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Tarkistus 1
Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 20. syyskuuta 2012 
annetun Nikosian julistuksen sopupelien 
torjunnasta,

Or. en

Tarkistus 2
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon päätöslauselmansa 
sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa 
(2013/2567(RSP),

Or. en

Tarkistus 3
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen asiaan liittyvän 
oikeuskäytännön, mukaan luettuna 
avoimuuden, vastavuoroisen 
tunnustamisen, yhdenvertaisen kohtelun 
ja oikeusvarmuuden periaatteiden 
soveltamisen ja tulkinnan tässä 
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oikeuskäytännössä1,

Or. en

Tarkistus 4
Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 18. tammikuuta 2011 
annetun komission tiedonannon 
"Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden 
kehittäminen" (COM(2011)0012),

Or. en

Tarkistus 5
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon sähköisesti välitettäviä 
rahapelejä koskevan unionin johdetun 
oikeuden, erityisesti audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 
2010/13/EU, sopimattomia kaupallisia 
menettelyjä koskevan direktiivin 
2005/29/EU, kuluttajasopimusten 
kohtuuttomia ehtoja koskevan direktiivin 

                                               
1 Etenkin tuomiot asioissa Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), Läärä 1999 (C-124/97), 
Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Fixtures 
Marketing Ltd v. OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd v. Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), 
Fixtures Marketing Ltd v. Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), 
Placanica ja muut 2007 (C-338/04, C-359/04 ja C-360/04), komissio v. Italia 2007 (C-206/04), Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting Exchange 2010 (C-
203/08), Sjöberg ja Gerdin 2010 (C-447/08 ja C-448/08), Markus Stoß ja muut 2010 (C-316/07, C-358/07, C-
359/07, C-360/07, C-409/07 ja C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08), Engelmann 2010 (C-64/08), Zeturf 
2011 (C-212/08), Dickinger ja Ömer 2011 (C-347/09), Fortuna 2012 (yhdistetyt asiat C-213/11, C-214/11, 
C-217/11), HIT ja HIT Larix 2012 (C-176/11) ja OPAP 2013 (yhdistetyt asiat C-186/11 ja C-209/11).
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93/13/EY, etämyyntiä koskevan direktiivin 
97/7/EY, rahanpesudirektiivin 
2005/60/EY sekä Euroopan komission 
viimeaikaiset ehdotukset viimeksi 
mainitun uudistamisesta ehdotuksella 
direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön 
estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 
terrorismin rahoitukseen ja ehdotuksella 
asetukseksi tietojen toimittamisesta 
varainsiirtojen mukana, 
tietosuojadirektiivin 95/46/EY ja 
ehdotukset direktiiviksi ja asetukseksi 
viimeksi mainitun uudistamisesta, sekä 
yhteistä arvonlisäverojärjestelmää 
koskevan direktiivin 2006/112/EY,

Or. en

Tarkistus 6
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2009 
antamansa päätöslauselman online-
rahapelien yhtenäisyydestä1,

Or. en

Tarkistus 7
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman sähköisesti 

                                               
1 Euroopan parlamentin 10. maaliskuuta 2009 antama päätöslauselma online-rahapelien yhtenäisyydestä
(2008/2215(INI)).
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välitettävistä rahapeleistä 
sisämarkkinoilla1,

Or. en

Tarkistus 8
Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 
antamansa päätöslauselman sopupeleistä 
ja lahjonnasta urheilussa,

Or. en

Tarkistus 9
Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 2. helmikuuta 2012 
antamansa päätöslauselman urheilun 
eurooppalaisesta ulottuvuudesta,

Or. en

Tarkistus 10
Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 c viite (uusi)

                                                                                                                                                  
1 Euroopan parlamentin 15. marraskuuta antama päätöslauselma sähköisesti välitettävistä rahapeleistä 
sisämarkkinoilla (2011/2084(INI)).
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon urheilua koskevien 
eurooppalaisten kumppanuuksien 
valmistelutoimen ja erityisesti käynnistetyt 
hankkeet, joissa keskitytään erityisesti 
sopupelitapausten estämiseen tarjoamalla 
koulutusta ja tietoa asianomaisille 
sidosryhmille,

Or. en

Tarkistus 11
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen vahvistaman 
oikeuskäytännön, jossa tuomioistuin 
rahapelien järjestämisen alalla 
nimenomaan tunnustaa, että 
kuluttajansuoja, petosten ehkäisy ja sen 
ehkäisy, että kansalaisia houkutellaan 
tuhlaamaan liiallisesti 
rahapelitoimintaan, sekä yleinen tarve 
säilyttää yleinen järjestys ovat yleistä etua 
koskevia pakottavia syitä, joilla voidaan 
perustella palvelujen tarjoamisen 
vapauden rajoittamista1,

Or. en

                                               
1 Katso tästä asia C-275/92, Schindler, tuomion 57–60 kohta; asia C 124/97, Läärä ja muut, tuomion 32 ja 33 
kohta; asia C-67/98, Zenatti, tuomion 30 ja 31 kohta; asia C-243/01, Gambelli ja muut, tuomion 67 kohta; 
asia C-42/07, Liga Portuguesa, tuomion 56 kohta; yhdistetyt asiat C 316/07, C 358/07–C 360/07, C 409/07 ja 
C 410/07, Markus Stoß ja muut, tuomion 74 kohta; asia C 212/08, Zeturf Ltd, tuomion 38 kohta; asia C-
72/10, Costa, tuomion 71 kohta; asia C 176/11, Hit Larix, tuomion 15 kohta; yhdistetyt asiat C 186/11 ja C 
209/11, Stanleybet ja muut, tuomion 44 kohta.
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Tarkistus 12
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2009 
antamansa päätöslauselman online-
rahapelien yhtenäisyydestä,

Or. en

Tarkistus 13
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 2011 
antamansa päätöslauselman sähköisesti 
välitettävistä rahapeleistä 
sisämarkkinoilla,

Or. en

Tarkistus 14
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2013 
antamansa päätöslauselman sopupeleistä 
ja lahjonnasta urheilussa,

Or. en
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Tarkistus 15
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2010 
annetut neuvoston päätelmät ja neuvoston 
puheenjohtajavaltioiden Ranskan, 
Ruotsin, Espanjan ja Unkarin 
edistymiskertomukset uhkapelejä ja 
vedonlyöntiä koskevista puitteista 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa, 

Or. en

Tarkistus 16
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2010 
annetut neuvoston päätelmät ja neuvoston 
puheenjohtajavaltioiden Ranskan, 
Ruotsin, Espanjan ja Unkarin 
edistymiskertomukset uhkapelejä ja 
vedonlyöntiä koskevista puitteista 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa,

Or. en

Tarkistus 17
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 b viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2009 
antamansa päätöslauselman online-
rahapelien yhtenäisyydestä1,

Or. en

Tarkistus 18
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon sopupeleistä ja 
lahjonnasta urheilussa antamansa 
päätöslauselman2,

Or. en

Tarkistus 19
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 35 artiklan 
mukaisesti kaikkien unionin politiikkojen 
ja toimintojen määrittelyssä ja 
toteuttamisessa varmistetaan ihmisten 
terveyden korkeatasoinen suojelu;

Or. en

                                               
1 EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 30.
2 (2013/2567(RSP)).
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Tarkistus 20
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A a. ottaa huomioon, että SEUT 
169 artikla velvoittaa EU:n takaamaan 
kuluttajansuojan korkean tason;

Or. en

Tarkistus 21
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A b. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettävien rahapelien ala eroaa muista 
aloista niiden riskien takia, jotka liittyvät 
kuluttajien suojelemiseen riippuvuuksilta 
ja petoksilta sekä järjestäytyneen 
rikollisuuden, kuten rahanpesun ja 
sopupelien torjumiseen;

Or. en

Tarkistus 22
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A c. ottaa huomioon, että jollei 
sähköisesti välitettäviä rahapelejä 
säännellä asianmukaisesti, niihin voi 
liittyä muun muassa niiden käytön 
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helppouden ja sosiaalisen kontrollin 
puuttumisen vuoksi suurempi 
riippuvuusriski kuin perinteisiin verkon 
ulkopuolella pelattaviin rahapeleihin;

Or. en

Tarkistus 23
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A d. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettävät rahapelit ovat luonteeltaan 
erityislaatuista taloudellista toimintaa, 
minkä vuoksi tietyt sisämarkkinasäännöt, 
kuten sijoittautumisvapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus sekä vastavuoroisen 
tunnustamisen periaate, eivät estä 
riittävää liikkumavaraa määrittää muun 
muassa pelaajien suojelemiseksi 
tarvittavia toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 24
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa
mukaisesti;

A. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden on 
voitava päättää Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti itsenäisesti sähköisesti 
välitettävistä rahapeleistä;
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Or. nl

Tarkistus 25
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti;

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltioilla on oikeus säännellä 
sähköisesti välitettäviä rahapelejä omien 
arvojensa, perinteidensä ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 26
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti;

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltioilla on täysi toimivalta ja ne 
voivat paremmin säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti 
perussopimusten periaatteita noudattaen;

Or. it

Tarkistus 27
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti;

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltioilla on oikeus säännellä 
sähköisesti välitettäviä rahapelejä omien 
arvojensa ja yleishyödyllisten 
tavoitteidensa mukaisesti;

Or. pt

Tarkistus 28
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa
mukaisesti;

A. ottaa huomioon, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltioilla on oikeus päättää, miten
sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen tarjontaa 
organisoidaan ja säännellään niiden
omien arvojen ja yleishyödyllisten 
tavoitteiden mukaisesti, noudattaen 
samalla unionin oikeutta;

Or. en

Tarkistus 29
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
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yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti;

yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltioilla on täysi toimivalta ja ne 
voivat paremmin säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti 
perussopimusten periaatteita noudattaen;

Or. it

Tarkistus 30
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti;

A. ottaa huomioon, että rahapelitoimintaa 
ei voida pitää tavanomaisena 
taloudellisena toimintana ja että 
jäsenvaltioilla on oikeus säännellä 
rahapelitoimintaa omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 31
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti;

A. ottaa huomioon, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot sääntelevät sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 32
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti;

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltioilla on oikeus säännellä 
sähköisesti välitettäviä rahapelejä omien 
arvojensa ja yleishyödyllisten 
tavoitteidensa mukaisesti;

Or. el

Tarkistus 33
Phil Prendergast

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti;

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltioilla on oikeus säännellä 
sähköisesti välitettäviä rahapelejä omien 
arvojensa ja yleishyödyllisten 
tavoitteidensa mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 34
Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa 
mukaisesti;

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen, jota tukee 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö, mukaisesti jäsenvaltioiden 
vedonlyönnille ja rahapeleille määräämiä 
rajoituksia voidaan perustella yleiseen 
etuun liittyvillä pakottavilla syillä, kuten 
kuluttajansuojalla, petosten ja 
rahanpesun ehkäisyllä ja sen ehkäisyllä, 
että kansalaisia houkutellaan tuhlaamaan 
liiallisesti rahapelitoimintaan;

Or. en

Tarkistus 35
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti;

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltioilla on oikeus säännellä 
sähköisesti välitettäviä rahapelejä omien 
arvojensa ja yleishyödyllisten 
tavoitteidensa mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 36
Nora Berra, Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti;

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole 
yhdenmukaistettu ja että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä omien arvojensa ja 
yleishyödyllisten tavoitteidensa sekä oman 
kuluttajansuojatasonsa mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 37
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot 
voivat valita oman sääntelymallinsa 
sähköisesti välitettävien rahapelien 
sääntelyyn ja että lainsäädännön on 
oltava oikeasuhteista, johdonmukaista, 
avointa ja syrjimätöntä;

Or. en

Tarkistus 38
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen 
tarjoaminen ei tällä hetkellä ole 
alakohtaisen sääntelyn piirissä Euroopan 
unionin tasolla, mutta sitä koskevat useat 
EU:n johdetun oikeuden säädökset;

B. ottaa huomioon, että erityisen 
luonteensa ja toissijaisuusperiaatteen 
soveltamisen vuoksi sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen 
tarjoaminen ei tällä hetkellä ole 
alakohtaisen sääntelyn piirissä Euroopan 
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unionin tasolla, mutta sitä koskevat useat 
EU:n johdetun oikeuden säädökset;

Or. es

Tarkistus 39
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen 
tarjoaminen ei tällä hetkellä ole 
alakohtaisen sääntelyn piirissä Euroopan 
unionin tasolla, mutta sitä koskevat useat 
EU:n johdetun oikeuden säädökset;

B. ottaa huomioon, että pelitoiminnan 
erityisluonteen vuoksi ja 
toissijaisuusperiaatetta soveltaen
sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen 
tarjoaminen ei tällä hetkellä ole 
alakohtaisen sääntelyn piirissä Euroopan 
unionin tasolla, mutta sitä koskevat useat 
EU:n johdetun oikeuden säädökset;

Or. it

Tarkistus 40
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen 
tarjoaminen ei tällä hetkellä ole 
alakohtaisen sääntelyn piirissä Euroopan 
unionin tasolla, mutta sitä koskevat useat 
EU:n johdetun oikeuden säädökset;

B. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen 
tarjoaminen ei erityisluonteensa ja 
toissijaisuusperiaatteen soveltamisen 
takia ole alakohtaisen sääntelyn piirissä 
Euroopan unionin tasolla ja että rahapelit 
jätettiin sähköistä kaupankäyntiä, 
palveluja ja kuluttajien oikeuksia 
koskevien direktiivien kaltaisen johdetun 
oikeuden ulkopuolelle, mutta sitä koskevat 
useat EU:n johdetun oikeuden säädökset;
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Or. en

Tarkistus 41
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen 
tarjoaminen ei tällä hetkellä ole 
alakohtaisen sääntelyn piirissä Euroopan 
unionin tasolla, mutta sitä koskevat useat 
EU:n johdetun oikeuden säädökset;

B. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen 
tarjoaminen ei toissijaisuusperiaatteen 
soveltamisen takia ole alakohtaisen 
sääntelyn piirissä Euroopan unionin tasolla
ja että sähköisesti välitettävät rahapelit 
jätettiin niiden erityisluonteen vuoksi 
sähköistä kaupankäyntiä, palveluja ja 
kuluttajien oikeuksia koskevien 
direktiivien ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 42
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen 
tarjoaminen ei tällä hetkellä ole 
alakohtaisen sääntelyn piirissä Euroopan
unionin tasolla, mutta sitä koskevat useat 
EU:n johdetun oikeuden säädökset;

B. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen 
tarjoaminen ei tällä hetkellä ole 
alakohtaisen sääntelyn piirissä Euroopan 
unionin tasolla, mutta sitä koskevat useat 
EU:n johdetun oikeuden säädökset, kuten 
audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva 
direktiivi, sopimattomia kaupallisia 
menettelyjä koskeva direktiivi, etämyyntiä 
koskeva direktiivi, rahanpesudirektiivi, 
tietosuojadirektiivi, sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi ja yhteistä 
arvonlisäverojärjestelmää koskeva 
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direktiivi;

Or. en

Tarkistus 43
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen 
tarjoaminen ei tällä hetkellä ole 
alakohtaisen sääntelyn piirissä Euroopan 
unionin tasolla, mutta sitä koskevat useat 
EU:n johdetun oikeuden säädökset;

B. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen 
tarjoaminen ei erityisluonteensa ja 
toissijaisuusperiaatteen soveltamisen 
takia ole alakohtaisen sääntelyn piirissä 
Euroopan unionin tasolla ja että rahapelit 
jätettiin sähköistä kaupankäyntiä, 
palveluja ja kuluttajien oikeuksia 
koskevien direktiivien kaltaisen johdetun 
oikeuden ulkopuolelle, mutta sitä koskevat 
useat EU:n johdetun oikeuden säädökset;

Or. en

Tarkistus 44
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
56 artikla takaa palvelujen tarjoamisen 
vapauden mutta sähköisesti välitettävät 
rahapelit jätettiin niiden erityisluonteen 
vuoksi sähköistä kaupankäyntiä, 
palveluja ja kuluttajien oikeuksia 
koskevien direktiivien ulkopuolelle;

Or. en
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Tarkistus 45
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 
sisämarkkinoiden perusperiaatteita 
voitaisiin soveltaa täysimääräisesti 
sähköisesti välitettäviin rahapeleihin, jos 
niitä valvottaisiin ja säänneltäisiin 
asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 46
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Β α. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien markkinat eivät ole 
tavanomaiset, koska niihin liittyy 
kuluttajansuojaa ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaa koskevia riskejä, 
kuten Euroopan unionin tuomioistuin on 
toistuvasti todennut;

Or. el

Tarkistus 47
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että rahapelit ovat 
huomattavia tulolähteitä, joita useimmat 
jäsenvaltiot kohdistavat yleishyödyllisille 
ja yhteisvastuullisille yhteisöille ja 
hyväntekeväisyysjärjestöille, kuten 
ruohonjuuritason urheilun 
rahoittamiseen;

Or. en

Tarkistus 48
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin tuomioistuin on vahvistanut, että 
raha- tai uhkapelien järjestäminen on 
taloudellista toimintaa, joka kuuluu näin 
ollen SEUT:ssa määriteltyjen 
perusoikeuksien, erityisesti palveluiden 
vapaan liikkuvuuden, piiriin ja niitä 
koskevien rajoitusten on oltava SEUT:ssa, 
erityisesti 51 ja 52 artiklassa, määrättyjen 
rajoitusten mukaisia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 49
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
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uhkapelien järjestäminen on taloudellista 
toimintaa, joka kuuluu näin ollen 
SEUT:ssa määriteltyjen perusoikeuksien, 
erityisesti palveluiden vapaan 
liikkuvuuden, piiriin ja niitä koskevien 
rajoitusten on oltava SEUT:ssa, erityisesti 
51 ja 52 artiklassa, määrättyjen rajoitusten 
mukaisia;

uhkapelien järjestäminen on taloudellista 
toimintaa, joka kuuluu näin ollen 
SEUT:ssa määriteltyjen perusoikeuksien, 
erityisesti palveluiden vapaan 
liikkuvuuden, piiriin ja niitä koskevien 
rajoitusten on oltava SEUT:ssa, erityisesti 
51 ja 52 artiklassa, jotka oikeuttavat 
tuomioistuimen tulkinnan mukaan yleistä 
etua koskevista pakottavista syistä 
toiminnan rajoittamiseen, 
kuluttajansuojaan, petosten 
ehkäisemiseen sekä sen torjuntaan, että 
kansalaisia houkutellaan tuhlaamaan 
liiallisesti pelitoimintaan, määrättyjen 
rajoitusten mukaisia;

Or. it

Tarkistus 50
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on taloudellista 
toimintaa, joka kuuluu näin ollen 
SEUT:ssa määriteltyjen perusoikeuksien, 
erityisesti palveluiden vapaan 
liikkuvuuden, piiriin ja niitä koskevien 
rajoitusten on oltava SEUT:ssa, erityisesti 
51 ja 52 artiklassa, määrättyjen 
rajoitusten mukaisia;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on 
erityisluonteista taloudellista toimintaa;

Or. it

Tarkistus 51
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on taloudellista 
toimintaa, joka kuuluu näin ollen 
SEUT:ssa määriteltyjen perusoikeuksien, 
erityisesti palveluiden vapaan 
liikkuvuuden, piiriin ja niitä koskevien 
rajoitusten on oltava SEUT:ssa, erityisesti 
51 ja 52 artiklassa, määrättyjen 
rajoitusten mukaisia;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on taloudellista 
toimintaa, joka on sikäli erityisluonteista, 
että sitä voidaan rajoittaa yleisen edun 
kannalta pakottavista syistä, joita ovat 
esimerkiksi kuluttajansuoja, petosten 
torjunta tai yleisen järjestyksen 
säilyttäminen; muistuttaa kuitenkin, että 
kaikkien asetettavien rajoitusten on oltava 
oikeasuhteisia niiden tavoitteisiin nähden, 
eivätkä ne saa olla syrjiviä;

Or. es

Tarkistus 52
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on taloudellista 
toimintaa, joka kuuluu näin ollen 
SEUT:ssa määriteltyjen perusoikeuksien, 
erityisesti palveluiden vapaan 
liikkuvuuden, piiriin ja niitä koskevien 
rajoitusten on oltava SEUT:ssa, erityisesti 
51 ja 52 artiklassa, määrättyjen 
rajoitusten mukaisia;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on erityisen 
merkittävää taloudellista toimintaa, jonka 
osalta tietyt rajoitukset voivat olla 
perusteltuja yleistä etua koskevista 
pakottavista syistä, kuten esimerkiksi 
kuluttajien suojelemiseksi, yleisen 
järjestyksen ylläpitämiseksi tai petosten 
estämiseksi;

Or. pt

Tarkistus 53
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale



PE508.193v03-00 26/197 AM\933917FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on taloudellista 
toimintaa, joka kuuluu näin ollen
SEUT:ssa määriteltyjen perusoikeuksien, 
erityisesti palveluiden vapaan 
liikkuvuuden, piiriin ja niitä koskevien 
rajoitusten on oltava SEUT:ssa, erityisesti 
51 ja 52 artiklassa, määrättyjen 
rajoitusten mukaisia;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on 
erityisluonteista taloudellista toimintaa ja 
että tämän perusteella voidaan rajoittaa
SEUT:ssa määriteltyjä perusoikeuksia, 
erityisesti palveluiden vapaata 
liikkuvuutta, kuluttajien suojelemiseksi, 
petosten torjumiseksi tai yleisen 
järjestyksen säilyttämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 54
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on taloudellista 
toimintaa, joka kuuluu näin ollen 
SEUT:ssa määriteltyjen perusoikeuksien, 
erityisesti palveluiden vapaan 
liikkuvuuden, piiriin ja niitä koskevien 
rajoitusten on oltava SEUT:ssa, erityisesti 
51 ja 52 artiklassa, määrättyjen 
rajoitusten mukaisia;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut raha- ja 
uhkapelialan erityispiirteet ja siten 
perustellut sitä, että tämä ala tarvitsee 
erityisiä sääntelyjärjestelmiä erityisesti 
yleiseen etuun liittyvien kysymysten ja 
muun muassa korruption ja rahanpesun 
torjumisen osalta;

Or. de

Tarkistus 55
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on taloudellista 
toimintaa, joka kuuluu näin ollen 
SEUT:ssa määriteltyjen perusoikeuksien, 
erityisesti palveluiden vapaan 
liikkuvuuden, piiriin ja niitä koskevien 
rajoitusten on oltava SEUT:ssa, erityisesti 
51 ja 52 artiklassa, määrättyjen 
rajoitusten mukaisia;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on asiassa C-275/92, Her 
Majesty's Customs and Excise vastaan 
Gerhart Schindler ja Jörg Schindler, 
24. maaliskuuta 1994 antamassaan 
tuomiossa tunnustanut, että uhkapelien 
rajoittamista, vaikka se vaikuttaakin 
palvelujen tarjoamisen vapauteen, 
voidaan perustella yleiseen etuun 
liittyvillä pakottavilla syillä, mikäli näiden 
tarkoitus on estää uhkapelien pelaamisen 
yleiselle järjestykselle ja 
kuluttajansuojalle aiheuttamat uhat;

Or. en

Tarkistus 56
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on taloudellista 
toimintaa, joka kuuluu näin ollen 
SEUT:ssa määriteltyjen perusoikeuksien, 
erityisesti palveluiden vapaan 
liikkuvuuden, piiriin ja niitä koskevien 
rajoitusten on oltava SEUT:ssa, erityisesti 
51 ja 52 artiklassa, määrättyjen 
rajoitusten mukaisia;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on 
erityislaatuista taloudellista toimintaa, 
johon voidaan soveltaa vain rajoitetusti 
sisämarkkinasääntöjä, kuten 
sijoittautumisvapautta ja palvelujen 
tarjoamisen vapautta;

