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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά
(2011/2084(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2011 με τίτλο 
«Πράσινη Βίβλος. Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά» 
(COM(2011)0128),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 56, 51 και 52 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σχετική νομολογία που έχει αναπτύξει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με 
το πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια και τα στοιχήματα στα κράτη μέλη της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την ακεραιότητα στα 
τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας
84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την παραπλανητική διαφήμιση, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 
98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 20ής Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως 

                                               
1 ειδικότερα τις αποφάσεις στις υποθέσεις 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 κ.ά. 2007 (C-338/04, C-359/04 και C-360/04), Επιτροπή κατά Ιταλίας 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 και Gerdin 2010 (C-447/08 και C-448/08), Markus Stoß κ.α. 2010 (C-316/07, C-358/07, C-
359/07, C-360/07, C-409/07 και C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08), Engelmann 2010 (C-64/08).
2 Εγκριθέντα κείμενα Ρ6 ΤΑ(2009)0097.
3 ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
4 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
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συμβάσεις1,
– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 
σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά7,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο αναπτύσσεται 
διαρκώς,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται καμία ειδική ευρωπαϊκή νομική πράξη για τη 
ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της αγοράς δυσχεραίνει, αφενός, την παροχή 
μιας νόμιμης προσφοράς εκτός συνόρων και, αφετέρου, καθιστά πρακτικά αδύνατη την 
προστασία των καταναλωτών, καθώς και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας που 
συνδέεται με τα τυχερά παιχνίδια,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση ενιαίων ελάχιστων προτύπων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των παικτών και των καταναλωτών και την 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας,

                                               
1 ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19.
2 ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15.
3 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
4 ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
5 ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.
6 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
7 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 της ΣΛΕΕ εγγυάται την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών και ότι τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια εξαιρούνται όμως ρητά από την 
οδηγία για τις υπηρεσίες, καθώς δεν συνιστούν συνήθεις υπηρεσίες,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγάλος αριθμός διαδικασιών επί παραβάσει των Συνθηκών και 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καταδεικνύει τη μεγάλη έλλειψη ασφάλειας 
δικαίου που επικρατεί στον τομέα αυτόν,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα στο Διαδίκτυο ενέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο εξάρτησης και μεγαλύτερη επικινδυνότητα απ’ ό,τι τα παραδοσιακά 
τυχερά παιχνίδια που απαιτούν φυσική παρουσία,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τυχερά παιχνίδια αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τα 
κράτη μέλη, για κοινωφελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, καθώς και για τη 
χρηματοδότηση του αθλητισμού,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλισθεί η ακεραιότητα του αθλήματος και να 
αποτρέπονται στο μέλλον οι στημένοι αγώνες,

1. θεωρεί ότι η αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο θα 
πρέπει ειδικότερα

1) να συγκρατεί τη φυσική ροπή του κοινού προς τα τυχερά παιχνίδια εντός ενός 
φυσιολογικού και ελεγχόμενου πλαισίου,

2) να περιορίζει την παράνομη αγορά τυχερών παιχνιδιών,
3) να εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων και των παικτών, και

4) να αποτρέπει τους κινδύνους εθισμού που ενέχουν τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και
5) να εξασφαλίζει την ομαλή, δίκαιη, υπεύθυνη και διαφανή διεξαγωγή των τυχερών 
παιχνιδιών,
6) την αποτροπή παραγόντων που θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αθλητικών 
στοιχημάτων και
7) τη χρήση σημαντικού μέρους των δημόσιων εσόδων από τα τυχερά παιχνίδια για την 
προώθηση δημόσιων, κοινωφελών ή γενικού συμφέροντος σκοπών·

2. υπογραμμίζει την άποψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου1 ότι το Διαδίκτυο αποτελεί απλώς 
έναν δίαυλο προσφοράς τυχερών παιχνιδιών·

Αρχή της επικουρικότητας
3. θεωρεί ότι ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών είναι έντονα επηρεασμένος από τις 

