
PR\869483FI.doc PE467.028v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2011/2084(INI)

22.6.2011

MIETINTÖLUONNOS
sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla
(2011/2084(INI))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Jürgen Creutzmann



PE467.028v01-00 2/10 PR\869483FI.doc

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.......................................................................................................................8



PR\869483FI.doc 3/10 PE467.028v01-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla 
(2011/2084(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Vihreä kirja. 
Sähköisesti välitettävät rahapelit sisämarkkinoilla" (KOM(2011)0128),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56, 51 ja 52 artiklan,
– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan 

toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta,
– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen asian kannalta merkityksellisen 

oikeuskäytännön1,

– ottaa huomioon neuvoston 10. joulukuuta 2010 antamat päätelmät uhkapelejä ja 
vedonlyöntiä koskevista puitteista Euroopan unionin jäsenvaltioissa,

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman online-rahapelien 
yhtenäisyydestä2,

– ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 
tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
10. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2010/13/EU3,

– ottaa huomioon sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista 
menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11. toukokuuta 
2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY4,

– ottaa huomioon kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20. toukokuuta 1997 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY5,

– ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 
terrorismin rahoitukseen 26. lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

                                               
1 ja 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), kommission 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) ja Engelmann 2010 (C-64/08). 
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0097.
3 EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.
4 EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.
5 EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19.



PE467.028v01-00 4/10 PR\869483FI.doc

FI

direktiivin 2005/60/EY1,

– ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY2,

– ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän 
alalla 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/58/EY3,

– ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28. marraskuuta 2006 annetun 
neuvoston direktiivin 2006/112/EY4,

– ottaa huomioon palveluista sisämarkkinoilla 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY5,

– ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että internetin välityksellä pelattavien rahapelien markkinat ovat 
jatkuvassa kasvussa,

B. ottaa huomioon, että internetin välityksellä pelattavien rahapelien sääntelylle ei Euroopan 
unionissa ole olemassa erityisiä säädöksiä,

C. ottaa huomioon, että markkinoiden hajanaisuus toisaalta vaikeuttaa säänneltyjen 
rahapelioperaattoreiden laillisen tarjonnan myyntiä yli rajojen, toisaalta tekee myös 
kuluttajien suojelemisen ja rahapeleihin liittyvän rikollisuuden torjumisen käytännössä 
mahdottomaksi,

D. ottaa huomioon, että Euroopan laajuiset yhtenäiset vähimmäisvaatimukset ovat 
välttämättömiä pelaajien ja kuluttajien suojelemiseksi ja rikollisuuden torjumiseksi,

E. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 56 artikla takaa palvelujen tarjoamisen vapauden 
ja että internetin välityksellä pelattavat rahapelit jätettiin palveludirektiivin ulkopuolelle, 
koska ne eivät ole tavallisia palveluita,

F. ottaa huomioon, että rikkomuskanteiden ja Euroopan unionin tuomioistuimen päätösten 
suuri määrä viittaa suureen oikeudelliseen epävarmuuteen sähköisesti välitettävien 
rahapelien alalla,

                                               
1 EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.
2 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
3 EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.
4 EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.
5 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
6 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
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G. ottaa huomioon, että internetin välityksellä pelattavat rahapelit ja vedonlyöntipelit 
sisältävät suuremman riskin riippuvuuteen ja vaaratilanteisiin kuin perinteiset 
reaaliympäristössä pelattavat rahapelit,

H. ottaa huomioon, että rahapelit ovat huomattavia tulolähteitä jäsenvaltioille, 
yleishyödyllisille yhteisöille ja hyväntekeväisyysjärjestöille sekä urheilun rahoittamiseen,

I. ottaa huomioon, että urheilun koskemattomuus on ehdottomasti turvattava ja kaikenlaiset 
vedonlyöntipetokset estettävä,

1. katsoo, että internetin välityksellä pelattavien rahapelien markkinoiden tehokas sääntely