Or. en

Tarkistus 57
Phil Prendergast
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on taloudellista 
toimintaa, joka kuuluu näin ollen 
SEUT:ssa määriteltyjen perusoikeuksien, 
erityisesti palveluiden vapaan 
liikkuvuuden, piiriin ja niitä koskevien 
rajoitusten on oltava SEUT:ssa, erityisesti 
51 ja 52 artiklassa, määrättyjen 
rajoitusten mukaisia;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on 
erityisluonteista taloudellista toimintaa, 
oikeuttaen näin palveluiden vapaan 
liikkuvuuden rajoitukset, jotka johtuvat 
yleiseen etuun liittyvistä syistä, kuten 
kuluttajansuojasta ja petosten 
estämisestä;

Or. en

Tarkistus 58
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on taloudellista 
toimintaa, joka kuuluu näin ollen 
SEUT:ssa määriteltyjen perusoikeuksien, 
erityisesti palveluiden vapaan 
liikkuvuuden, piiriin ja niitä koskevien 
rajoitusten on oltava SEUT:ssa, erityisesti 
51 ja 52 artiklassa, määrättyjen 
rajoitusten mukaisia;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on 
erityisluonteista taloudellista toimintaa, 
jonka yhteydessä näin ollen SEUT:ssa 
määriteltyjen perusoikeuksien, erityisesti 
palveluiden vapaan liikkuvuuden, 
rajoittamista voidaan perustella yleiseen 
etuun liittyvillä pakottavilla syillä, kuten 
kuluttajansuojalla, petosten estämisellä 
tai yleisen järjestyksen ylläpitämisellä;

Or. en

Tarkistus 59
Konstantinos Poupakis
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on taloudellista 
toimintaa, joka kuuluu näin ollen
SEUT:ssa määriteltyjen perusoikeuksien, 
erityisesti palveluiden vapaan 
liikkuvuuden, piiriin ja niitä koskevien 
rajoitusten on oltava SEUT:ssa, erityisesti 
51 ja 52 artiklassa, määrättyjen 
rajoitusten mukaisia;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on 
erityislaatuista taloudellista toimintaa, 
minkä vuoksi rajoitukset SEUT:ssa 
määriteltyjen perusvapauksien, erityisesti 
palveluiden vapaan liikkuvuuden, 
rajoitukset voivat olla perusteltuja yleistä 
etua, kuten kuluttajansuojaa, 
petostentorjuntaa tai yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitoa koskevien 
pakottavien syiden vuoksi;

Or. el

Tarkistus 60
Josef Weidenholzer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, ettei sähköisesti 
välitettävien raha- tai uhkapelipalvelujen 
tarjoaminen ole perinteinen talouden ala 
kuluttajansuojaoikeudellisista syistä, 
riippuvuuksien ehkäisemiseen liittyvistä 
syistä sekä rahanpesun ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjumiseen liittyvistä syistä 
ja että sen yhteydessä on siksi käytettävä 
erityistä harkintaa; 

Or. de

Tarkistus 61
Robert Rochefort
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että useimmissa 
jäsenvaltioissa rahapelit osallistuvat 
hyväntekeväisyystyön ja yleishyödyllisten 
palvelujen rahoittamiseen;

Or. fr

Tarkistus 62
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla 
on entistä enemmän yhteisiä 
huolenaiheita laittomien sähköisesti 
välitettävien rahapelien kielteisistä 
vaikutuksista yhteiskuntiin ja yleisesti 
kansantalouksiin ja että nämä koskevat 
pääasiassa alaikäisten ja haavoittuvien 
yhteiskuntaryhmien suojelua, 
peliriippuvuuden hoitoa sekä 
rikollisuuden ja veronkierron torjumista;

Or. el

Tarkistus 63
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että kuluttajansuojaan, 
petosten ehkäisemiseen ja rahanpesun tai 
sopupelien kaltaisen laittoman toiminnan 

D. ottaa huomioon, että kuluttajien 
suojelemiseksi laittomalta tarjonnalta, 
petosten ehkäisemiseksi sekä rahanpesun 
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torjuntaan liittyvien riskien vuoksi 
tarvitaan yhteensovitettua toimintaa EU:n 
tasolla;

tai sopupelien kaltaisen laittoman 
toiminnan torjumiseksi tarvitaan 
yhteensovitettua toimintaa EU:n tasolla;

Or. es

Tarkistus 64
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että kuluttajansuojaan,
petosten ehkäisemiseen ja rahanpesun tai 
sopupelien kaltaisen laittoman toiminnan 
torjuntaan liittyvien riskien vuoksi 
tarvitaan yhteensovitettua toimintaa EU:n 
tasolla;

D. ottaa huomioon, että kuluttajansuojan, 
rahapeleihin liittyvien sairauksien 
yhteiskunnallisten ja terveydellisten 
vaikutusten seurauksena viranomaisille 
aiheutuvien kustannusten, petosten 
ehkäisemisen, laittoman toiminnan, 
rahanpesun, rahapeleihin liittyvän 
laittoman toiminnan ja sopupelien 
torjumista koskevan lain soveltamisen 
vuoksi tarvitaan yhteensovitettua toimintaa 
Euroopan unionin tasolla;

Or. it

Tarkistus 65
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että kuluttajansuojaan, 
petosten ehkäisemiseen ja rahanpesun tai 
sopupelien kaltaisen laittoman toiminnan 
torjuntaan liittyvien riskien vuoksi 
tarvitaan yhteensovitettua toimintaa EU:n 
tasolla;

D. ottaa huomioon, että laittoman 
sähköisesti välitettävän rahapelitarjonnan 
kuluttajille aiheuttamien riskien sekä 
petosten ehkäisemisen ja rahanpesun tai 
sopupelien kaltaisen laittoman toiminnan 
torjunnan tarpeen vuoksi tarvitaan 
yhteensovitettua toimintaa EU:n tasolla;
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Or. en

Tarkistus 66
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että kuluttajansuojaan, 
petosten ehkäisemiseen ja rahanpesun tai 
sopupelien kaltaisen laittoman toiminnan 
torjuntaan liittyvien riskien vuoksi 
tarvitaan yhteensovitettua toimintaa EU:n 
tasolla;

D. ottaa huomioon, että kuluttajansuojan, 
petosten ehkäisemisen ja rahanpesun tai 
sopupelien kaltaisen laittoman toiminnan 
torjumista koskevan lain soveltamisen 
sekä rahapeleihin liittyvän laittoman 
toiminnan torjunnan tarpeen vuoksi 
tarvitaan yhteensovitettua toimintaa EU:n 
tasolla;

Or. it

Tarkistus 67
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että kuluttajansuojaan, 
petosten ehkäisemiseen ja rahanpesun tai 
sopupelien kaltaisen laittoman toiminnan 
torjuntaan liittyvien riskien vuoksi 
tarvitaan yhteensovitettua toimintaa EU:n 
tasolla;

D. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettävien rahapelien kuluttajansuojaan, 
petosten ehkäisemiseen ja rahanpesun tai 
sopupelien kaltaisen laittoman toiminnan 
torjuntaan liittyvät riskit ovat korostaneet 
tarvetta tarkastella paremmin
yhteensovitettua toimintaa jäsenvaltioiden 
välillä ja EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 68
Patricia van der Kammen
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että kuluttajansuojaan,
petosten ehkäisemiseen ja rahanpesun tai 
sopupelien kaltaisen laittoman toiminnan
torjuntaan liittyvien riskien vuoksi 
tarvitaan yhteensovitettua toimintaa EU:n 
tasolla;

D. ottaa huomioon, että kuluttajansuojaan 
sekä petosten ja rahanpesun kaltaisen 
muunlaisen laittoman toiminnan 
torjuntaan liittyvien riskien vuoksi 
tarvitaan ensisijaisesti tehokasta 
kansallista lähestymistapaa ja sen ohella 
tarvittaessa yhteistyöhön perustuvaa 
eurooppalaista lähestymistapaa;

Or. nl

Tarkistus 69
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että kuluttajansuojaan, 
petosten ehkäisemiseen ja rahanpesun tai 
sopupelien kaltaisen laittoman toiminnan 
torjuntaan liittyvien riskien vuoksi 
tarvitaan yhteensovitettua toimintaa EU:n 
tasolla;

D. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettävien rahapelien rajat ylittävän 
luonteen sekä kuluttajansuojaan, petosten 
ehkäisemiseen ja rahanpesun tai sopupelien 
kaltaisen laittoman toiminnan torjuntaan 
liittyvien riskien vuoksi tarvitaan 
yhteensovitettua toimintaa ja 
peruslainsäädäntöä EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 70
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että kuluttajansuojaan, 
petosten ehkäisemiseen ja rahanpesun tai 
sopupelien kaltaisen laittoman toiminnan 
torjuntaan liittyvien riskien vuoksi 
tarvitaan yhteensovitettua toimintaa EU:n 
tasolla;

D. ottaa huomioon, että kuluttajansuojaan, 
petosten ehkäisemiseen ja rahanpesun tai 
sopupelien kaltaisen laittoman toiminnan 
torjuntaan liittyvien riskien vuoksi 
tarvitaan tehokasta toimintaa;

Or. en

Tarkistus 71
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että on välttämätöntä ottaa 
käyttöön urheilukilpailujen ja 
rahavirtojen valvontamekanismeja sekä 
Euroopan unionissa käytettäviä yhteisiä 
valvontamekanismeja;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 72
Sari Essayah, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että on välttämätöntä ottaa 
käyttöön urheilukilpailujen ja rahavirtojen 
valvontamekanismeja sekä Euroopan 
unionissa käytettäviä yhteisiä
valvontamekanismeja;

E. katsoo, että on välttämätöntä ottaa 
käyttöön urheilukilpailujen ja rahavirtojen 
valvontamekanismeja sekä 
valvontamekanismeja;

Or. en
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Tarkistus 73
Nora Berra, Michel Dantin, Sophie Auconie, Marc Tarabella, Toine Manders

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että on taattava 
kestävä rahoitusmalli hevosurheilun ja 
urheilun edistämiseksi ja sellaisten 
urheilutapahtumien järjestämiseksi, joista 
lyödään vetoa ja joilla 
rahapelioperaattorit ansaitsevat 
elantonsa;

Or. en

Tarkistus 74
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että tällä hetkellä ei ole 
kattavaa yleiskuvaa sähköisesti 
välitettävien rahapelien markkinoista
niiden kansallisen ja rajat ylittävän, EU:n 
sisäisen ja maailmanlaajuisen, luvallisen 
ja luvattoman tarjonnan osalta;

F. ottaa huomioon, että tällä hetkellä ei ole 
kattavaa yleiskuvaa sähköisesti 
välitettävien rahapelien alasta niiden 
luvallisen ja luvattoman tarjonnan osalta;

Or. de

Tarkistus 75
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että tällä hetkellä ei ole 
kattavaa yleiskuvaa sähköisesti 
välitettävien rahapelien markkinoista 
niiden kansallisen ja rajat ylittävän, EU:n 
sisäisen ja maailmanlaajuisen, luvallisen ja 
luvattoman tarjonnan osalta;

F. ottaa huomioon, että tällä hetkellä ei ole 
kattavaa yleiskuvaa sähköisesti 
välitettävien rahapelien alasta sen
kansallisen ja rajat ylittävän, EU:n sisäisen 
ja maailmanlaajuisen, luvallisen ja 
luvattoman tarjonnan osalta;

Or. en

Tarkistus 76
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että tällä hetkellä ei ole 
kattavaa yleiskuvaa sähköisesti 
välitettävien rahapelien markkinoista 
niiden kansallisen ja rajat ylittävän, EU:n 
sisäisen ja maailmanlaajuisen, luvallisen 
ja luvattoman tarjonnan osalta;

F. ottaa huomioon, että tällä hetkellä ei ole
kattavaa yleiskuvaa sähköisesti 
välitettävästä rahapelitoiminnasta sen
luvallisen ja luvattoman tarjonnan osalta;

Or. en

Tarkistus 77
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että tällä hetkellä ei ole 
kattavaa yleiskuvaa sähköisesti 
välitettävien rahapelien markkinoista 
niiden kansallisen ja rajat ylittävän, EU:n 
sisäisen ja maailmanlaajuisen, luvallisen 
ja luvattoman tarjonnan osalta;

F. ottaa huomioon, että tällä hetkellä ei ole 
kattavaa yleiskuvaa sähköisesti 
välitettävien rahapelien alasta sen
luvallisen ja luvattoman tarjonnan osalta;
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Or. en

Tarkistus 78
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä mainostetaan eri 
tavoin eri jäsenvaltioissa tai että 
mainontaa ei säännellä lainkaan;

Or. cs

Tarkistus 79
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että 
rahapelimarkkinoihin kuuluu sekä 
sähköisiä että muita jakelukanavia, joita 
pitäisi säännellä yhdenmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 80
Wim van de Camp

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että maissa toimivia 
rahapelejä säännellään kansallisella 
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tasolla kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, 
eivätkä ne koske tätä mietintöä;

Or. it

Tarkistus 81
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että arpajaisten 
erityispiirteet ja niiden kestävä 
yhteiskuntaa tukeva vaikutus on 
tunnustettava ja otettava huomioon 
kaikissa EU:n tasolla koordinoitavissa 
aloitteissa;

Or. es

Tarkistus 82
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. katsoo, että enimmäismäärien 
vahvistaminen, entistä suurempi selkeys, 
oman pelaamisen rajoittamisen välineet, 
tiedot ennaltaehkäisyä ja hoitoa 
koskevista ohjelmista sekä 
harhaanjohtavaa mainontaa koskeva 
sääntely luovat edellytykset varhaiselle 
puuttumiselle ongelmapelaamisen tai 
patologisen pelaamisen osalta;

Or. cs
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Tarkistus 83
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F c. toteaa, että rahapeleihin liittyy 
vakavia kielteisiä sosiaalisia ilmiöitä, 
joiden seurauksia ja kustannuksia on 
vaikeampi arvioida kuin rahapelialalta 
saatavaa taloudellista hyötyä;

Or. cs

Tarkistus 84
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko -1 (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sähköisesti välitettävien rahapelien alan 
erityisluonne ja kuluttajansuoja
(Tämä on mietinnön uuden ensimmäisen 
luvun otsikko.)

Or. en

Tarkistus 85
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
-1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 a. tunnustaa, että rahapelit eivät ole 
tavanomaista taloudellista toimintaa
mahdollisten kielteisten vaikutustensa, 
kuten pelaamishäiriöiden, vuoksi;
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Or. en

Tarkistus 86
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
-1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 b. korostaa, että sähköisesti 
välitettävien rahapelien alan 
erityisluonteen vuoksi ihmisten terveyden 
ja kuluttajien suojelemisen pitäisi olla 
ohjaavana pääperiaatteena luotaessa 
EU:n tason suosituksia ja kansallista 
lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 87
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
-1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 c. toteaa, että erityistä huomiota on 
kiinnitettävä kuluttajien ja ihmisten 
terveyden suojeluun ja haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseen;

Or. en

Tarkistus 88
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
-1 d kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 d. katsoo, että pelaajien suojelemisen 
takaamiseksi pitäisi käyttää seuraavia 
pääelementtejä: mekanismit pelaajien 
yksiselitteiseksi tunnistamiseksi, 
toimenpiteet sen takaamiseksi, että 
pelaaja käyttää vain yhtä tiliä, omaa 
pelaamista koskevat rajoitukset ja oman 
pelaamisen estävät mekanismit, jotka 
perustuvat kansallisten rekisterien 
yhteentoimivuuteen;

Or. en

Tarkistus 89
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
-1 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 e. korostaa, että yhtäältä sähköisesti 
välitettävien rahapelien tarjoajien on aina 
noudatettava niiden jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä, joissa ne 
toimivat, ja toisaalta kyseisillä 
jäsenvaltioilla on oikeus määrätä 
rajoituksista, joita ne pitävät sähköisesti 
välitettävien laittomien rahapelien 
torjumisen kannalta välttämättöminä ja 
perusteltuina, jotta kansallinen 
lainsäädäntö voitaisiin panna täytäntöön 
ja estää laittomien palveluntarjoajien 
pääsy markkinoille;

Or. en

Tarkistus 90
Sirpa Pietikäinen
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Päätöslauselmaesitys
-1 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 f. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välistä yhteistyötä, haavoittuvien 
kuluttajaryhmien suojelemiseksi;
(Tämä on alkuperäisen mietintöluonnoksen 
11 kohta.)

Or. en

Tarkistus 91
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
-1 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 g. korostaa, että rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmän pitäisi ponnistella 
erityisesti alaikäisten suojelemiseksi ja 
rajoittaa heidän pääsyään 
rahapeliverkkosivustoille;

Or. en

Tarkistus 92
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
-1 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 h. katsoo, että pelaamishäiriöt 
edellyttävät lisää tutkimusta ja tietoa, ja 
kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita 
tekemään lisää tutkimuksia 
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ongelmapelaamisen ymmärtämiseksi;
(Tämä on alkuperäisen mietintöluonnoksen 
12 kohta.)

Or. en

Tarkistus 93
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on 
toissijaisuusperiaatetta ja EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla, sekä toteuttaa 
toimenpiteitä laittomien pelipalvelujen 
torjumiseksi;

Or. es

Tarkistus 94
Nora Berra

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on 
yleishyödyllisten tavoitteiden tavoittelun 
vuoksi EU:n perussopimusten periaatteita 
noudattaen oikeus määrittää, miten 
sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen 
tarjonta järjestetään ja miten sitä 
säännellään kansallisella tasolla;

Or. en
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Tarkistus 95
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimuksen periaatteiden mukaisesti 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on 
perussopimuksissa vahvistettuja 
periaatteita noudattaen oikeus määrittää, 
miten sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen tarjonta järjestetään ja 
miten sitä säännellään kansallisella tasolla,
toteuttaa toimenpiteitä sähköisesti 
välitettävien laittomien rahapelipalvelujen 
torjumiseksi ja ehkäistä 
pelaamishäiriöiden kehittymiseen liittyviä 
riskejä erityisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien osalta;

Or. it

Tarkistus 96
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

Or. en
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Tarkistus 97
Ildikó Gáll-Pelcz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla; kehottaa 
vahvistamaan sääntelyperiaatteen, jonka 
mukaisesti rahapeliyhtiö voi anoa 
tarpeellista kansallista rahapelilupaa 
jossakin jäsenvaltiossa edellyttäen, että 
sen toiminta ei ole vastoin jonkin toisen 
EU:n jäsenvaltion lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 98
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 99
Jürgen Creutzmann
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on 
toissijaisuusperiaatteen perusteella EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 100
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla, sekä oikeus toteuttaa 
toimenpiteitä sähköisesti välitettävien 
laittomien rahapelipalvelujen 
torjumiseksi;

Or. it

Tarkistus 101
Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 1. toteaa, että jäsenvaltioilla on 
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perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

toissijaisuusperiaate ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon 
ottaen yleishyödyllisten tavoitteiden 
tavoittelun vuoksi EU:n perussopimusten 
periaatteita noudattaen oikeus määrittää, 
miten sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen tarjonta järjestetään ja 
miten sitä säännellään kansallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 102
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on 
toissijaisuusperiaatetta soveltaen ja EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään, ja 
oikeus ryhtyä toimenpiteisiin laittomia 
rahapelipalveluita vastaan;

Or. en

Tarkistus 103
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön tunnustaen oikeus 
määrittää, miten sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen tarjonta järjestetään ja 
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miten sitä valvotaan kansallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 104
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että rahapelien pelaaminen on 
erityislaatuista taloudellista toimintaa, 
johon voidaan soveltaa vain rajoitetusti 
sisämarkkinasääntöjä; painottaa, että 
jäsenvaltioilla on toissijaisuusperiaatetta 
soveltaen ja EU:n perussopimusten 
periaatteita noudattaen oikeus ja 
velvollisuus säännellä tätä alaa tavalla, 
joka parhaiten suojelee kuluttajia;

Or. en

Tarkistus 105
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti, miten sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen tarjonta järjestetään ja 
miten sitä säännellään kansallisella tasolla, 
ja säilyttää yksinoikeus määrätä kaikki 
tarpeelliseksi katsomansa toimenpiteet 
puuttua laittomiin sähköisesti välitettäviin 
rahapeleihin, jotta kansallista 
lainsäädäntöä pannaan täytäntöön ja 
laittomien tarjoajien pääsy markkinoille 
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estetään;

Or. el

Tarkistus 106
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on 
ensisijainen oikeus määrittää, miten 
sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen 
tarjonta järjestetään kansallisella tasolla;

Or. nl

Tarkistus 107
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on 
toissijaisuusperiaatetta soveltaen ja EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään, ja 
oikeus ryhtyä toimenpiteisiin laittomia 
rahapelipalveluita vastaan;

Or. en

Tarkistus 108
Christofer Fjellner
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla;

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n 
perussopimusten periaatteita noudattaen 
oikeus määrittää, miten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta 
järjestetään ja miten sitä säännellään 
kansallisella tasolla; panee samalla 
merkille, että tarvitaan yhtenäisempää 
kehystä sähköisesti välitettävien 
rahapelien rajat ylittävän luonteen 
huomioon ottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 109
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. toteaa, että jäsenvaltioilla on oikeus 
päättää itse suhtautumisestaan 
internetissä välitettäviin rahapeleihin ja 
rajoittaa tiettyjen palvelujen tarjoamista 
kuluttajille tai kieltää se;

Or. de

Tarkistus 110
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. painottaa, että Euroopan yhteisöjen 



AM\933917FI.doc 51/197 PE508.193v03-00

FI

tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 
jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
perusvapauksia sisämarkkinoilla 
ainoastaan, jos se on perusteltua yleiseen 
etuun liittyvistä ja muista kuin 
taloudellisista syistä, kuten 
kuluttajansuojan ja petosten 
ehkäisemisen vuoksi; tällaisten 
rajoittavien toimenpiteiden on oltava 
asianmukaisia ja oikeasuhteisia, jotta 
halutut tavoitteet voidaan saavuttaa 
johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti, 
eivätkä ne saa syrjiä ulkomaisia 
toimijoita;

Or. en

Tarkistus 111
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. panee merkille, että komissio on 
lähettänyt kirjeitä useille jäsenvaltioille 
pyytäen yksityiskohtaisia tietoja niiden 
tämänhetkisestä rahapelilainsäädännöstä; 
kehottaa komissiota jatkamaan 
vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 112
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. torjuu rajatylittävien sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen 
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sisämarkkinoiden luomisen ja viittaa 
unionin tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön; suhtautuu epäilevästi 
pelaajien ja alaikäisten suojelun 
vähimmäisstandardeja koskevan EU:n 
laajuisen direktiivin lisäarvoon; vaatii 
kuitenkin, että jäsenvaltioissa jo olemassa 
olevia korkeita standardeja todella 
noudatetaan ja kehottaa jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisia tekemään 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
valvonnassa aikaisempaa tiiviimpää 
yhteistyötä;

Or. de

Tarkistus 113
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. painottaa, että jäsenvaltioilla on 
oikeus määrätä toimenpiteistä sähköisesti 
välitettävien laittomien rahapelien 
torjumiseksi, jotta kansallinen 
lainsäädäntö voitaisiin panna täytäntöön 
ja estää laittomien palveluntarjoajien 
pääsy markkinoille;

Or. en

Tarkistus 114
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. tunnustaa rahapelitoiminnasta 
saatavien tulojen merkityksen Euroopan 
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unionin jäsenvaltioiden yleisen edun 
mukaisten tavoitteiden rahoittamisessa 
urheilun, kulttuurin ja sosiaalisten 
kohteiden kaltaisilla aloilla; painottaa 
edelleen tämän huomattavan panoksen 
merkitystä ja erityistä roolia, jotka pitäisi 
tunnustaa keskusteluissa unionin tasolla;

