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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os jogos em linha no mercado interno
(2011/2084(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 20 de Abril de 2011 "Livro verde. Jogos 
em Linha no Mercado Interno" (COM(2011)0128),

– Tendo em conta os artigos 56.º, 51º e 52º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o protocolo que acompanha o Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia sobre a aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade,

– Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia1,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 10 de Dezembro de 2010 sobre o quadro 
jurídico em matéria de jogos de azar e apostas nos Estados-Membros da UE,

– Tendo em conta a sua resolução de 10 de Março de 2009 sobre a integridade dos jogos de 
apostas em linha2,

– Tendo em conta a Directiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de 
Março de 2010, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação 
social audiovisual3,

– Tendo em conta a Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
Maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos 
consumidores no mercado interno e que altera a Directiva 84/450/CEE do Conselho, as 
Directivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e o 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho4,

– Tendo em conta a Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
Maio de 1997, relativa à defesa dos consumidores em matéria de contratos à distância5,

– Tendo em conta a Directiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
Outubro de 2005, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 

                                               
1 em particular as decisões nos processos 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 u.a. 2007 (C-338/04, C-359/04 e C-360/04), Comissão v Itália 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 
e Gerdin 2010 (C-447/08 e C-448/08), Markus Stoß etc. 2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-
409/07 e C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08), Engelmann 2010 (C-64/08). 
2 Textos aprovados, P6_TA(2009)0097.
3 JO. L 95 de 15.4.2010, p. 1.
4 JO. L 149 de 11.06.05, p. 22.
5 JO. L 144 de 04.06.97, p. 19.
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branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo1,

– Tendo em conta a Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 
Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados2,

– Tendo em conta a Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de 
Julho de 2002 relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no 
sector das comunicações electrónicas3,

– Tendo em conta a Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro de 2006, 
relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado4,

– Tendo em conta a Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
Dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno5,

– Tendo em conta a Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 
Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade da informação, 
em especial do comércio electrónico, no mercado interno6,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, bem 
como da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2011),

A. Considerando que o mercado de jogos de azar na Internet está continuamente em 
crescimento,

B. Considerando que não existe qualquer acto jurídico europeu específico para a 
regulamentação de jogos de azar na Internet,

C. Considerando que a fragmentação do mercado, por um lado dificulta que os operadores 
regulados ofereçam uma oferta lícita transfronteiriça, por outro lado torna a protecção do 
consumidor e o combate à criminalidade associada aos jogos de azar praticamente 
impossíveis,

D. Considerando, que é indispensável criar regras mínimas comuns europeias para a 
protecção dos jogadores e consumidores e para o combate à criminalidade,

E. Considerando que o Artigo 56º do TFUE garante a liberdade de prestação de serviços, 
mas que os jogos de azar na Internet são excluídos explicitamente da Directiva 
«Serviços», pois não são uma prestação de serviços normal,

F. Considerando que grande parte dos casos de infracção e das decisões do TJUE sugerem 
uma grande incerteza jurídica nesta área,

                                               
1 JO. L 309 de 25.11.05, p. 15.
2 JO. L 281 de 23.11.95, p. 31.
3 JO. L 201 de 31.07.02, p. 37.
4 JO. L 347 de 11.12.06, p. 1.
5 JO. L 376 de 27.12.06, p. 36.
6 JO. L 178 de 17.07.00, p. 1.
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G. Considerando que os jogos de azar e apostas na Internet representam um risco de 
dependência e de perigo maior que os tradicionais jogos de azar presenciais,

H. Considerando que os jogos de azar são uma fonte de receitas considerável dos Estados-
Membros para fins de beneficência e de utilidade pública, bem como para o financiamento 
do desporto,

I. Considerando que a integridade do desporto tem de ser garantida e que se devem impedir 
mais fraudes com apostas,

1. É de opinião que uma regulação eficiente do mercado dos jogos de azar na Internet deve, 
em particular,
(1) reorientar a necessidade natural de jogar da população para actividades mais sãs e 
controladas,
(2) conter o mercado ilegal de jogos de azar,

(3) garantir uma protecção eficaz da juventude e dos jogadores e
(4) prevenir os perigos da dependência dos jogos de azar e

(5) garantir que os jogos de azar são realizados de uma forma regulamentada, justa, 
responsável e transparente,

(6) prevenir os perigos para a integridade das competições desportivas e
(7) garantir que uma parte considerável das receitas públicas provenientes dos jogos de 
azar seja utilizada para a promoção de objectivos públicos, de beneficência ou de 
caridade;

