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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om onlinespel på den inre marknaden
(2011/2084(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 april 2011, ”Grönbok om 
onlinespel på den inre marknaden” (KOM(2011)0128),

– med beaktande av artiklarna 56, 51 och 52 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av EU-domstolens rättspraxis1,
– med beaktande av rådets slutsatser av den 10 december 2010 om ramen för spel och 

vadslagning i EU-medlemsstaterna,
– med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2009 om integriteten för hasardspel 

online2,
– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 

2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 
2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter 
på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/20044,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 
om konsumentskydd vid distansavtal5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 
2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt 
och finansiering av terrorism6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 

                                               
1 Särskilt domarna i målen 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 mot OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd mot Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), 
Fixtures Marketing Ltd mot 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 och C-360/04), kommissionen mot 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 och Gerdin 2010 (C-447/08 och C-448/08), Markus Stoß m.fl. 2010 (C-316/07, C-358/07, 
C-359/07, C-360/07, C-409/07 och C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08) och Engelmann 2010 (C-64/08). 
2 Antagna texter, P6_TA(2009)0097.
3 EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.
4 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
5 EGT L 144, 4.6.1997, s. 19.
6 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.
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1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 
kommunikation2,

– med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett 
gemensamt system för mervärdesskatt3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, 
på den inre marknaden5,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,
– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor samt utskottet för rättsliga 
frågor (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. Marknaden för hasardspel på internet växer kontinuerligt.
B. Det finns inte någon särskild europeisk rättsakt för reglering av hasardspel på internet.

C. Fragmenteringen av marknaden gör det å ena sidan svårt för aktörerna med tillstånd att 
erbjuda ett lagligt gränsöverskridande sortiment men omöjliggör å andra sidan också 
praktiskt taget konsumentskyddet och bekämpandet av brott som har samband med 
hasardspel.

D. Det krävs enhetliga miniminormer på EU-nivå för skydd av spelare och konsumenter och 
för brottsbekämpning.

E. I artikel 56 i EUF-fördraget garanteras det fria tillhandahållandet av tjänster, men spel på 
internet har uttryckligen uteslutits från tjänstedirektivet eftersom de inte utgör en normal 
tjänst.

F. Det stora antalet överträdelseärenden och domar i EU-domstolen tyder på en betydande 
rättsosäkerhet.

G. Spel och vadslagning på internet medför en högre risk för beroende eller andra faror än 
traditionella platsbaserade hasardspel.

H. Hasardspel utgör en betydande inkomstkälla för medlemsstaterna, för allmännyttiga och 
välgörande ändamål och för finansiering av idrott.

I. Idrottens integritet måste ovillkorligen garanteras och ytterligare vadslagningsbedrägerier 
förhindras.

                                               
1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.
3 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.
4 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
5 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
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1. Europaparlamentet anser att en effektiv reglering av spelmarknaden på internet särskilt 
ska

1) leda in människors naturliga drift att spela på naturliga och kontrollerade områden,
2) begränsa den olagliga spelmarknaden,

3) säkerställa ett effektivt skydd för ungdomar och spelare,
4) förebygga riskerna för beroende vid hasardspel, och

5) säkerställa att hasardspel genomförs under korrekta, rättvisa, ansvarsfulla och öppna 
former,

6) att hoten mot idrottstävlingarnas integritet förebyggs,
7) att en betydande del av de offentliga intäkterna från hasardspel används för att främja 
offentliga, allmännyttiga eller välgörande ändamål.

2. Europaparlamentet framhåller att internet enligt EU-domstolen1 endast är en kanal för att 
erbjuda hasardspel.

Subsidiaritetsprincipen
3. Europaparlamentet anser att spelsektorn i hög grad är präglad av olika traditioner och 

kulturer i medlemsstaterna, och att regleringen av spelmarknaderna skiljer sig betydligt åt 
så att subsidiaritetsprincipen är av särskild betydelse inom denna sektor.

4. Europaparlamentet anser att ett attraktivt lagligt utbud av hasardspel på internet kan tränga 
tillbaka den olicensierade svarta marknaden avsevärt och även öka statens intäkter.

5. Europaparlamentet ställer sig därför avvisande till en europeisk rättsakt om den enhetliga 
regleringen av hela spelmarknaden, men anser ändå att en enhetlig europeisk strategi på 
vissa delområden är ändamålsenlig.

