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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os jogos em linha no mercado interno
(2012/2322(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 23 de outubro de 2012, intitulada «Para 
um enquadramento europeu completo do jogo em linha» (COM(2012)0596),

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

– Tendo em conta o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade anexo ao TFUE,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão da Cultura e da Educação e da Comissão dos Assuntos Jurídicos 
(A7-0000/2013),

A. Considerando que, na ausência de harmonização e tendo em devida conta o princípio da 
subsidiariedade, os Estados-Membros mantêm uma margem discricionária na 
regulamentação dos jogos em linha, de acordo com os seus próprios valores e os objetivos 
de interesse geral visados;

B. Considerando que, atualmente, a oferta de serviços de jogo em linha, não está sujeita a 
regulamentação setorial específica a nível da União Europeia, embora estando sujeita a 
diversos atos de direito derivado da UE;

C. Considerando que o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) confirmou que a oferta 
de serviços de jogo é uma atividade económica, que, consequentemente, se insere no 
âmbito das liberdades fundamentais do TFUE, nomeadamente a livre prestação de 
serviços, e que as restrições impostas devem, por conseguinte, estar em conformidade com 
o disposto no TFUE, designadamente nos artigos 51.º e 52.º;

D. Considerando que os riscos envolvidos, em termos da proteção dos consumidores, 
prevenção da fraude e repressão de atividades ilícitas, tais como o branqueamento de 
capitais e os resultados combinados, exigem ação coordenada a nível da UE;

E. Considerando que é essencial introduzir mecanismos de controlo das competições 
desportivas e dos fluxos financeiros, a par de mecanismos de fiscalização comuns a nível 
da UE;

F. Considerando que, atualmente, não existe uma panorâmica global do mercado dos jogos 
em linha em termos de informação e de dados relativos à oferta autorizada e não 
autorizada nacional e transfronteiriça, intracomunitária e mundial;
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Cumprimento da legislação da União 

1. Reconhece que os Estados-Membros têm o direito de decidir de que forma deverá ser 
organizada e regulada a oferta de serviços de jogo em linha a nível nacional, respeitando 
ao mesmo tempo os princípios fundamentais do Tratado da UE;

2. Saúda o facto de a Comissão ter como prioridade a realização de progressos substanciais 
relativamente aos processos de infração e às queixas contra diversos Estados-Membros, 
alguns dos quais estão parados desde o início de 2007;

3. Insta a Comissão a continuar a controlar eficazmente a conformidade da legislação e das 
práticas nacionais com a legislação da UE e a intentar ações judiciais contra os 
monopólios do jogo que não reduzam as oportunidades de jogo nem limitem as atividades 
promocionais do jogo de forma coerente, em conformidade com a jurisprudência do 
TJUE;

4. Assinala os riscos associados à proibição geral dos serviços de jogo em linha e às 
restrições excessivas aplicadas aos consumidores; convida a Comissão e os 
Estados-Membros a compararem, como parte integrante do trabalho desenvolvido pelos 
grupos de peritos em serviços de jogo em linha, os custos sociais da autorização de 
atividades de jogo reguladas com os efeitos prejudiciais do recurso dos consumidores a 
mercados ilícitos; 

5. Salienta que os Estados-Membros que abram os seus mercados de jogo em linha devem 
assegurar um procedimento transparente com base em critérios e objetivos não 
discriminatórios, em plena conformidade com a legislação da UE;

Cooperação administrativa

6. Exorta o grupo de peritos em serviços de jogo em linha e a Comissão a facilitarem, tanto 
quanto possível, o fluxo de dados entre as entidades reguladoras dos Estados-Membros, a 
fim de permitir o estabelecimento de um sistema comum de identificação dos jogadores e 
fazer com que sejam aplicáveis mecanismos de autoexclusão na UE;

7. Encoraja os Estados Membros, no contexto do grupo de peritos, a trabalharem em estreita 
cooperação com a Comissão e entre si no sentido de executarem o plano de ação previsto 
na comunicação sobre os jogos em linha;

8. Salienta a importância de que o grupo de peritos trabalhe para eliminar exigências 
administrativas desnecessárias que impedem os operadores legais de jogos em linha de 
oferecerem os seus serviços aos consumidores;

9. Entende que as entidades reguladoras nacionais devem poder acordar cláusulas de 
equivalência que facilitem a aplicação das licenças nacionais, incluindo um acordo 
relativo às normas técnicas aplicáveis ao equipamento de jogo;
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Proteção dos consumidores

10. Concorda com a Comissão em que, no interesse da proteção dos consumidores, é 
necessária uma oferta razoável de serviços de jogo em linha, uma vez que, sem essa 
oferta, os consumidores estarão mais tentados a recorrer a sítios de jogo em linha não 
fiáveis;

11. Insta a Comissão a continuar a estudar medidas a nível da UE que protejam os 
consumidores vulneráveis, tais como a cooperação formal entre as entidades reguladoras e 
a introdução de uma marca de confiança em linha para operadores legais;

12. Considera que o âmbito inquantificável do jogo compulsivo indica que são necessários 
estudos e dados suplementares e, por conseguinte, convida todos os Estados-Membros a 
realizarem estudos adicionais que permitam compreender o problema do jogo;

13. Exorta a Comissão a ponderar a apresentação de legislação que crie um registo de 
autoexclusão a nível da UE, acessível às autoridades nacionais e aos operadores de jogo 
licenciados, para que qualquer cliente que decida autoexcluir-se de um determinado 
operador de jogo possa autoexcluir-se de forma automática de todos os outros operadores 
de jogo licenciados;

14. Regista que o acordo técnico publicado em fevereiro de 2011 pelo Comité Europeu de 
Normalização (CEN)1 pode servir como base para a identificação do conteúdo de normas 
comuns;

15. Entende que normas comuns aplicáveis aos jogos em linha devem prever os direitos e 
deveres dos prestadores de serviços e dos consumidores, nomeadamente através de 
medidas que assegurem um elevado nível de proteção dos jogadores, em particular de 
menores e de outras pessoas vulneráveis, e a prevenção de publicidade enganosa;

16. Recomenda a criação de normas comuns uniformes e pan-europeias relativas aos serviços 
de identificação eletrónica e de verificação eletrónica transfronteiriça; observa que os 
diferentes procedimentos de registo na UE prejudicam os operadores regulados e podem 
fazer com que os consumidores caiam nas mãos de operadores ilícitos; apela, por 
conseguinte, a que se racionalizem e tornem mais eficientes os procedimentos de registo e 
de identificação;

Branqueamento de capitais

17. Realça o facto de que o ambiente do jogo em linha não movimenta numerário e que, dada 
a sua dependência de prestadores de serviços financeiros externos, se podem encontrar 
salvaguardas suplementares contra o branqueamento de capitais no quadro regulador da 
UE para o estabelecimento e licenciamento de prestadores de serviços financeiros;

                                               
1 CWA 16259:2011.
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Integridade do desporto

18. Salienta que a luta contra os resultados combinados exige uma cooperação mais eficaz 
entre as autoridades públicas, as forças e os serviços de segurança, a indústria do desporto, 
os operadores de jogo e os reguladores de jogo, devido ao caráter transnacional da 
combinação de resultados; 

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