(1) ohjaa väestön luontaisen pelihalun luonnolliseen ja valvottuun suuntaan,
(2) ehkäisee laittomia rahapelimarkkinoita,

(3) suojelee tehokkaasti alaikäisiä ja pelaajia ja
(4) ehkäisee vaaraa tulla riippuvaiseksi rahapeleistä sekä

(5) auttaa varmistamaan, että rahapelit viedään läpi asianmukaisesti, oikeudenmukaisesti, 
vastuullisesti ja avoimesti,

(6) että urheilukilpailujen koskemattomuutta uhkaavat vaarat torjutaan ja
(7) että huomattava osa rahapelitoiminnasta saatavista julkisista tuloista käytetään 
julkisten ja yleishyödyllisten tarkoitusten tai hyväntekeväisyystarkoitusten tukemiseen;

2. korostaa Euroopan unionin tuomioistuimen näkemystä1, että internet on vain yksi 
viestintäväylä rahapelien tarjoamiselle;

Toissijaisuusperiaate
3. katsoo, että jäsenvaltioiden erilaiset perinteet ja kulttuurit antavat oman vahvan leimansa 

rahapelialalle ja että rahapelimarkkinoiden sääntelyssä on suuria eroja, mistä johtuen 
toissijaisuusperiaatteella on tällä alalla erityisen tärkeä merkitys;

4. katsoo, että internetin välityksellä pelattavien rahapelien houkutteleva ja laillinen tarjonta 
voisi rajoittaa huomattavasti ilman lupaa toimivia pimeitä markkinoita ja myös lisätä 
valtion saamia tuloja;

5. hylkää siksi Euroopan unionin säädöksen koko rahapelimarkkinoita koskevasta 
yhtenäisestä sääntelystä mutta katsoo kuitenkin, että yhdenmukainen eurooppalainen 
lähestymistapa olisi monilla osa-alueilla mielekäs;

6. kunnioittaa joidenkin jäsenvaltioiden päätöstä internetin välityksellä pelattavien 
rahapelien kieltämisestä kokonaan; vastustaa kuitenkin valtion monopoleja sähköisesti 
välitettäville rahapeleille;

7. korostaa kuitenkin painokkaasti, että internetin välityksellä pelattavien rahapelien 
markkinat avaavien jäsenvaltioiden on varmistettava täydellinen avoimuus ja 
mahdollistettava ilman syrjintää tapahtuva kilpailu; kehottaa tässä tapauksessa 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lupamallin, jossa jokainen eurooppalainen 
jäsenvaltioiden asettamat ehdot täyttävä rahapelien tarjoaja voi anoa lupaa;

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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8. katsoo, että lupien vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ei voida soveltaa 
rahapelimarkkinoilla ja että sisämarkkinoilla tulisi siitä huolimatta ottaa käyttöön 
yksinkertaistettuja menetelmiä luvan anomiseen useissa jäsenvaltioissa;

9. vaatii "aktiivisen toissijaisuusperiaatteen" puitteissa yhteistä sääntelykehystä, jolla 
määritetään korkeita velvoittavia vähimmäisvaatimuksia peliriippuvuuden ja 
vedonlyöntipetosten ehkäisemiseksi ja alaikäisten suojelemiseksi; toteaa, että mikäli 
pelioperaattori todistaa vähimmäisvaatimusten täyttyvän, muiden jäsenvaltioiden on 
hyväksyttävä todiste vähimmäisvaatimusten täyttymisestä, jolloin ne kuitenkin voivat 
asettaa muita ehtoja; katsoo, että Euroopan laajuinen menettelysäännöstö internetin 
välityksellä pelattaville rahapeleille voisi olla hyvä alku;

