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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om onlinespil i det indre marked
(2011/2084(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. april 2011 "Grønbog om onlinespil i det 
indre marked" (COM(2011)0128),

– der henviser til artikel 56, 51 og 52, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til den protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, som er knyttet til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til EU-Domstolens hertil hørende retspraksis1,

– der henviser til Rådets konklusioner af 10. december 2010 om rammen for spil og 
væddemål i Den Europæiske Unions medlemsstater,

– der henviser til sin beslutning af 10. marts 2009 om sikkerhed ved onlinespil2,
– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om 

samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om 
ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
2006/20044,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 
om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 

                                               
1 Navnlig domme i sagerne 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 
m.fl. 2007 (C-338/04, C-359/04 og C-360/04), Kommissionen mod Italien 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 
og Gerdin 2010 (C-447/08 og C-448/08), Markus Stoß m.fl. 2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-
409/07 og C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08), Engelmann 2010 (C-64/08).
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0097.
3 EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
4 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
5 EUT L 144 af 4.6.1997, s. 19.
6 EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.
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beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor2,

– der henviser til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles 
merværdiafgiftssystem3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel i det 
indre marked5,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,
– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 

udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget (A7–0000/2011),
A. der henviser til, at markedet for onlinespil på internettet er stadigt stigende,

B. der henviser til, at der ikke findes nogen specifik europæisk retsakt om regulering af 
onlinespil på internettet,

C. der henviser til, at opsplitningen af markedet på den ene side gør det vanskeligt for de 
regulerede udbydere at udbyde et lovligt tilbud på tværs af landegrænserne, men på den 
anden side også i praksis gør det umuligt at beskytte forbrugerne og bekæmpe den 
kriminalitet, der er forbundet med spil,

D. der henviser til, at det er nødvendigt at indføre fælles minimumsstandarder i hele EU for 
at beskytte spillere og forbrugere og bekæmpe kriminaliteten,

E. der henviser til, at artikel 56 i TEUF garanterer fri udveksling af tjenesteydelser, men at 
onlinespil på internettet udtrykkeligt er undtaget fra tjenesteydelsesdirektivet, da de ikke 
udgør en normal tjenesteydelse,

F. der henviser til, at det store antal overtrædelsesprocedurer og domme fra EU-Domstolen 
peger på, at der er stor retsusikkerhed på dette område,

G. der henviser til, at spil og væddemål på internettet rummer større farer og risiko for 
ludomani end traditionelle spil med direkte kontakt,

H. der henviser til, at spil udgør en betydelig indtægtskilde for medlemsstaterne, til 
almennyttige og velgørende formål og til finansiering af sporten,

I. der henviser til, at det er absolut nødvendigt at sikre sportens integritet, og at yderligere 
svindel i forbindelse med væddemål skal undgås,

1. mener, at en effektiv regulering af spillemarkedet på internettet navnlig
                                               
1 EUT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
2 EUT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
3 EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
4 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
5 EUT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
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(1) bør lede befolkningens naturlige spilletrang i naturlige og overvågede baner,
(2) begrænse det ulovlige spillemarked,

(3) sikre en effektiv beskyttelse af mindreårige og af spillere og
(4) forebygge risici for ludomani i forbindelse med spil og

(5) sikre, at spillene gennemføres på en lovlig, fair, ansvarlig og gennemsigtig måde,
(6) at farerne for sportskonkurrencers integritet forebygges, og

(7) at en betydelig del af de offentlige indtægter fra spil bruges til at støtte offentlige, 
almennyttige eller velgørende formål;

2. understreger EU-domstolens synspunkt1 om, at internettet kun er én kanal til at udbyde 
spil;

Nærhedsprincippet
3. mener, at spillesektoren er stærkt præget af de forskellige traditioner og kulturer i 

medlemsstaterne, og at spillemarkederne er meget forskelligt reguleret, således at 
nærhedsprincippet skal spille en særlig vigtig rolle inden for denne sektor;

4. mener, at et attraktivt lovligt udbud af onlinespil på internettet kunne begrænse det 
ulicenserede sorte marked betydeligt og også kunne øge statens indtægter;

5. afviser derfor en europæisk retsakt om fælles regulering af hele spillemarkedet, men 
mener dog, at et fælles europæisk initiativ ville være hensigtsmæssigt på nogle 
delområder;

6. respekterer nogle medlemsstaters beslutning om helt at forbyde spil på internettet; er dog 
imod statslige monopoler for onlinespil;