6. Europaparlamentet respekterar vissa medlemsstaters beslut att helt förbjuda hasardspel på 
internet, men uttalar sig mot statliga monopol på onlinespel.

7. Europaparlamentet framhåller uttryckligen att medlemsstater som öppnar spelmarknaden 
på internet måste garantera fullständig öppenhet och möjliggöra konkurrens utan 
diskriminering. Parlamentet rekommenderar medlemsstaterna att i detta fall införa en 
modell för tillstånd som gör det möjligt för varje europeisk spelaktör, som uppfyller de 
villkor som medlemsstaterna infört, att ansöka om tillstånd.

8. Europaparlamentet anser att principen om ömsesidigt erkännande av tillstånd på 
spelmarknaden inte kan tillämpas, men att det med hänsyn till den inre marknaden ändå 
bör införas förenklade förfaranden för att ansöka om tillstånd i flera medlemsstater.

9. Europaparlamentet kräver med hänsyn till principen om ”aktiv subsidiaritet” 
gemensamma bestämmelser som fastställer bindande höga minimistandarder för att 
förebygga spelberoende och vadslagningsbedrägerier och skydda minderåriga. Om en 
aktör kan påvisa att dessa minimistandarder uppfylls så ska andra medlemsstater erkänna 
detta, men de kan även fastställa ytterligare villkor. Parlamentet anser att en 
uppförandekod för internetspel på EU-nivå kan vara ett första steg.

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om ett direktiv om 
dessa minimistandarder om ingen annan överenskommelse uppnås. Eventuellt bör också 
ett förstärkt samarbete mellan medlemsstaterna övervägas.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att gemensamt effektivt 
kontrollera de villkor som medlemsstaterna fastställt och beivra överträdelser.

Samarbete mellan tillsynsmyndigheter
12. Europaparlamentet ser med oro på den fragmentering av den europeiska 

onlinespelmarknaden som eventuellt kan uppkomma och som framför allt i de mindre 
medlemsstaterna motverkar uppbyggnaden av ett lagligt utbud.

13. Europaparlamentet kräver därför ett starkt utökat samarbete mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna under samordning av kommissionen för att utveckla gemensamma 
standarder och gemensamt ingripa mot den oreglerade svarta marknaden. Nationella 
särlösningar är inte framgångsrika, särskilt inte när det gäller att identifiera spelare och 
bekämpa penningtvätt. Här kan GREF-nätverket och informationssystemet för den inre 
marknaden tjäna som bas.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samla in och 
offentliggöra statistiska uppgifter om spelmarknader på internet och om spelberoendet i 
EU.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att initiera bildandet av ett nätverk med 
nationella organisationer som tar hand om spelberoende för att möjliggöra utbyte av 
erfarenheter och bästa praxis.

Hasardspel och idrott
16. Europaparlamentet konstaterar att sportvadhållning särskilt vid tävlingar i mindre 

idrottsgrenar kan utgöra ett hot mot idrottens integritet. Parlamentet anser därför att 
idrotts- och vadslagningsbedrägeri ska beivras i hela Europa.

17. Europaparlamentet är medvetet om betydelsen av spelintäkter för att bidra till finansiering 
av idrott i medlemsstaterna. En fortsatt utveckling av spelmarknaden på internet bör därför 
inte leda till minskad finansiering av idrott.

18. Europaparlamentet framhåller behovet av pragmatiska lösningar när det gäller reklam och 
sponsring av idrottsevenemang från internetspelaktörer. Parlamentet anser att man bör 
komma fram till gemensamma reklamstandarder som ger svaga konsumenter tillräckligt 
skydd, men som samtidigt möjliggör sponsring av internationella evenemang, och att
förbud mot reklam under alla omständigheter inte leder till resultat.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Spelmarknaden på internet växer kontinuerligt. Enligt aktuella uppgifter äger i dag 10 procent 
av alla hasardspel i Europa rum på internet eller via liknande förmedlingskanaler som 
mobiltelefoner eller interaktiva TV-plattformar med stigande tendens och en marknadsvolym 
på mer än 10 miljarder euro.

Marknaden för platsbaserade hasardspel och spelmarknaden på internet kännetecknas av ett 
rikhaltigt produktutbud: å ena sidan klassiska lottospel och lotterier, men också 
sportvadhållning, poker, bingospel och vadhållning vid häst- och vinthundskapplöpningar 
enligt totalisatormetoden.