10. kehottaa komissiota ehdottamaan direktiiviä vähimmäisvaatimuksista, mikäli niistä ei 
muuten päästä yksimielisyyteen; katsoo, että tarvittaessa on myös harkittava tehostettua 
yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita valvomaan yhdessä tehokkaasti jäsenvaltioiden 
asettamia ehtoja ja rankaisemaan rikkomuksista;

Sääntelyelinten yhteistyö
12. on huolissaan mahdollisesti tapahtuvasta eurooppalaisten sähköisesti välitettävien 

rahapelien markkinoiden hajaantumisesta, mikä ehkäisee laillisen tarjonnan 
muodostumista etenkin pienemmissä jäsenvaltioissa;

13. kehottaa siksi laajentamaan voimakkaasti yhteistyötä kansallisten sääntelyelinten välillä 
Euroopan komission valvonnassa yhteisten vaatimusten kehittämiseksi ja yhdessä 
sääntelemättömiä pimeitä markkinoita vastaan toimimiseksi; katsoo, että kansalliset 
erillisratkaisut eivät erityisesti pelaajien tunnistamisessa ja rahanpesun torjumisessa ole 
toimivia; toteaa, että GREF-verkosto ja sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä 
voisivat toimia tässä tapauksessa perustana;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keräämään tilastotietoja internetin välityksellä 
pelattavien rahapelien markkinoista ja peliriippuvuudesta EU:ssa ja julkaisemaan tiedot;

15. kehottaa komissiota antamaan alkusysäyksen verkoston muodostamiseksi kansallisille 
pelihimoisia hoitavien järjestöille, jotta voidaan vaihtaa kokemuksia ja hyviksi havaittuja 
käytäntöjä;

Rahapeli ja urheilu
16. toteaa, että urheiluvedonlyönti voi olla riski urheilun koskemattomuudelle erityisesti 

pienempien urheilulajien kilpailuissa; katsoo siksi, että urheilu- ja vedonlyöntipetoksista 
tulisi rangaista koko Euroopassa;

17. on tietoinen rahapelituloista saatavan tuen tärkeydestä jäsenvaltioiden 
urheilurahoittamiselle; katsoo, että internetin välityksellä pelattavien rahapelien 
markkinoiden yhteydessä tapahtuva kehitys ei siksi saa johtaa urheilurahoittamisen 
vähenemiseen;

18. muistuttaa pragmaattisten ratkaisujen tarpeellisuudesta internetin välityksellä pelattavien 
rahapelien pelioperaattoreiden kautta tapahtuvassa urheilutapahtumien mainonnassa ja 
sponsoroinnissa; katsoo, että on löydettävä yhteisiä mainontavaatimuksia, jotka suojelevat 
heikkoja kuluttajia tarpeeksi, mutta mahdollistavat samalla kansainvälisten 
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urheilutapahtumien sponsoroinnin, ja että mainontakiellot eivät missään nimessä ole 
tarkoituksenmukaisia;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Internetin välityksellä pelattavien rahapelien markkinat kasvavat jatkuvasti. Nykyisten 
tietojen mukaan noin 10 prosenttia kaikista rahapeleistä Euroopassa on internetin välityksellä 
pelattavia rahapelejä tai vastaavien välityskanavien, kuten matkapuhelinten tai 
vuorovaikutteisten televisioiden järjestelmäalustojen, kautta pelattavia pelejä. Kyseiset 
rahapelit ovat kuitenkin jatkuvassa kasvussa ja niiden markkinavolyymi on yli 10 miljardia 
euroa.

Reaaliympäristössä ja internetin välityksellä pelattavien rahapelien markkinoilla vallitsee 
monipuolinen tuotetarjonta: toisaalta perinteisiä lotto- ja arpajaispelejä, mutta myös 
urheiluvedonlyöntiä, pokeria, bingopelejä sekä totopelimenetelmillä tapahtuvaa vedonlyöntiä 
hevos- ja vinttikoirakilpailuissa.

