majoră de 
finanțare a anumitor activități de interes general, printre care anumite sporturi; reamintește 
faptul că pariurile online reprezintă o formă de exploatare comercială a competițiilor 
sportive; solicită Comisiei să studieze modalități de a asigura o legătură financiară 
durabilă între veniturile din pariurile sportive și protejarea și dezvoltarea integrității 
sportului în masă; invită Comisia să asigure un nivel ridicat de certitudine juridică, în 
special în ceea ce privește aplicarea normelor privind ajutoarele de stat;

19. constată importanța transparenței în sectorul jocurilor de noroc online; are în vedere, în 
acest sens, impunerea obligației de a prezenta un raport anual, ceea ce ar trebui să 
demonstreze, între altele, cunoașterea activităților de interes public și/sau a evenimentelor 
sportive care urmează să fie finanțate și/sau sponsorizate prin veniturile din jocuri de 
noroc; solicită Comisiei Europene să analizeze posibilitatea prezentării obligatorii a unui 
raport anual.
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