διαφορετικές παραδόσεις και κουλτούρες των κρατών μελών και ότι η ρύθμιση των 
αγορών τυχερών παιχνιδιών διαφέρει σημαντικά, με αποτέλεσμα στον τομέα αυτόν να 
παρέχεται στην αρχή της επικουρικότητας ένας ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος·

4. φρονεί ότι μια ελκυστική νόμιμη προσφορά τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο θα 
μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την παράνομη μαύρη αγορά και να αυξήσει τα 
κρατικά έσοδα·

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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5. απορρίπτει, ως εκ τούτου, τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής νομικής πράξης για την ενιαία 
ρύθμιση ολόκληρης της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, θεωρεί όμως ότι σε ορισμένους 
επιμέρους τομείς θα ήταν επωφελές να εφαρμοσθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση·

6. σέβεται την απόφαση ορισμένων κρατών μελών να απαγορεύσουν ολοκληρωτικά τα 
τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο· τάσσεται, ωστόσο, κατά των κρατικών μονοπωλίων στα 
τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση·

7. τονίζει, εντούτοις, ότι τα κράτη μέλη τα οποία ανοίγουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών 
στο Διαδίκτυο οφείλουν να εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια και να καθιστούν δυνατή την 
ανάπτυξη ανταγωνισμού χωρίς διακρίσεις· προτείνει στην περίπτωση αυτή στα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν ένα μοντέλο αδειοδότησης που θα επιτρέπει σε όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από τα κράτη μέλη, να υποβάλλουν αίτηση για άδεια·

8. θεωρεί ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αδειών 
στην αγορά τυχερών παιχνιδιών, ότι θα έπρεπε όμως παρ’ όλα αυτά στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς να δημιουργηθούν απλουστευμένες διαδικασίες για την υποβολή 
αίτησης για άδεια σε διάφορα κράτη μέλη·

9. ζητεί κατά την έννοια της αρχής της «ενεργού επικουρικότητας» τη δημιουργία ενός 
κοινού ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο θα καθορίζει δεσμευτικά υψηλά ελάχιστα πρότυπα 
στον τομέα της πρόληψης της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια και των στημένων 
αγώνων και για την προστασία των νέων· εφόσον ένας διοργανωτής αποδεικνύει τον 
σεβασμό των προτύπων αυτών, τότε τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα πρέπει να αναγνωρίζουν 
αυτό το τεκμήριο πλήρωσης των ελάχιστων προτύπων, δύνανται όμως να ορίσουν 
περαιτέρω προϋποθέσεις· φρονεί ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας 
για τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα·

10. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει οδηγία σχετικά με αυτά τα ελάχιστα πρότυπα, σε 
περίπτωση που δεν επιτευχθεί άλλη συμφωνία· θα πρέπει επίσης, κατά περίπτωση, να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

11. ζητεί από την Επιτροπή καθώς και από τα κράτη μέλη να ελέγχουν αποτελεσματικά τις 
προϋποθέσεις τις οποίες έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη και να επιβάλλουν κυρώσεις για 
παραβάσεις·

Συνεργασία ρυθμιστικών αρχών
12. εκφράζει ανησυχία για τον πιθανό κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς τυχερών 

παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, ο οποίος θα επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη νόμιμης 
προσφοράς κυρίως στα μικρότερα κράτη μέλη·

13. ζητεί, συνεπώς, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
με τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να αναπτυχθούν κοινά 
πρότυπα, καθώς και να αντιμετωπιστεί από κοινού η παράνομη μαύρη αγορά· ειδικότερα 
για την ταυτοποίηση των παικτών και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες οι εθνικές μεμονωμένες λύσεις δεν σημειώνουν επιτυχία· το 
δίκτυο GREF, καθώς και το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά, θα 
μπορούσαν στην περίπτωση αυτή να χρησιμεύσουν ως βάση·
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14. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν και να δημοσιεύουν 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αγορές τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο, καθώς και 
για την εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια στην ΕΕ·

15. ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα δίκτυο εθνικών οργανώσεων, οι οποίες θα 
μεριμνούν για τους εξαρτημένους από τα τυχερά παιχνίδια, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών·

Τυχερά παιχνίδια και αθλητισμός
16. διαπιστώνει ότι τα αθλητικά στοιχήματα, ιδίως για αγώνες στα μικρότερα είδη 

αθλημάτων, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του αθλήματος· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι οι απάτες και οι στημένοι αγώνες θα πρέπει να τιμωρούνται σε ολόκληρη την 
Ευρώπη·

17. γνωρίζει τη σπουδαιότητα της συμβολής των εσόδων από τυχερά παιχνίδια στη 
χρηματοδότηση του αθλητισμού στα κράτη μέλη· επομένως, η περαιτέρω ανάπτυξη της 
αγοράς τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση της 
χρηματοδότησης του αθλητισμού·

18. επισημαίνει τη σπουδαιότητα εξεύρεσης πρακτικών λύσεων όσον αφορά τη διαφήμιση 
και την επιχορήγηση αθλητικών εκδηλώσεων από φορείς εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών στο Διαδίκτυο· θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπισθούν κοινά διαφημιστικά 
πρότυπα τα οποία θα προστατεύουν επαρκώς τους ευάλωτους καταναλωτές, αλλά 
ταυτόχρονα θα καθιστούν δυνατή την επιχορήγηση διεθνών εκδηλώσεων, και ότι σε κάθε 
περίπτωση η απαγόρευση των διαφημίσεων δεν είναι λυσιτελής·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αγορά τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο σημειώνει διαρκή ανάπτυξη. Σήμερα, σύμφωνα 
με τα τρέχοντα αριθμητικά στοιχεία, περίπου το 10% των τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη 
διεξάγονται στο Διαδίκτυο ή μέσω παρόμοιων διαύλων μετάδοσης, όπως κινητά τηλέφωνα ή 
διαδραστικές πλατφόρμες τηλεόρασης με ανοδική τάση και όγκο αγοράς που ξεπερνά τα 
10 δισ. ευρώ.

Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών που απαιτούν φυσική παρουσία, καθώς και η αγορά 
τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο χαρακτηρίζονται από πλούσια προσφορά προϊόντων: 
αφενός, προσφέρονται τα κλασικά παιχνίδια λόττο και λαχεία· αφετέρου, αθλητικά 
στοιχήματα, πόκερ, παιχνίδια τυχερών αριθμών, καθώς και στοιχήματα σε ιπποδρομίες και 
κυνοδρομίες λαγωνικών σύμφωνα με τη μέθοδο αθροιστικής συγκέντρωσης στο πλαίσιο 
αμοιβαίων στοιχημάτων.

Το Διαδίκτυο αποτελεί εκ φύσεως ένα μέσο το οποίο υπερβαίνει τα φυσικά σύνορα. 
Επομένως, τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο δεν γνωρίζουν σύνορα. Λόγω της διαρκώς 
μεγαλύτερης προσφοράς και του αυξανόμενου αριθμού παικτών, ο κατακερματισμός της 
αγοράς ο οποίος παρατηρείται επί του παρόντος στην Ευρώπη στον τομέα αυτόν καθίσταται 
ολοένα και περισσότερο εμφανής. Σε πάρα πολλά κράτη μέλη επιβάλλονται ολικές 
απαγορεύσεις ή απαγορεύσεις υπό την επιφύλαξη άδειας, ενώ άλλα διαθέτουν μια πλήρως 
ανοικτή και απελευθερωμένη αγορά.

Όπως έχει διαπιστωθεί σε πολυάριθμες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τα τυχερά 
παιχνίδια δεν αποτελούν συνήθεις υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτόν εξαιρούνται ρητά από την 
οδηγία για τις υπηρεσίες, ακόμη και αν η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το 
άρθρο 56 της ΣΛΕΕ είναι αυτονόητο ότι ισχύει και για τα τυχερά παιχνίδια. Τα κράτη μέλη 
μπορούν, μεταξύ άλλων, δυνάμει των άρθρων 51 και 52 της ΣΛΕΕ να έχουν ευρεία 
αυτονομία ως προς τη ρύθμιση της αγοράς τους, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές συνάδουν με τους 
επιδιωκόμενους στόχους, παραδείγματος χάριν την καταπολέμηση της εξάρτησης από 
παιχνίδια.