Internet on luonteeltaan rajat ylittävä viestintäväline. Valtioiden rajat eivät siksi pysäytä 
internetin välityksellä pelattavia rahapelejä. Jatkuvasti kasvava tarjonta ja pelaajien lisääntyvä 
lukumäärä tekevät myös Euroopassa vallitsevasta alan markkinoiden hajaantumisesta yhä 
ilmeisempää. Useissa jäsenvaltioissa on käytössä totaalikieltoja tai lupaehtoja sisältäviä 
kieltoja, toisissa taas on täysin avoimet ja vapautetut markkinat.

Kuten Euroopan unionin tuomioistuin on lukuisissa päätöksissään todennut, rahapelit eivät ole 
tavallisia palveluita. Siksi ne jätettiin palveludirektiivin ulkopuolelle, vaikka SEUT-
sopimuksen 56 artiklan mukainen palvelujen tarjoamisen vapaus koskee luonnollisesti myös 
rahapelejä. Jäsenvaltiot voivat muun muassa SEUT-sopimuksen 51 ja 52 artiklan perusteella 
säännellä itse pääosin markkinoitaan, niin kauan kuin nämä säännöt ovat yhteneväiset 
tavoiteltujen tavoitteiden, kuten peliriippuvuuden torjunnan, kanssa.

Koska perinteissä on suuria eroja, toissijaisuusperiaatteella on alalla erittäin vahva merkitys. 
Jäsenvaltiot määrittävät pääosin itse, millä tavalla ne haluavat säännellä 
rahapelimarkkinoitaan. Suuret sääntelyerot johtavat internetissä kuitenkin myös markkinoiden 
vääristymiseen. Rahapelioperaattorit, jotka toimivat avoimet markkinat ja alhaisen 
verokannan omaavissa jäsenvaltioissa, ovat tavoitettavissa myös niissä maissa, joissa 
internetin välityksellä pelattavat rahapelit on kielletty tai jotka kilpailevat luvanvaraisia 
sähköisesti välitettävien rahapelien operaattoreita vastaan. Nämä pelioperaattorit samoin kuin 
kyseisissä maissa toimivat reaaliympäristössä pelattavien rahapelien operaattorit eivät ole 
kovin kilpailukykyisiä. Internetissä on lisäksi huomattavan laajat sääntelemättömät pimeät 
markkinat.

Päätavoitteen on näin ollen oltava pimeiden ja harmaiden markkinoiden huomattava 
rajoittaminen. Yksi jäsenvaltioiden tavoitteen saavuttamiseen liittyvä vaihtoehto olisi 
totaalikielto; tällöin kiellon noudattamista olisi valvottava tiukasti. Jäsenvaltiot voivat 
toissijaisuusperiaatteen perusteella valita tämän vaihtoehdon.

Parempi vaihtoehto olisi kuitenkin luoda internetiin laillinen rahapelien tarjonta. Se ei 
kuitenkaan saa johtaa (valtion) monopolin muodostumiseen internetin välityksellä pelattaviin 
rahapelipalveluihin, koska monopolit takaavat vain harvoin riittävän suuren tarjonnan. Näin 
ollen markkinat olisi avattava ja luotava tarpeeksi houkutuksia yrittäjille laillisen tarjonnan 
aikaansaamiseksi. Siinä paras väylä on rahapelilupamalli, edellyttäen, että se perustuu ilman 
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syrjintää tapahtuvan kilpailun periaatteeseen. Eräissä jäsenvaltioissa, kuten Ranskassa ja 
Italiassa, jo menestyksekkäästi käyttöön otetussa järjestelmässä kansalliset sääntelyelimet 
asettavat ehdot lupien myöntämiselle. Esimerkiksi Ranskassa laillisten pelioperaattoreiden 
määrä on lisääntynyt nopeasti lupajärjestelmän käyttöönoton jälkeen: yli 80 prosenttia 
ranskalaisista internetin välityksellä pelattavien rahapelien markkinoista toimii nyt 
luvanvaraisten pelioperaattoreiden voimin. Syrjinnän välttämiseksi saatavilla olevien lupien 
määrän on oltava riittävän korkea tai rajoittamaton; myöskään epäsuoraa syrjintää ei 
esimerkiksi teknisten vaatimusten alalla saa esiintyä.