2. Sublinha a perspectiva do TJUE1, de que a Internet é meramente um canal para oferecer 
jogos de azar;

Princípio de subsidiariedade
3. Está convicto, que o sector dos jogos de azar é fortemente caracterizado pelas diferentes 

tradições e culturas dos Estados-Membros e que os mercados dos jogos de azar são 
regulados de formas muito diferentes, o que dá um papel especialmente importante ao 
princípio da subsidiariedade neste sector;

4. Está convicto de que uma oferta legal e atractiva de jogos de azar na Internet pode 
reprimir consideravelmente o mercado negro não licenciado e também aumentar as 
receitas para o Estado;

5. Recusa assim um acto jurídico europeu sobre a regulamentação comum de todo o mercado 
dos jogos de azar, mas é da opinião que seria sensato ter uma base comum europeia em 
algumas áreas;

6. Respeita a decisão de alguns Estados-Membros de proibir completamente os jogos de azar 
na Internet; expressa-se porém contra os monopólios estatais dos jogos de azar em linha;

7. Sublinha enfaticamente, que os Estados-Membros, que abrem o mercado dos jogos de 
azar na Internet, têm de garantir a completa transparência e permitir uma concorrência não 
discriminatória; sugere aos Estados-Membros que, nesse caso, introduzam um modelo de 

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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licenciamento, que permita a todos os operadores europeus de jogos de azar, que cumpram 
as condições determinadas pelos Estados-Membros, requererem uma licença;

8. Está convicto de que o princípio de reconhecimento mútuo de licenças não se aplica ao 
mercado dos jogos de azar, mas que, não obstante, no âmbito do mercado interno devem 
ser instituídos procedimentos simplificados para o requerimento de licenças em vários 
Estados-Membros;

9. Solicita, no âmbito do princípio da "subsidiariedade activa", a criação de um quadro 
normativo comum, que estabeleça regras mínimas elevadas para a prevenção da 
dependência do jogo e das fraudes com apostas e para a protecção da juventude; caso um 
operador comprove o cumprimento destas regras mínimas, os outros Estados-Membros 
devem reconhecer este cumprimento, embora possam colocar outras condições; está 
convicto de que um código de conduta comum europeu para os jogos de azar na Internet 
pode ser o primeiro passo;

10. Solicita à Comissão que proponha uma Directiva respeitante a estas regras mínimas, caso 
não se consiga alcançar acordo de outra forma; se necessário, também deve ser 
contemplada uma cooperação reforçada entre os Estados-Membros;

11. Solicita conjuntamente à Comissão e aos Estados-Membros o controlo efectivo das 
condições estabelecidas pelos Estados-Membros, e que as suas violações sejam punidas;

Cooperação das entidades reguladoras
12. Está preocupado com a possível fragmentação do mercado europeu de jogos de azar em 

linha, que funciona contra a criação de uma oferta legal, sobretudo nos Estados-Membros 
mais pequenos;

13. Solicita assim uma forte intensificação da cooperação entre as entidades reguladoras 
nacionais sob a coordenação da Comissão Europeia, para desenvolver regras comuns e 
para proceder conjuntamente contra o mercado negro não regulado; em particular, as 
soluções nacionais isoladas não são eficazes para a identificação de jogadores nem para o 
combate ao branqueamento de capitais; a rede GREF e o Sistema de Informação do 
Mercado Interno podem servir de base para tal;

14. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que recolham e publiquem dados estatísticos 
sobre os mercados dos jogos de azar na Internet e sobre a dependência do jogo na UE;

15. Solicita à Comissão que promova a formação de uma rede de organizações nacionais, que 
tratam os dependentes do jogo, para permitir um intercâmbio de experiências e de boas 
práticas;

Jogos de azar e desporto
16. Observa, que as apostas desportivas, em particular nas competições de modalidades mais 

pequenas, podem representar um risco para a integridade do desporto; é assim da opinião 
que as fraudes desportivas e as apostas fraudulentas devem ser punidas em toda a Europa;

17. Está consciente da importância do contributo das receitas dos jogos de azar para o 
financiamento do desporto nos Estados-Membros; assim, o desenvolvimento do mercado 
dos jogos de azar na Internet não deve conduzir a uma redução do financiamento do 
desporto;
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18. Aponta para a necessidade de alcançar soluções pragmáticas relativamente à publicidade e 
patrocínio de manifestações desportivas de operadores de jogos de azar na Internet; está 
convicto de que devem ser estabelecidas regras publicitárias comuns, que protejam 
suficientemente os consumidores mais fracos, mas que permitam em simultâneo o 
patrocínio de manifestações internacionais, e que em qualquer caso a proibição da 
publicidade não é eficaz;

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O mercado dos jogos de azar na Internet encontra-se em constante crescimento. De acordo 
com os valores actuais, cerca de 10 % de todos os jogos de azar na Europa ocorrem na 
Internet ou através de canais de distribuição similares, como telemóveis ou plataformas de 
televisão interactiva, com uma tendência crescente e um volume de mercado de mais de 10 
mil milhões de Euros.

