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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la jocurile de noroc online în piaţa internă
(2011/2084(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 aprilie 2011 intitulată „Carte verde privind 
jocurile de noroc online în piaţa internă” (COM(2011)0128),

– având în vedere articolele 56, 51 şi 52 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
– având în vedere Protocolul anexat la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii,

– având în vedere jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene1,

– având în vedere concluziile Consiliului din 10 decembrie 2010 privind cadrul pentru 
jocurile de noroc şi pariuri în statele membre ale UE,

– având în vedere rezoluţia sa din 10 martie 2009 referitoare la integritatea jocurilor de 
noroc online2,

– având în vedere Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 
martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege 
sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-
media audiovizuale3,

– având în vedere Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 
mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă 
de consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului4,

– având în vedere Directiva 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 
1997 privind protecţia consumatorilor cu privire la contractele la distanţă5,

– având în vedere Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 
octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor 

                                               
1 în special hotărârile pronunţate în cauzele 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/OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd/Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), 
Fixtures Marketing Ltd/Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), 
Placanica şi alţii 2007 (C-338/04, C-359/04 şi C-360/04), Comisia/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 
şi Gerdin 2010 (C-447/08 şi C-448/08), Markus Stoß printre altele 2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-
360/07, C-409/07 şi C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08), Engelmann 2010 (C-64/08). 
2 Texte adoptate, P6_TA(2009)0097.
3 JO L 95, 15.4.2010, p. 1.
4 JO L 149, 11.06.05, p. 22.
5 JO L 144, 04.06.97, p. 19.
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şi finanţării terorismului1,

– având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 
octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date2,

– având în vedere Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 
iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul 
comunicaţiilor publice3,

– având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea adăugată4,

– având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne5,

– având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 
iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în 
special ale comerţului electronic, pe piaţa internă6,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi avizul 
Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, precum şi cel al Comisiei pentru afaceri 
juridice (A7-0000/2011),

A. întrucât piaţa jocurilor de noroc pe internet este în continuă creştere;

B. întrucât nu există o legislaţie europeană specifică în domeniul reglementării jocurilor de 
noroc pe internet;

C. întrucât fragmentarea pieţei conduce, pe de o parte, la întâmpinarea unor dificultăţi majore 
în furnizarea de serviciilor transfrontaliere licite de către operatorii licenţiaţi iar, pe de altă 
parte, face practic imposibilă protecţia consumatorilor, precum şi combaterea 
criminalităţii asociate cu jocurile de noroc;

D. întrucât standardele minime uniforme la nivel european sunt esenţiale pentru protejarea 
jucătorilor şi consumatorilor, precum şi pentru lupta împotriva criminalităţii;

E. întrucât articolul 56 din TFUE garantează libertatea de a presta servicii şi întrucât jocurile 
de noroc sunt excluse explicit din domeniul de aplicare a Directivei privind serviciile 
deoarece nu reprezintă prestări de servicii standard;

F. întrucât numărul mare de proceduri privind încălcarea dreptului comunitar şi de hotărâri ale 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene denotă un grad ridicat de incertitudine juridică în 
acest domeniu;

                                               
1 JO L 309, 25.11.05, p. 15.
2 JO L 281, 23.11.95, p. 31.
3 JO L 201, 31.07.02, p. 37.
4 JO L 347, 11.12.06, p. 1.
5 JO L 376, 27.12.06, p. 36.
6 JO L 178, 17.07.00, p. 1.
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G. întrucât jocurile de noroc şi pariurile pe internet ascund un risc mai mare de dependenţă şi 
pericole decât jocurile de noroc tradiţionale;

H. întrucât jocurile de noroc reprezintă o importantă sursă de venituri pentru statele membre, 
pentru activităţi caritabile şi de binefacere, precum şi pentru finanţarea sportului;

I. întrucât este esenţial să se garanteze integritatea sportului şi să se prevină fraudarea 
pariurilor,

1. consideră, în special, că o reglementare eficientă a pieţei jocurilor de noroc online
va reaşeza impulsul natural de a juca în limite fireşti şi supravegheate,

(2) va limita piaţa ilegală a jocurilor de noroc,
(3) va garanta o protecţie eficientă a tinerilor şi a jucătorilor şi