7. understreger kraftigt, at medlemsstater, som åbner spillemarkedet på internettet, skal sikre 
fuldstændig gennemsigtighed og skabe mulighed for ikkediskriminerende konkurrence; 
opfordrer i så tilfælde medlemsstaterne til at indføre en licensmodel, som giver enhver 
europæisk spiludbyder mulighed for at ansøge om licens, hvis vedkommende opfylder de 
betingelser, der er fastsat af medlemsstaterne;

8. mener, at princippet om gensidig anerkendelse af licenser på spillemarkedet ikke kan 
finde anvendelse, men at der i overensstemmelse med det indre marked alligevel i en del 
medlemsstater bør indføres forenklede procedurer for ansøgning om licens;

9. kræver i henhold til princippet om "aktiv subsidiaritet" et fælles regelsæt, som fastlægger 
forpligtende høje minimumsstandarder vedrørende forebyggelse af ludomani og svig 
inden for spil og beskyttelse af mindreårige; hvis en udbyder dokumenterer, at disse 
standarder er opfyldt, bør de andre medlemsstater anerkende denne dokumentation for, at 
minimumsstandarderne er opfyldt, men kan fastsætte yderligere betingelser; mener, at en 
adfærdskodeks på EU-plan for onlinespil på internettet kunne være det første skridt;

10. opfordrer Kommissionen til at foreslå et direktiv om disse minimumsstandarder, 
medmindre der kan opnås enighed ad anden vej; i givet fald bør der også tilstræbes et øget 
samarbejde mellem medlemsstaterne;

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i fællesskab effektivt at kontrollere de 
betingelser, der er fastsat af medlemsstaterne, og straffe overtrædelser;

Samarbejde mellem reguleringsorganer
12. er bekymret over, at der muligvis opstår en opsplitning at det europæiske 

onlinespillemarked, hvilket modvirker opbygningen af et lovligt udbud navnlig i de 
mindre medlemsstater;

13. opfordrer derfor til koordineret af Kommissionen at styrke og udvikle samarbejdet mellem 
nationale reguleringsorganer for at udarbejde fælles standarder og i fællesskab gribe ind 
mod det uregulerede sorte marked; navnlig i forbindelse med identifikation af spillerne og 
bekæmpelse af hvidvaskning af penge er nationale isolerede løsninger ikke vejen frem; 
grundlaget herfor kunne være GREF-netværket og informationssystemet for det indre 
marked;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indsamle og offentliggøre statistiske 
data om onlinespillemarkederne på internettet og om ludomani i EU;

15. opfordrer Kommissionen til at fremme oprettelsen af et netværk af nationale 
organisationer, som beskæftiger sig med ludomaner, for at muliggøre en udveksling af 
erfaringer og bedste praksis;

Spil og sport
16. konstaterer, at sportsvæddemål, navnlig på sportskampe inden for mindre sportsgrene, kan 

udgøre en risiko for sportens integritet; mener derfor, at svindel i forbindelse med 
sportskampe og væddemål bør straffes i hele Europa;

17. er opmærksom på vigtigheden af det bidrag, som spilleindtægterne yder til finansiering af 
sporten i medlemsstaterne; en yderligere udvikling af spillemarkedet på internettet bør 
derfor ikke føre til, at finansieringen af sporten begrænses;

18. henviser til, at det er nødvendigt at finde pragmatiske løsninger vedrørende 
onlinespilleudbyderes reklame og sponsorering af sportsbegivenheder; mener, at der bør 
findes fælles standarder for reklame, som i tilstrækkelig grad beskytter svage forbrugere, 
men som samtidig gør det muligt at sponsorere internationale arrangementer, og at forbud 
mod reklame i hvert fald ikke er hensigtsmæssigt;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Markedet for onlinespil på internettet er i stadig vækst. Ifølge aktuelle tal finder ca. 10 % af 
alle spil i Europa i dag sted på internettet eller via tilsvarende salgskanaler såsom 
mobiltelefoner eller interaktive tv-platforme med stigende tendens og et markedsvolumen på 
over 10 mia. euro.

Markedet for spil med direkte kontakt og onlinespillemarkedet er præget af et mangfoldigt 
produktudbud, nemlig på den ene side klassiske lotto- og lotterispil, men også 
sportsvæddemål, poker, bingospil og væddemål på heste- og hundevæddeløb efter 
totalisatormetoden.