Riippumaton ja vahva kansallinen sääntelyelin on edellytys avoimien ja järjestäytyneiden 
markkinoiden aikaansaamiseksi internetin välityksellä pelattavien rahapelien yhteyteen. 
Kansallisen sääntelyelimen on määriteltävä rahapeleille toimintaehdot ja ennen kaikkea 
kyettävä ne myös toteuttamaan. Kansallisilla sääntelijöillä on oltava riittävä toimivalta, jotta 
ne rankaisevat rikkomuksista ja ryhtyvät toimiin ilman lupaa toimivia pelioperaattoreita 
vastaan.

Internetin rajat ylittävän ominaisuuden vuoksi jäsenvaltiot eivät tosin yksin kykene 
sääntelemään kaikkia internetin välityksellä pelattavien rahapelien aloja. Näin ollen 
voimakkaasti laajennettu yhteistyö kansallisten sääntelyelinten välillä on välttämätöntä. Tähän 
asti yhteistyötä on tehty vain pienessä mittakaavassa esimerkiksi kahdenkeskisen toiminnan 
muodossa. Tilanteessa tarvittaisiin kuitenkin institutionaalistunutta yhteistyötä, esimerkiksi 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän pohjalta tietojen tehokasta ja nopeaa jakamista 
varten. Myös komission koordinoima laajempi sääntelijöiden verkosto olisi mahdollinen. 
Vain yhteisellä eurooppalaisella lähestymistavalla voidaan estää ilman lupaa toimivia 
pelioperaattoreita hyödyntämästä sääntelyyn jääneitä porsaanreikiä ja kansallisia 
sääntelyelimiä kilpailemasta toisiaan vastaan. Siksi komissiota ja jäsenvaltioita vaaditaan 
toimimaan nopeasti kuluttajien suojelemiseksi epärehellisiltä pelioperaattoreilta Euroopassa.

Rahapelit sisältävät riippuvuusriskin. Tutkimukset osoittavat, että noin 10 vuotta sitten 
tapahtuneen internetin välityksellä pelattavien rahapelien käyttöönoton jälkeen 
peliriippuvaisten tukikeskuksien puoleen kääntyvien ihmisten lukumäärä nousi merkittävästi. 
On olemassa jo lukuisia, sekä sääntelyelinten toimesta tehtyjä että menettelysäännöstöihin ja 
omiin sitoumuksiin liittyviä aloitteita, joilla pyritään ehkäisemään ongelmapelaamista ja 
peliriippuvuutta internetissä. Tässä asiassa ei ole tosin kovin tarkoituksenmukaista, jos 
jokaisessa jäsenvaltiossa on voimassa erilaisia vaatimuksia. Monissa jäsenvaltioissa on 
internetin välityksellä pelattavien rahapelien yhteydessä sekä valtiollisilla että yksityisillä 
pelioperaattoreilla esimerkillisiä suojatoimia. Ne perustuvat kuitenkin usein puhtaasti 
kansallisiin vaatimuksiin eivätkä siksi sovellu sisämarkkinoille. Joissakin jäsenvaltioissa 
vaaditaan esimerkiksi sähköinen henkilöllisyystodistus tunnistamiseen internetissä. 
Ulkomaalaisilla ei kovinkaan usein ole tällaista henkilötodistusta eivätkä he sen takia voi 
ottaa osaa internetin välityksellä pelattaviin rahapeleihin, vaikka he asuvat vakituisesti 
kyseisessä jäsenvaltiossa. Siksi voidaankin pitää tärkeinä eurooppalaisia teknisiä vaatimuksia, 
joita teollisuus, kuluttajien suojelusta vastaavat henkilöt ja komissio yhdessä laatisivat. Ne 
madaltaisivat myös markkinoille tulon esteitä muissa Euroopan maissa toimiville rahapelien 
pelioperaattoreille. Matalat markkinoille tulon esteet ovat tärkeä askel laillisten ja 
säänneltyjen rahapelimarkkinoiden luomisessa.