O mercado dos jogos de azar presenciais e o mercado dos jogos de azar na Internet 
caracterizam-se por uma oferta variada de produtos: por um lado, jogos clássicos de loto e 
lotaria; mas também apostas desportivas; póquer; bingo e apostas em corridas de cavalos e de 
galgos, conforme o processo de apostas mútuas.

A Internet é naturalmente um meio transfronteiras. Assim, os jogos de azar na Internet não 
param nas fronteiras. Através do constante aumento da oferta e do número crescente de 
jogadores, a fragmentação do mercado actualmente existente na Europa é cada vez mais 
notória nesta área. Em vários Estados-Membros existem proibições totais ou proibições com 
reserva de autorização, mas outros têm um mercado completamente aberto e liberalizado.

Tal como o TJUE estabeleceu em várias decisões, os jogos de azar não são prestações de 
serviços normais. Assim, foram excluídos explicitamente da Directiva «Serviços», mesmo 
que a liberdade de prestação de serviços de acordo com o Artigo 56º do TFUE também se 
aplique aos jogos de azar. Os Estados-membros podem continuar a regular os seus mercados, 
entre outros com base nos artigos 51º e 52º do TFUE, desde que esses regulamentos sejam 
coerentes com os objectivos prosseguidos, por exemplo, o combate à dependência do jogo.

Dadas as tradições muito diferentes, o princípio de subsidiariedade tem um papel 
especialmente importante neste sector. Os Estados-Membros determinam em grande medida 
como pretendem regular os seus mercados de jogos de azar. No entanto, estes regulamentos 
muito diferentes causam distorções no mercado na Internet. Os operadores de jogos de azar 
dos Estados-Membros com mercados abertos e impostos mais baixos também são acessíveis  
nos países em que os jogos de azar na Internet são proibidos, ou fazem concorrência aos 
operadores em linha licenciados. Estes operadores, tal como os operadores de jogos de azar 
presenciais, desses países não são competitivos. Além disso, existe na Internet um mercado 
negro não regulada com uma dimensão considerável.

Assim, o objectivo central deve ser controlar seriamente esse mercado negro e «cinzento». 
Uma opção para os Estados-Membros alcançarem este objectivo seria a proibição total; que 
teria de ser aplicada rigorosamente. Com base no princípio da subsidiariedade, os Estados-
Membros podem tomar esta opção.

Seria preferível a criação de uma oferta legal de jogos de azar na Internet. Contudo, tal não 
pode conduzir à criação de um monopólio (estatal) dos jogos de azar na Internet, pois os 
monopólios raramente garantem uma oferta suficiente. Por este motivo, o mercado deve ser 
aberto e devem ser criados incentivos suficientes para as empresas oferecerem uma oferta 
legal. Para tal, o melhor é um modelo de licenciamento, desde que; este assente no princípio 
da concorrência não discriminatória. Neste sistema, que já foi introduzido com sucesso em 
alguns Estados-Membros, como a França e a Itália, as entidades reguladoras nacionais 
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estabelecem as condições para a atribuição de licenças. Em França, por exemplo, desde a 
introdução do sistema de licenciamento, a quantidade de operadores legais aumentou 
rapidamente: mais de 80 % do mercado dos jogos de azar na Internet em França pertence 
agora a operadores licenciados. Para evitar discriminações, o número de licenças 
disponibilizadas deve ser suficientemente elevado ou ilimitado; além disso, não devem existir 
discriminações indirectas, como, por exemplo, na área das normas técnicas.

Um mercado aberto e regulado dos jogos de azar na Internet pressupõe uma entidade 
reguladora nacional independente e forte. Esta deve estabelecer o quadro de condições dos 
jogos de azar e, acima de tudo, deve poder aplicá-lo. Os reguladores nacionais devem assim 
ser dotados das competências necessárias para punir as infracções e proceder contra os 
operadores ilegais.

Dada a natureza transfronteiriça da Internet, os Estados-Membros não têm condições para por 
si sós regulamentarem todas as áreas dos jogos de azar na Internet. Assim, é indispensável que 
haja uma forte cooperação entre as entidades reguladoras nacionais. Até agora, a cooperação 
existe apenas em pequena escala, na forma de processos bilaterais. Todavia, são necessárias 
cooperações institucionalizadas, com base no Sistema de Informação do Mercado Interno, 
para partilhar informações eficiente e rapidamente. Também seria concebível criar uma rede 
estruturada dos reguladores, coordenada pela Comissão. Só com um esforço comum europeu 
se pode impedir que os operadores não regulados aproveitem as lacunas regulamentares e 
coloquem as entidades reguladoras nacionais umas contra as outras. Por este motivo, solicita-
se à Comissão e aos Estados-Membros que ajam rapidamente, para proteger os consumidores 
na Europa de operadores pouco sérios.