Internettet er i sagens natur et grænseoverskridende medium. Spil på internettet stopper derfor 
ikke ved landegrænserne. På grund af det stadig større udbud og det stigende antal spillere 
bliver den opsplitning af markedet, som findes i dag i Europa på dette område, også stadig 
mere åbenlys. I mange medlemsstater er der totalt forbud eller forbud med forbehold af 
tilladelse, mens andre omvendt har et fuldstændigt åbent og liberaliseret marked.

Som EU-Domstolen har fastslået i talrige domme, er spil ikke normale tjenesteydelser. Derfor 
er de f.eks. udtrykkeligt undtaget fra tjenesteydelsesdirektivet, også selv om den frie 
udveksling af tjenesteydelser i henhold til artikel 56 i TEUF naturligvis også gælder for spil. 
Medlemsstaterne kan i vid udstrækning selv regulere deres marked, bl.a. i henhold til 
artikel 51 og 52 i TEUF, så længe disse reguleringer er i overensstemmelse med de tilstræbte 
mål, f.eks. bekæmpelse af ludomani.

Men på grund af de meget forskellige traditioner får nærhedsprincippet en særlig vigtig rolle 
inden for denne sektor. Medlemsstaterne bestemmer i vid udstrækning selv, hvordan de vil 
regulere deres spillemarked. Denne meget forskelligartede regulering medfører dog også 
markedsforvridninger på internettet. Spiludbydere fra medlemsstater med åbne markeder og 
lave afgiftssatser kan også operere i lande, hvor onlinespil er forbudt, eller konkurrere med 
onlineudbydere med licens. Disse udbydere og udbydere af spil med direkte kontakt i disse 
lande er næppe i stand til at konkurrere. Desuden findes der på internettet et ureguleret sort 
marked, som har et af betydeligt omfang.

Et centralt mål skal derfor være kraftigt at begrænse dette sorte og grå marked. En mulighed 
for medlemsstaterne til at nå dette mål ville være et totalt forbud, som i så fald så også skal 
håndhæves strengt. På grund af nærhedsprincippet kan medlemsstaterne vælge denne 
mulighed.

Det er dog bedre at skabe et lovligt spilleudbud på internettet. Dette må dog på ingen måde 
føre til, at der skabes et (statsligt) monopol på onlinespil, da monopoler kun sjældent sikrer et 
tilstrækkeligt udbud. Derfor bør markedet åbnes, og der bør skabes tilstrækkelige incitamenter 
for virksomhederne til at udbyde et lovligt tilbud. Hertil er en licensmodel den bedste 
fremgangsmåde, forudsat at det bygger på princippet om ikkediskriminerende konkurrence. I 
dette system, som nogle medlemsstater som f.eks. Frankrig og Italien allerede har indført med 
succes, fastlægger nationale reguleringsorganer betingelserne for tildeling af licenser. I 
Frankrig er f.eks. andelen af lovlige udbydere steget stærkt, siden licenssystemet blev indført. 
Nu udgør udbydere med licens over 80 % af det franske onlinespillemarked. For at undgå 
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diskriminering, skal antallet af de licenser, der står til rådighed, være tilstrækkeligt højt eller 
ubegrænset, og yderligere må der ikke finde indirekte diskriminering sted, f.eks. på området 
tekniske standarder.

Et åbent og reguleret marked for onlinespil på internettet forudsætter et uafhængigt og stærkt 
nationalt reguleringsorgan. Dette skal fastlægge rammebetingelserne for onlinespil, og 
navnlig også kunne håndhæve dem. Nationale reguleringsorganer skal altså være udstyret 
med de nødvendige kompetencer til at straffe overtrædelser og gribe ind mod ulovlige 
udbydere.

Men på grund af internettets grænseoverskridende natur er medlemsstaterne ikke i stand til 
alene at regulere alle områder inden for onlinespil på internettet. Derfor er det nødvendigt 
med et stærkt udbygget samarbejde mellem nationale reguleringsorganer. Hidtil har der kun 
været et samarbejde i mindre omfang, f.eks. i form af bilaterale procedurer. Men det er 
nødvendigt med et institutionaliseret samarbejde for effektivt og hurtigt at dele informationer, 
f.eks. på grundlag af informationssystemet for det indre marked. Man kan også tænke sig et 
udbygget netværk mellem reguleringsorganerne, koordineret af Kommissionen. Kun med et 
fælles europæisk afsæt kan det forhindres, at uregulerede udbydere udnytter huller i 
reguleringen og spiller nationale reguleringsorganer ud mod hinanden. Derfor er der behov 
for, at Kommissionen og medlemsstaterne handler hurtigt for at beskytte forbrugerne i Europa 
mod useriøse udbydere.