Όμως, λόγω των πολύ διαφορετικών παραδόσεων, η αρχή της επικουρικότητας αποκτά έναν 
ιδιαίτερα ισχυρό ρόλο. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ευρέως τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν 
να ρυθμίσουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών τους. Αυτή η ιδιαίτερα διαφορετική ρύθμιση 
οδηγεί και στην περίπτωση του Διαδικτύου σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών από τα κράτη μέλη με ανοικτές αγορές και χαμηλούς 
φορολογικούς συντελεστές έχουν πρόσβαση και σε χώρες στις οποίες απαγορεύονται τα 
τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο ή ανταγωνίζονται αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση. Οι φορείς εκμετάλλευσης αυτοί, καθώς και φορείς 
εκμετάλλευσης παιχνιδιών που απαιτούν φυσική παρουσία από τις χώρες αυτές, δεν είναι 
σχεδόν καθόλου ανταγωνιστικοί. Επιπλέον, στο Διαδίκτυο υπάρχει μια παράνομη μαύρη 
αγορά τεραστίων διαστάσεων.

Κεντρικός στόχος πρέπει, επομένως, να είναι η περιστολή αυτής της παράνομης και γκρίζας 
αγοράς. Μια επιλογή των κρατών μελών για την επίτευξη αυτή του στόχου θα ήταν η πλήρης 
απαγόρευση· θα έπρεπε όμως εν συνεχεία να εφαρμοσθεί αυστηρά. Βάσει της αρχής της 
επικουρικότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν αυτήν τη δυνατότητα.
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Καλύτερο, ωστόσο, θα ήταν τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο να προσφέρονται νόμιμα. 
Αυτό δεν θα πρέπει, όμως, να οδηγήσει σε καμία περίπτωση στη δημιουργία (κρατικού) 
μονοπωλίου στο Διαδίκτυο, καθώς τα μονοπώλια σπάνια μόνο εξασφαλίζουν επαρκή 
προσφορά. Συνεπώς, η αγορά θα πρέπει να είναι ανοικτή και να δημιουργηθούν επαρκή 
κίνητρα για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να προβαίνουν σε νόμιμη προσφορά. Ο καλύτερος 
τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η καθιέρωση ενός μοντέλου αδειοδότησης, με την 
προϋπόθεση ότι θα βασίζεται στην αρχή του ανταγωνισμού χωρίς διακρίσεις. Στο σύστημα 
αυτό, το οποίο έχει ήδη θεσπισθεί με επιτυχία σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Γαλλία και η 
Ιταλία, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές καθορίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών. Στη 
Γαλλία, παραδείγματος χάριν, μετά τη θέσπιση του συστήματος αδειοδότησης έχει αυξηθεί 
αλματωδώς το μερίδιο των νόμιμων φορέων εκμετάλλευσης: πάνω από το 80% της γαλλικής 
αγοράς τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο αντιστοιχεί πλέον σε νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης. Για να αποτραπούν οι διακρίσεις πρέπει, ωστόσο, ο αριθμός των διαθέσιμων 
αδειών να είναι αρκούντως υψηλός ή απεριόριστος· επιπλέον, δεν πρέπει να εισάγονται 
έμμεσες διακρίσεις, π.χ. στον τομέα των τεχνικών προτύπων.