Internet är till sin natur ett gränsöverskridande medium. Hasardspel på internet låter sig därför 
inte stoppas av gränser. Men eftersom utbudet och antalet spelare hela tiden ökar blir också 
den rådande fragmenteringen av marknaden i Europa på detta område allt tydligare. I många 
medlemsstater råder totalförbud eller förbud med möjlighet att bevilja tillstånd, andra åter har 
en helt öppen och liberaliserad marknad.

Som EU-domstolen har konstaterat i flera domar är spel inte standardtjänster. Därför har de 
uttryckligen uteslutits ur tjänstedirektivet även om det fria tillhandahållandet av tjänster enligt 
artikel 56 i EUF-fördraget naturligtvis även gäller för hasardspel. Medlemsstaterna kan bland 
annat på grundval av artiklarna 51 och 52 i EUF-fördraget i stor utsträckning själva reglera sin 
marknad så länge dessa bestämmelser är förenliga med de mål som ska uppnås, till exempel 
att bekämpa spelberoende.

På grund av att traditionerna skiljer sig avsevärt åt är subsidiaritetsprincipen av särskilt stor 
betydelse inom denna sektor. Medlemsstaterna beslutar i stor utsträckning själva hur de vill 
reglera sin spelmarknad. Men dessa starkt varierande bestämmelser medför också 
snedvridning av marknaden på internet. Hasardspelsaktörer i medlemsstater med öppna 
marknader och låga skatter kan också nås i länder där hasardspel på internet är förbjudet eller 
så konkurrerar de med onlineaktörer som har tillstånd. Dessa aktörer och aktörer med 
platsbaserade hasardspel i dessa länder har svårt att hävda sig i konkurrensen. Dessutom finns 
det en oreglerad svart marknad på internet av betydande omfattning.

Därför måste det centrala målet vara att avsevärt begränsa denna svarta och gråa marknad. Ett 
alternativ för medlemsstaterna att uppnå detta mål är ett totalförbud, men detta måste i så fall 
genomföras strikt. Medlemsstaterna kan på grundval av subsidiaritetsprincipen besluta sig för 
detta alternativ.

Ett bättre alternativ vore att skapa ett lagligt utbud av hasardspel på internet. Detta får dock 
under inga omständigheter leda till att det skapas ett (statligt) monopol för hasardspel på 
internet eftersom monopol endast sällan säkerställer ett tillräckligt utbud. Följaktligen bör 
marknaden öppnas upp och tillräckliga incitament skapas för företag att erbjuda ett lagligt 
utbud. För att uppnå detta är en modell med tillstånd det bästa sättet, under förutsättning att 
den bygger på principen om konkurrens utan diskriminering. I detta system, som med 
framgång redan har införts i några medlemsstater, som Frankrike och Italien, fastställer 
nationella tillsynsmyndigheter villkoren för att bevilja tillstånd. Sedan systemet med tillstånd 
infördes har andelen aktörer med tillstånd i till exempel Frankrike ökat snabbt: aktörer med 
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tillstånd svarar nu för mer än 80 procent av den franska spelmarknaden på internet. För att 
undvika diskriminering måste det antal tillstånd som finns vara tillräckligt stort eller 
obegränsat. Dessutom får det inte förekomma indirekt diskriminering, till exempel när det 
gäller tekniska standarder.

En förutsättning för en öppen och ordnad marknad för hasardspel på internet är en oberoende 
och stark nationell tillsynsmyndighet. Den måste fastställa ramvillkoren för hasardspel och 
framför allt även kunna genomdriva dem. Nationella tillsynsmyndigheter måste således få 
erforderliga behörigheter för att beivra överträdelser och vidta åtgärder mot aktörer utan 
tillstånd.

Eftersom internet till sin natur är gränsöverskridande kan inte medlemsstaterna på egen hand 
reglera alla områden av internetspel. Därför krävs ett starkt utökat samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Hittills förekommer samarbete endast i liten omfattning, till 
exempel i form av bilaterala förfaranden. Men det skulle behövas institutionaliserat 
samarbete, till exempel på grundval av informationssystemet för den inre marknaden, för att 
snabbt och effektivt utbyta information. Även ett utbyggt nätverk av tillsynsmyndigheter som 
samordnas av kommissionen är tänkbart. Endast med en gemensam europeisk strategi går det 
att förhindra att aktörer utan tillstånd utnyttjar luckor i regelverket och spelar ut nationella 
tillsynsmyndigheter mot varandra. Därför krävs att kommissionen och medlemsstaterna 
handlar snabbt för att skydda konsumenterna i EU mot oseriösa aktörer.