Hasardspil er forbundet med en risiko for ludomani. Undersøgelser dokumenterer, at siden 
indførelsen af onlinespil på internettet for ca. 10 år siden er antallet af personer, som 
henvender sig til centre, der tilbyder hjælp til ludomaner, steget signifikant. Der findes 
allerede talrige initiativer, både fra reguleringsorganer og i form af adfærdskodekser og 
frivillige forpligtelser, som forsøger at begrænse problematisk spilleadfærd og ludomani på 
internettet. Her er det ganske vist ikke særligt hensigtsmæssigt, at der gælder forskellige 
standarder i hver medlemsstat. I mange medlemsstater findes der ganske vist forbilledlige 
beskyttelsesforanstaltninger, både hos statslige og private udbydere af onlinespil på 
internettet. Men de er ofte baseret på rent nationale standarder, og er derfor ikke i 
overensstemmelse med tanken bag det indre marked. F.eks. kræves der i nogle medlemsstater 
et elektronisk identitetskort til identitetskontrol på internettet. Ofte har udlændinge ikke et 
sådant identitetskort og er derfor udelukket fra onlinespil på internettet, selv om de har fast 
bopæl i denne medlemsstat. Derfor er det vigtigt at have europæiske tekniske standarder, som 
kan udarbejdes i fællesskab af industrien, forbrugerorganisationer og Kommissionen. De 
mindsker også hindringerne for markedsadgang for spiludbydere fra andre europæiske lande. 
Lavere hindringer for markedsadgang er et vigtigt skridt hen imod at skabe et lovligt og 
reguleret onlinespillemarked.

Beskyttelsen af mindreårige mod hasardspil er et yderligere universelt mål, som ikke er 
knyttet til forskelligartede traditioner eller kulturer. Det er derfor nærliggende at fastsætte 
europæiske minimumsstandarder for beskyttelse af mindreårige, bekæmpelse af ludomani, 
men også bekæmpelse af hvidvaskning af penge og andre former for kriminalitet, som er 
forbundet med hasardspil. Dette kunne ske i form af et direktivforslag fra Kommissionen, som 
fastsætter europæiske minimumsstandarder, som er bindende for alle regulerede udbydere af 
onlinespil på internettet. Derudover skal det stå medlemsstaterne frit for at fastsætte 
ydereligere kriterier. Beslutsom handling fra Kommissionens og medlemsstaternes side er 
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vigtig for at sikre et fælles og højt mindsteniveau for beskyttelse af forbrugerne i hele EU.

I de fleste medlemsstater bidrager indtægterne fra spil til almennyttige eller velgørende formål 
og til fremme af sporten. Dette gælder ganske vist kun for lovlige og regulerede spiludbydere. 
Ulovlige udbydere betaler ikke afgifter og yder derfor heller ikke noget bidrag til samfundet. 
Et marked, der er reguleret på medlemsstatsniveau, ville medføre, at udbydere af onlinespil på 
internettet måtte overføre en stor del af de opkrævede spilleafgifter til spillerens land. Dette er 
vigtigt, for at de offentlige indtægter fra spil i hele Europa står til rådighed for fremme af 
sporten og andre almennyttige formål. På området hestevæddeløb kan dette f.eks. sikres ved, 
at avlerne får krav på en andel af indtægterne fra væddemål, som er nødvendig til at finansiere 
avlsarbejdet fremover.

Desværre har der tidligere været gentagne tilfælde af svindel i forbindelse med 
sportsvæddemål, hvilket sætter spørgsmålstegn ved sportens integritet. Det er i alle deltageres, 
dvs. idrætsorganisationernes, fansenes, spiludbydernes og spillernes interesse at sikre sportens 
integritet og forhindre svindel i forbindelse med væddemål. Svindel i forbindelse med 
væddemål kan bedst bekæmpes på europæisk plan? Derfor bør Kommissionen sammen med 
medlemsstaterne udvikle et system, som effektivt bekæmper svindel i forbindelse med 
væddemål. En fælles indsats mod svindel i forbindelse med væddemål giver også en større 
styrke over for ikkeeuropæiske kriminelle svindlere af denne art.

Af hensyn til sportens integritet skal interessekonflikter mellem udbydere af sportsvæddemål 
og idrætsforeninger undgås. Reklame for spil eller sponsorat af en idrætsforening indebærer 
dog som sådan ikke en interessekonflikt. Forbud mod reklame og sponsorater skal derfor klart 
afvises.