Os jogos de azar representam um risco de dependência. Os estudos comprovam que, desde a 
introdução dos jogos de azar na Internet há cerca de 10 anos, o número de pessoas que se 
dirigem a centros de apoio para dependentes do jogo subiu significativamente. Já existem 
diversas iniciativas, tanto das entidades reguladoras, como sob a forma de códigos de conduta 
e de acordos voluntários, que procuram conter o jogo compulsivo e a dependência do jogo na 
Internet. No entanto, tal é pouco compensador, caso se apliquem normas diferentes em cada 
Estado-Membro. Em muitos Estados-Membros existem medidas de protecção exemplares nos 
operadores estatais e privados de jogos de azar na Internet. Muitas vezes estas baseiam-se 
simplesmente nas normas nacionais e por isso não são compatíveis com o pensamento do 
mercado interno. Por exemplo, em alguns Estados-Membros, é exigido um bilhete de 
identidade electrónico para o controlo da identidade na Internet. Frequentemente, os 
estrangeiros não têm esse bilhete de identidade e são assim excluídos dos jogos de azar na 
Internet, mesmo que estejam estabelecidos permanentemente nesse Estado-Membro. Daí 
serem tão importantes as normas técnicas europeias, que podem ser criadas conjuntamente 
pelo sector, pelos organismos de defesa dos consumidores e pela Comissão. Estas também 
reduzem as barreiras de entrada no mercado para operadores de jogos de azar de outros países 
europeus. As barreiras de entrada no mercado mais baixas são um passo importante para a 
criação de um mercado de jogos de azar legal e regulado.

A protecção dos menores dos jogos de azar é um outro objectivo universal, que não está 
sujeito a tradições ou culturas diferentes. Sugere-se assim que sejam estabelecidas regras 
mínimas para a protecção dos menores, para o combate à dependência do jogo e para o 
combate ao branqueamento de capitais e a outras formas de criminalidade associadas aos 
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jogos de azar. Tal pode ocorrer sob a forma de uma proposta de directiva da Comissão, que 
estabeleça regras mínimas aplicáveis em toda a Europa que sejam obrigatórias para todos os 
operadores regulados de jogos de azar na Internet. Os Estados-Membros seriam livres de 
estabelecer outros critérios. A negociação assegurada pela Comissão e pelos Estados-
Membros é importante para garantir um elevado nível de protecção mínimo comum na 
Europa para os consumidores.

Na maioria dos Estados-Membros, as receitas dos jogos de azar contribuem para fins de 
beneficência ou de utilidade pública e para a promoção do desporto. Contudo, tal só se aplica 
a operadores de jogos de azar legais e regulados. Os operadores ilegais não pagam impostos e 
assim também não contribuem para a sociedade. Um mercado regulado ao nível dos Estados-
membros leva assim a que os operadores de jogos de azar na Internet tenham de pagar a maior 
parte dos impostos sobre os jogos de azar no país do jogador. Isto é importante, para que as 
receitas públicas dos jogos de azar em toda a Europa possam ser utilizadas para a promoção 
do desporto e para outros fins de utilidade pública. No âmbito das apostas em corridas de 
cavalos, por exemplo, é possível garantir desta forma que os criadores recebem uma parte das 
receitas das apostas que é necessária para o financiamento da criação.

Infelizmente, no passado ocorreram casos de fraudes com apostas desportivas, que colocaram 
em causa a integridade do desporto. É do interesse directo de todos as partes interessadas, ou 
seja, das associações desportivas, dos fãs, dos operadores dos jogos de azar e dos jogadores, 
que a integridade do desporto seja assegurada e que as fraudes com apostas sejam prevenidas. 
A melhor forma de combater as fraudes com apostas é ao nível europeu. Por esse motivo, a 
Comissão Europeia deve desenvolver, em conjunto com os Estados-Membros, um sistema 
que combata as fraudes com apostas eficazmente. Um processo comum contra as fraudes com 
apostas tem ainda mais peso contra os que cometem fraudes com apostas criminosamente fora 
da Europa.

A bem da integridade do desporto, os conflitos de interesses entre os operadores de apostas 
desportivas e os clubes desportivos devem ser evitados. Todavia, a publicidade a jogos de 
azar ou o patrocínio de um clube desportivo não representam em si mesmos um conflito de 
interesses. Por esse motivo, as proibições de publicidade e de patrocínios devem ser rejeitadas 
claramente.