Hasardspel medför en risk för beroende. Studier visar att sedan internetspel introducerades för 
ungefär 10 år sedan har antalet människor som vänder sig till stödcenter för spelberoende ökat 
markant. Det finns redan åtskilliga initiativ, både från tillsynsmyndigheter och i form av 
uppförandekoder och frivilliga åtaganden som försöker begränsa problemspelande och 
spelberoende på internet. Men det leder knappast till några resultat om varje medlemsstat 
tillämpar olika standarder. I många medlemsstater har visserligen både statliga och privata 
aktörer inom hasardspel på internet föredömliga skyddsåtgärder. Men dessa bygger ofta på 
rent nationella standarder och är därför inte förenliga med idén om den inre marknaden. Till 
exempel krävs i en del medlemsstater en elektronisk legitimation för identitetskontroll på 
internet. Utlänningar har ofta inte en sådan legitimation och är därför uteslutna från 
internetspel, även om de är varaktigt bosatta i denna medlemsstat. Därför är europeiska 
tekniska standarder viktiga som kan utarbetas gemensamt av branschen, 
konsumentskyddsorganisationer och kommissionen. De minskar också hindren för 
marknadstillträde för aktörer inom hasardspel från andra europeiska länder. Låga hinder för 
marknadstillträde är en viktig åtgärd för att skapa en laglig och reglerad spelmarknad.

Skydd av minderåriga mot hasardspel är ett annat generellt mål som inte är beroende av olika 
traditioner eller kulturer. Det ligger därför nära till hands att på EU-nivå fastställa 
minimistandarder för att skydda minderåriga, förhindra spelberoende men även bekämpa 
penningtvätt och annan brottslighet relaterad till hasardspel. Detta skulle kunna ske i form av 
ett förslag till direktiv från kommissionen där minimistandarder fastställs som gäller i hela EU 
och som är bindande för alla internetspelaktörer som har tillstånd. Därutöver skulle det stå 
medlemsstaterna fritt att fastställa ytterligare kriterier. Beslutsamt handlande från 
kommissionens och medlemsstaternas sida är viktigt för att i hela EU säkerställa en enhetlig 
och hög minimiskyddsnivå för konsumenterna.
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I de flesta medlemsstater bidrar intäkterna från hasardspel till välgörande eller allmännyttiga 
ändamål och att främja idrotten. Men detta gäller endast för lagliga spelaktörer med tillstånd. 
Aktörer utan tillstånd betalar ingen skatt och lämnar följaktligen inte heller några bidrag till 
samhället. En marknad som regleras på nationell nivå skulle medföra att internetspelaktörerna 
blev tvungna att betala en stor del av skatterna på spel i spelarens land. Detta är viktigt för att 
de offentliga intäkterna från hasardspel i hela Europa ska kunna användas för att främja idrott 
och andra allmännyttiga ändamål. Vid till exempel hästkapplöpningar kan det på detta sätt 
säkerställas att uppfödarna får en del av intäkterna från vadhållning som behövs för fortsatt 
finansiering av uppfödningen.

Tyvärr har det tidigare gång på gång förekommit vadslagningsbedrägerier inom idrotten som 
äventyrar idrottens integritet. Det ligger i alla berördas direkta intresse, det vill säga 
idrottsföreningarnas, supportrarnas, spelaktörernas och spelarnas, att trygga idrottens 
integritet och stoppa vadhållningsbedrägerier. Vadhållningsbedrägerier kan bäst förebyggas 
på EU-nivå. Därför bör kommissionen gemensamt med medlemsstaterna utveckla ett system 
som effektivt förhindrar vadhållningsbedrägerier. Ett gemensamt agerande mot 
vadhållningsbedrägerier får också större tyngd gentemot utomeuropeiska kriminella 
vadhållningsbedragare.

För att bevara idrottens integritet måste intressekonflikter mellan aktörer inom 
sportvadhållning och idrottsföreningar undvikas. Men enbart reklam för hasardspel eller 
sponsring av en idrottsförening utgör i sig inte en intressekonflikt. Förbud mot reklam och 
sponsorer ska därför klart och tydligt avvisas.