(4) va preveni pericolele legate de dependenţa pe care o pot genera jocurile de noroc şi, de 
asemenea,

(5) trebuie să garanteze că jocurile de noroc se vor desfăşura într-un mod controlat, corect, 
responsabil şi transparent,

(6) că integritatea competiţiilor sportive va fi protejată în faţa riscurilor şi
(7) că un procent semnificativ din veniturile obţinute din jocurile de noroc va fi utilizat în 
scopuri publice, caritabile sau de binefacere;

2. subliniază poziţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene1, conform căreia internetul este 
doar un canal de propagare a ofertei de jocuri noroc;

Principiul subsidiarităţii
3. consideră că sectorul jocurilor de noroc este puternic influenţat de tradiţiile şi culturile 

diferite ale statelor membre şi că există diferenţe majore în reglementarea pieţelor 
jocurilor de noroc, astfel încât principiul subsidiarităţii este deosebit de important în acest 
sector;

4. consideră că o ofertă licită atractivă de jocuri de noroc online ar reduce semnificativ piaţa 
neagră ilegală şi ar contribui în acelaşi timp la creşterea veniturilor statului;

5. respinge, aşadar, un instrument juridic european pentru reglementarea uniformă a întregii 
pieţe a jocurilor de noroc, consideră însă că o abordare europeană unitară ar fi necesară în 
anumite domenii;

6. respectă hotărârea anumitor state membre de a interzice total jocurile de noroc pe internet, 
dar se pronunţă împotriva monopolurilor de stat în domeniul jocurilor de noroc online;

7. subliniază însă că statele membre, care au optat pentru deschiderea pieţei jocurilor de 
noroc pe internet, trebuie să garanteze transparenţa deplină şi să asigure o concurenţă 
nediscriminatorie; încurajează statele membre să introducă un mecanism de licenţiere care 
să le permită tuturor operatorilor de jocuri de noroc europeni, care îndeplinesc condiţiile 
stabilite de statele membre, să solicite licenţierea;

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).



PE467.028v01-00 6/10 PR\869483RO.doc

RO

8. consideră că recunoaşterea reciprocă a licenţelor nu se aplică pe piaţa jocurilor de noroc, 
dar că ar trebui instituite proceduri simplificate de solicitare a licenţelor în mai multe state 
membre pentru a asigura buna funcţionare a pieţei interne;

9. solicită, în conformitate cu principiul „subsidiarităţii active”, un cadru comun de 
reglementare, care să stabilească standarde minime obligatorii stricte în domeniul 
prevenirii dependenţei de jocurile de noroc şi a fraudei pariurilor, precum şi pentru 
protejarea tinerilor; în cazul în care un operator face dovada respectării acelor standarde, 
celelalte state membre trebuie să recunoască avizul de conformitate, având însă 
posibilitatea de a impune condiţii suplimentare; consideră că un cod de conduită european 
în domeniul jocurilor de noroc pe internet ar putea fi un prim pas în acest sens;

10. invită Comisia ca, în cazul în care nu se are în vedere un acord alternativ, să elaboreze o 
propunere de directivă referitoare la aceste standarde minime; dacă este necesar, trebuie 
luată în considerare şi posibilitatea unei cooperări consolidate între statele membre;

11. îndeamnă Comisia şi statele membre să supravegheze eficient respectarea condiţiilor 
stabilite de statele membre şi să sancţioneze orice încălcare;

Cooperarea dintre autorităţile de reglementare
12. este preocupat de potenţiala fragmentare a pieţei europene a jocurilor de noroc online, 

care ar împiedica dezvoltarea unei oferte licite, în special în statele membre mai mici;

13. solicită intensificarea profundă a cooperării dintre autorităţile de reglementare naţionale 
sub coordonarea Comisiei Europene, în scopul de a elabora standarde comune şi de a 
combate împreună piaţa neagră nereglementată; acţiunile naţionale izolate nu sunt 
eficiente în special pentru identificarea jucătorilor şi combaterea spălării banilor; reţeaua 
GREF şi Sistemul de informare al pieţei interne pot servi drept fundament în acest sens;

14. invită Comisia şi statele membre să colecteze şi să publice date statistice referitoare la 
pieţele jocurilor de noroc pe internet, precum şi la dependenţa de jocurile de noroc în UE;