Or. en

Tarkistus 115
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että toisisijaisuusperiaatetta 
pitäisi soveltaa myös urheiluvedonlyöntiin 
liittyviin oikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 116
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille, että 
komission päätavoitteena on merkittävä 
edistys useita jäsenvaltioita koskevissa 
rikkomistapauksissa ja valituksissa, 
joiden käsittely on joissakin tapauksissa 
ollut keskeytyksissä vuodesta 2007 asti;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille, että 
komission päätavoitteena on merkittävä 
edistys useita jäsenvaltioita koskevissa 
rikkomistapauksissa ja valituksissa, 
joiden käsittely on joissakin tapauksissa 
ollut keskeytyksissä vuodesta 2007 asti;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 118
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille, että 
komission päätavoitteena on merkittävä 
edistys useita jäsenvaltioita koskevissa 
rikkomistapauksissa ja valituksissa, 
joiden käsittely on joissakin tapauksissa 
ollut keskeytyksissä vuodesta 2007 asti;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 119
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille, että 
komission päätavoitteena on merkittävä 

Poistetaan.
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edistys useita jäsenvaltioita koskevissa 
rikkomistapauksissa ja valituksissa, 
joiden käsittely on joissakin tapauksissa 
ollut keskeytyksissä vuodesta 2007 asti;

Or. en

Tarkistus 120
Sari Essayah, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille, että 
komission päätavoitteena on merkittävä 
edistys useita jäsenvaltioita koskevissa 
rikkomistapauksissa ja valituksissa, 
joiden käsittely on joissakin tapauksissa 
ollut keskeytyksissä vuodesta 2007 asti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 121
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

muistuttaa komissiota tietyissä 
rikkomismenettelyissä tapahtuneista 
viivästyksistä, jotka Euroopan 
oikeusasiamiehen huomautuksen mukaan 
herättävät kysymyksen siitä, onko 
komissio oikeutettu viivyttämään 
loputtomasti niiden valitusten käsittelyä, 
joissa väitetään jonkin jäsenvaltion 
rikkoneen unionin lainsäädäntöä;

Or. en
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Tarkistus 122
Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa komissiota tunnustamaan 
kansallisia sääntelyjärjestelmiä 
analysoidessaan, että jäsenvaltiot saavat 
varmistaa, että kohtuullinen osuus 
rahapelien tuotosta ohjataan urheilun 
sekä riippumattomien urheilujärjestöjen 
avoimeen rahoitukseen;

Or. en

Tarkistus 123
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. torjuu rajatylittävien sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen 
sisämarkkinoiden luomisen; viittaa 
unionin tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön, jonka mukaan 
rahapelien järjestäminen ei ole 
tavanomaista taloudellista toimintaa, jota 
jäsenvaltiot voivat yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä rajoittaa 
monopoleilla tai lisenssijärjestelmillä tai 
jonka ne voivat kieltää kokonaan tai 
osittain; puoltaa myös siksi kansallisten 
lupajärjestelmien ja markkinoiden 
säilyttämistä, että sisämarkkinoilla ilman 
EU:n laajuista verojen ja maksujen 
yhdenmukaistamista tällä alalla erittäin 
merkittävä perusliikuntapalvelujen ja 
monien muiden yleishyödyllisten ja 
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hyväntekeväisyyskohteiden rahoittaminen 
vähentyisi dramaattisesti;

Or. de

Tarkistus 124
Nora Berra, Sophie Auconie, Marc Tarabella, Toine Manders, Michel Dantin

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota tunnustamaan 
meneillään olevia rikkomismenettelyjä 
hoitaessaan ja kansallisia 
sääntelyjärjestelmiä analysoidessaan, että 
jäsenvaltiot saavat varmistaa, että 
kohtuullinen osuus rahapelien tuotosta 
ohjataan ammattilais- ja 
ruohonjuuritason urheilun sekä 
hevosalan rahoitukseen; kehottaa 
tunnustamaan arpajaispelien 
erityispiirteet ja merkittävät 
yhteiskunnalliset panokset ja ottamaan ne 
huomioon mahdollisessa EU:n tason 
koordinoidussa lähestymistavassa;

Or. en

Tarkistus 125
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. suhtautuu epäilevästi lisäarvoon, 
jonka pelaajien ja alaikäisten suojelun 
vähimmäisstandardeja koskeva EU:n 
laajuinen direktiivi saisi aikaan; pitää 
paljon tärkeämpänä, että jäsenvaltioissa 
jo olemassa olevia korkeita standardeja 
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todella noudatetaan ja ennen kaikkea 
valvotaan paremmin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa niiden 
palveluntarjoajien kohdalla, joilla ei ole 
vaadittua kansallista lupaa tai jotka eivät 
noudata esimerkiksi erityisen vaarallisia 
vedonlyönti- ja rahapelityyppejä koskevia 
kansallisia kieltoja; kehottaa 
jäsenvaltioiden valvontaviranomaisia 
tekemään lainsäädännön 
täytäntöönpanon valvonnassa 
aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä;

Or. de

Tarkistus 126
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait 
ja käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin 
niitä rahapelimonopoleja vastaan, jotka 
eivät johdonmukaisesti vähennä 
rahapelien pelaamismahdollisuuksia tai 
rajoita rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 127
Josef Weidenholzer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait 
ja käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin 
niitä rahapelimonopoleja vastaan, jotka 
eivät johdonmukaisesti vähennä 
rahapelien pelaamismahdollisuuksia tai 
rajoita rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 128
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait 
ja käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin 
niitä rahapelimonopoleja vastaan, jotka 
eivät johdonmukaisesti vähennä 
rahapelien pelaamismahdollisuuksia tai 
rajoita rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 129
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin niitä 
rahapelimonopoleja vastaan, jotka eivät 
johdonmukaisesti vähennä rahapelien 
pelaamismahdollisuuksia tai rajoita
rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin niitä 
jäsenvaltioita vastaan, joiden 
rahapelimonopolit vähentävät rahapelien 
pelaamismahdollisuuksia tai rajoittavat 
epäjohdonmukaisesti rahapelien 
markkinointia EU:n tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 130
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin 
niitä rahapelimonopoleja vastaan, jotka 
eivät johdonmukaisesti vähennä 
rahapelien pelaamismahdollisuuksia tai 
rajoita rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

3. kehottaa komissiota jatkamaan 
vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa 
siitä, ovatko kansalliset lait ja käytännöt 
EU:n lainsäädännön mukaisia, ja 
kunnioittamaan jäsenvaltioiden päätöstä 
monopolien perustamisesta tällä alalla, 
edellyttäen että niiden toiminta on 
johdonmukaista ja EU:n tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaista;

Or. es

Tarkistus 131
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin niitä 
rahapelimonopoleja vastaan, jotka eivät 
johdonmukaisesti vähennä rahapelien 
pelaamismahdollisuuksia tai rajoita 
rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin niitä 
kansallisia lakeja vastaan, jotka eivät ole
EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisia;

Or. pt

Tarkistus 132
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin 
niitä rahapelimonopoleja vastaan, jotka 
eivät johdonmukaisesti vähennä 
rahapelien pelaamismahdollisuuksia tai 
rajoita rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen, että kansalliset lait ja käytännöt 
ovat EU:n lainsäädännön mukaisia 
ottamalla huomioon 
toissijaisuusperiaatteen ja seikan, että 
kyseessä on erityisluonteinen 
taloudellinen toiminta;

Or. it

Tarkistus 133
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin 
niitä rahapelimonopoleja vastaan, jotka 
eivät johdonmukaisesti vähennä 
rahapelien pelaamismahdollisuuksia tai 
rajoita rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia;

Or. de

Tarkistus 134
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin niitä
rahapelimonopoleja vastaan, jotka eivät 
johdonmukaisesti vähennä rahapelien 
pelaamismahdollisuuksia tai rajoita 
rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

3. kehottaa komissiota valvomaan
edelleen, että kansalliset lait ja käytännöt 
ovat EU:n lainsäädännön mukaisia, ja 
ryhtymään oikeustoimiin niitä 
jäsenvaltioita vastaan, jotka näyttäisivät 
rikkovan EU:n lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 135
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin 
niitä rahapelimonopoleja vastaan, jotka 
eivät johdonmukaisesti vähennä 
rahapelien pelaamismahdollisuuksia tai 
rajoita rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
tehokkaasti yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa, että kansalliset lait ja käytännöt 
ovat EU:n lainsäädännön mukaisia;

Or. de

Tarkistus 136
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin 
niitä rahapelimonopoleja vastaan, jotka 
eivät johdonmukaisesti vähennä 
rahapelien pelaamismahdollisuuksia tai 
rajoita rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

3. kehottaa komissiota EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti tarkastamaan edelleen 
tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia;

Or. de

Tarkistus 137
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin 
niitä rahapelimonopoleja vastaan, jotka 
eivät johdonmukaisesti vähennä 
rahapelien pelaamismahdollisuuksia tai 
rajoita rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja käynnistämään 
rikkomismenettelyt mahdollisimman pian, 
mikäli jäsenvaltiot kieltäytyvät 
mukauttamasta lainsäädäntöään 
vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 138
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin niitä 
rahapelimonopoleja vastaan, jotka eivät 
johdonmukaisesti vähennä rahapelien 
pelaamismahdollisuuksia tai rajoita 
rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään pikaisiin 
oikeustoimiin niitä rahapelimonopoleja 
vastaan, jotka eivät johdonmukaisesti ja 
järjestelmällisesti vähennä rahapelien 
pelaamismahdollisuuksia ja rajoita 
rahapelien markkinointia ja mainostamista
EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 139
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin 
niitä rahapelimonopoleja vastaan, jotka 
eivät johdonmukaisesti vähennä 
rahapelien pelaamismahdollisuuksia tai 
rajoita rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että rahapelimonopolit 
ryhtyvät riittäviin toimenpiteisiin 
rahapeliriippuvuuksien torjumiseksi ja 
noudattavat hillittyä mainontapolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 140
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait 
ja käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin 
niitä rahapelimonopoleja vastaan, jotka 
eivät johdonmukaisesti vähennä 
rahapelien pelaamismahdollisuuksia tai 
rajoita rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

3. kehottaa komissiota jatkamaan 
vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa 
siitä, että kansallisissa laeissa ja 
käytännöissä noudatetaan EU:n 
lainsäädäntöä;

Or. el

Tarkistus 141
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja 
käytännöt ovat EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin 
niitä rahapelimonopoleja vastaan, jotka 
eivät johdonmukaisesti vähennä 
rahapelien pelaamismahdollisuuksia tai 
rajoita rahapelien markkinointia EU:n 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

3. kehottaa komissiota tarkastamaan 
edelleen tehokkaasti EU:n tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisuutta;

Or. en

Tarkistus 142
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(1) kehottaa komissiota laatimaan 
vuotuisen tulostaulun jäsenvaltioiden 
rahapelejä koskevista 
sääntelyjärjestelmistä tehdyistä 
sisämarkkinoihin liittyvistä kanteluista ja 
määrittämään ja selittämään toimenpiteet, 
joihin komissio on ryhtynyt saattaakseen 
tällaisten jäsenvaltioiden sääntelyn 
yhdenmukaiseksi EU:n tuomioistuimen 
oikeuskäytännön ja 
sisämarkkinasääntöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 143
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
3 kohta – 2 alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(2) panee merkille, että vaikka tällä 
hetkellä lupien vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta ei voida 
soveltaa rahapelimarkkinoilla, 
sisämarkkinoiden periaatteiden 
mukaisesti tulisi siitä huolimatta ottaa 
käyttöön yksinkertaistettu menetelmä 
luvan anomiseen jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 144
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
3 kohta – 3 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(3) katsoo, että vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta pitäisi soveltaa 
rahapelien toimilupiin, jotta 
helpotettaisiin säänneltyjen 
palveluntarjoajien toimintaa 
sisämarkkinoilla perussopimusten 
periaatteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 145
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. tunnustaa, että rahapelit eivät ole 
tavanomaista taloudellista toimintaa 
mahdollisten kielteisten vaikutustensa, 
kuten pelaamishäiriöiden, vuoksi;
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Or. en

Tarkistus 146
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. painottaa, että Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 
kansallisten monopolien on oltava tiukan 
valtion valvonnan alaisia ja taattava 
erityisen korkeatasoinen kuluttajansuoja; 
monopolien toiminnan on oltava 
yhdenmukaista yleishyödyllisten 
tavoitteiden kanssa ja vähennettävä 
rahapelien pelaamismahdollisuuksia 
johdonmukaisesti; kehottaa komissiota 
tutkimaan tarkasti erityisesti 
laajentumiseen tähtääviä kaupallisia 
toimintalinjoja; 

Or. en

Tarkistus 147
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kunnioittaa tiettyjen jäsenvaltioiden 
päätöstä kieltää kaikki tai tietyntyyppiset 
sähköisesti välitettävät rahapelit tai 
ylläpitää valtion monopoleja tällä alalla 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 148
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita 
käynnistämään keskustelun rahapelejä ja 
vedonlyöntiä koskevista puitteista sekä 
komission perustamassa 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmässä 
että neuvoston tasolla toimivaltaisessa 
neuvoston työryhmässä; 

Or. en

Tarkistus 149
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmää 
laatimaan toimenpiteitä ja koordinoituja 
strategioita sekä vaihtamaan hyviä 
käytäntöjä hyväksyttyjen toimijoiden, 
jotka toimivat Euroopan unionin 
markkinoilla mutta joiden pääkonttori 
sijaitsee Euroopan sisäisissä tai 
ulkopuolisissa veroparatiiseissa, 
harjoittaman veronkiertoilmiön 
tutkimiseksi ja torjumiseksi;

Or. it

Tarkistus 150
Sirpa Pietikäinen
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen 
ja kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osana 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän 
työtä vertaamaan säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 151
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen 
ja kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osana 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän 
työtä vertaamaan säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 152
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen 
ja kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osana 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän 
työtä vertaamaan säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 153
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen 
ja kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osana 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän 
työtä vertaamaan säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 154
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen ja 
kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osana 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän 
työtä vertaamaan säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen ja 
kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tekemään 
yhteistyötä löytääkseen tasapainon
säännellyn rahapelitoiminnan sallimisesta 
aiheutuvien yhteiskunnallisten 
kustannusten ja niiden haittavaikutusten 
välillä, joita aiheutuisi, jos kuluttajat 
siirtyisivät laittomille markkinoille;

Or. es

Tarkistus 155
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen 
ja kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osana 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän 
työtä vertaamaan säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
osana rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmän työtä vertaamaan 
säännellyn rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;
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Or. it

Tarkistus 156
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen
ja kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osana 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän 
työtä vertaamaan säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;

4. panee merkille pelipalvelujen 
viimeaikaiseen kehitykseen liittyvät riskit 
erityisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien suhteen; korostaa 
rahapelitoiminnan leviämiseen liittyvien 
sairauksien aiheuttamia yhteiskunnallisia 
ja terveydellisiä kustannuksia ja 
haittavaikutuksia, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille, koskevan jäsenvaltioiden 
toteuttaman arvioinnin merkitystä;

Or. it

Tarkistus 157
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen 
ja kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osana 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän 
työtä vertaamaan säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
osana rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmän työtä vertaamaan 
säännellyn rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;
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markkinoille;

Or. it

Tarkistus 158
Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen 
ja kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osana 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän 
työtä vertaamaan säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;

4. panee merkille riskit, jotka liittyvät 
siihen, että kuluttajilla on pääsy laittomiin 
rahapelipalveluihin; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita osana rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmän työtä vertaamaan 
säännellyn rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;

Or. en

Tarkistus 159
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen 
ja kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osana 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän 
työtä vertaamaan säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
osana rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmän työtä keskustelemaan
säännellyn rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisista kustannuksista 
verrattuna haittavaikutuksiin, joita 
aiheutuisi, jos kuluttajat siirtyisivät 
laittomille markkinoille;
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haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;

Or. en

Tarkistus 160
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen 
ja kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osana 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän 
työtä vertaamaan säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;

4. panee merkille kuluttajiin kohdistuvat
sähköisesti välitettäviin 
rahapelipalveluihin liittyvät riskit ja 
painottaa tasapainoa, joka jäsenvaltioiden 
on löydettävä rahapelitoiminnan 
yhteiskunnallisten kustannusten osalta;

Or. en

Tarkistus 161
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen ja
kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osana 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän 
työtä vertaamaan säännellyn 

4. panee merkille riskit, joita sähköisesti 
välitettävien rahapelipalvelujen yleinen 
kieltäminen tai kuluttajille asetettavat 
liialliset rajoitukset voivat aiheuttaa, ja 
painottaa tasapainoa, joka jäsenvaltioiden 
on löydettävä säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen
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rahapelitoiminnan sallimisen
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;

yhteiskunnallisten kustannusten ja 
toisaalta niiden haittavaikutusten välillä, 
joita aiheutuisi, jos kuluttajat siirtyisivät 
laittomille markkinoille;

Or. en

Tarkistus 162
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen ja 
kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osana 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän 
työtä vertaamaan säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;

4. katsoo, että jäsenvaltioiden on tehtävä 
omat päätelmänsä sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen ja 
kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvistä riskeistä;

Or. nl

Tarkistus 163
Nora Berra, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen 
ja kuluttajille asetettaviin liiallisiin 
rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita osana 

4. panee merkille riskit, jotka liittyvät 
siihen, että kuluttajilla on pääsy laittomiin 
rahapelipalveluihin; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita osana rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmän työtä vertaamaan 
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rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän 
työtä vertaamaan säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät laittomille 
markkinoille;

säännellyn rahapelitoiminnan sallimisen 
yhteiskunnallisia kustannuksia 
haittavaikutuksiin, joita aiheutuisi, jos 
kuluttajat siirtyisivät käyttämään 
laittomien operaattoreiden palveluita;

Or. en

Tarkistus 164
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että omat 
rahapelimarkkinansa avaavien 
jäsenvaltioiden on järjestettävä avoin 
menettely, joka perustuu puolueettomiin 
ja syrjimättömiin kriteereihin, noudattaen 
tinkimättä EU:n lainsäädäntöä;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 165
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että omat 
rahapelimarkkinansa avaavien 
jäsenvaltioiden on järjestettävä avoin 
menettely, joka perustuu puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, noudattaen 
tinkimättä EU:n lainsäädäntöä;

5. korostaa, että oman rahapelialansa
avaavien jäsenvaltioiden on järjestettävä 
avoin lupamenettely, joka perustuu 
puolueettomiin ja syrjimättömiin 
kriteereihin, noudattaen tinkimättä EU:n 
lainsäädäntöä ja taaten riittävän ja tiukan 
kuluttajansuojan, luvallisten 
operaattoreiden mainonnan rajoittaminen 
mukaan luettuna;
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Or. en

Tarkistus 166
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että omat rahapelimarkkinansa 
avaavien jäsenvaltioiden on järjestettävä 
avoin menettely, joka perustuu 
puolueettomiin ja syrjimättömiin 
kriteereihin, noudattaen tinkimättä EU:n 
lainsäädäntöä;

5. korostaa, että omat rahapelimarkkinansa 
avaavien jäsenvaltioiden on järjestettävä 
avoin hyväksymis- tai 
myöntämismenettely, joka perustuu 
puolueettomiin ja syrjimättömiin 
kriteereihin, noudattaen tinkimättä EU:n 
lainsäädäntöä;

Or. it

Tarkistus 167
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että omat 
rahapelimarkkinansa avaavien 
jäsenvaltioiden on järjestettävä avoin 
menettely, joka perustuu puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, noudattaen 
tinkimättä EU:n lainsäädäntöä;

5. korostaa, että niiden jäsenvaltioiden, 
jotka päättävät avata oman 
rahapelialansa, on järjestettävä avoin 
menettely, joka perustuu puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, noudattaen 
tinkimättä EU:n lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 168
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että omat 
rahapelimarkkinansa avaavien 
jäsenvaltioiden on järjestettävä avoin 
menettely, joka perustuu puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, noudattaen 
tinkimättä EU:n lainsäädäntöä;

5. korostaa, että omat rahapelialansa
avaavien jäsenvaltioiden on järjestettävä 
avoin menettely, joka perustuu 
puolueettomiin ja syrjimättömiin 
kriteereihin, noudattaen tinkimättä EU:n 
lainsäädäntöä;

Or. de

Tarkistus 169
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että omat rahapelimarkkinansa 
avaavien jäsenvaltioiden on järjestettävä 
avoin menettely, joka perustuu 
puolueettomiin ja syrjimättömiin 
kriteereihin, noudattaen tinkimättä EU:n 
lainsäädäntöä;

5. korostaa, että omat rahapelimarkkinansa 
yksityisille rahapelioperaattoreille
avaavien jäsenvaltioiden on järjestettävä 
lupamenettelyt, joissa noudatetaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä vahvistettuja 
avoimuuden, tasavertaisen kohtelun ja 
oikeusvarmuuden yleisiä periaatteita;

Or. en

Tarkistus 170
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että omat
rahapelimarkkinansa avaavien
jäsenvaltioiden on järjestettävä avoin 
menettely, joka perustuu puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, noudattaen 

5. korostaa, että jäsenvaltioiden, jotka 
haluavat avata sähköisesti välitettävien 
rahapelien alansa, vaikka tämä ei ole 
unionin lainsäädännön perusteella 
välttämätöntä, on järjestettävä avoin 
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tinkimättä EU:n lainsäädäntöä; menettely, joka perustuu puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, noudattaen 
tinkimättä EU:n lainsäädäntöä;

Or. el

Tarkistus 171
Phil Prendergast

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että omat 
rahapelimarkkinansa avaavien 
jäsenvaltioiden on järjestettävä avoin 
menettely, joka perustuu puolueettomiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin, noudattaen 
tinkimättä EU:n lainsäädäntöä;

5. korostaa, että oman 
rahapelijärjestelmänsä avaavien 
jäsenvaltioiden on järjestettävä avoin 
lupamenettely, joka perustuu 
puolueettomiin ja syrjimättömiin 
kriteereihin, noudattaen tinkimättä EU:n 
lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 172
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että omat 
rahapelimarkkinansa avaavien 
jäsenvaltioiden on järjestettävä avoin 
menettely, joka perustuu puolueettomiin 
ja syrjimättömiin kriteereihin, noudattaen
tinkimättä EU:n lainsäädäntöä;

5. korostaa, että jäsenvaltioiden 
rahapelialalla on noudatettava tinkimättä 
EU:n lainsäädäntöä;

Or. en
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Tarkistus 173
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. painottaa, että jäsenvaltiot, joita 
vastaan on meneillään 
rikkomismenettelyjä, eivät saa panna 
täytäntöön reagoivia 
valvontatoimenpiteitä toisessa 
jäsenvaltiossa rahapeliluvan saaneita 
toimijoita vastaan sillä perusteella, että 
nämä tarjoavat rahapelipalveluita niiden 
lainkäyttöalueella;

Or. en

Tarkistus 174
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. painottaa, että on tärkeää määritellä 
yhteisesti laillisten toimijoiden käsite, jotta 
jäsenvaltiot antavat rahapeliluvan 
ainoastaan toimijoille, jotka täyttävät 
ainakin seuraavat edellytykset ja joiden 
katsotaan siten olevan laillisia: 
a) toimijalla on oltava pelaajan 
jäsenvaltiossa myönnetty lupa,
b) yhdessä jäsenvaltiossa lupaa hakeva 
toimija ei riko lakia missään muussa 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa,
c) toimija noudattaa unionin 
lainsäädäntöä.

Or. en
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Tarkistus 175
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. vaatii ottamaan käyttöön periaatteen, 
jonka mukaan mikään rahapeliyhtiö ei 
voi toimia yhdessä jäsenvaltiossa, jos 
kyseinen rahapeliyhtiö toimii jonkin 
toisen jäsenvaltion lakien vastaisesti;

Or. en

Tarkistus 176
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. kehottaa jäsenvaltioita velvoittamaan 
jäsenvaltion luvalla työskentelevät 
toimijat sijoittamaan verkkosivustolleen 
näkyvälle paikalle sääntelyviranomaisen 
logon;

Or. en

Tarkistus 177
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. suhtautuu myönteisesti komission 
aloitteeseen perustaa rahapelien 
asiantuntijaryhmä vaihtamaan 
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä 
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tarjoamaan neuvoja ja asiantuntemusta 
valmisteltaessa EU:n aloitteita, erityisesti 
suosituksia yhteisestä kuluttajansuojasta, 
vastuullisesta mainonnasta ja parhaista 
käytännöistä vedonlyöntiin liittyvien 
sopupelien ehkäisemisessä ja 
torjumisessa;

Or. en

Tarkistus 178
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. panee merkille, että laillisten ja 
vastuullisten sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen saatavuus saattaa 
vähentää rahapelitoiminnan haitallisten 
ja epäsuotuisien vaikutusten 
yhteiskunnallisia kustannuksia;
(Tämä tarkistus on samankaltainen kuin 
alkuperäinen 10 kohta.)

