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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά 
(2012/2322(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο 
«Προς ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας 
σύνδεση» (COM(2012)0596),

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

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας που προσαρτάται στη ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
(A7-0000/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης εναρμόνισης και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη διατηρούν περιθώρια διακριτικής ευχέρειας 
για τη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση σύμφωνα με τις δικές τους 
αξίες και τους στόχους γενικού συμφέροντος που επιδιώκουν·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν η προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση δεν υπόκειται σε ειδική τομεακή ρύθμιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά εξακολουθεί να υπάγεται σε ορισμένες δευτερογενείς νομοθετικές πράξεις 
της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επιβεβαίωσε ότι η 
προσφορά τυχερών παιχνιδιών συνιστά οικονομική δραστηριότητα, η οποία κατά 
συνέπεια εμπίπτει στο πεδίο θεμελιωδών ελευθεριών της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται στο πλαίσιο 
αυτό πρέπει να πληρούν τις διατάξεις που προβλέπονται στην ΣΛΕΕ, και ιδίως στα άρθρα 
51 και 52·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι από πλευράς προστασίας των καταναλωτών, 
πρόληψης της απάτης και επιβολής του νόμου κατά παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η 
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και οι προσυνεννοημένοι 
αγώνες, απαιτούν συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν μηχανισμοί για τον έλεγχο 
αθλητικών εκδηλώσεων και χρηματοοικονομικών ροών, παράλληλα με κοινούς 
εποπτικούς μηχανισμούς σε επίπεδο ΕΕ·
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν δεν επιτελείται μια συνεκτική επισκόπηση της 
αγοράς τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και 
στοιχεία σχετικά με την εγκεκριμένη και μη εγκεκριμένη προσφορά σε εθνικό και 
διασυνοριακό, σε ενδοενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο·

Συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ

1. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη δικαιούνται να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να οργανώνεται και να ρυθμίζεται η προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα τηρούν τις βασικές αρχές της 
Συνθήκης της ΕΕ·

2. επικροτεί την προτεραιότητα της Επιτροπής να επιτύχει σημαντική πρόοδο σε υποθέσεις 
επί παραβάσει και σε καταγγελίες κατά ορισμένων κρατών μελών, ορισμένες από τις 
οποίες εκκρεμούν από τις αρχές του 2007·

3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθεί να διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους σχετικά με 
τη συμμόρφωση των εθνικών νόμων και πρακτικών με τη νομοθεσία της ΕΕ, και να 
αναλάβει έννομη δράση κατά μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών που δεν θα περιορίζει τις 
δυνατότητες συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή δραστηριότητες προώθησης των τυχερών 
παιχνιδιών με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ·

4. επισημαίνει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη γενική απαγόρευση υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και με υπερβολικούς περιορισμούς για τους 
καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σταθμίσουν, στο πλαίσιο των 
εργασιών της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, το 
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η αδειοδότηση ρυθμισμένων δραστηριοτήτων 
τυχερών παιχνιδιών έναντι των επιβλαβών συνεπειών της προσφυγής των καταναλωτών 
σε παράνομες αγορές·

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη τα οποία ανοίγουν την αγορά τυχερών παιχνιδιών τους σε 
απευθείας σύνδεση πρέπει να εξασφαλίζουν διαφανή διαδικασία βασισμένη σε 
αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια, σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·

Διοικητική συνεργασία

6. καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν, κατά το δυνατό περισσότερο, την ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτραπεί η καθιέρωση 
κοινού συστήματος εντοπισμού των παιχτών και να επιβληθεί η εφαρμογή μηχανισμών 
αυτοαποκλεισμού σε όλη την ΕΕ·

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων, να εκτελούν τις 
εργασίες τους σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και μεταξύ τους για την εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης της ανακοίνωσης για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση·

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να καταβάλει προσπάθειες η ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
την εξάλειψη άσκοπων διοικητικών βαρών που δεν επιτρέπουν στους νόμιμους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση να παρέχουν τις υπηρεσίες 
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τους σε καταναλωτές·

9. πιστεύει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλήξουν σε 
ρήτρες αντιστοιχίας που θα διευκολύνουν την εφαρμογή εθνικών αδειών, 
συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας για τεχνικά πρότυπα του εξοπλισμού των τυχερών 
παιχνιδιών·

Προστασία των καταναλωτών

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι απαιτείται δίκαιη προσφορά υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών για την προστασία των καταναλωτών, διότι σε αντίθετη περίπτωση οι 
καταναλωτές έχουν την τάση να προσφεύγουν περισσότερο σε μη αξιόπιστους 
ιστοτόπους τυχερών παιχνιδιών·

11. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να διερευνά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της θεσμοθετημένης 
συνεργασίας μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, και της καθιέρωσης επιγραμμικών συστημάτων 
ποιότητας για νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης·

12. πιστεύει ότι το γεγονός ότι ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
με ποσοτικά κριτήρια υποδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετες έρευνες και πρόσθετα 
δεδομένα, και για το λόγο αυτό καλεί όλα τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν νέες 
μελέτες για να κατανοηθεί το πρόβλημα των τυχερών παιχνιδιών·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη δημιουργία 
μητρώου αυτοαποκλεισμού σε όλη την ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση εθνικές αρχές 
και αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, ούτως ώστε κάθε πελάτης 
που επιθυμεί να αποκλειστεί από έναν φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να έχει 
τη δυνατότητα να αυτοαποκλείεται αυτόματα από όλους τους υπόλοιπους 
αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών·

14. επισημαίνει ότι η συμφωνία εργαστηρίου που υπέγραψε το Φεβρουάριο 2011 η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)1 θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τον 
προσδιορισμό του περιεχομένου κοινών προτύπων·

15. υποστηρίζει την άποψη ότι τα κοινά πρότυπα για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας 
σύνδεση θα πρέπει να πλαισιώνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του παρόχου 
υπηρεσίας όσο και του καταναλωτή, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων για τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας των παικτών, ιδίως ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων, 
και την πρόληψη παραπλανητικών διαφημίσεων·

16. συνιστά την καθιέρωση ενιαίων και πανευρωπαϊκών κοινών προτύπων για την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής επαλήθευσης· 
διαπιστώνει ότι οι διαφορετικές διαδικασίες καταχώρισης στην ΕΕ υπονομεύουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε ρυθμίσεις και μπορούν να οδηγήσουν τους 
καταναλωτές στα δίχτυα παράνομων φορέων εκμετάλλευσης· ζητεί, συνεπώς, τον 
εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση διαδικασιών καταχώρησης και 

                                               
1 CWA 16259:2011.
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ταυτοποίησης·

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

17. τονίζει το γεγονός ότι τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση δεν εντάσσονται σε 
περιβάλλον που λειτουργεί με μετρητά και ότι –δεδομένης της ανεξαρτησίας των 
εξωτερικών παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών– μπορούν να εντοπιστούν 
πρόσθετες διασφαλίσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την εγκατάσταση και αδειοδότηση παρόχων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

Ακεραιότητα στον αθλητισμό

18. τονίζει ότι η καταπολέμηση προσυνεννοημένων αγώνων απαιτεί την αποτελεσματικότερη 
συνεργασία μεταξύ δημοσίων αρχών, των φορέων επιβολής του νόμου, της αθλητικής 
βιομηχανίας, των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών και των ρυθμιστικών 
αρχών για τα τυχερά παιχνίδια, ενόψει του διακρατικού χαρακτήρα των 
προσυνεννοημένων αγώνων·

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