15. invită Comisia să iniţieze crearea unei reţele de organizaţii naţionale care să se ocupe de 
persoanele dependente de jocuri de noroc pentru a permite un schimb de experienţă şi de 
bune practici;

Jocurile de noroc şi sportul
16. constată că integritatea sportului este expusă unui risc mai mare în cazul pariurilor făcute 

în cadrul competiţiilor sportive mai puţin populare; consideră aşadar că aranjarea 
meciurilor şi fraudarea pariurilor trebuie sancţionate în întreaga Europă;

17. recunoaşte importanţa pe care o are contribuţia veniturilor provenite din jocurile de noroc 
la finanţarea sportului în statele membre; prin urmare, dezvoltarea pieţei jocurilor de 
noroc pe internet nu trebuie să conducă la o scădere a finanţării sportului;

18. subliniază necesitatea de a găsi soluţii pragmatice în ceea ce priveşte publicitatea şi 
sponsorizarea de către operatorii de jocuri de noroc pe internet a evenimentelor sportive; 
consideră că trebuie identificate standarde comune în materie de publicitate, menite să 
ofere o protecţie suficientă consumatorilor vulnerabili, fără a împiedica însă sponsorizarea 
evenimentelor internaţionale; consideră, de asemenea, că interzicerea publicităţii nu este 
în nici un caz o soluţie adecvată;
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19. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Piaţa jocurilor de noroc pe internet înregistrează o creştere constantă. Potrivit ultimelor cifre, 
10% din totalul jocurilor de noroc din Europa se desfăşoară în prezent pe internet sau prin 
canale de distribuţie similare, precum telefoanele mobile sau platformele interactive de 
televiziune, înregistrând o tendinţă ascendentă şi un volum al pieţei de peste 10 miliarde de 
euro.

Piaţa jocurilor de tradiţionale noroc, precum şi piaţa jocurilor de noroc pe internet sunt 
caracterizate de o ofertă diversificată de produse: pe de o parte, jocurile clasice de loto şi 
loterie; dar şi pariuri sportive, poker, jocuri de bingo, precum şi pariuri pe curse hipice şi de 
ogari, realizate prin procedura pariurilor reciproce.

Prin natura lui, internetul este un mediu transfrontalier, jocurile de noroc pe internet 
necunoscând aşadar limitările graniţelor. Ca urmare a unei creşteri permanente a ofertei şi a 
numărului de jucători, actuala stare de fragmentare a pieţei europene din acest domeniu 
devine tot mai evidentă. În numeroase state membre există o interdicţie totală, sau interdicţie 
sub rezerva autorizării, în timp ce altele au o piaţă pe deplin deschisă şi liberalizată.

Astfel cum a stabilit Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în numeroase hotărâri, jocurile de 
noroc nu se încadrează în furnizarea de servicii standard, motiv pentru care au fost excluse 
explicit din Directiva privind serviciile, chiar dacă libertatea de a furniza servicii, garantată 
prin articolul 56 din TFUE, se aplică şi jocurilor de noroc. În conformitate cu articolele 51 şi 
52 din TFUE, statele membre au libertatea de a-şi reglementa singure pieţele, atâta timp cât 
aceste reglementări vizează în mod coerent realizarea obiectivelor urmărite, cum ar fi 
combaterea dependenţei de jocuri.

Principiul subsidiarităţii joacă însă un rol deosebit de important în acest sector, date fiind 
tradiţiile foarte diferite. Statele membre au o mare libertate de a decide modul în care doresc 
să-şi reglementeze piaţa jocurilor de noroc. În sectorul internetului însă, aceste reglementări 
extrem de diferite conduc la denaturări ale pieţei. Operatorii de jocuri de noroc din statele 
membre care au pieţe deschise şi practică o cotă de impozitare redusă, îşi desfăşoară 
activitatea şi în ţări în care jocurile de noroc pe internet sunt interzise, sau fac concurenţă 
operatorilor online licenţiaţi. Aceşti operatori, precum şi operatorii de jocuri de noroc 
tradiţionale din aceste ţări nu sunt însă în măsură să facă faţă concurenţei. În plus, pe internet 
funcţionează o piaţă neagră nereglementată de dimensiuni considerabile.