Or. en

Tarkistus 179
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua sääntelyviranomaisten 
välillä jäsenvaltioissa, jotta voidaan ottaa 
käyttöön yhteinen järjestelmä pelaajien 
tunnistamiseksi ja vapaaehtoista oman 

Poistetaan.
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pelaamisen estämistä koskevat järjestelyt 
koko Euroopan unionissa;

Or. nl

Tarkistus 180
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua sääntelyviranomaisten välillä 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan ottaa 
käyttöön yhteinen järjestelmä pelaajien 
tunnistamiseksi ja vapaaehtoista oman 
pelaamisen estämistä koskevat järjestelyt 
koko Euroopan unionissa;

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua sääntelyviranomaisten välillä 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan jakaa 
parhaita käytäntöjä ja tietoja, jotka 
liittyvät yhteisen tehokkaan järjestelmän 
käyttöönottoon pelaajien tunnistamiseksi 
sekä valkoisten ja mustien listojen 
laatimiseen toimijoista ja vapaaehtoista 
oman pelaamisen estämistä koskevista 
järjestelyistä;

Or. es

Tarkistus 181
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua sääntelyviranomaisten välillä 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan ottaa käyttöön 
yhteinen järjestelmä pelaajien 
tunnistamiseksi ja vapaaehtoista oman 
pelaamisen estämistä koskevat järjestelyt 

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa
sekä tiedonkulkua sääntelyviranomaisten 
välillä jäsenvaltioissa, jotta voidaan ottaa 
käyttöön yhteinen järjestelmä pelaajien 
tunnistamiseksi, laittoman pelitarjonnan 
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koko Euroopan unionissa; vastaiset toimenpiteet ja vapaaehtoista 
oman pelaamisen estämistä koskevat 
järjestelyt koko unionissa;

Or. it

Tarkistus 182
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua sääntelyviranomaisten välillä 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan ottaa 
käyttöön yhteinen järjestelmä pelaajien 
tunnistamiseksi ja vapaaehtoista oman 
pelaamisen estämistä koskevat järjestelyt 
koko Euroopan unionissa;

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua sääntelyviranomaisten välillä 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan mahdollistaa 
tehokas parhaiden käytäntöjen vaihto ja 
kansallisten lakien oikeaoppinen 
täytäntöönpano siten, että ryhdytään 
tehokkaisiin laittomien toimijoiden 
torjuntaa koskeviin toimenpiteisiin, joita 
ovat esimerkiksi valkoisten ja mustien 
listojen laatiminen toimijoista ja 
vapaaehtoista oman pelaamisen estämistä 
koskevat järjestelyt koko Euroopan 
unionissa;

Or. pt

Tarkistus 183
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon
tiedonkulkua sääntelyviranomaisten välillä 

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan tiedonkulkua 
sääntelyviranomaisten välillä 
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jäsenvaltioissa, jotta voidaan ottaa käyttöön 
yhteinen järjestelmä pelaajien 
tunnistamiseksi ja vapaaehtoista oman 
pelaamisen estämistä koskevat järjestelyt 
koko Euroopan unionissa;

jäsenvaltioissa, jotta voidaan ottaa käyttöön 
tehokas yhteinen järjestelmä pelaajien 
tunnistamiseksi, jotta laittomiin 
palveluntarjoajiin kohdistuvat 
toimenpiteet ja vapaaehtoista oman 
pelaamisen estämistä koskevat järjestelyt 
ovat mahdollisia koko Euroopan 
unionissa;

Or. de

Tarkistus 184
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua sääntelyviranomaisten välillä 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan ottaa 
käyttöön yhteinen järjestelmä pelaajien 
tunnistamiseksi ja vapaaehtoista oman 
pelaamisen estämistä koskevat järjestelyt 
koko Euroopan unionissa;

6. kehottaa rahapelien asiantuntijaryhmää 
ja komissiota helpottamaan 
mahdollisimman paljon tiedonkulkua 
sääntelyviranomaisten välillä 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan ryhtyä 
yhteisiin toimiin petosten, sopupelien ja 
laittomien rahapelioperaattoreiden 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 185
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua sääntelyviranomaisten välillä 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan ottaa 

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua jäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaisten kesken, jotta 
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käyttöön yhteinen järjestelmä pelaajien 
tunnistamiseksi ja vapaaehtoista oman 
pelaamisen estämistä koskevat järjestelyt
koko Euroopan unionissa;

voidaan mahdollistaa pelaajien 
tunnistamisen tehokkaiden järjestelmien, 
laittomiin toimijoihin kohdistuvien 
valvontatoimenpiteiden, valkoisten 
listojen ja mustien listojen sekä
vapaaehtoista oman pelaamisen estämistä 
koskevien järjestelyjen, joissa voi asettaa 
henkilökohtaiset pelaamisrajat, 
käyttöönotto koko Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 186
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua sääntelyviranomaisten välillä 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan ottaa käyttöön 
yhteinen järjestelmä pelaajien 
tunnistamiseksi ja vapaaehtoista oman 
pelaamisen estämistä koskevat järjestelyt 
koko Euroopan unionissa;

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan parhaiden käytäntöjen ja 
tiedon jakamista sääntelyviranomaisten 
välillä jäsenvaltioissa, jotta voidaan ottaa 
käyttöön yhteinen järjestelmä pelaajien 
tunnistamiseksi ja vapaaehtoista oman 
pelaamisen estämistä koskevat järjestelyt 
koko Euroopan unionissa; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita käynnistämään uudelleen 
vuoropuhelun sähköisesti välitettävistä 
rahapelipalveluista neuvoston 
sijoittautumisen ja palvelujen tarjoamisen 
työryhmässä;

Or. en

Tarkistus 187
Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua sääntelyviranomaisten välillä 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan ottaa 
käyttöön yhteinen järjestelmä pelaajien 
tunnistamiseksi ja vapaaehtoista oman 
pelaamisen estämistä koskevat järjestelyt 
koko Euroopan unionissa;

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua jäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaisten kesken, jotta 
voidaan jakaa parhaita käytäntöjä ja 
tietoa erityisesti tehokkaasta pelaajien 
tunnistamisjärjestelmästä, laittomiin 
toimijoihin kohdistuvista 
valvontatoimenpiteistä sekä valkoisista 
listoista ja mustista listoista ja 
vapaaehtoista oman pelaamisen estämistä 
koskevista järjestelyistä;

Or. en

Tarkistus 188
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua sääntelyviranomaisten 
välillä jäsenvaltioissa, jotta voidaan ottaa 
käyttöön yhteinen järjestelmä pelaajien 
tunnistamiseksi ja vapaaehtoista oman 
pelaamisen estämistä koskevat järjestelyt 
koko Euroopan unionissa;

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan tiedonvaihtoa 
jäsenvaltioiden kesken, jotta voidaan
jakaa parhaita käytäntöjä, jotka koskevat 
esimerkiksi pakollista pelaajien 
tunnistamista, laittomiin toimijoihin 
kohdistuvia valvontatoimenpiteitä sekä 
valkoisia listoja ja mustia listoja ja 
vapaaehtoista oman pelaamisen estämistä
koskevia järjestelyjä;

Or. en

Tarkistus 189
Phil Prendergast
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua sääntelyviranomaisten välillä 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan ottaa 
käyttöön yhteinen järjestelmä pelaajien 
tunnistamiseksi ja vapaaehtoista oman 
pelaamisen estämistä koskevat järjestelyt 
koko Euroopan unionissa;

6. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua sääntelyviranomaisten välillä 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan tunnistaa 
pelaajat, soveltaa vapaaehtoista oman 
pelaamisen estämistä koskevia järjestelyjä 
sekä valvoa sovellettavien säädösten 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 190
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota aina ottamaan 
asiantuntijaryhmiin ja kuulemisiin 
mukaan ongelmapelaamiseen ja 
patologiseen pelaamiseen erikoistuneita 
asiantuntijoita;

Or. cs

Tarkistus 191
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että tietyillä aloilla, kuten 
hallinnollisessa yhteistyössä, laittoman 
toiminnan torjunnassa ja 
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kuluttajansuoja-alalla, koordinoitu 
eurooppalainen lähestymistapa täydentää 
järkevästi kohtuullisia kansallisia 
sääntelyjärjestelmiä;

Or. de

Tarkistus 192
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota tutkimaan 
jäsenvaltioiden kanssa mahdollisuuksia 
luoda oman pelaamisen estämistä 
koskevien ja henkilökohtaiset 
pelaamisrajat huomioivien kansallisten 
rekisterien, joita kansalliset viranomaiset 
ja luvalliset pelioperaattorit voivat 
käyttää, EU:n laajuinen yhteentoimivuus, 
jotta jokainen kuluttaja, joka estää oman 
pelaamisensa tai ylittää oman 
pelaamisrajansa yhdellä 
pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa 
kaikilla muilla luvallisilla 
pelioperaattoreilla;
(Tämä on alkuperäisen mietintöluonnoksen 
13 kohta.)

Or. en

Tarkistus 193
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. suhtautuu myönteisesti komission 
ilmoitukseen tarkastella IMI-asetuksessa 
tarjottuja mahdollisuuksia kattaa 
jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto ja 
yhteistyö vuoteen 2013 mennessä;
kehottaa komissiota lisäksi harkitsemaan 
rahapelien sisällyttämistä nykyisiin 
kansallisten viranomaisten yhteistyötä 
koskeviin oikeudellisiin kehyksiin, 
esimerkiksi kuluttajansuojan alalla;

Or. en

Tarkistus 194
Josef Weidenholzer

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan tiedonkulkua 
sääntelyviranomaisten välillä 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan tehostaa 
laittomien rahapelipalveluiden torjumista;

Or. de

Tarkistus 195
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että kaikkien 
jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä vastatakseen yhteisesti 
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sähköisesti välitettävien rahapelien rajat 
ylittävän luonteen asettamiin haasteisiin, 
joita ovat esimerkiksi laittomasti verkossa 
toimivien operattoreiden tunnistaminen ja 
rahanpesun torjunta;

Or. en

Tarkistus 196
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. pitää tärkeänä jäsenvaltioiden välistä 
tiiviimpää yhteistyötä erityisesti 
kuluttajansuojelua ja laittomien 
toimijoiden torjuntaa koskevissa 
kysymyksissä;

Or. el

Tarkistus 197
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon sekä palveluntarjoajan 
että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, 
myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan 
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, ja kehottaa 
Euroopan rahapelioperaattoreiden 
yhdistyksiä kehittämään ja ottamaan 
käyttöön itsesääntelyyn perustuvia 
käytännesääntöjä, mukaan luettuna 
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velvollisuus noudattaa lakia kaikissa 
jäsenvaltioissa ja säännöt 
asiaankuulumattoman mainonnan 
välttämiseksi;
(Tämä on alkuperäisen mietintöluonnoksen 
15 kohta.)

Or. en

Tarkistus 198
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. katsoo, että Euroopan tasolla olisi 
vahvistettava patologiseen pelaamiseen ja 
ongelmapelaamiseen erikoistuneiden 
kansallisten sosiaali- ja terveysalan 
asiantuntijoiden välistä yhteistyötä ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

Or. cs

Tarkistus 199
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. kehottaa rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmää ja komissiota 
helpottamaan mahdollisimman paljon 
tiedonkulkua jäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaisten kesken, jotta 
voidaan mahdollistaa pelaajien 
tunnistamisen tehokkaiden, pakollisten ja 
luotettavien järjestelmien, laittomiin 
toimijoihin kohdistuvien 
valvontatoimenpiteiden, valkoisten 
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listojen ja mustien listojen sekä 
vapaaehtoista oman pelaamisen estämistä 
koskevien järjestelyjen, joissa voi asettaa 
henkilökohtaiset pelaamisrajat, 
käyttöönotto koko Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 200
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kannustaa jäsenvaltioita 
työskentelemään asiantuntijaryhmässä 
yhteistyössä komission kanssa ja 
keskenään sähköisesti välitettäviä 
rahapelejä koskevan tiedonannon 
toimintasuunnitelman toteuttamiseksi;

Poistetaan.

(Jäsenvaltiot eivät voi panna täytäntöön 
toimintasuunnitelmaa.)

Or. en

Tarkistus 201
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kannustaa jäsenvaltioita 
työskentelemään asiantuntijaryhmässä 
yhteistyössä komission kanssa ja 
keskenään sähköisesti välitettäviä 
rahapelejä koskevan tiedonannon 
toimintasuunnitelman toteuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 202
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kannustaa jäsenvaltioita 
työskentelemään asiantuntijaryhmässä 
yhteistyössä komission kanssa ja 
keskenään sähköisesti välitettäviä 
rahapelejä koskevan tiedonannon 
toimintasuunnitelman toteuttamiseksi;

7. kannustaa jäsenvaltioita 
työskentelemään asiantuntijaryhmässä 
yhteistyössä komission kanssa ja 
keskenään rajat ylittävien 
rahapelipalvelujen luvattoman tarjonnan 
torjuntaa koskevien toimien 
koordinoimiseksi ja sähköisesti välitettäviä 
rahapelejä koskevan tiedonannon 
toimintasuunnitelman toteuttamiseksi;

Or. it

Tarkistus 203
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota huolehtimaan 
siitä, että asiantuntijaryhmä hyötyy 
työssään mahdollisimman laajasta 
kokemuksesta ja kuulee muun muassa 
hyvien käytäntöjen osalta hyvin 
säänneltyjä kolmansia maita ja 
tarvittaessa rahapelioperaattoreita;

Or. en

Tarkistus 204
Sergio Gaetano Cofferati
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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 205
Mitro Repo

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 206
Josef Weidenholzer

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 207
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 208
Nora Berra

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

8. korostaa asiantuntijaryhmän merkitystä 
askeleena kohti yhteistyötä 
jäsenvaltioiden ja komission välillä;

Or. en

Tarkistus 209
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan sellaista turhaa 



PE508.193v03-00 98/197 AM\933917FI.doc

FI

rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

hallinnollista rasitusta kansallisissa 
lupajärjestelmissä, joka estää laillisia 
verkossa toimivia operaattoreita 
tarjoamasta palveluitaan kuluttajille;

Or. it

Tarkistus 210
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka lisää laillisten verkossa 
toimivien operaattoreiden kustannuksia 
niiden laajentaessa toimintaansa uusille 
markkinoille;

Or. en

Tarkistus 211
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä tekemään menettelyistä 
avoimempia ja poistamaan jäsenvaltioista
turhaa hallinnollista rasitusta, joka estää 
laillisia verkossa toimivia operaattoreita 
tarjoamasta palveluitaan kuluttajille;

Or. en
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Tarkistus 212
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

8. korostaa, että asiantuntijaryhmällä on 
suuri merkitys jäsenvaltioiden ja 
Euroopan komission välisessä 
yhteistyössä;

Or. de

Tarkistus 213
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 214
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan päällekkäisyyttä ja
turhaa hallinnollista rasitusta, joka estää 
laillisia verkossa toimivia operaattoreita 
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palveluitaan kuluttajille; tarjoamasta palveluitaan kuluttajille;

Or. en

Tarkistus 215
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä suojaamaan kansalaisia 
rahapeliriippuvuudelta poistaen samalla
turhaa hallinnollista rasitusta, joka estää 
laillisia verkossa toimivia operaattoreita 
tarjoamasta palveluitaan;

Or. en

Tarkistus 216
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan kunkin 
lupajärjestelmän turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille; hallinnollisen 
rasituksen vähentäminen ei kuitenkaan 
koskaan saa vaarantaa kuluttajansuojaa;

Or. en

Tarkistus 217
Marc Tarabella
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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

8. korostaa, että tämän asiantuntijaryhmän 
on edistettävä jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä, jotta estetään laittomia
verkossa toimivia operaattoreita 
tarjoamasta palveluitaan kuluttajille;

Or. en

Tarkistus 218
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

8. kehottaa, että jäsenvaltiot pyrkivät 
poistamaan turhaa hallinnollista rasitusta, 
joka estää laillisia verkossa toimivia 
operaattoreita tarjoamasta palveluitaan 
kuluttajille;

Or. nl

Tarkistus 219
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on 
pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista 
rasitusta, joka estää laillisia verkossa 
toimivia operaattoreita tarjoamasta 
palveluitaan kuluttajille;

8. korostaa tämän asiantuntijaryhmän 
merkitystä edistysaskeleena kohti 
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission 
välillä;
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Or. en

Tarkistus 220
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. panee merkille, että 
itsesääntelyaloitteet voivat edistää hyvin 
yhteisten standardien sisällön 
määrittämistä; vahvistaa kantansa, jonka 
mukaan rahapelien kaltaisella 
arkaluonteisella alalla toimialan 
itsesääntelyllä ei voida korvata kansallisia 
sääntelyjärjestelmiä, vaan ainoastaan 
täydentää niitä;
(Tämä on alkuperäisen mietintöluonnoksen 
19 kohta.)

Or. en

Tarkistus 221
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi voida sopia 
vastaavuuslausekkeista, joilla 
helpotettaisiin kansallisten lupien 
soveltamista, mukaan lukien sopimus 
rahapeleissä tarvittavien laitteiden 
teknisistä standardeista;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 222
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi voida sopia 
vastaavuuslausekkeista, joilla 
helpotettaisiin kansallisten lupien 
soveltamista, mukaan lukien sopimus 
rahapeleissä tarvittavien laitteiden 
teknisistä standardeista;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 223
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi voida sopia 
vastaavuuslausekkeista, joilla 
helpotettaisiin kansallisten lupien 
soveltamista, mukaan lukien sopimus 
rahapeleissä tarvittavien laitteiden 
teknisistä standardeista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 224
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi voida sopia 
vastaavuuslausekkeista, joilla 
helpotettaisiin kansallisten lupien 
soveltamista, mukaan lukien sopimus 
rahapeleissä tarvittavien laitteiden 
teknisistä standardeista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 225
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi voida sopia 
vastaavuuslausekkeista, joilla 
helpotettaisiin kansallisten lupien 
soveltamista, mukaan lukien sopimus
rahapeleissä tarvittavien laitteiden 
teknisistä standardeista;

9. katsoo, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi voida vaihtaa 
parhaita käytäntöjä, joilla helpotettaisiin 
kansallisten lupien soveltamista, mukaan 
lukien rahapeleissä tarvittavien laitteiden 
tekniset standardit;

Or. en

Tarkistus 226
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi voida sopia 
vastaavuuslausekkeista, joilla 
helpotettaisiin kansallisten lupien 
soveltamista, mukaan lukien sopimus 

9. kehottaa kansallisia 
sääntelyviranomaisia vaihtamaan tietoja 
ja parhaita käytäntöjä, joilla 
helpotettaisiin kansallisten lupien ja 
myönnytysten soveltamista, mukaan lukien 
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rahapeleissä tarvittavien laitteiden
teknisistä standardeista;

sopimus rahapeleissä tarvittavien laitteiden 
sertifiointien teknisistä
perusstandardeista;

Or. it

Tarkistus 227
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi voida sopia
vastaavuuslausekkeista, joilla 
helpotettaisiin kansallisten lupien 
soveltamista, mukaan lukien sopimus
rahapeleissä tarvittavien laitteiden 
teknisistä standardeista;

9. kehottaa kansallisia 
sääntelyviranomaisia sopimaan
vastaavuuslausekkeista, joilla 
helpotettaisiin kansallisten lupien 
soveltamista rahapeleissä tarvittavien 
laitteiden teknisten standardien ja 
tarvittaessa taloudellisille toimijoille 
asetettavien erityisten oikeudellisten 
vaatimusten osalta;

Or. en

Tarkistus 228
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi voida sopia
vastaavuuslausekkeista, joilla 
helpotettaisiin kansallisten lupien
soveltamista, mukaan lukien sopimus 
rahapeleissä tarvittavien laitteiden 
teknisistä standardeista;

9. kehottaa kansallisia 
sääntelyviranomaisia sopimaan
vastaavuuslausekkeista, joilla 
helpotettaisiin rahapelilupien soveltamista, 
mukaan lukien sopimus rahapeleissä 
tarvittavien laitteiden teknisistä 
standardeista;

Or. en
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Tarkistus 229
Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi voida sopia 
vastaavuuslausekkeista, joilla 
helpotettaisiin kansallisten lupien 
soveltamista, mukaan lukien sopimus
rahapeleissä tarvittavien laitteiden 
teknisistä standardeista;

9. katsoo, että toimivaltaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi voida vaihtaa 
hyviä käytäntöjä, joilla helpotettaisiin 
kansallisten lupien soveltamista, mukaan 
lukien rahapeleissä tarvittavien laitteiden 
tekniset standardit;

Or. en

Tarkistus 230
Nora Berra

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi voida sopia 
vastaavuuslausekkeista, joilla 
helpotettaisiin kansallisten lupien 
soveltamista, mukaan lukien sopimus 
rahapeleissä tarvittavien laitteiden 
teknisistä standardeista;

9. katsoo, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten yhteiset sopimukset, 
joihin kuuluu sopimuksia kansallisten 
lupien ja laittomaan tarjontaan 
kohdistettavien valvontatoimien 
soveltamisen, teknisten standardien ja 
rahapeleissä tarvittavien laitteiden, 
tunnistus- ja 
petostentorjuntajärjestelmien, jokaisen 
rahapelituotteen potentiaalisten riskien 
sekä rahapelimoderaattoreiden arvioinnin 
aloilla, nostaisivat osaltaan sääntelyn 
tasoa EU:ssa ja lisäisivät turvallisuutta 
sekä kansalaisten, erityisesti alaikäisten ja 
haavoittuvien henkilöiden, suojelua;

Or. en
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Tarkistus 231
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi voida sopia 
vastaavuuslausekkeista, joilla 
helpotettaisiin kansallisten lupien 
soveltamista, mukaan lukien sopimus
rahapeleissä tarvittavien laitteiden 
teknisistä standardeista;

9. katsoo, että toimivaltaisten kansallisten 
sääntelyviranomaisten pitäisi voida vaihtaa 
hyviä käytäntöjä, joilla helpotettaisiin 
kansallisten lupien soveltamista, mukaan 
lukien tekniset standardit ja rahapeleissä 
tarvittavat laitteet; kehottaa toimivaltaisia 
kansallisia sääntelyviranomaisia 
vahvistamaan sääntelyperiaatteen, jonka 
mukaisesti rahapeliyhtiö voi toimia (tai 
anoa vaadittua kansallista rahapelilupaa) 
jossakin jäsenvaltiossa edellyttäen, että 
sen toiminta ei ole vastoin jonkin toisen 
jäsenvaltion lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 232
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. suosittaa yhdenmukaisia ja 
yleiseurooppalaisia yhteisiä standardeja 
sähköiselle tunnistamiselle ja rajat 
ylittäville sähköisille 
varmennuspalveluille;
(Tämä on alkuperäisen mietintöluonnoksen 
16 kohta.)

Or. en
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Tarkistus 233
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. panee merkille, että tietyt unionin 
maat saattavat haluta edelleen 
työskennellä tiiviimmin yhdessä 
vastatakseen lähitulevaisuudessa 
tehokkaammin rahapeleihin liittyviin 
rajat ylittäviin haasteisiin; kehottaa näitä 
maita harkitsemaan tehostetun yhteistyön 
mahdollisuutta SEU-sopimuksen 
20 artiklan ja SEUT-sopimuksen 326–
334 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 234
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. on tietoinen perinteisestä
rahapelitoiminnasta saatavien tulojen 
tärkeydestä urheilulle ja muille
hyväntekeväisyystarkoituksille; toteaa, 
että sähköisesti välitettävän 
rahapelitoiminnan kehittäminen ei 
millään tavoin saisi vähentää näitä tuloja;

Or. en

Tarkistus 235
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 3
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kuluttajien suojeleminen Poistetaan.
(Tämä luku sisällytetään ensimmäiseen 
lukuun.)