Η λειτουργία μιας ανοικτής και οργανωμένης αγοράς τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο 
προϋποθέτει μια ανεξάρτητη και ισχυρή εθνική ρυθμιστική αρχή. Η αρχή αυτή πρέπει να 
καθορίζει τους όρους πλαίσιο των τυχερών παιχνιδιών, και κυρίως να τους επιβάλλει. Οι 
εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς πρέπει επίσης να είναι επιφορτισμένοι με τις απαραίτητες 
αρμοδιότητες, προκειμένου να διώκουν τις παραβάσεις και να λαμβάνουν μέτρα κατά των 
παράνομων φορέων εκμετάλλευσης.

Λόγω της διασυνοριακής φύσης του Διαδικτύου, τα κράτη μέλη δεν είναι από μόνα τους σε 
θέση να ρυθμίσουν όλους τους τομείς των τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη ισχυρής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Έως 
τώρα υπάρχει συνεργασία σε μικρό μόνο βαθμό, με τη μορφή κυρίως διμερών διαδικασιών. 
Θα ήταν όμως αναγκαίες θεσμοθετημένες συνεργασίες, ιδίως βάσει του συστήματος 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά, για την αποτελεσματική και γρήγορη παροχή 
πληροφοριών. Η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου ρυθμιστικών φορέων, το οποίο θα 
συντονίζει η Επιτροπή, θα ήταν επίσης μια σκέψη. Μόνο με την εφαρμογή μιας κοινής 
ευρωπαϊκής προσέγγισης μπορεί να αποτραπεί η εκμετάλλευση των κενών της νομοθεσίας 
από παράνομους φορείς εκμετάλλευσης και μια κατάσταση όπου οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές στρέφονται η μία εναντίον της άλλης. Συνεπώς, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
καλούνται να προβούν γρήγορα στη λήψη μέτρων, προκειμένου να προστατεύσουν τους 
καταναλωτές στην Ευρώπη από τους μη αξιόπιστους φορείς εκμετάλλευσης.

Τα τυχερά παιχνίδια ενέχουν κίνδυνο εξάρτησης. Μελέτες δείχνουν ότι από τότε που 
εισήχθησαν τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο, πριν από περίπου δέκα έτη, ο αριθμός των 
ανθρώπων που απευθύνονται σε κέντρα υποστήριξης παιγνιομανών έχει αυξηθεί σημαντικά. 
Υπάρχουν ήδη πολυάριθμες πρωτοβουλίες, τόσο ρυθμιστικών αρχών όσο και με τη μορφή 
κωδίκων δεοντολογίας και δεσμεύσεων, οι οποίες επιδιώκουν να περιορίσουν τον εθισμό και 
την εξάρτηση από τα παιχνίδια. Ωστόσο, είναι ατελέσφορο εάν σε κάθε κράτος μέλος 
ισχύουν διαφορετικά πρότυπα. Σε πολλά κράτη μέλη εφαρμόζονται μεν υποδειγματικά μέτρα 
προστασίας τόσο για τους κρατικούς όσο και για τους ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών. Συχνά δε βασίζονται σε αμιγώς εθνικά πρότυπα και, κατά συνέπεια, δεν 
συνάδουν με τη λογική της εσωτερικής αγοράς. Μάλιστα, σε ορισμένα κράτη μέλη ζητείται 
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ηλεκτρονική ταυτότητα για τον έλεγχο της ταυτότητας στο Διαδίκτυο. Οι αλλοδαποί πολλές 
φορές δεν διαθέτουν αυτήν την ταυτότητα και, κατά συνέπεια, αποκλείονται από τα τυχερά 
παιχνίδια στο Διαδίκτυο, ακόμη και αν διαμένουν μόνιμα στο εν λόγω κράτος μέλος. 
Επομένως, είναι σημαντική η θέσπιση ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία θα μπορούσαν να 
καταρτισθούν από κοινού από τη βιομηχανία, οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών και 
την Επιτροπή. Μειώνουν επίσης τα εμπόδια εισόδου στην αγορά φορέων εκμετάλλευσης 
τυχερών παιχνιδιών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η μείωση των εμποδίων εισόδου στην 
αγορά αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία μιας νόμιμης και ελεγχόμενης αγοράς 
τυχερών παιχνιδιών.