Prin urmare, obiectivul central urmărit trebuie să fie restrângerea semnificativă a acestei pieţe 
negre, precum şi a pieţei gri. Una dintre opţiunile la care pot recurge statele membre în 
vederea realizării acestui obiectiv este interzicerea totală, care însă ar necesita măsuri dure de 
punere în aplicare. Statele membre au libertatea de a opta pentru această soluţie pe baza 
principiului subsidiarităţii.

O soluţie mai eficientă ar fi totuşi crearea unei oferte licite de jocuri de noroc pe internet, care 
însă nu ar trebui să conducă la stabilirea unui monopol (de stat) în domeniul jocurilor de 
noroc pe internet, întrucât doar arareori monopolurile garantează o ofertă suficient de 
diversificată. Prin urmare, piaţa trebuie deschisă iar întreprinzătorilor trebuie să li se ofere 
stimulente suficiente pentru a-i încuraja să dezvolte o ofertă licită. Metoda cea mai eficientă în 



PR\869483RO.doc 9/10 PE467.028v01-00

RO

acest sens este elaborarea unui mecanism de licenţiere, cu condiţia ca acesta să se întemeieze 
pe principiul concurenţei nediscriminatorii. În cadrul acestui sistem introdus deja cu succes în 
unele state membre precum Franţa şi Italia, condiţiile impuse pentru acordarea licenţelor sunt 
stabilite de autorităţile de reglementare. În Franţa, de pildă, ponderea operatorilor liciţi a 
crescut considerabil după introducerea sistemului de licenţiere: peste 80% din piaţa jocurilor 
de noroc din Franţa este deţinută de operatori licenţiaţi. Pentru a evita orice formă de 
discriminare, numărul licenţelor disponibile trebuie să fie suficient de mare sau nelimitat; în 
plus, trebuie împiedicate şi orice forme de discriminare indirectă, ca de pildă în domeniul 
standardelor tehnice.

O piaţă deschisă şi organizată a jocurilor de noroc pe internet presupune o autoritate naţională 
de reglementare independentă şi puternică, în măsură să stabilească condiţiile-cadru în care să 
se desfăşoare jocurile de noroc şi mai ales capabilă să le pună în aplicare. Autorităţile 
naţionale de reglementare trebuie să deţină competenţele necesare pentru a putea sancţiona 
orice încălcare şi pentru a acţiona împotriva operatorilor ilegali.

Având însă în vedere natura transfrontalieră a internetului, statele membre nu sunt în măsură 
să reglementeze toate aspectele jocurilor de noroc online. Prin urmare, o cooperare extinsă 
între autorităţile naţionale de reglementare este esenţială. Până acum, cooperarea s-a 
manifestat doar la scară mica, sub forma procedurilor bilaterale. În acest context se impune 
însă necesitatea unei cooperări instituţionalizate, de pildă pe baza Sistemului de informare al 
pieţei interne, care să permită transmiterea eficientă şi rapidă de informaţii. Crearea unei 
reţele extinse de autorităţi de reglementare, funcţionând sub coordonarea Comisiei, ar fi de 
asemenea de bun augur. Doar printr-o poziţie europeană comună putem evita ca operatorii 
neautorizaţi să exploateze lacunele din reglementare şi ca autorităţile naţionale de 
reglementare să acţioneze divergent. De aceea, Comisia şi statele membre sunt chemate să 
acţioneze cu promptitudine, pentru a proteja consumatorii din Europa de operatori neserioşi.