Or. en

Tarkistus 236
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, 
että kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden 
tarjontaa, koska jos sitä ei ole, kuluttajat 
siirtyvät hyvin todennäköisesti 
epäluotettaville rahapeliverkkosivuille;

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 237
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, 
että kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden 
tarjontaa, koska jos sitä ei ole, kuluttajat 
siirtyvät hyvin todennäköisesti 
epäluotettaville rahapeliverkkosivuille;

Poistetaan.

(Tämä kohta siirretään toiseen lukuun.)

Or. en
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Tarkistus 238
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, 
että kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden tarjontaa, 
koska jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät 
hyvin todennäköisesti epäluotettaville
rahapeliverkkosivuille;

10. katsoo, että kuluttajien suojelemiseksi 
tarvitaan kohtuullista laillisten sähköisesti 
välitettävien rahapelipalveluiden tarjontaa, 
koska jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät 
mahdollisesti laittomille
rahapeliverkkosivuille;

Or. nl

Tarkistus 239
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden tarjontaa,
koska jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät 
hyvin todennäköisesti epäluotettaville
rahapeliverkkosivuille;

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan kunkin 
jäsenvaltion määrittämää kohtuullista 
rahapelipalveluiden tarjontaa, koska jos 
sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät hyvin 
todennäköisesti käyttämään laittomia 
pelejä välittäviä toimijoita;

Or. es

Tarkistus 240
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden tarjontaa, 
koska jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät 
hyvin todennäköisesti epäluotettaville 
rahapeliverkkosivuille;

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
erityisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalvelujen tarjontaa ja 
vastuullista mainontaa, josta ilmenee 
vakavia seurauksia aiheuttavien 
sairauksien riskit, myös sen estämiseksi, 
etteivät kuluttajat siirry epäluotettaville 
rahapeliverkkosivuille;

Or. it

Tarkistus 241
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden tarjontaa, 
koska jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät 
hyvin todennäköisesti epäluotettaville 
rahapeliverkkosivuille;

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
houkuttelevaa säänneltyjen 
rahapelipalveluiden tarjontaa, koska jos 
sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät hyvin 
todennäköisesti sääntelemättömille 
rahapeliverkkosivuille;

Or. en

Tarkistus 242
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden tarjontaa, 

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden tarjontaa, 
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koska jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät 
hyvin todennäköisesti epäluotettaville 
rahapeliverkkosivuille;

koska jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät 
hyvin todennäköisesti käyttämään 
laittomien rahapelioperaattoreiden 
palveluja;

Or. de

Tarkistus 243
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, 
että kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden 
tarjontaa, koska jos sitä ei ole, kuluttajat 
siirtyvät hyvin todennäköisesti 
epäluotettaville rahapeliverkkosivuille;

10. viittaa unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jonka 
mukaan rahapelien järjestäminen ei ole 
tavanomaista taloudellista toimintaa, jota 
jäsenvaltiot voivat yleiseen etuun 
liittyvistä pakottavista syistä rajoittaa 
monopoleilla tai lisenssijärjestelmillä tai 
jonka ne voivat kieltää kokonaan tai 
osittain;

Or. de

Tarkistus 244
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, 
että kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden tarjontaa, 
koska jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät 
hyvin todennäköisesti epäluotettaville 
rahapeliverkkosivuille;

10. kehottaa komissiota esittämään 
tieteellisiä todisteita väitteelleen, jonka 
mukaan kuluttajien suojelemiseksi
tarvitaan kohtuullista rahapelipalveluiden 
tarjontaa;

Or. en
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Tarkistus 245
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan
kohtuullista rahapelipalveluiden tarjontaa, 
koska jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät 
hyvin todennäköisesti epäluotettaville
rahapeliverkkosivuille;

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
takaamiseksi voidaan tarvita kohtuullista
ja laillista rahapelipalveluiden tarjontaa –
mikä jäsenvaltioiden on määriteltävä 
EU:n lainsäädännön mukaisesti –, jota 
mainostetaan jäsenvaltioissa määrän ja 
luonteen kannalta vastuullisesti, koska jos 
sitä ei ole, jotkut kuluttajat siirtyvät hyvin 
todennäköisesti laittomille 
rahapeliverkkosivuille;

Or. en

Tarkistus 246
Mitro Repo

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden tarjontaa, 
koska jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät 
hyvin todennäköisesti epäluotettaville 
rahapeliverkkosivuille;

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
asianmukaisesti säänneltyä
rahapelipalveluiden tarjontaa, jonka kukin 
jäsenvaltio määrittelee, koska jos sitä ei 
ole, kuluttajat siirtyvät hyvin 
todennäköisesti käyttämään laittomien 
rahapelioperaattoreiden palveluja;

Or. en
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Tarkistus 247
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden tarjontaa, 
koska jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät 
hyvin todennäköisesti epäluotettaville 
rahapeliverkkosivuille;

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
asianmukaisesti säänneltyä
rahapelipalveluiden tarjontaa, koska jos 
sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät hyvin 
todennäköisesti käyttämään laittomien 
rahapelioperaattoreiden palveluja;

Or. en

Tarkistus 248
Phil Prendergast

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden 
tarjontaa, koska jos sitä ei ole, kuluttajat 
siirtyvät hyvin todennäköisesti 
epäluotettaville rahapeliverkkosivuille;

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kohtuullinen rahapelipalveluiden tarjonta 
voi edistää kuluttajien suojelemista sikäli, 
että kuluttajat saattavat siirtyä käyttämään 
laittomien rahapelioperaattoreiden 
palveluja;

Or. en

Tarkistus 249
Nora Berra, Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 10. on samaa mieltä komission kanssa, että 



AM\933917FI.doc 115/197 PE508.193v03-00

FI

kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan
kohtuullista rahapelipalveluiden tarjontaa, 
koska jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät 
hyvin todennäköisesti epäluotettaville 
rahapeliverkkosivuille;

kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden tarjontaa, 
jonka kukin jäsenvaltio määrittelee, koska 
jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät hyvin 
todennäköisesti käyttämään laittomien 
rahapelioperaattoreiden palveluja;

Or. en

Tarkistus 250
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan 
kohtuullista rahapelipalveluiden tarjontaa, 
koska jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät 
hyvin todennäköisesti epäluotettaville 
rahapeliverkkosivuille;

10. on samaa mieltä komission kanssa, että 
kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan
kohtuullista rahapelipalveluiden tarjontaa 
siten, kuin kukin jäsenvaltio tämän 
määrittelee, koska jos sitä ei ole, kuluttajat 
siirtyvät hyvin todennäköisesti 
epäluotettaville rahapeliverkkosivuille;

Or. el

Tarkistus 251
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. panee merkille, että koska alaikäisiä 
ja haavoittuvia henkilöitä ei suojella 
sähköisesti välitettävien rahapelien 
järjestäjien mainonnalta, jota näytetään 
päiväsaikaan urheilutapahtumien 
yhteydessä, on vahvistettava tiukkoja 
sääntöjä sähköisesti välitettävien 
rahapelien järjestäjien mainonnan 
määrän rajoittamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 252
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
vahvistamaan verkossa sähköisesti 
välitettävien rahapelien alalla koko 
Euroopassa yhtenäisiä 
sääntelyjärjestelmiä asiakkaiden 
tunnistamisen osalta, alaikäisten 
estämiseksi osallistumasta peleihin ja 
pelikieltojärjestelmien tehokkuuden 
takaamiseksi ennen kaikkea kuluttajien 
suojelemiseksi ja rikollisuuden 
torjumiseksi;

Or. de

Tarkistus 253
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pitää aloitetta kuluttajansuojaa 
koskevan suosituksen hyväksymisestä 
käytännöllisenä askeleena oikeaan 
suuntaan, kun otetaan huomioon 
kansallisten järjestelmien väliset suuret 
erot; toistaa väitteensä, että internetin 
rajat ylittävän luonteen vuoksi 
sisämarkkinoilla tarvitaan selkeästi 
yhteisiä kuluttajansuojastandardeja; 
kehottaa komissiota arvioimaan kriittisesti 
kahden vuoden jälkeen, ovatko täytäntöön 
pannut toimet olleet tehokkaita ja 
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tarvitaanko EU:n tasolla 
lisätoimenpiteitä, mahdollisesti 
lainsäädäntöön liittyviä;

Or. en

Tarkistus 254
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla voidaan estää 
tehokkaasti sähköisesti välitettävien 
rahapelien laitonta tarjoamista; 
kannattaa tämän vuoksi sellaisen 
sääntelyperiaatteen käyttöönottoa, jonka 
mukaan sähköisesti välitettävän pelin 
tarjoaja voi harjoittaa toimintaansa 
jäsenvaltiossa vain jos tämä toiminta ei 
ole laitonta toisessa unionin 
jäsenvaltiossa;

Or. fr

Tarkistus 255
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. katsoo, että akuuttien taloudellisten 
kriisitilanteiden ja rahapelien suosion 
kasvun välillä on vaarallinen yhteys, 
korostaa, että nykyiset vakavat 
yhteiskunnalliset ja taloudelliset 
olosuhteet ovat vaikuttaneet rahapelien 
räjähdysmäiseen leviämiseen erityisesti 
köyhimmissä väestöryhmissä ja pitää näin 
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ollen välttämättömänä 
rahapeliriippuvuutta ja pelaamishäiriöitä 
koskevan ilmiön jatkuvaa seurantaa;

Or. it

Tarkistus 256
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. korostaa, että on tärkeää tiedottaa 
kuluttajille paremmin laillisen ja 
laittoman tarjonnan eroista sekä 
laittomaan tarjontaan liittyvistä riskeistä; 
kehottaa tämän vuoksi komissiota 
edistämään jäsenvaltioiden välistä hyvien 
käytäntöjen vaihtoa laittomia toimijoita 
koskevien "mustien listojen" ja laillisia 
toimijoita koskevien "valkoisten listojen" 
laatimisesta;

Or. fr

Tarkistus 257
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 
haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille;

Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 258
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 
haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille;

Poistetaan.

(Tämä kohta siirretään ensimmäiseen 
lukuun.)

Or. en

Tarkistus 259
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 
haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille;

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 
haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi;

Or. it

Tarkistus 260
Raffaele Baldassarre
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 
haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille;

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 
haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi;

Or. it

Tarkistus 261
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä,
haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille;

11. kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia, haavoittuvien 
kuluttajaryhmien, erityisesti alaikäisten,
suojelemiseksi, ja takaamaan tehokkaan 
iän ja henkilöllisyyden tarkastamisen ja 
estämään alaikäisiä pelaajia käyttämästä 
sähköisesti välitettäviä rahapelejä;

Or. de

Tarkistus 262
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
perusteellisesti edelleen uusia tapoja ja 
myös sääntelyviranomaisten välistä 
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haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille;

yhteistyötä, enimmäismäärien 
vahvistamista, entistä suurempaa 
selkeyttä, oman pelaamisen rajoittamisen 
välineitä, tietoja ennaltaehkäisyä ja hoitoa 
koskevista ohjelmista sekä 
harhaanjohtavaa mainontaa koskevaa 
sääntelyä haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille; kehottaa komissiota myös 
arvioimaan nykyisten EU:n tason 
toimenpiteiden tehokkuutta;

Or. cs

Tarkistus 263
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 
haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille;

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten 
välistä yhteistyötä, kuluttajien, muun 
muassa alaikäisten kaltaisten 
haavoittuvien kuluttajaryhmien, 
suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 264
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 

11. painottaa, että riippumatta tavasta, 
jolla jäsenvaltiot päättävät järjestää 
sähköisesti välitettävät rahapelipalvelut ja 
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haavoittuvien kuluttajaryhmien
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille;

säännellä niitä kansallisella tasolla, tällä 
alalla on taattava korkeatasoinen 
kuluttajansuoja EU:n tasolla; kehottaa 
komissiota ehdottamaan EU:n tason 
toimia ja myös kansallisten 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 
kuluttajien, erityisesti alaikäisten ja 
muiden haavoittuvien henkilöiden
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille;

Or. en

Tarkistus 265
Mitro Repo

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä,
haavoittuvien kuluttajaryhmien
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia tarkastelemaan 
edelleen toimia alaikäisten ja muiden
haavoittuvien pelaajien suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 266
Nora Berra

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 
haavoittuvien kuluttajaryhmien 

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 
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suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille;

haavoittuvien kuluttajaryhmien
suojelemiseksi, ja kehottamaan 
jäsenvaltioita velvoittamaan jäsenvaltion 
luvalla työskentelevät toimijat 
sijoittamaan verkkosivustolleen näkyvälle, 
vakituiselle paikalle sääntelyviranomaisen 
logon;

Or. en

Tarkistus 267
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 
haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille;

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen toimia ja myös kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä, haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 268
Josef Weidenholzer

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 
haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille;

11. kehottaa komissiota laatimaan edelleen 
sitovia EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 
haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille; lisäksi on laadittava 
toimenpiteitä, jotka koskevat pelaamisen 
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toistuvuutta (seitsemän sekunnin 
vähimmäisaika pelien välillä, joka pätee 
pelien välillä silloinkin, kun pelataan 
useissa ikkunoissa tai 
rahapelioperaattorin eri peleissä), 
vapaaehtoisten rajojen korvaamista 
kiinteillä kuukausittaisilla maksurajoilla 
sekä peliajan rajaamista enintään neljään 
tuntiin päivässä pelaajaa kohti;

Or. de

Tarkistus 269
Phil Prendergast

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, 
haavoittuvien kuluttajaryhmien 
suojelemiseksi, ja ottamaan käyttöön 
sähköisen luottamusmerkinnän laillisille 
toimijoille;

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
edelleen EU:n tason toimia ja myös 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten
välistä jatkuvaa yhteistyötä, haavoittuvien 
kuluttajaryhmien suojelemiseksi, ja 
ottamaan käyttöön sähköisen 
luottamusmerkinnän laillisille toimijoille;

Or. en

Tarkistus 270
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
11 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(1) kehottaa komissiota harkitsemaan 
ehdotuksia 
kuluttajansuojalainsäädännöstä, jossa 
vähintään vaaditaan sisämarkkinoiden 
toimijoita tarjoamaan välineitä, joiden 
avulla kuluttajat voivat hallita 



AM\933917FI.doc 125/197 PE508.193v03-00

FI

pelaamistaan menetelmillä, joihin kuuluu 
oman pelaamisen esto sekä aika- tai 
tappioraja.

Or. en

Tarkistus 271
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että on tärkeää varmistaa, 
että merkittävä osa rahapelien tuotoista 
ohjataan jatkossakin jäsenvaltioiden 
yleistä etua palveleviin sosiaalisiin ja 
sosioekonomisiin tarkoituksiin; painottaa 
rahapelipalvelujen ja kasinojen panosta 
tässä asiassa, ja vaatii että tämä 
erityispiirre on otettava huomioon 
kaikissa rahapelialaa koskevissa EU:n 
lähestymistavoissa;

Or. pt

Tarkistus 272
Nora Berra, Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. toistaa, että kuluttajien suojelemisen 
muun muassa estämällä alaikäisten 
pelaaminen ja suojelemalla haavoittuvia 
henkilöitä, samoin kuin hillitsemällä 
pelaamishäiriöitä esimerkiksi ottamalla 
käyttöön sähköisesti välitettävien 
rahapelien moderaattorit, pitäisi olla 
ensisijainen tavoite kaikessa EU:n 
yhteisessä toiminnassa sähköisesti 
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välitettävien rahapelien alalla;

Or. en

Tarkistus 273
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pyytää komissiota tutkimaan, mitä 
voitaisiin tehdä sen estämiseksi, että 
jotkin toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet 
yhtiöt markkinoivat sähköisesti 
välitettäviä rahapelipalveluita esimerkiksi 
satelliitti-TV:n tai mainoskampanjoiden 
välityksellä jäsenvaltiossa, jossa niillä ei 
ole lupaa tarjota palvelujaan;

Or. en

Tarkistus 274
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pitää rahapelimainontaa usein 
vääristävänä ja harhaanjohtavana ja 
epäterveelliseen ja vahingolliseen 
toimintaan johtavana; katsoo näin ollen, 
että rahapelimainonnan olisi oltava 
vastuullisempaa ja sitä olisi säänneltävä 
erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin 
henkilöihin kohdistuvien haitallisten 
vaikutusten rajoittamiseksi;

Or. it
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Tarkistus 275
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pitää rahapelimainontaa usein 
vääristävänä ja harhaanjohtavan ja 
epäterveelliseen ja vahingolliseen 
toimintaan johtavana; katsoo näin ollen, 
että rahapelimainonnan olisi oltava 
vastuullisempaa ja sitä olisi säänneltävä 
erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin 
henkilöihin kohdistuvien haitallisten 
vaikutusten rajoittamiseksi;

Or. it

Tarkistus 276
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että epätietoisuus 
pelaamishäiriöiden laajuudesta osoittaa, 
että tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa, ja 
kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita 
tekemään lisää tutkimuksia 
ongelmapelaamisen ymmärtämiseksi;

Poistetaan.

(Tämä kohta siirretään ensimmäiseen 
lukuun.)

Or. en

Tarkistus 277
Nora Berra

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että epätietoisuus 
pelaamishäiriöiden laajuudesta osoittaa, 
että tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa, ja 
kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita 
tekemään lisää tutkimuksia 
ongelmapelaamisen ymmärtämiseksi;

12. katsoo, että epätietoisuus 
pelaamishäiriöiden laajuudesta edellyttää
lisää tutkimusta ja tietoa, ja kehottaa siksi 
kaikkia jäsenvaltioita tekemään lisää 
tutkimuksia ongelmapelaamisen 
ymmärtämiseksi; kehottaa komissiota 
edistämään merkityksellisten, tällä alalla 
tutkimuksia toteuttavien kansallisten 
järjestöjen verkoston luomista sekä 
tarjoamaan tietoa peliriippuvuudesta ja 
hoitoa sen uhreille ja suosittelemaan 
jäsenvaltioille, että ne käynnistävät 
vuosittaiset esiintyvyystutkimukset ja 
kokoavat peliriippuvuutta koskevia 
tilastoja ja edistävät niiden kokoamista 
riippumattomien lähteiden toimesta sekä 
toteuttavat tutkimuksia riippuvuuden 
dramaattisista yhteiskunnallisista ja 
taloudellisista seurauksista patologisille 
pelaajille;

Or. en

Tarkistus 278
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että epätietoisuus 
pelaamishäiriöiden laajuudesta osoittaa, 
että tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa, ja 
kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita 
tekemään lisää tutkimuksia 
ongelmapelaamisen ymmärtämiseksi;

12. katsoo, että epätietoisuus 
pelaamishäiriöiden ja niihin liittyvien 
sairauksien laajuudesta osoittaa, että 
tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa, ja 
kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita 
tekemään lisää tutkimuksia 
ongelmapelaamisen ja sen aiheuttamien 
yhteiskunnallisten kustannusten
ymmärtämiseksi;

Or. it
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Tarkistus 279
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että epätietoisuus 
pelaamishäiriöiden laajuudesta osoittaa, 
että tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa, ja 
kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita 
tekemään lisää tutkimuksia 
ongelmapelaamisen ymmärtämiseksi;

12. katsoo, että lisää tutkimusta ja tietoa 
tarvitaan pelaamishäiriöiden laajuuden ja 
rahapelien eri muotoihin liittyvien riskien 
selvittämiseksi; suhtautuu myönteisesti 
useisiin meneillään oleviin EU:n 
rahoittamiin tutkimushankkeisiin, joissa 
pyritään keräämään objektiivista 
tieteellistä näyttöä, joka auttaa päättäjiä 
määrittämään tehokkaita toimenpiteitä 
peliriippuvuuden ehkäisemiseksi ja 
hoitamiseksi; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita täydentämään näitä toimia 
ja tekemään lisää tutkimuksia 
ongelmapelaamisen ymmärtämiseksi, 
mahdollisuuksien mukaan 
koordinoidusti;

Or. en

Tarkistus 280
Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että epätietoisuus 
pelaamishäiriöiden laajuudesta osoittaa, 
että tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa, ja
kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita 
tekemään lisää tutkimuksia 
ongelmapelaamisen ymmärtämiseksi;

12. kehottaa komissiota peliriippuvuuden 
suurten riskien vuoksi laatimaan 
yhdenmukaistettuja ja sitovia 
toimenpiteitä, jotta kuluttajat saadaan 
tehokkaasti luopumaan sähköisesti 
välitettävien rahapelien pelaamisesta ja 
jotta ehkäistään pelaamishäiriöitä 
vahvistamalla alaikäisten ja muiden 
haavoittuvien ryhmien suojelua pääsyltä 
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pelaamaan rahapelejä; kehottaa siksi 
kaikkia jäsenvaltioita tekemään lisää 
tutkimuksia ongelmapelaamisen 
ymmärtämiseksi;

Or. en

Tarkistus 281
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että epätietoisuus 
pelaamishäiriöiden laajuudesta osoittaa, 
että tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa, ja
kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita 
tekemään lisää tutkimuksia 
ongelmapelaamisen ymmärtämiseksi;

12. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
tekemään lisää tutkimuksia 
peliriippuvuudesta, sen esiintymisestä, 
alkuperästä ja hoidosta, sekä käyttämään 
saatavilla olevia tietoja korkean 
kuluttajansuojatason takaamiseksi;

Or. cs

Tarkistus 282
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että epätietoisuus
pelaamishäiriöiden laajuudesta osoittaa, 
että tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa, ja 
kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita 
tekemään lisää tutkimuksia 
ongelmapelaamisen ymmärtämiseksi;

12. korostaa, että pelaamishäiriö on itse 
asiassa käyttäytymishäiriö; katsoo, että 
pelaamishäiriöiden laajuus osoittaa, että 
tarvitaan välittömästi lisää tutkimusta ja 
tietoa, ja kehottaa siksi kaikkia 
jäsenvaltioita ja komissiota tekemään lisää 
tutkimuksia ongelmapelaamisen 
ymmärtämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 283
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että epätietoisuus 
pelaamishäiriöiden laajuudesta osoittaa, 
että tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa, ja 
kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita 
tekemään lisää tutkimuksia 
ongelmapelaamisen ymmärtämiseksi;

12. katsoo, että pelaamishäiriöt 
edellyttävät lisää tutkimusta ja tietoa, ja 
kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita 
tekemään järjestelmällisesti ja 
säännöllisesti lisää tutkimuksia 
ongelmapelaamisen ymmärtämiseksi;

Or. en

Tarkistus 284
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että epätietoisuus 
pelaamishäiriöiden laajuudesta osoittaa, 
että tarvitaan lisää tutkimusta ja tietoa, ja 
kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita 
tekemään lisää tutkimuksia 
ongelmapelaamisen ymmärtämiseksi;

12. katsoo, että jäsenvaltioiden on itse 
tarkasteltava rahapelejä koskevan 
ongelman esiintymistä ja laajuutta;

Or. nl

Tarkistus 285
Nora Berra

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. vaatii jokaisen jäsenvaltion tasolla 
toteutetun arvioinnin jälkeen rahapelien 
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vaarallisten muotojen tiukkaa sääntelyä 
tai kieltämistä;

Or. en

Tarkistus 286
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. suosittaa jäsenvaltioille, että 
rahapelituloista määrättäisiin tietty 
vähimmäisosuus jaettavaksi 
riippuvuuksien ehkäisemisen tai 
riippuvuuksia koskevan neuvonnan alalla 
toimiville järjestöille;

Or. de

Tarkistus 287
Josef Weidenholzer

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. suosittelee, että otetaan käyttöön 
riippuvuuksien ehkäisemiseen liittyvä 
rahasto sekä riippuvuuksien 
ehkäisemiseen osoitettava maksu, joka on 
1–3 prosenttia rahapelioperaattoreiden 
vuosittaisesta liikevaihdosta;

Or. de

Tarkistus 288
Sergio Gaetano Cofferati
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Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että sähköisesti välitettävät 
pelit ja niiden käytön helppous vaikuttavat 
siihen, että pelaajan on vaikeampi havaita 
todellisia tappioita, ja pitää myös tämän 
vuoksi tarpeellisena talletus- ja 
menorajojen tiukkaa sääntelyä;

Or. it

Tarkistus 289
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että sähköisesti välitettävät 
pelit ja niiden käytön helppous vaikuttavat 
siihen, että pelaajan on vaikeampi havaita 
todellisia tappioita, ja pitää myös tämän 
vuoksi tarpeellisena talletus- ja 
menorajojen tiukkaa sääntelyä;

Or. it

Tarkistus 290
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 

Poistetaan.
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voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman 
pelaamisensa yhdellä pelioperaattorilla, 
voi estää automaattisesti oman 
pelaamisensa kaikilla muilla luvallisilla 
pelioperaattoreilla;

Or. nl

Tarkistus 291
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman 
pelaamisensa yhdellä pelioperaattorilla, 
voi estää automaattisesti oman 
pelaamisensa kaikilla muilla luvallisilla 
pelioperaattoreilla;

Poistetaan.