Alaikäisten suojelu rahapeleiltä on toinen yleismaailmallinen tavoite, johon eivät vaikuta 
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erilaiset perinteet tai kulttuurit. Siksi on tarpeen asettaa koko Euroopan kattavia 
vähimmäisvaatimuksia alaikäisten suojeluun, peliriippuvuuden torjuntaan, mutta myös 
rahanpesun ja muun rahapelitoimintaan liittyvän rikollisuuden torjuntaan. Se voisi tapahtua 
komission antaman direktiiviehdotuksen muodossa, jossa säädetään koko Euroopan alueella 
voimassa olevista vähimmäisvaatimuksista, jotka olisivat sitovia kaikille säännellyille 
internetin välityksellä pelattavien rahapelien pelioperaattoreille. Jäsenvaltiot voivat 
vähimmäisvaatimusten lisäksi vapaasti säätää muita kriteereitä. Komission ja jäsenvaltioiden 
määrätietoinen toiminta on tärkeää, jotta Euroopan laajuisesti voidaan varmistaa kuluttajille 
yhdenmukainen ja korkea vähimmäissuojelutaso.

Useimmissa jäsenvaltioissa rahapeleistä saatavat tuotot käytetään 
hyväntekeväisyystarkoituksiin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin ja edistämään urheilua. Tämä 
kuitenkin koskee vain laillisia ja säänneltyjä rahapelien pelioperaattoreita. Laittomat 
pelioperaattorit eivät maksa veroja eivätkä tue yhteiskuntaa. Jäsenvaltioiden tasolla säännellyt 
markkinat johtaisivat siihen, että internetin välityksellä pelattavien rahapelien 
pelioperaattoreiden olisi maksettava suuri osa perityistä rahapeliveroista pelaajan maassa. 
Tämä on tärkeää, jotta rahapeleistä saatavat julkiset tuotot ovat koko Euroopassa käytettävissä 
urheilun edistämiseen ja muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hevosurheiluun liittyvän 
vedonlyönnin alalla voidaan esimerkiksi tällä tavalla varmistaa, että kasvattajat saavat osan 
vedonlyöntituotoista, mikä on tarpeellista kasvatuksen jatkorahoituksen kannalta.

Valitettavasti menneisyydessä on ollut aina uudestaan urheilun vedonlyöntipetoksiin liittyviä 
tapauksia, mikä asettaa urheilun koskemattomuuden kyseenalaiseksi. Kaikkien asianosaisten, 
kuten urheiluseurojen, fanien, rahapelien tarjoajien ja pelaajien, edun mukaista on turvata 
urheilun koskemattomuus ja estää vedonlyöntipetokset. Vedonlyöntipetoksia voidaan torjua 
parhaiten Euroopan tasolla. Siitä syystä Euroopan komission olisi kehitettävä yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa järjestelmä, joka torjuu tehokkaasti vedonlyöntipetoksia. Yhteiset 
käytännöt vedonlyöntipetosten torjumisessa mahdollistavat myös tiukemman puuttumisen 
Euroopan ulkopuolelta tulevien rikollisten vedonlyöntihuijareiden toimintaan.

Urheilun koskemattomuuden kannalta on vältettävä urheiluvedonlyönnin pelioperaattoreiden 
ja urheiluseurojen välisiä eturistiriitoja. Rahapelien mainonta tai urheiluseuran sponsorointi 
itsessään eivät vielä kuitenkaan merkitse eturistiriitaa. Mainonta- ja sponsorointikiellot 
voidaan siis selkeästi unohtaa.