Jocurile de noroc ascund un risc de dependenţă. Studiile arată că numărul persoanelor care se 
adresează centrelor de sprijin pentru persoanele dependente de jocuri a crescut semnificativ de 
la introducerea, în urmă cu aproximativ 10 ani, a jocurilor de noroc pe internet. Există deja 
numeroase iniţiative venite atât din partea autorităţilor de reglementare, cât şi dezvoltate sub 
formă de coduri de conduită şi angajamente voluntare, prin care se încearcă diminuarea 
comportamentelor problematice faţă de jocuri şi a dependenţei de jocuri pe internet. Nu ne 
putem însă aştepta ca aceste iniţiative să aibă rezultate, atâta timp cât în fiecare stat membru 
se aplică alte standarde. În multe state membre există măsuri de protecţie exemplare, 
practicate deopotrivă de operatorii publici şi privaţi de jocuri de noroc pe internet. Acestea se 
bazează însă pe standarde strict naţionale, motiv pentru care nu sunt compatibile cu ideea de 
piaţă internă. Astfel, în unele state membre există obligaţia deţinerii unei cărţi de identitate 
electronice, prin care se realizează controlul identităţii pe internet. De cele mai multe ori 
străinii nu au un astfel de document şi sunt excluşi astfel de la participarea la jocuri de noroc 
pe internet, chiar dacă sunt stabiliţi definitiv în statul membru respectiv. Rezultă astfel 
importanţa standardelor tehnice europene, care pot fi elaborate prin colaborarea dintre 
industrie, organismele de protecţie a consumatorilor şi Comisie. Acestea ar reduce în acelaşi 
timp barierele cu care se confruntă operatorii de jocuri de noroc din alte ţări europene atunci
când doresc să intre pe piaţă. Un pas important în vederea creării unei pieţe a jocurilor de 
noroc legale şi reglementate este tocmai limitarea barierelor la intrarea pe piaţă.
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Protejarea minorilor de jocurile de noroc reprezintă un alt obiectiv general, care nu depinde de 
diferenţele de tradiţii sau cultură. Prin urmare, este necesar să se stabilească standarde minime 
la nivel european pentru protejarea minorilor, combaterea dependenţei, dar şi pentru lupta 
împotriva spălării banilor şi a altor activităţi criminale asociate cu jocurile de noroc. Acestea 
ar putea fi formulate în cadrul unei propuneri de directivă a Comisiei, prin care să se 
stabilească standarde minime aplicabile la nivel european şi obligatorii pentru toţi operatorii 
licenţiaţi de jocuri de noroc pe internet. Statele membre ar avea libertatea ca ulterior să 
impună criterii suplimentare. O acţiune determinată a Comisiei şi a statelor membre este 
importantă pentru asigurarea la nivel european a unui grad ridicat şi uniform de protecţie a 
consumatorilor.

În cele mai multe state membre, veniturile din jocurile de noroc sunt utilizate în scopuri 
caritabile şi de binefacere şi contribuie la finanţarea sportului. Vorbim însă de o situaţie 
valabilă doar în cazul operatorilor de jocuri de noroc legali şi licenţiaţi. Operatorii ilegali nu 
plătesc impozite şi prin urmare nu contribuie cu nimic la dezvoltarea societăţii. Dacă ar exista 
o piaţă reglementată la nivelul statelor membre, operatorii de jocuri de noroc pe internet ar 
trebui să plătească în ţara jucătorului o mare parte din impozitele mari colectate din jocurile 
de noroc. Este un element important pentru promovarea în întreaga Europă a sportului şi a 
altor activităţi non-profit din veniturile publice obţinute din jocurile de noroc. În sectorul
pariurilor hipice se pot lua măsuri prin care să se asigure faptul că o parte din veniturile din 
pariuri le revine crescătorilor, care le vor utiliza pentru a finanţa reproducerea cailor.

Din nefericire, în trecut au existat numeroase cazuri de fraudare a pariurilor, care au pus sub 
semnul întrebării integritatea sportului. Este în interesul direct al tuturor celor implicaţi, adică 
al federaţiilor sportive, al operatorilor de jocuri de noroc, precum şi al jucătorilor să asigure 
integritatea sportului şi să prevină fraudarea pariurilor. Fraudarea pariurilor poate fi 
combătută cel mai eficient la nivel european. De aceea, Comisia Europeană, în colaborare cu 
statele membre, trebuie să dezvolte un sistem funcţional de combatere a fraudării pariurilor. O 
acţiune comună împotriva fraudării pariurilor ar avea efecte mai ample şi asupra persoanelor 
din afara Europei care se fac vinovate de infracţiunea de fraudare a pariurilor. 

În scopul protejării integrităţii sportului, trebuie evitate conflictele de interese dintre operatorii 
de pariuri sportive şi asociaţiile sportive. Publicitatea pentru jocurile de noroc sau 
sponsorizarea unei asociaţii sportive nu reprezintă deocamdată un conflict de interese. Prin 
urmare, interzicerea publicităţii şi a sponsorizărilor trebuie respinsă categoric.