(Tämä kohta siirretään ensimmäiseen 
lukuun.)

Or. en

Tarkistus 292
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 

13. kehottaa komissiota tutkimaan 
mahdollisuutta luoda oman pelaamisen 
estämistä koskeva EU:n laajuinen rekisteri, 
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laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla;

jota kansalliset viranomaiset ja luvalliset 
pelioperaattorit voivat käyttää, jotta 
jokainen kuluttaja, joka on päättänyt estää 
oman pelaamisensa yhdellä 
pelioperaattorilla, voi estää automaattisesti 
oman pelaamisensa kaikilla muilla 
luvallisilla pelioperaattoreilla;

Or. en

Tarkistus 293
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla;

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla; 
painottaa, että oman pelaamisen estämistä 
koskevaa periaatetta on täydennettävä 
helposti saatavilla olevilla tiedoilla 
asiantuntija-avusta ja erityistä neuvontaa 
tarjoavista tahoista jäsenvaltioissa;

Or. cs

Tarkistus 294
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla;

13. kehottaa komissiota arvioimaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja 
muodostetun asiantuntijaryhmän avulla 
mahdollisuutta toteuttaa toimia ja 
toimenpiteitä, joilla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva rekisteri, 
jota kansalliset viranomaiset ja 
käyttöoikeussopimuksen saaneet 
pelioperaattorit voivat käyttää, jotta 
jokainen kuluttaja, joka on päättänyt estää 
oman pelaamisensa yhdellä 
pelioperaattorilla, voi estää automaattisesti 
oman pelaamisensa kaikilla muilla
käyttöoikeussopimuksen saaneilla 
pelioperaattoreilla;

Or. it

Tarkistus 295
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla;

13. kehottaa komissiota tutkimaan 
sellaisen oman pelaamisen estämistä 
koskevan EU:n laajuisen rekisterin 
toteutettavuutta, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla; 
korostaa, että mekanismeihin, joita 
käytetään ongelmapelaajien 
henkilötietojen vaihtamiseen, on 
sovellettava tiukkoja tietosuojasääntöjä;

Or. en
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Tarkistus 296
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota harkitsemaan
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla;

13. kehottaa komissiota ehdottamaan
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla;

Or. en

Tarkistus 297
Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla;

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla; 
kehottaa komissiota lisäksi ottamaan 
käyttöön oman pelaamisen estämistä
koskevan EU:n laajuisen rekisterin, joka 
sisältää asiakastietoja pelaamiseen 
käytetystä rahasummasta, voitoista ja 
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tappioista sekä kokonaispeliajasta;

Or. en

Tarkistus 298
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla;

13. kehottaa komissiota tukemaan 
sellaisen oman pelaamisen estämistä 
koskevan EU:n laajuisen rekisterin 
luomista, jota kansalliset viranomaiset ja 
luvalliset pelioperaattorit voivat käyttää, 
jotta jokainen kuluttaja, joka on päättänyt 
estää oman pelaamisensa yhdellä 
pelioperaattorilla, voi estää automaattisesti 
oman pelaamisensa kaikilla muilla 
luvallisilla pelioperaattoreilla;

Or. en

Tarkistus 299
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla;

13. kehottaa komissiota yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa harkitsemaan 
sellaisen oman pelaamisen estämistä 
koskevan EU:n laajuisen rekisterin 
luomista, jota kansalliset viranomaiset ja 
luvalliset pelioperaattorit voivat käyttää, 
jotta jokainen kuluttaja, joka on päättänyt 
estää oman pelaamisensa yhdellä 
pelioperaattorilla, voi estää automaattisesti 
oman pelaamisensa kaikilla muilla 
luvallisilla pelioperaattoreilla;
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Or. el

Tarkistus 300
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla;

13. kehottaa komissiota tutkimaan 
jäsenvaltioiden kanssa mahdollisuutta 
luoda oman pelaamisen estämistä koskevia 
kansallisia rekistereitä, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka estää oman pelaamisensa yhdellä 
pelioperaattorilla, voi estää automaattisesti 
oman pelaamisensa kaikilla muilla 
luvallisilla pelioperaattoreilla;

Or. en

Tarkistus 301
Phil Prendergast

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla;

13. kehottaa komissiota helpottamaan 
oman pelaamisen estämistä koskevien, 
kaikkiin jäsenvaltioihin perustettavien 
kansallisten rekisterien tunnustamista ja 
kansallisten viranomaisten ja luvallisten 
pelioperaattoreiden pääsyä niihin, jotta 
jokainen kuluttaja, joka on päättänyt estää 
oman pelaamisensa yhdellä 
pelioperaattorilla, voi estää automaattisesti 
oman pelaamisensa kaikilla muilla 
luvallisilla pelioperaattoreilla;

Or. en
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Tarkistus 302
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla;

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla; 
kehottaa komissiota edistämään 
peliriippuvaisille tarjottavaa apua 
koskevien kokemusten ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoa;

Or. fr

Tarkistus 303
Wim van de Camp

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka on päättänyt estää oman pelaamisensa 
yhdellä pelioperaattorilla, voi estää 
automaattisesti oman pelaamisensa kaikilla 
muilla luvallisilla pelioperaattoreilla;

13. kehottaa komissiota harkitsemaan 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman 
pelaamisen estämistä koskeva EU:n 
laajuinen rekisteri, jota kansalliset 
viranomaiset ja luvalliset pelioperaattorit 
voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, 
joka estää oman pelaamisensa yhdellä 
sähköisesti välitettävien pelien 
järjestäjällä, voi estää automaattisesti 
oman pelaamisensa kaikilla muilla 
sähköisesti välitettävien pelien luvallisilla 
järjestäjillä;
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Or. en

Tarkistus 304
Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
13 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

jotta kuluttajat olisivat tietoisia omasta 
pelitoiminnastaan, tässä rekisterissä 
pitäisi näkyä kuluttajalle kaikki nämä 
hänen pelihistoriaansa liittyvät tiedot 
aina, kun hän alkaa pelata;

Or. en

Tarkistus 305
Ivo Belet, Piotr Borys

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. suosittelee, että tehdään selvä ero 
rahapelitoiminnan ja verkossa tarjottavan 
viihteen muiden muotojen välillä; 
palveluihin, joihin liittyy rahapelien 
ominaispiirteitä, on sovellettava 
asianmukaista rahapelilainsäädäntöä ja 
niissä on noudatettava täysimääräisesti 
iän ja henkilöllisyyden 
todentamismekanismeja;

Or. en

Tarkistus 306
Sergio Gaetano Cofferati
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Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. pitää aiheellisena alaikäisten 
suojelua koskevan erityisen toimenpiteen 
toteuttamista ja pitää tämän vuoksi 
tarpeellisina sääntöjä, jotka sallivat 
pelaajien ikä- ja 
henkilöllisyystarkastuksen sen estämiseksi 
tehokkaasti, että alaikäisillä olisi pääsy 
sähköisesti välitettäviin rahapeleihin;

Or. it

Tarkistus 307
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. pitää aiheellisena alaikäisten 
suojelua koskevan erityisen toimenpiteen 
toteuttamista ja pitää tämän vuoksi 
tarpeellisina sääntöjä, jotka sallivat 
pelaajien ikä- ja 
henkilöllisyystarkastuksen sen estämiseksi 
tehokkaasti, että alaikäisillä olisi pääsy 
sähköisesti välitettäviin rahapeleihin;

Or. it

Tarkistus 308
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
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edelleen mahdollisuutta toteuttaa EU:n 
tasolla toimenpiteitä, joilla vahvistetaan 
kuluttajansuojaa tarjoamalla heille 
riittävästi tietoa laillisesta tarjonnasta, 
esimerkiksi sääntelyviranomaisten 
rakenteellista yhteistyötä sekä laillisille 
toimijoille tarkoitetun sähköisen 
luottamusmerkinnän käyttöönottoa, joka 
pakottaa lailliset toimijat ilmoittamaan 
selvästi, millä lainkäyttöalueella niille on 
myönnetty lupa;

Or. fr

Tarkistus 309
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN)1

helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus voisi olla pohjana yhteisten 
standardien sisällölle;

Poistetaan.

(Tämä kohta siirretään kolmanteen 
lukuun.)

Or. en

Tarkistus 310
Mitro Repo

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

                                               
1 CWA 16259:2011.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN)1

helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus voisi olla pohjana yhteisten 
standardien sisällölle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 311
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN) 
helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus2 voisi olla pohjana yhteisten 
standardien sisällölle;

14. panee merkille, että itsesääntelyä 
koskevat aloitteet voisivat auttaa 
määrittämään yhteisten standardien 
sisältöä; katsoo, että arkaluonteisella 
pelialalla itsesääntelyllä voidaan 
täydentää mutta ei korvata kansallisia 
säädöksiä;

Or. es

Tarkistus 312
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN) 
helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus (CEN)3 voisi olla pohjana 

14. panee merkille, että kaikki olemassa 
olevat itsesääntelyaloitteet olisi arvioitava 
ja ne voisivat olla pohjana yhteisten 
standardien sisällölle;

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259: 2011.
3 CWA 16259:2011.
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yhteisten standardien sisällölle;

Or. it

Tarkistus 313
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN)* 
helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus voisi olla pohjana yhteisten 
standardien sisällölle;

14. toteaa, ettei itsesääntelyjärjestelyillä, 
kuten Euroopan standardoimisjärjestön 
(CEN)1 helmikuussa 2011 julkaisemalla 
CWA-sopimuksella, ole mitään todellisia 
vaikutuksia;

Or. de

Tarkistus 314
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN) 
helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus (CEN)2 voisi olla pohjana 
yhteisten standardien sisällölle;

14. panee merkille, että kaikki olemassa 
olevat itsesääntelyaloitteet olisi arvioitava 
ja ne voisivat olla pohjana yhteisten 
standardien sisällölle;

Or. it

Tarkistus 315
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN)* 
helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus voisi olla pohjana yhteisten 
standardien sisällölle;

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN)1

helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus voisi olla pohjana yhteisten 
standardien sisällölle mutta on liian 
epämääräinen taatakseen korkeatasoisen 
kuluttajansuojan kaikkialla unionissa;
kehottaa komissiota kehittämään 
sopimusta edelleen suositustensa pohjalta 
ja ottaen mukaan kaikki olennaiset 
sidosryhmät; 

Or. en

Tarkistus 316
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN) helmikuussa 
2011 julkaisema CWA-sopimus* voisi olla 
pohjana yhteisten standardien sisällölle;

14. katsoo, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN) helmikuussa 
2011 julkaisema CWA-sopimus2 voisi olla 
yksi tapa määrittää yhteisten standardien 
sisältö;

Or. cs

Tarkistus 317
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että Euroopan 14. panee merkille, että Euroopan 

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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standardoimisjärjestön (CEN)* 
helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus voisi olla pohjana yhteisten 
standardien sisällölle;

standardoimisjärjestön (CEN)1

helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus voisi olla pohjana yhteisten 
standardien sisällölle; panee kuitenkin 
merkille, että itsesääntely standardien 
avulla voi ainoastaan täydentää 
kansallisia lakeja;

Or. en

Tarkistus 318
Nora Berra

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN)* 
helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus voisi olla pohjana yhteisten 
standardien sisällölle;

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN)2

helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus voisi olla osana yhteisten 
standardien sisältöä;

Or. en

Tarkistus 319
Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN)3

helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus voisi olla pohjana yhteisten
standardien sisällölle;

14. panee merkille, että 
itsesääntelyaloitteet voivat edistää
yhteisten standardien sisällön 
määrittämistä; 

vahvistaa kantansa, jonka mukaan 
rahapelien kaltaisella arkaluonteisella 

                                                                                                                                                  
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
3 CWA 16259:2011.
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alalla toimialan itsesääntelyllä ei voida 
korvata kansallisia sääntelyjärjestelmiä 
vaan ainoastaan täydentää niitä;

Or. en

Tarkistus 320
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN)1

helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus voisi olla pohjana yhteisten 
standardien sisällölle;

14. panee merkille, että 
itsesääntelyaloitteet voivat edistää
yhteisten standardien sisällön 
määrittämistä; vahvistaa kantansa, jonka 
mukaan rahapelien kaltaisella 
arkaluonteisella alalla toimialan 
itsesääntelyllä ei voida korvata kansallisia 
sääntelyjärjestelmiä vaan ainoastaan 
täydentää niitä;

Or. en

Tarkistus 321
Phil Prendergast

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN)* 
helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus voisi olla pohjana yhteisten 
standardien sisällölle;

14. panee merkille, että Euroopan 
standardoimisjärjestön (CEN)2

helmikuussa 2011 julkaisema CWA-
sopimus voisi olla pohjana yhteisten 
standardien sisällölle; korostaa kuitenkin, 
että itsesääntelyyn perustuvien 
standardien kehittäminen tällä alalla on 

                                               
1 CWA 16259:2011.
2 CWA 16259:2011.
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sovellettaviin kansallisiin järjestelmiin ja 
toissijaisuusperiaatteeseen nähden 
edelleen alisteista;

Or. en

Tarkistus 322
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota harkitsemaan 
pakollisten, kolmannen osapuolen 
suorittamien henkilöllisyystarkastusten 
täytäntöön panemista alaikäisten tai 
väärää henkilöllisyyttä käyttävien 
henkilöiden sulkemiseksi pelien 
ulkopuolelle. Tässä yhteydessä voitaisiin 
muun muassa tarkastaa 
sosiaaliturvatunnus, pankkitilin tiedot tai 
jokin muu yksilöllinen tunniste. Tämän 
tunnistamisen pitäisi tapahtua ennen kuin 
mitään rahapelitoimintaa voidaan 
aloittaa;

Or. en

Tarkistus 323
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. pitää tarpeellisena sähköisesti 
välitettäviä rahapelejä koskevaa 
eurooppalaista sääntelyä, jolla pyritään 
yhdenmukaistamaan nykyisiä erilaisia 
kansallisia järjestelmiä, pitämällä 
painopisteenä Euroopan kansalaisten 



PE508.193v03-00 150/197 AM\933917FI.doc

FI

terveyden suojelua ja varmistamalla 
toiminnan korkeatasoinen avoimuus ja 
käyttäjien suojelu; pitää välttämättömänä 
sitä, että kyseiseen sääntelyyn sisältyy 
muiden muassa mainonnan rajoittaminen 
ja vastuullistaminen, käyttäjien 
henkilöllisyyden tehokkaiden 
rekisteröinti- ja tarkastusjärjestelmien 
käyttöönotto sekä rahansiirtojen 
valvonnan ja luotonannon rajoittamisen 
muodot;

Or. it

Tarkistus 324
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. pitää tarpeellisena taata sähköisesti 
välitettävissä rahapeleissä käytettävien 
ohjelmistojen entistä parempi turvallisuus 
ja katsoo, että on tarpeen toteuttaa EU:n 
yhteinen vähimmäissertifiointi, jotta 
voidaan taata samojen parametrien ja 
standardien toimeenpano;

Or. it

Tarkistus 325
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon sekä palveluntarjoajan 
että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, 

Poistetaan.
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myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan 
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, ja estetään 
harhaanjohtava mainonta;

(Tämä kohta siirretään ensimmäiseen 
lukuun.)

Or. en

Tarkistus 326
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon sekä palveluntarjoajan 
että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, 
myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan 
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien,
korkeatasoinen suojelu, ja estetään 
harhaanjohtava mainonta;

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon sekä palveluntarjoajan
että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, 
myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan 
pelaajien (erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien)
korkeatasoinen suojelu, sekä 
pakkotoimenpiteillä, joita jäsenvaltioiden 
on otettava käyttöön varmistaakseen 
pelaajien korkeatasoisen suojelun ja 
estääkseen harhaanjohtavan mainonnan
sekä kieltääkseen mainostamisen 
laittomilta toimijoilta;

Or. es

Tarkistus 327
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 15. katsoo, että sähköisesti välitettäviä 
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rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon sekä palveluntarjoajan 
että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet,
myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan 
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, ja estetään 
harhaanjohtava mainonta;

rahapelejä koskevissa komission 
seuraavissa suosituksissa olisi otettava 
huomioon sekä palveluntarjoajan että 
kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet ja 
sähköisesti välitettävien rahapelien 
laittoman tarjonnan torjunta, ja niihin 
olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan pelaajien, erityisesti lasten ja 
muiden haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu; pyytää lisäksi, että 
kyseisissä suosituksissa otettaisiin 
huomioon mainonnan rajoittaminen 
vastuullisiin ja harhaanjohtamattomiin 
muotoihin, joissa ilmaistaisiin vakavia 
seurauksia aiheuttavien sairauksien 
vaara, sekä luvattomien toimijoiden 
harjoittaman mainonnan ehdoton 
kieltäminen;

Or. it

Tarkistus 328
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon sekä palveluntarjoajan 
että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, 
myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan 
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, ja estetään 
harhaanjohtava mainonta;

15. katsoo, että sähköisesti välitettäviä 
rahapelejä koskevissa komission 
seuraavissa suosituksissa olisi otettava 
huomioon sekä palveluntarjoajan että 
kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet ja 
sähköisesti välitettävien rahapelien 
laittoman tarjonnan torjunta, ja niihin 
olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan pelaajien, erityisesti lasten ja 
muiden haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, luvattomien 
toimijoiden harjoittaman mainonnan 
ehdoton kieltäminen ja harhaanjohtavan 
mainonnan estäminen;

Or. it
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Tarkistus 329
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon sekä palveluntarjoajan 
että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, 
myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan 
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, ja estetään 
harhaanjohtava mainonta;

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon sekä palveluntarjoajan 
että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, 
myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan 
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu. Näihin 
standardeihin pitäisi myös sisältyä 
mainontarajoituksia, joilla varmistetaan 
esimerkiksi, että rahapelimainonta 
sisältää asiasisällöltään virheetöntä tietoa, 
ettei se houkuttele alaikäisiä pelaamaan 
rahapelejä, ettei sitä näytetä selkeästi 
alaikäisille tarkoitetuissa 
tiedotusvälineissä ja että se sisältää 
varoituksen ikärajasta;

Or. en

Tarkistus 330
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon sekä palveluntarjoajan 
että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, 
myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan 
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, ja estetään 

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa voidaan 
ottaa huomioon sekä palveluntarjoajan että 
kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, myös 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan 
kuluttajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, ja estetään 
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harhaanjohtava mainonta; harhaanjohtava ja liiallinen mainonta;

Or. en

Tarkistus 331
Mitro Repo

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon sekä palveluntarjoajan 
että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, 
myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, ja estetään 
harhaanjohtava mainonta;

15. katsoo, että sähköisesti välitettäviä 
rahapelejä koskevissa yhteisissä toimissa 
olisi otettava huomioon palveluntarjoajan 
velvollisuudet varmistaen pelaajien, 
erityisesti lasten ja muiden haavoittuvien 
ihmisryhmien, korkeatasoinen suojelu, ja 
estetään harhaanjohtava mainonta;

Or. en

Tarkistus 332
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon sekä palveluntarjoajan 
että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, 
myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan 
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, ja estetään 
harhaanjohtava mainonta;

15. painottaa, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
esitettävä ongelmapelaamisen tai 
patologisen pelaamisen osalta 
toimenpiteet, joilla varmistetaan pelaajien, 
erityisesti lasten ja muiden haavoittuvien 
ihmisryhmien, korkeatasoinen suojelu, ja 
estetään harhaanjohtava mainonta;

Or. cs
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Tarkistus 333
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon sekä palveluntarjoajan 
että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, 
myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, ja estetään 
harhaanjohtava mainonta;

15. katsoo, että tulevissa Euroopan 
komission suosituksissa sähköisesti 
välitettävien rahapelien alan 
kuluttajansuojan ja mainonnan yhteisistä 
standardeista olisi oltava mukana 
valvontatoimenpiteet, jotka 
jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
varmistaakseen pelaajien, erityisesti lasten 
ja muiden haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoisen suojelun, ja estääkseen 
harhaanjohtavan mainonnan sekä 
kieltääkseen laittomien operaattoreiden 
mainonnan;

Or. en

Tarkistus 334
Josef Weidenholzer

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon sekä palveluntarjoajan 
että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, 
myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan 
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, ja estetään 
harhaanjohtava mainonta;

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon kuluttajan oikeudet, 
myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan 
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, ja estetään 
mainonta;

Or. de
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Tarkistus 335
Phil Prendergast

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa olisi 
otettava huomioon sekä palveluntarjoajan 
että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, 
myös toimenpiteillä, joilla varmistetaan 
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, ja estetään 
harhaanjohtava mainonta;

15. katsoo, ettei sähköisesti välitettävien 
rahapelien yhteisissä standardeissa tarvitse 
heikentää nykyisiä säädöksiä 
jäsenvaltioiden tasolla, etenkään niiden 
toimenpiteiden osalta, joilla varmistetaan 
pelaajien, erityisesti lasten ja muiden 
haavoittuvien ihmisryhmien, 
korkeatasoinen suojelu, sekä estetään 
harhaanjohtava ja laiton mainonta;

Or. en

Tarkistus 336
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
suositukseensa, että rahapelioperaattorit 
pitäisi velvoittaa aktiivisesti 
mainostamaan mahdollisuuksia rajoittaa 
omaa pelaamista rekisteröitymisen 
yhteydessä sekä toistuvien tappioiden 
kohdalla; lisäksi pelitilien lukumäärä 
pitäisi rajata yhteen operaattoria kohti;

Or. en

Tarkistus 337
Olga Sehnalová



AM\933917FI.doc 157/197 PE508.193v03-00

FI

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. painottaa, että tietynlaisen 
mainonnan ja sen levittämiskeinojen 
rajoittaminen on ratkaisevan tärkeää alle 
18-vuotiaiden pelaamisen estämiseksi 
sekä ongelmapelaamisen ja patologisen 
pelaamisen lisääntymisen ehkäisemiseksi;

Or. cs

Tarkistus 338
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
suositukseensa vastuullisesta 
rahapelimainonnasta alaikäisille 
suunnatun, sähköisesti välitettäviä 
rahapelipalveluja koskevan mainonnan 
kiellon; etenkin sosiaalisessa mediassa;

Or. en

Tarkistus 339
Toine Manders

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kannustaa sähköisesti välitettävien 
rahapelipalveluiden tarjoajia 
ilmoittamaan selkeästi ja yksiselitteisesti 
rahapelien riskeistä kaikille käyttäjille;
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Or. en

