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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sisämarkkinoilla sähköisesti välitettävistä rahapeleistä
(2012/2322(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Kohti sähköisesti 
välitettävien rahapelien kattavaa eurooppalaista kehystä" (COM(2012)0596),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 51, 52 ja 
56 artiklan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimukseen liitetyn pöytäkirjan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että alaa ei ole yhdenmukaistettu ja että toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltiot voivat säännellä sähköisesti välitettäviä rahapelejä omien 
arvojensa ja yleishyödyllisten tavoitteidensa mukaisesti;

B. ottaa huomioon, että sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen tarjoaminen ei tällä 
hetkellä ole alakohtaisen sääntelyn piirissä Euroopan unionin tasolla, mutta sitä koskevat 
useat EU:n johdetun oikeuden säädökset;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut, että raha- tai 
uhkapelien järjestäminen on taloudellista toimintaa, joka kuuluu näin ollen SEUT:ssa 
määriteltyjen perusoikeuksien, erityisesti palveluiden vapaan liikkuvuuden, piiriin ja niitä 
koskevien rajoitusten on oltava SEUT:ssa, erityisesti 51 ja 52 artiklassa, määrättyjen 
rajoitusten mukaisia;

D. ottaa huomioon, että kuluttajansuojaan, petosten ehkäisemiseen ja rahanpesun tai 
sopupelien kaltaisen laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien riskien vuoksi tarvitaan 
yhteensovitettua toimintaa EU:n tasolla;

E. katsoo, että on välttämätöntä ottaa käyttöön urheilukilpailujen ja rahavirtojen 
valvontamekanismeja sekä Euroopan unionissa käytettäviä yhteisiä valvontamekanismeja;

F. ottaa huomioon, että tällä hetkellä ei ole kattavaa yleiskuvaa sähköisesti välitettävien 
rahapelien markkinoista niiden kansallisen ja rajat ylittävän, EU:n sisäisen ja 
maailmanlaajuisen, luvallisen ja luvattoman tarjonnan osalta;
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Vastaavuus EU:n lainsäädännön kanssa

1. toteaa, että jäsenvaltioilla on EU:n perussopimusten periaatteita noudattaen oikeus 
määrittää, miten sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen tarjonta järjestetään ja miten 
sitä säännellään kansallisella tasolla;

2. panee tyytyväisenä merkille, että komission päätavoitteena on merkittävä edistys useita 
jäsenvaltioita koskevissa rikkomistapauksissa ja valituksissa, joiden käsittely on joissakin 
tapauksissa ollut keskeytyksissä vuodesta 2007 asti;

3. kehottaa komissiota tarkastamaan edelleen tehokkaasti, että kansalliset lait ja käytännöt 
ovat EU:n lainsäädännön mukaisia, ja ryhtymään oikeustoimiin niitä rahapelimonopoleja 
vastaan, jotka eivät johdonmukaisesti vähennä rahapelien pelaamismahdollisuuksia tai 
rajoita rahapelien markkinointia EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti;

4. panee merkille sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen yleiseen kieltämiseen ja 
kuluttajille asetettaviin liiallisiin rajoituksiin liittyvät riskit; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita osana rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmän työtä vertaamaan säännellyn 
rahapelitoiminnan sallimisen yhteiskunnallisia kustannuksia haittavaikutuksiin, joita 
aiheutuisi, jos kuluttajat siirtyisivät laittomille markkinoille;

5. korostaa, että omat rahapelimarkkinansa avaavien jäsenvaltioiden on järjestettävä avoin 
menettely, joka perustuu puolueettomiin ja syrjimättömiin kriteereihin, noudattaen 
tinkimättä EU:n lainsäädäntöä;

Hallinnollinen yhteistyö

6. kehottaa rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmää ja komissiota helpottamaan 
mahdollisimman paljon tiedonkulkua sääntelyviranomaisten välillä jäsenvaltioissa, jotta 
voidaan ottaa käyttöön yhteinen järjestelmä pelaajien tunnistamiseksi ja vapaaehtoista 
oman pelaamisen estämistä koskevat järjestelyt koko Euroopan unionissa;

7. kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään asiantuntijaryhmässä yhteistyössä komission 
kanssa ja keskenään sähköisesti välitettäviä rahapelejä koskevan tiedonannon 
toimintasuunnitelman toteuttamiseksi;

8. korostaa, että asiantuntijaryhmän on pyrittävä poistamaan turhaa hallinnollista rasitusta, 
joka estää laillisia verkossa toimivia operaattoreita tarjoamasta palveluitaan kuluttajille;

9. katsoo, että kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi voida sopia vastaavuuslausekkeista, 
joilla helpotettaisiin kansallisten lupien soveltamista, mukaan lukien sopimus rahapeleissä 
tarvittavien laitteiden teknisistä standardeista;

Kuluttajien suojeleminen

10. on samaa mieltä komission kanssa, että kuluttajien suojelemiseksi tarvitaan kohtuullista 
rahapelipalveluiden tarjontaa, koska jos sitä ei ole, kuluttajat siirtyvät hyvin 
todennäköisesti epäluotettaville rahapeliverkkosivuille;
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11. kehottaa komissiota tarkastelemaan edelleen EU:n tason toimia ja myös 
sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, haavoittuvien kuluttajaryhmien suojelemiseksi, 
ja ottamaan käyttöön sähköisen luottamusmerkinnän laillisille toimijoille;

12. katsoo, että epätietoisuus pelaamishäiriöiden laajuudesta osoittaa, että tarvitaan lisää 
tutkimusta ja tietoa, ja kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita tekemään lisää tutkimuksia 
ongelmapelaamisen ymmärtämiseksi;

13. kehottaa komissiota harkitsemaan lainsäädäntöä, jolla luotaisiin oman pelaamisen 
estämistä koskeva EU:n laajuinen rekisteri, jota kansalliset viranomaiset ja luvalliset 
pelioperaattorit voivat käyttää, jotta jokainen kuluttaja, joka on päättänyt estää oman 
pelaamisensa yhdellä pelioperaattorilla, voi estää automaattisesti oman pelaamisensa 
kaikilla muilla luvallisilla pelioperaattoreilla;

14. panee merkille, että Euroopan standardoimisjärjestön (CEN) helmikuussa 2011 julkaisema 
CWA-sopimus1 voisi olla pohjana yhteisten standardien sisällölle;

15. katsoo, että sähköisesti välitettävien rahapelien yhteisissä standardeissa olisi otettava 
huomioon sekä palveluntarjoajan että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, myös 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan pelaajien, erityisesti lasten ja muiden haavoittuvien 
ihmisryhmien, korkeatasoinen suojelu, ja estetään harhaanjohtava mainonta;

16. suosittaa yhdenmukaisia ja yleiseurooppalaisia yhteisiä standardeja sähköiselle 
tunnistamiselle ja rajat ylittäville sähköisille varmennuspalveluille; panee merkille, että 
erilaiset rekisteröintimenettelyt unionissa heikentävät säänneltyjen toimijoiden asemaa ja 
ajavat kuluttajat laittomien toimijoiden käsiin; kehottaa tämän vuoksi virtaviivaistamaan 
ja tehostamaan rekisteröinti- ja tunnistamismenettelyitä;

Rahanpesu

17. korostaa, että sähköisesti välitettävät rahapelit eivät perustu käteiseen rahaan ja että lisää 
suojatoimenpiteitä rahanpesua vastaan on saatavilla rahoituspalveluiden tarjoajien 
perustamista ja lupamenettelyjä koskevasta EU:n sääntelykehyksestä, koska ne ovat 
riippuvaisia kolmansien osapuolien tarjoamista rahoituspalveluista;

Urheilun rehellisyys

18. korostaa, että sopupelien torjunta vaatii lisää tehokasta yhteistyötä hallintoelinten, 
lainvalvontaviranomaisten, urheilualan, rahapelioperaattorien ja rahapelien sääntelijöiden 
välillä, sillä sopupelit ovat luonteeltaan kansainvälinen ilmiö;

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

                                               
1 CWA 16259:2011.