Η προστασία των ανηλίκων από τα τυχερά παιχνίδια αποτελεί έναν περαιτέρω καθολικό 
στόχο, ο οποίος δεν εξαρτάται από διαφορετικές παραδόσεις και κουλτούρες. Πρέπει, 
επομένως, να καθορισθούν ελάχιστα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των 
ανηλίκων, την καταπολέμηση της εξάρτησης από τα παιχνίδια, αλλά και την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων τύπων 
εγκληματικότητας που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί 
με την παρουσίαση μιας πρότασης οδηγίας της Επιτροπής που θα καθορίζει ισχύοντα 
ελάχιστα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία θα ήταν δεσμευτικά για όλους τους 
ρυθμιζόμενους φορείς εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη θα ήταν ελεύθερα να καθορίσουν περαιτέρω κριτήρια. Η ανάληψη άμεσης δράσης από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη είναι σημαντική, προκειμένου να διασφαλισθεί ένα ενιαίο 
και υψηλό ελάχιστο επίπεδο προστασίας για όλους της καταναλωτές σε επίπεδο ΕΕ.

Στα περισσότερα κράτη μέλη, τα έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια συνεισέφεραν σε 
κοινωφελείς ή γενικού συμφέροντος σκοπούς και στην προώθηση του αθλητισμού. Ωστόσο, 
αυτό ισχύει μόνο για τους νόμιμους και τους ρυθμιζόμενους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών. Οι παράνομοι φορείς εκμετάλλευσης δεν καταβάλλουν φόρους και, 
κατ’ επέκταση, δεν συνεισφέρουν στην κοινωνία. Η λειτουργία μιας ρυθμιζόμενης αγοράς σε 
επίπεδο κρατών μελών θα είχε ως αποτέλεσμα οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών 
στο Διαδίκτυο να καταβάλλουν ένα μεγάλο μέρος των εισπραχθέντων φόρων από τα τυχερά 
παιχνίδια στη χώρα του παίκτη. Αυτό είναι σημαντικό, ώστε τα δημόσια έσοδα από τα τυχερά 
παιχνίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη να διατίθενται για την προώθηση του αθλητισμού και 
άλλους σκοπούς γενικού συμφέροντος. Στον τομέα των ιπποδρομικών στοιχημάτων μπορεί 
να διασφαλισθεί με τον τρόπο αυτόν ότι ένα μέρος των εσόδων από τα στοιχήματα θα 
διατίθεται στους εκτροφείς, πράγμα που είναι αναγκαίο για την περαιτέρω χρηματοδότηση 
της εκτροφής.

Δυστυχώς, κατά το παρελθόν υπήρξαν επανειλημμένα περιπτώσεις στημένων ιπποδρομικών 
αγώνων, οι οποίοι θέτουν υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα του αθλήματος. Η διασφάλιση 
της ακεραιότητας του αθλήματος και η αποτροπή στημένων αγώνων αποτελεί άμεσο 
συμφέρον όλων των συμμετεχόντων, ήτοι των αθλητικών συλλόγων, των οπαδών, των 
φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, καθώς και των παικτών. Οι στημένοι αγώνες 
μπορούν να καταπολεμηθούν καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον λόγο αυτόν, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει μαζί με τα κράτη μέλη να αναπτύξει ένα σύστημα 
αποτελεσματικής καταπολέμησης των στημένων αγώνων. Μια κοινή προσέγγιση κατά των 
στημένων αγώνων έχει μεγαλύτερη βαρύτητα έναντι των εγκληματιών που εμπλέκονται σε 
στημένους αγώνες εκτός Ευρώπης.
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Στο πλαίσιο της ακεραιότητας του αθλητισμού, πρέπει να αποτρέπονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης αθλητικών στοιχημάτων και αθλητικών 
συλλόγων. Η διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών ή η επιχορήγηση ενός αθλητικού συλλόγου 
αυτές καθαυτές δεν συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων. Επομένως, απορρίπτεται σαφώς 
κάθε απαγόρευση διαφήμισης και επιχορήγησης.