Tarkistus 340
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa jäsenvaltioita ja toimijoita 
edistämään sähköisesti välitettäviin 
rahapeleihin liittyvän mainonnan 
vastuullisuutta; kehottaa komissiota 
edistämään hyvien käytäntöjen vaihtoa ja 
pohtimaan mahdollisuutta laatia alaa 
koskevat käytännesäännöt tai 
eurooppalaiset vähimmäissäännöt;

Or. fr

Tarkistus 341
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. suhtautuu myönteisesti komission 
aloitteeseen hyväksyä suositus 
vastuullisesta rahapelimainonnasta; 
kehottaa komissiota ottamaan huomioon, 
etteivät alaikäiset yleensä ole 
rahapelimainonnan kohderyhmä, koska 
laki kieltää heitä pelaamasta rahapelejä; 
suosittelee, ettei mainoksia saisi näyttää 
sellaisen sisällön yhteydessä, joka on 
nimenomaan suunnattu alaikäisille; 

Or. en
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Tarkistus 342
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. vaatii ottamaan käyttöön yhteiset 
sähköisesti välitettävien rahapelien 
mainontaa koskevat 
vähimmäisvaatimukset haavoittuvien 
kuluttajaryhmien suojelemiseksi;

Or. cs

Tarkistus 343
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. katsoo, että mainontaa on 
harjoitettava sosiaalisesti vastuullisella 
tavalla ja siinä on muun muassa 
esitettävä selkeät varoitukset patologisen 
pelaamisen seurauksista;

Or. cs

Tarkistus 344
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. kehottaa sisällyttämään tulevaan 
suositukseen vastuullisesta 
rahapelimainonnasta yhteiset 
vähimmäisstandardit, jotka takaavat 
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haavoittuvien kuluttajien riittävän 
suojelun säilyttäen kuitenkin 
rahapelioperaattoreiden mahdollisuuden 
sponsoroida kansainvälisiä 
urheilutapahtumia;

Or. en

Tarkistus 345
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
15 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 d. kehottaa komissiota tekemään 
yhteistyötä ongelmapelaamisen ja 
patologisen pelaamisen asiantuntijoiden 
kanssa ja tutkimaan mahdollisuuksia 
rajoittaa tietyntyyppistä mainontaa; 
katsoo, että harhaanjohtavan mainonnan, 
luottobonusten tai kysynnän lisäämisen jo 
rekisteröityneiden käyttäjien kautta 
kieltäminen auttaisi suojelemaan 
alaikäisiä ja muita haavoittuvia ryhmiä;

Or. cs

Tarkistus 346
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suosittaa yhdenmukaisia ja 
yleiseurooppalaisia yhteisiä standardeja 
sähköiselle tunnistamiselle ja rajat 
ylittäville sähköisille 
varmennuspalveluille; panee merkille, 
että erilaiset rekisteröintimenettelyt 
unionissa heikentävät säänneltyjen 

Poistetaan.
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toimijoiden asemaa ja ajavat kuluttajat 
laittomien toimijoiden käsiin; kehottaa 
tämän vuoksi virtaviivaistamaan ja 
tehostamaan rekisteröinti- ja 
tunnistamismenettelyitä;

Or. nl

Tarkistus 347
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suosittaa yhdenmukaisia ja 
yleiseurooppalaisia yhteisiä standardeja 
sähköiselle tunnistamiselle ja rajat 
ylittäville sähköisille 
varmennuspalveluille; panee merkille, 
että erilaiset rekisteröintimenettelyt 
unionissa heikentävät säänneltyjen 
toimijoiden asemaa ja ajavat kuluttajat 
laittomien toimijoiden käsiin; kehottaa 
tämän vuoksi virtaviivaistamaan ja 
tehostamaan rekisteröinti- ja 
tunnistamismenettelyitä;

Poistetaan.

(Tämä kohta siirretään kolmanteen 
lukuun.)

Or. en

Tarkistus 348
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suosittaa yhdenmukaisia ja 
yleiseurooppalaisia yhteisiä standardeja 
sähköiselle tunnistamiselle ja rajat 

16. suosittaa yhdenmukaisia ja 
yleiseurooppalaisia yhteisiä standardeja 
sähköiselle tunnistamiselle ja rajat 
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ylittäville sähköisille 
varmennuspalveluille; panee merkille, että 
erilaiset rekisteröintimenettelyt unionissa 
heikentävät säänneltyjen toimijoiden 
asemaa ja ajavat kuluttajat laittomien 
toimijoiden käsiin; kehottaa tämän vuoksi 
virtaviivaistamaan ja tehostamaan 
rekisteröinti- ja tunnistamismenettelyitä;

ylittäville sähköisille 
varmennuspalveluille; kehottaa tämän 
vuoksi virtaviivaistamaan ja tehostamaan 
rekisteröinti- ja tunnistamismenettelyitä;

Or. en

Tarkistus 349
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suosittaa yhdenmukaisia ja 
yleiseurooppalaisia yhteisiä standardeja
sähköiselle tunnistamiselle ja rajat 
ylittäville sähköisille 
varmennuspalveluille; panee merkille, 
että erilaiset rekisteröintimenettelyt 
unionissa heikentävät säänneltyjen 
toimijoiden asemaa ja ajavat kuluttajat 
laittomien toimijoiden käsiin; kehottaa 
tämän vuoksi virtaviivaistamaan ja 
tehostamaan rekisteröinti- ja 
tunnistamismenettelyitä;

16. suosittaa jäsenvaltioita vaihtamaan 
keskenään hyviä käytäntöjä, jotka 
koskevat sähköistä tunnistamista ja 
sähköisiä varmennuspalveluja sekä 
pakkotoimenpiteitä, kuten mustien 
listojen laatimista ja laittomille 
verkkosivustoille pääsyn estämistä, 
suojattujen ja jäljitettävien 
maksuratkaisujen määrittämistä sekä 
rahansiirtojen estämistä, sen 
varmistamiseksi, etteivät kuluttajat joudu
laittomien toimijoiden käsiin; kehottaa 
tämän vuoksi jäsenvaltioita
virtaviivaistamaan ja tehostamaan 
rekisteröinti- ja tunnistamismenettelyitä;

Or. es

Tarkistus 350
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suosittaa yhdenmukaisia ja 
yleiseurooppalaisia yhteisiä standardeja 
sähköiselle tunnistamiselle ja rajat 
ylittäville sähköisille 
varmennuspalveluille; panee merkille, 
että erilaiset rekisteröintimenettelyt 
unionissa heikentävät säänneltyjen 
toimijoiden asemaa ja ajavat kuluttajat 
laittomien toimijoiden käsiin; kehottaa 
tämän vuoksi virtaviivaistamaan ja 
tehostamaan rekisteröinti- ja 
tunnistamismenettelyitä;

16. suosittaa jäsenvaltioita vaihtamaan 
keskenään parhaita käytäntöjä 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä 
varmennuspalveluista sekä ryhtymään 
toimenpiteisiin, kuten laatimaan mustia 
listoja, estämään pääsyn laittomien 
toimijoiden verkkosivustoille, 
määrittelemään turvallisia ja 
jäljitettävissä olevia maksuja koskevat 
ratkaisut sekä rahansiirtojen 
estämiskeinot, jotta voidaan taata, että 
kuluttajat eivät joudu laittomien 
toimijoiden käsiin;

Or. pt

Tarkistus 351
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suosittaa yhdenmukaisia ja 
yleiseurooppalaisia yhteisiä standardeja 
sähköiselle tunnistamiselle ja rajat 
ylittäville sähköisille varmennuspalveluille; 
panee merkille, että erilaiset 
rekisteröintimenettelyt unionissa 
heikentävät säänneltyjen toimijoiden 
asemaa ja ajavat kuluttajat laittomien 
toimijoiden käsiin; kehottaa tämän vuoksi 
virtaviivaistamaan ja tehostamaan 
rekisteröinti- ja tunnistamismenettelyitä;

16. suosittaa yhdenmukaisia ja 
yleiseurooppalaisia yhteisiä standardeja 
pelaajien sähköiselle tunnistamiselle ja 
sähköisille varmennuspalveluille; kehottaa 
tämän vuoksi virtaviivaistamaan ja 
tehostamaan rekisteröinti- ja 
tunnistamismenettelyitä torjumalla 
samanaikaisesti sitä, että kuluttajille 
koituisi liiallisia byrokraattisia rasitteita, 
jotka voivat tehdä laittomien 
operaattoreiden tarjoamista palveluista 
houkuttelevampia;

Or. it

Tarkistus 352
Jürgen Creutzmann
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Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suosittaa yhdenmukaisia ja 
yleiseurooppalaisia yhteisiä standardeja
sähköiselle tunnistamiselle ja rajat 
ylittäville sähköisille 
varmennuspalveluille; panee merkille, että 
erilaiset rekisteröintimenettelyt unionissa 
heikentävät säänneltyjen toimijoiden 
asemaa ja ajavat kuluttajat laittomien 
toimijoiden käsiin; kehottaa tämän vuoksi 
virtaviivaistamaan ja tehostamaan 
rekisteröinti- ja tunnistamismenettelyitä;

16. suosittaa yhdenmukaisia ja 
yleiseurooppalaisia yhteisiä 
turvastandardeja sähköiselle 
tunnistamiselle ja rajat ylittäville 
sähköisille varmennuspalveluille; panee 
merkille, että erilaiset 
rekisteröintimenettelyt unionissa 
aiheuttavat hallinnollista rasitusta 
säännellyille toimijoille ja toimivat 
pelotteena kuluttajille; suhtautuu 
myönteisesti komission ehdotukseen 
sähköistä tunnistamista ja 
henkilöllisyyden todentamista koskevasta 
direktiivistä, joka mahdollistaa olemassa 
olevien kansallisten sähköisen 
tunnistamisen järjestelmien 
yhteentoimivuuden;

Or. en

Tarkistus 353
Mitro Repo

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suosittaa yhdenmukaisia ja 
yleiseurooppalaisia yhteisiä standardeja 
sähköiselle tunnistamiselle ja rajat 
ylittäville sähköisille 
varmennuspalveluille; panee merkille, 
että erilaiset rekisteröintimenettelyt 
unionissa heikentävät säänneltyjen 
toimijoiden asemaa ja ajavat kuluttajat 
laittomien toimijoiden käsiin; kehottaa 
tämän vuoksi virtaviivaistamaan ja 
tehostamaan rekisteröinti- ja 
tunnistamismenettelyitä;

16. suosittaa sähköisen tunnistamisen ja 
sähköisten varmennuspalvelujen 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa
jäsenvaltioita virtaviivaistamaan ja 
tehostamaan rekisteröinti- ja 
tunnistamismenettelyitä;
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Or. en

Tarkistus 354
Nora Berra, Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suosittaa yhdenmukaisia ja 
yleiseurooppalaisia yhteisiä standardeja 
sähköiselle tunnistamiselle ja rajat 
ylittäville sähköisille 
varmennuspalveluille; panee merkille, että 
erilaiset rekisteröintimenettelyt unionissa 
heikentävät säänneltyjen toimijoiden 
asemaa ja ajavat kuluttajat laittomien 
toimijoiden käsiin; kehottaa tämän vuoksi 
virtaviivaistamaan ja tehostamaan 
rekisteröinti- ja tunnistamismenettelyitä;

16. suosittaa EU:n yhteisiä standardeja 
sähköiselle tunnistamiselle ja rajat 
ylittäville sähköisille varmennuspalveluille 
sekä valvontatoimenpiteille, kuten 
mustien listojen laatimiselle ja laittomien 
verkkosivustojen sulkemiselle, turvallisten 
ja jäljitettävien maksuratkaisujen 
määrittämiselle ja tilisiirtojen 
estotoimenpiteille, sen varmistamiseksi, 
etteivät kuluttajat voi joutua laittomien 
toimijoiden käsiin; kehottaa tämän vuoksi 
jäsenvaltioita virtaviivaistamaan ja 
tehostamaan rekisteröinti- ja 
tunnistamismenettelyitä etenkin 
tunnistamattomien käyttäjien ja 
alaikäisten pelaajien estämiseksi 
käyttämästä sähköisesti välitettäviä 
rahapelituotteita;

Or. en

Tarkistus 355
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suosittaa yhdenmukaisia ja 
yleiseurooppalaisia yhteisiä standardeja 
sähköiselle tunnistamiselle ja rajat 
ylittäville sähköisille 
varmennuspalveluille; panee merkille, 

16. suosittaa sähköisen tunnistamisen ja 
sähköisten varmennuspalvelujen 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
jäsenvaltioiden välillä; sekä sellaisten 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa, jotka 
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että erilaiset rekisteröintimenettelyt 
unionissa heikentävät säänneltyjen 
toimijoiden asemaa ja ajavat kuluttajat 
laittomien toimijoiden käsiin; kehottaa 
tämän vuoksi virtaviivaistamaan ja 
tehostamaan rekisteröinti- ja 
tunnistamismenettelyitä;

koskevat valvontatoimenpiteitä, kuten 
mustien listojen laatimista ja laittomien 
verkkosivustojen sulkemista, turvallisten 
ja jäljitettävien maksuratkaisujen 
määrittämistä ja tilisiirtojen 
estotoimenpiteitä, sen varmistamiseksi, 
etteivät kuluttajat voi joutua laittomien 
toimijoiden käsiin, kehottaa tämän vuoksi 
jäsenvaltioita virtaviivaistamaan ja 
tehostamaan rekisteröinti- ja 
tunnistamismenettelyitä;

Or. en

Tarkistus 356
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. vaatii, että asiakaspalvelua on aina 
saatavilla pelaajan äidinkielellä ja että 
tekstit laatii kyseisen kielen syntyperäinen 
puhuja;

Or. cs

Tarkistus 357
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että rahapelipalveluiden 
asiantuntijaryhmän pitäisi ponnistella 
erityisesti alaikäisten suojelemiseksi ja 
rajoittaa heidän pääsyään 
rahapeliverkkosivustoille;

Or. en
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Tarkistus 358
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että 
kuluttajansuojatoimenpiteitä, joita 
sovelletaan ainoastaan laillisiin 
operaattoreihin ja niiden kuluttajiin, 
pitäisi tukea yhdistelmällä 
ennaltaehkäiseviä ja reagoivia 
valvontatoimenpiteitä, jotta vähennetään 
kansalaisten yhteyksiä luvattomiin 
operaattoreihin; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan vaihtoehtoa, jossa 
luodaan oikeudellisesti sitova väline, jolla 
EU:ssa olevat pankit, luottokorttiyhtiöt ja 
muut maksujärjestelmän toimijat 
velvoitetaan estämään kansallisten 
valkoisten listojen perusteella tilisiirrot 
asiakkaidensa ja sellaisten 
rahapelioperaattoreiden välillä, joilla ei 
ole rahapelilupaa lainkäyttöalueella, jolla 
ne toimivat, mutta niin, että laillisia 
siirtoja ei estetä; 

Or. en

Tarkistus 359
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
lisätoimia estääkseen laittomia rahapelien 
tarjoajia tarjoamasta palvelujaan 
internetissä, esimerkiksi siten, että 
laaditaan musta lista laittomista 
rahapelien tuottajista, jotta pankkeja ja 
luottokorttiyhtiöitä kielletään 
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hyväksymästä minkäänlaisia toimia 
niiden asiakkaiden ja laittomien 
rahapelien tuottajien välillä;

Or. en

Tarkistus 360
Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. painottaa tarvetta panna täytäntöön 
tiukat ja luotettavat iän ja 
henkilöllisyyden todentamismenetelmät 
sekä tiukat tappiorajat, jotka pelaaja itse 
asettaa ennen pelaamista; korostaa 
vahvojen tunnistusmenettelyjen 
merkitystä erityisesti alaikäisten ja 
muiden haavoittuvien henkilöiden 
estämiseksi käyttämästä sähköisesti 
välitettäviä rahapelituotteita;

Or. en

Tarkistus 361
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. painottaa rahapeleistä saatavan 
rahoituksen merkitystä yleisen edun 
mukaisille kohteille, kehottaa 
tunnustamaan arpajaispelien 
erityispiirteet ja merkittävät 
yhteiskunnalliset panokset ja ottamaan ne 
huomioon mahdollisessa EU:n tason 
koordinoidussa lähestymistavassa;
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Or. en

Tarkistus 362
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. suosittaa, että jokaisessa 
jäsenvaltiossa toteutetun arvioinnin 
jälkeen vaarallisia pelimuotoja joko 
säännellään tiukasti tai ne kielletään;

Or. es

Tarkistus 363
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. pitää tarpeellisena toimenpidettä, 
jolla lähennetään rahapeleihin liittyviä 
verojärjestelmiä ja estetään se, että 
suhteettomat veroedut edistävät 
sähköisesti välitettävien rahapelien 
leviämistä ja keskittymistä;

Or. it

Tarkistus 364
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. pitää tarpeellisena toimenpidettä, 
jolla lähennetään rahapeleihin liittyviä 
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verojärjestelmiä ja estetään se, että 
suhteettomat veroedut edistävät 
sähköisesti välitettävien rahapelien 
leviämistä ja keskittymistä;

Or. it

Tarkistus 365
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. suhtautuu myönteisesti 
rahanpesudirektiivin soveltamisalan 
laajentamiseen siten, että se nimenomaan 
kattaa kaikki riskilähtöiseen 
lähestymistapaan perustuvat rahapelien 
muodot; kehottaa komissiota 
varmistamaan säädösten johdonmukaisen 
soveltamisen kaikkialla Euroopan 
unionissa, ottaen huomioon tarpeen 
arvioida riskejä tosiasioiden pohjalta;

Or. en

Tarkistus 366
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. vaatii jokaisen jäsenvaltion tasolla 
toteutetun arvioinnin jälkeen rahapelien 
vaarallisten muotojen tiukkaa sääntelyä 
tai kieltämistä;

Or. en
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Tarkistus 367
Patricia van der Kammen

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että sähköisesti välitettävät 
rahapelit eivät perustu käteiseen rahaan 
ja että lisää suojatoimenpiteitä 
rahanpesua vastaan on saatavilla 
rahoituspalveluiden tarjoajien 
perustamista ja lupamenettelyjä 
koskevasta EU:n sääntelykehyksestä, 
koska ne ovat riippuvaisia kolmansien 
osapuolien tarjoamista 
rahoituspalveluista;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 368
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että sähköisesti välitettävät 
rahapelit eivät perustu käteiseen rahaan 
ja että lisää suojatoimenpiteitä 
rahanpesua vastaan on saatavilla 
rahoituspalveluiden tarjoajien 
perustamista ja lupamenettelyjä 
koskevasta EU:n sääntelykehyksestä, 
koska ne ovat riippuvaisia kolmansien 
osapuolien tarjoamista 
rahoituspalveluista;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 369
Sirpa Pietikäinen
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että sähköisesti välitettävät 
rahapelit eivät perustu käteiseen rahaan ja 
että lisää suojatoimenpiteitä rahanpesua 
vastaan on saatavilla rahoituspalveluiden 
tarjoajien perustamista ja lupamenettelyjä 
koskevasta EU:n sääntelykehyksestä, 
koska ne ovat riippuvaisia kolmansien 
osapuolien tarjoamista rahoituspalveluista;

17. korostaa, että sähköisesti välitettävät 
rahapelit eivät perustu käteiseen rahaan ja 
että lisää suojatoimenpiteitä rahanpesua 
vastaan tarvitaan, koska ne ovat 
riippuvaisia kolmansien osapuolien 
tarjoamista rahoituspalveluista; panee 
merkille komission ehdotukset 
lainsäädännöstä, jolla vahvistetaan 
edelleen EU:n rahanpesun vastaisia 
suojakeinoja;

Or. en

Tarkistus 370
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että sähköisesti välitettävät 
rahapelit eivät perustu käteiseen rahaan ja 
että lisää suojatoimenpiteitä rahanpesua 
vastaan on saatavilla rahoituspalveluiden 
tarjoajien perustamista ja lupamenettelyjä 
koskevasta EU:n sääntelykehyksestä, 
koska ne ovat riippuvaisia kolmansien 
osapuolien tarjoamista rahoituspalveluista;

17. huomauttaa, että sähköisesti 
välitettävät rahapelit eivät perustu 
käteiseen rahaan ja että lisää 
suojatoimenpiteitä rahanpesua vastaan on 
saatavilla rahoituspalveluiden tarjoajien 
perustamista ja lupamenettelyjä koskevasta 
EU:n sääntelykehyksestä, koska ne ovat 
riippuvaisia kolmansien osapuolien 
tarjoamista rahoituspalveluista;

Or. en

Tarkistus 371
Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että sähköisesti välitettävät 
rahapelit eivät perustu käteiseen rahaan ja 
että lisää suojatoimenpiteitä rahanpesua 
vastaan on saatavilla rahoituspalveluiden 
tarjoajien perustamista ja lupamenettelyjä 
koskevasta EU:n sääntelykehyksestä, 
koska ne ovat riippuvaisia kolmansien 
osapuolien tarjoamista 
rahoituspalveluista;

17. korostaa, että sähköisesti välitettävät 
rahapelit synnyttävät huomattavan 
rahanpesun riskin. Ehkäistäkseen ja 
torjuakseen petoksia ja rikollista 
toimintaa jäsenvaltioiden on edistettävä 
kansainvälistä yhteistyötä ja koordinointia 
rahapelitoiminnasta vastaavien 
kansallisten viranomaisten, kansallisten 
poliisiviranomaisten ja sääntöjen 
noudattamista valvovien kansallisten 
viranomaisten välillä;

Or. en

Tarkistus 372
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että sähköisesti välitettävät 
rahapelit eivät perustu käteiseen rahaan 
ja että lisää suojatoimenpiteitä 
rahanpesua vastaan on saatavilla 
rahoituspalveluiden tarjoajien 
perustamista ja lupamenettelyjä 
koskevasta EU:n sääntelykehyksestä, 
koska ne ovat riippuvaisia kolmansien 
osapuolien tarjoamista 
rahoituspalveluista;

17. panee merkille, että unionin tasolla 
tarvitaan riittäviä toimenpiteitä 
sähköisesti välitettävien rahapelien kautta 
tapahtuvan rahanpesun torjumiseksi, 
kannattaa tältä osin sähköisesti 
välitettävien rahapelien sisällyttämistä 
tulevan rahanpesua EU:ssa koskevan 
oikeudellisen kehyksen soveltamisalaan1; 
panee merkille avoimuuden merkityksen 
sähköisesti välitettävien rahapelien alalla 
ja kehottaa tältä osin komissiota 
tutkimaan sähköisesti välitettävien 
rahapelien järjestäjien taloudellista 
aktiviteettia koskevan pakollisen 
vuosittaisen raportoinnin mahdollisuutta;

Or. en

                                               
1 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin ja terrorismin rahoitukseen (COM(2013)0045). 
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Tarkistus 373
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että sähköisesti välitettävät 
rahapelit eivät perustu käteiseen rahaan ja 
että lisää suojatoimenpiteitä rahanpesua 
vastaan on saatavilla rahoituspalveluiden 
tarjoajien perustamista ja lupamenettelyjä 
koskevasta EU:n sääntelykehyksestä, 
koska ne ovat riippuvaisia kolmansien 
osapuolien tarjoamista 
rahoituspalveluista;

17. korostaa, että sähköisesti välitettävät 
rahapelit eivät perustu kuluttajan / kortin 
fyysiseen läsnäoloon ja että siten lisää 
suojatoimenpiteitä rahanpesua vastaan on 
oltava saatavilla palveluntarjoajien 
menettelyissä, kuten luotettavassa 
sähköisessä tunnistamisessa 
rekisteröintivaiheessa;

Or. en

Tarkistus 374
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. huomauttaa, että sähköisesti 
välitettävien rahapelien merkittävä 
liikevaihto on järjestäytyneen 
rikollisuuden kannalta houkuttelevaa ja 
altista rikoksille kuten petokselle ja 
rahanpesulle; korostaa, että sopupelit, 
korruptio ja laiton vedonlyönti ovat 
yleismaailmallinen ongelma ja että niiden 
torjunta rikosoikeudellisin keinoin ja 
niihin liittyvät oikeustoimet on 
toteutettava johdonmukaisesti ja 
valtioiden rajat ylittävästi;

Or. de
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Tarkistus 375
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. korostaa, että luotettavat 
rekisteröinti- ja yksiselitteiset 
todentamisjärjestelyt ovat keskeisiä 
välineitä, joilla voidaan ehkäistä 
sähköisesti välitettävien rahapelien 
väärinkäyttöä, kuten rahanpesua; 
henkilöllisyyden todentamisessa voidaan 
hyödyntää jo olemassa olevia ja kehittyviä 
verkkorakenteita, kuten pankki- ja 
luottokorttien verkossa tapahtuvan 
todentamisen järjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 376
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa toimivaltaisia kansallisia 
viranomaisia varmistamaan, että kaikista 
tilisiirroista, joiden epäillään 
mahdollisesti liittyvän rahanpesuun tai 
muuhun rikolliseen toimintaan, 
ilmoitetaan kolmannen 
rahanpesudirektiivin (2005/60/EY) 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 377
Ashley Fox
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Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen 
laajentaa rahanpesudirektiivin1

säännösten soveltamisalaa siten, että se 
kattaa kaikki rahapelien muodot; panee 
merkille, että kaikkien arvioiden 
sähköisesti välitettävien rahapelien 
riskistä olisi perustuttava näytön 
objektiiviseen arviointiin;

Or. en

Tarkistus 378
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen ulottaa rahanpesua koskeva 
direktiivi rahapeleihin tehokkaamman 
Euroopan laajuisen lähestymistavan 
varmistamiseksi tämän rikollisen ilmiön 
torjunnassa;

Or. it

Tarkistus 379
Sergio Gaetano Cofferati

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

                                               
1 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin ja terrorismin rahoitukseen (COM(2013)0045 lopullinen).
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. katsoo, että sähköisesti välitettävät 
rahapelit merkitsevät vaarallista 
rahanpesumahdollisuutta ja pitää tämän 
vuoksi tarpeellisena rahoitusjärjestelmän 
käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin annetun 
direktiivin soveltamisalan ulottamista 
kaikkiin rahapelimuotoihin, mukaan 
lukien sähköisesti välitettävät rahapelit;

Or. it

Tarkistus 380
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. katsoo, että sähköisesti välitettävät 
rahapelit merkitsevät vaarallista 
rahanpesumahdollisuutta ja pitää tämän 
vuoksi tarpeellisena rahoitusjärjestelmän 
käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin annetun 
direktiivin soveltamisalan ulottamista 
kaikkiin rahapelimuotoihin, mukaan 
lukien sähköisesti välitettävät rahapelit;

Or. it

Tarkistus 381
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. korostaa, että on ehdottoman 
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välttämätöntä estää pelaajia luomasta 
useampi kuin yksi pelitili yhtiötä kohti;

Or. en

Tarkistus 382
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmää 
laatimaan koordinoituja toimenpiteitä ja 
strategioita sekä vaihtamaan hyviä 
käytäntöjä järjestäytyneen rikollisuuden 
sähköisesti välitettävien rahapelien alalle 
soluttautumisen tutkimiseksi ja 
torjumiseksi tehokkaasti;

Or. it

Tarkistus 383
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
17 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 c. vaatii, että rekisteröintiprosessin on 
sisällettävä pakollisena piirteenä, jonka 
pelaaja asettaa ja määrittää, tappioiden 
enimmäisrajat tietylle ajanjaksolle; 
vähimmäistasolla tämän piirteen on 
oltava mukana lyhytkestoisissa peleissä;

Or. en

Tarkistus 384
Sirpa Pietikäinen
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Päätöslauselmaesitys
17 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 d. katsoo, että kaikkien EU:n alueella 
toimivien sähköisesti välitettäviä 
rahapelejä järjestävien yhtiöiden on 
oltava rekisteröityjä laillisina 
kokonaisuuksina EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 385
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
17 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 e. painottaa, että kaikkien 
jäsenvaltioiden on määritettävä ja 
nimettävä vastuullinen viranomainen, 
joka vastaa sähköisesti välitettävien 
rahapelien valvonnasta; viranomaisella 
on myös lupa puuttua asiaan, mikäli esiin 
tulee epäilyttävää sähköisesti välitettävää 
rahapelitoimintaa; rahapeliyhtiöitä pitäisi 
myös vaatia ilmoittamaan viranomaiselle 
mahdollisesta epäilyttävästä 
rahapelitoiminnasta;

Or. en

Tarkistus 386
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
17 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 f. painottaa kansallisten ja EU:n 
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viranomaisten tiiviin yhteistyön tarvetta 
rikollisen toiminnan ja 
ongelmapelaamisen ehkäisemisessä;

Or. en

Tarkistus 387
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että sopupelien torjunta vaatii 
lisää tehokasta yhteistyötä hallintoelinten, 
lainvalvontaviranomaisten, urheilualan, 
rahapelioperaattorien ja rahapelien 
sääntelijöiden välillä, sillä sopupelit ovat 
luonteeltaan kansainvälinen ilmiö;

18. korostaa, että sopupelien torjunta vaatii 
lisää tehokasta yhteistyötä kaikkien 
sidosryhmien, kuten hallintoelinten, 
lainvalvontaviranomaisten, urheilualan, 
rahapelioperaattorien, rahapelien 
sääntelijöiden, urheilijoiden ja 
kannattajien välillä, sillä sopupelit ovat 
luonteeltaan kansainvälinen ilmiö;

Or. en

Tarkistus 388
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että sopupelien torjunta vaatii 
lisää tehokasta yhteistyötä hallintoelinten, 
lainvalvontaviranomaisten, urheilualan, 
rahapelioperaattorien ja rahapelien 
sääntelijöiden välillä, sillä sopupelit ovat 
luonteeltaan kansainvälinen ilmiö;

18. korostaa, että sopupelien torjunta vaatii 
lisää tehokasta yhteistyötä hallintoelinten, 
lainvalvontaviranomaisten, urheilualan, 
rahapelioperaattorien ja rahapelien 
sääntelijöiden välillä, sillä sopupelit ovat 
luonteeltaan kansainvälinen ilmiö, 
erityisesti on varmistettava, että ne 
rahapelien järjestäjät tunnistetaan ja 
pysäytetään, jotka harjoittavat laitonta 
toimintaa, kuten sopupelejä tai lähinnä 
alaikäisten kilpailuja koskevaa 
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vedonlyöntiä;

Or. de

Tarkistus 389
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että sopupelien torjunta vaatii 
lisää tehokasta yhteistyötä hallintoelinten, 
lainvalvontaviranomaisten, urheilualan, 
rahapelioperaattorien ja rahapelien 
sääntelijöiden välillä, sillä sopupelit ovat 
luonteeltaan kansainvälinen ilmiö;

18. korostaa, että sopupelien torjunta vaatii 
lisää tehokasta yhteistyötä hallintoelinten, 
lainvalvontaviranomaisten, urheilualan, 
rahapelioperaattorien ja rahapelien 
sääntelijöiden välillä, sillä sopupelit ovat 
luonteeltaan kansainvälinen ilmiö;

muistuttaa, että urheilijoiden ja heidän 
lähipiirinsä vedonlyönti heidän omista 
urheilutapahtumistaan on kiellettävä 
jyrkästi;

Or. fr

Tarkistus 390
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että sopupelejä on 
torjuttava tiukalla lainvalvonnalla, muun 
muassa määrittelemällä sopupelit 
rikokseksi jäsenvaltioiden 
lainkäyttöalueilla, sekä tehostamalla 
yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten, 
Europolin ja Interpolin välillä;

Or. en
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Tarkistus 391
Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että sopupelien ja muun 
urheiluun liittyvän rikollisen ja petollisen 
toiminnan tehokkaaseen torjumiseen 
vaadittavat toimet keskittyvät urheilun 
kaikkia sidosryhmiä koskevaan 
lainvalvontaan, koulutukseen ja 
ennaltaehkäisyyn sekä urheilujärjestöjen 
parempaan hallinnointiin;

Or. en

Tarkistus 392
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. panee merkille, että sopupelejä 
esiintyy rahapelimarkkinoilla sekä 
verkossa että sen ulkopuolella; korostaa, 
että suurimmassa osassa tapauksia 
sähköisesti välitettävään vedonlyöntiin 
liittyviä sopupelejä järjestävät 
rahapelioperaattorit sääntelemättömillä 
markkinoilla EU:n ulkopuolella; 

Or. en

Tarkistus 393
Sabine Verheyen
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Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. suosittaa jäsenvaltioille, että 
rahapelituloista määrättäisiin 
urheilujärjestöille jaettavaksi tietty 
vähimmäisosuus, jolla varmistettaisiin 
ruohonjuuritason urheilun kestävä ja 
urheilulajien kesken tasapainoinen 
rahoitus;

Or. de

Tarkistus 394
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. vaatii, että suorista 
urheilutapahtumista harjoitettavat 
vedonlyönnit, joissa voidaan – online-
yhteydessä ja nimettömänä – veikata 
vaihtuvia lukuja ja tapahtumia ja jotka 
ovat sen tähden erittäin 
manipulaatioalttiita, kielletään;

Or. de

Tarkistus 395
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa kaikkia urheilun 
hallintoelimiä sitoutumaan hyvään 
hallintotapaan, jotta vähennetään 
sopupelien uhreiksi joutumisen 
todennäköisyyttä;
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Or. en

Tarkistus 396
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. painottaa ennaltaehkäisyn keskeistä 
merkitystä sopupelien yhteydessä, 
erityisesti merkitystä, joka on urheilun 
toimijoiden (urheilijoiden, tuomareiden, 
toimitsijoiden, henkilökunnan ja heidän 
lähipiirinsä) valistamisella sopupelien 
riskeistä; suhtautuu tässä yhteydessä 
myönteisesti komission vuoden 2012 
valmistelutoimeen, jossa tuetaan 
kansainvälisiä koulutushankkeita 
sopupelien torjumiseksi; 

Or. en

Tarkistus 397
Nora Berra, Sophie Auconie, Marc Tarabella, Toine Manders

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että laillisen yhteyden 
aikaansaaminen urheilutapahtumien 
järjestäjien ja sähköisesti välitettävien 
rahapelien järjestäjien välille, 
tarkoituksena valvoa eettisesti ja 
taloudellisesti urheilutapahtumia 
koskevaa vedonlyöntiä, auttaa 
vahvistamaan urheilun rehellisyyttä;

Or. en
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Tarkistus 398
Ivo Belet, Piotr Borys

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. pitää valitettavana, että useimmissa 
jäsenvaltioissa urheiluala hyötyy 
kaupallisesta vedonlyönnistä 
taloudellisesti vain vähän, vaikka se on 
sähköisesti välitettävän vedonlyönnin 
keskeinen kohde; kehottaa komissiota 
käynnistämään aloitteen 
urheilukilpailujen järjestäjien 
omistusoikeuksien tunnustamiseksi, jotta 
urheilujärjestöille taataan kohtuullinen 
taloudellinen hyöty; suosittaa, että 
urheiluvedonlyöntituloista määrättäisiin 
urheilujärjestöille jaettavaksi tietty 
vähimmäisosuus, jolla varmistettaisiin 
ruohonjuuritason urheilun kestävä 
rahoitus ja eri urheilulajien välinen 
solidaarisuus;

Or. en

Tarkistus 399
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa jäsenvaltioita ja 
urheiluliittoja tiedottamaan kuluttajille, 
amatööri- ja ammattilaisurheilijoille sekä 
valistamaan heitä riittävästi urheilun 
rehellisyydestä; on tyytyväinen siihen, että 
komissio aikoo edistää sopupelien 
torjuntaa koskevien hyvien käytäntöjen 
vaihtoa; muistuttaa, että tässä asiassa on 
saatava aikaan huomattavaa edistystä;
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Or. fr

Tarkistus 400
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. on sitä mieltä, että jäsenvaltioiden 
on tehtävä tehokasta oikeudellista 
yhteistyötä, joka mahdollistaa yhteisen 
toiminnan Euroopan unionissa, ja katsoo, 
että tämän yhteistyön tuloksena on 
kiireellisesti perustettava virasto, jonka 
tehtävänä on torjua kansainvälisesti 
urheilun rehellisyyteen ja urheilun 
rahoituksen sääntelyyn kohdistuvia 
vahingollisia vaikutuksia;

Or. fr

Tarkistus 401
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. korostaa, että alhaalta ylöspäin 
suuntautuvan lähestymistavan, joka 
muodostuu vuoropuhelusta urheilijoiden, 
heidän liittojensa, urheilujärjestöjen ja 
kannattajien kanssa käytännesääntöjen 
käyttöön ottamiseksi, sopupelien vastaisen 
koulutuksen edistämiseksi ja asiaa 
koskevan tietoisuuden lisäämiseksi, on 
täydennettävä sopupelien ehkäisemistä 
koskevaa, lainvalvontaan perustuvaa 
lähestymistapaa;

Or. en
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Tarkistus 402
Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. katsoo, että pyrkimysten torjua 
urheilujärjestöjen osallistumista 
sopupelien ja rahanpesun kaltaiseen 
korruptioon käytännesääntöjen avulla on 
koskettava kaikkia sidosryhmiä 
(toimitsijoita, omistajia, managereita, 
agentteja, pelaajia, tuomareita ja 
kannattajia) ja kaikkia järjestöjä (seuroja, 
liigoja, liittoja jne.);

Or. en

Tarkistus 403
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. katsoo, että 
urheiluvedonlyöntipalvelujen tarjoaminen 
on urheilukilpailujen kaupallisen 
hyödyntämisen muoto; suosittaa, että 
jäsenvaltiot kehittävät malleja 
kaikentasoista ammatti- ja 
amatööriurheilua hyödyttävän 
kohtuullisen tuoton turvaamiseksi 
rahapelitoiminnasta saatavista tuloista 
mutta myös keinona vahvistaa 
vedonlyöntiin liittyvien sopupelien 
torjumista;

Or. en
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Tarkistus 404
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. korostaa, että hallinnon 
parantaminen vahvistaa sekä urheilun 
että yksittäisten urheilijoiden kykyä torjua 
korruptiota ja petollista toimintaa; hyvän 
hallintotavan, rahoituksen ja toiminnan 
avoimuuden sekä tilintekovelvollisuuden 
ja sidosryhmien osallistumisen 
perusperiaatteiden noudattaminen on 
ratkaisevan tärkeää; korostaa, että 
sopupelien ja muun urheiluun liittyvän 
rikollisen ja petollisen toiminnan 
tehokkaaseen torjumiseen vaadittavissa 
toimissa on otettava huomioon 
lainvalvonta, koulutus, joka koskee 
vedonlyöntiin liittyvien sopupelien riskejä, 
sekä urheilujärjestöjen parempi 
hallinnointi, ja niihin on otettava mukaan 
kaikki sidosryhmät;

Or. en

Tarkistus 405
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
urheilukorruption entistä tärkeämpään 
asemaan tehokkaan lainvalvonnan 
kannalta;

Or. en
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Tarkistus 406
Ivo Belet, Piotr Borys

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. kehottaa urheiluliittoja ja 
rahapelioperaattoreita sisällyttämään 
käytännesääntöihin kiellon, joka koskee 
vedon lyömistä pelien tai tapahtumien 
niin kutsutuista kielteisistä tapahtumista, 
kuten keltaisista korteista ja 
rangaistuspotkuista;

Or. en

Tarkistus 407
Nora Berra, Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. korostaa Euroopan unionin tuen 
merkitystä Euroopan neuvostossa 
meneillään olevalle työlle, jonka 
tavoitteena on neuvotella kansainvälinen 
yleissopimus urheilun rehellisyyden 
suojelemisesta ja edistämisestä, ja 
kehottaa Euroopan komissiota 
ehdottamaan yhdenmukaista rikokseksi 
luokiteltavan urheilupetoksen 
määritelmää, joka pitäisi sisällyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 408
Jean-Luc Bennahmias
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Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
säädettävä tämä petos rangaistavaksi, 
jotta vedonlyöntien ja urheilutulosten 
manipuloinnista voidaan määrätä 
tehokkaita seuraamuksia;

Or. fr

Tarkistus 409
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. muistuttaa, että sähköisesti 
välitettävien pelien markkinoiden 
kasvaminen ei saa johtaa siihen, että 
urheilun rahoitukseen suunnattavat 
rahapeleistä saatavat tulot vähenevät; 
katsoo, että on tarkasteltava 
rahoitusvaihtoehtoja, joihin 
urheiluvedonlyöntioperaattorit 
osallistuvat; kehottaa etsimään 
tasapainoisia ratkaisuja, joista hyötyvät 
sekä operaattorit että urheiluala; 

Or. fr

Tarkistus 410
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. painottaa tarvetta tarkastella 
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mahdollisuutta kieltää "sopu-urheilu", 
jonka yhteydessä on mahdollista lyödä 
vetoa tietyistä tapahtumista kilpailun 
aikana, muun muassa ensimmäisestä 
maalipotkusta, vapaapotkusta ja 
keltaisesta kortista jalkapallopelissä;

Or. en

Tarkistus 411
Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. korostaa, että hallinnon 
parantaminen vahvistaa urheilun kykyä 
torjua korruptiota ja petollista toimintaa; 
hyvän hallintotavan, rahoituksen ja 
toiminnan avoimuuden sekä 
tilintekovelvollisuuden ja sidosryhmien 
osallistumisen perusperiaatteiden 
noudattaminen on ratkaisevan tärkeää, 
erityisesti urheilijoiden ja heidän 
liittojensa osalta; katsoo, että 
urheilujärjestöjen (seurojen, liigojen ja 
liittojen) kestävä rahoittaminen luo 
ympäristön, jossa sopupelejä esiintyy 
pienemmällä todennäköisyydellä;

Or. en

Tarkistus 412
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. korostaa tarvetta vahvistaa 
yhteistyötä EU:n tasolla ja 
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maailmanlaajuisesti sopupelien 
torjumisessa; kehottaa komissiota 
ottamaan johtoaseman 
maailmanlaajuisen foorumin luomisessa 
tiedon ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtamista sekä sääntelyviranomaisten, 
urheilujärjestöjen, poliisi- ja 
oikeusviranomaisten ja 
rahapelioperaattoreiden yhteisten 
ehkäisy- ja valvontatoimien koordinointia 
varten;

Or. en

Tarkistus 413
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. painottaa jälleen voimakkaasti yhä 
laajemman komission ohjaaman 
koordinoinnin tarvetta; ehdottaa tämän 
vuoksi, että perustetaan sopupelien 
vastainen keskus, jonka tehtävänä on 
kerätä, vaihtaa, analysoida ja levittää 
tietoa ja näyttöä sopupeleistä ja urheilua 
koskevasta korruptiosta Euroopassa ja 
sen ulkopuolella. Tämän keskuksen 
pitäisi myös kerätä parhaita käytäntöjä 
urheilua koskevan korruption 
torjumisessa ja edistää hyvän 
urheiluhallinnon konsepteja;

Or. en

Tarkistus 414
Ashley Fox

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. kehottaa jäsenvaltioita mahdollisen 
sopupelejä koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen neuvottelujen mukaisesti 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla 
ehkäistäisiin sopupelit ja joiden pitäisi 
olla varoittavia, tehokkaita ja 
oikeasuhteisia ja joita harkittaisiin 
tapauskohtaisesti;

Or. en

Tarkistus 415
Ivo Belet, Mitro Repo, Piotr Borys

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. kehottaa lisäämään Euroopan 
komission koordinoimaa yhteistyötä 
Euroopan tasolla niiden sähköisesti 
välitettävien vedonlyönnin järjestäjien 
tunnistamiseksi ja pysäyttämiseksi, jotka 
harjoittavat laitonta toimintaa, 
esimerkiksi sopupelejä tai alaikäisten 
kilpailuihin kohdistuvaa vedonlyöntiä;

Or. en

Tarkistus 416
Nora Berra, Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. kehottaa hyväksymään kansallisella 
tasolla tehokkaita toimenpiteitä 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi, erityisesti 
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välttämällä urheilumaailman kaikkien 
sidosryhmien asettamat panokset 
vedonlyönneissä, jotka järjestetään 
sellaisten kilpailujen yhteydessä, joissa he 
ovat osallisina; kehottaa jäsenvaltioita 
kieltämään vedonlyönnin vaarallisimmat 
muodot, erityisesti vedonlyöntipörssit ja 
spread betting –toiminnan;

Or. en

Tarkistus 417
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. kehottaa Euroopan unionia 
nimenomaisesti valvomaan vaarallisimpia 
vedonlyöntejä kieltämällä erityisesti 
sellaisia urheilukilpailuja koskeva 
vedonlyönti, joihin osallistuu ainoastaan 
alaikäisiä;

Or. fr

Tarkistus 418
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds

Päätöslauselmaesitys
18 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 d. kehottaa komissiota kannustamaan 
voimakkaasti kaikkia jäsenvaltioita 
sisällyttämään sopupelit nimenomaisesti 
kansalliseen rikoslakiinsa ja säätämään 
riittävistä yhteisistä 
vähimmäisseuraamuksista sekä 
varmistamaan, että nykyiset porsaanreiät 
tukitaan tavalla, jossa huomioidaan 
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täysimääräisesti perusoikeudet;

Or. en

Tarkistus 419
Ivo Belet, Piotr Borys

Päätöslauselmaesitys
18 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 d. korostaa, että sopupelien ja 
urheiluun liittyvien petosten muiden 
muotojen torjuminen on keskitettävä 
lainvalvontaan, koulutukseen ja 
ennaltaehkäisyyn sekä urheilujärjestöjen 
hyvään hallintoon;

Or. en

Tarkistus 420
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
18 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 d. suosittaa ottamaan EU:n tasolla 
käyttöön pelaajien rekisteröinti- ja 
tunnistusmenettelyjä koskevia yhteisiä ja 
yhtenäisiä standardeja, joiden avulla 
voidaan ehkäistä sähköisesti välitettävään 
rahapelitoimintaan olennaisesti liittyviä 
petoksen ja rahanpesun riskejä;

Or. fr

Tarkistus 421
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds
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Päätöslauselmaesitys
18 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 e. kehottaa komissiota arvioimaan 
urheiluvedonlyöntiin liittyvät riskit, kuten 
vedonlyönnin kulmapotkuista, 
vapaapotkuista, sisäänheitoista ja 
keltaisista korteista;

Or. en

Tarkistus 422
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
18 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 e. kehottaa komissiota perustamaan 
eurooppalaisen hälytysjärjestelmän 
vedonlyöntiä säänteleville viranomaisille,
jotta manipuloiduista 
urheilutapahtumista voidaan vaihtaa 
tietoa nopeasti;

Or. en

Tarkistus 423
Jean-Luc Bennahmias

Päätöslauselmaesitys
18 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 e. kannattaa parhaillaan Euroopan 
neuvostossa käytäviä neuvotteluja 
urheilutulosten manipulointia koskevan 
kansainvälisen yleissopimusluonnoksen 
aikaansaamiseksi;
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Or. fr

Tarkistus 424
Morten Løkkegaard, Nils Torvalds, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
18 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 f. painottaa, että sopupelit eivät aina 
liity vedonlyöntiin, ja että tähän 
sopupelien toiseen puoleen, joka myös 
muodostaa ongelman urheilun 
rehellisyydelle, on myös puututtava; 
(Esimerkiksi italialainen sopupeliskandaali 
jalkapallossa, joka ei liittynyt 
vedonlyöntiin vaan lähinnä mestaruuden 
voittamiseen ja oikeiden tuomareiden 
saamiseen peleihin.)

Or. en

Tarkistus 425
Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. painottaa, että tietyntyyppiset 
rahapelimallit saattavat aiheuttaa muita 
enemmän riskejä urheilun ja henkilön 
rehellisyyden kannalta;
vaatii jokaisen jäsenvaltion tasolla 
toteutetun arvioinnin jälkeen rahapelien 
vaarallisten muotojen sääntelyä tai 
kieltämistä.

Or. en


