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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la jocurile de noroc online în piața internă

(2012/2322(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei Europene din 23 octombrie 2012 intitulată „Către 
un cadru european global pentru jocurile de noroc online”, (COM(2012) 0345),

– având în vedere articolele 51, 52 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității 
anexat la TFUE,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 
avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, al Comisiei pentru cultură și 
educație și al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2013),

A. întrucât, în lipsa armonizării și respectând principiul subsidiarității, statele membre 
păstrează o marjă de discreție pentru a reglementa jocurile de noroc online în conformitate 
cu propriile valori și cu obiectivele urmărite de interes general;

B. întrucât în prezent furnizarea de servicii de jocuri de noroc online nu face obiectul 
reglementărilor sectoriale la nivelul Uniunii Europene, făcând totuși obiectul unui număr 
de acte legislative secundare ale UE;

C. întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat că furnizarea de jocuri de noroc 
sau jocuri pe bani este o activitate economică, care în consecință se află sub incidența 
libertăților fundamentale din TFUE, în special libera circulație a serviciilor și orice 
restricție impusă asupra lor trebuie să respecte dispozițiile din TFUE, în special 
articolele 51 și 52;

D. întrucât riscurile implicate în ceea ce privește protecția consumatorilor, prevenirea fraudei 
și aplicarea legislației împotriva activităților ilegale, precum spălarea de bani și aranjarea 
meciurilor, impun măsuri coordonate la nivelul UE;

E. întrucât este esențial să se introducă mecanisme de control al competițiilor sportive și al 
fluxurilor financiare, împreună cu mecanisme comune de supraveghere la nivelul UE;

F. întrucât lipsește o imagine de ansamblu completă a pieței jocurilor de noroc online, în 
ceea ce privește informațiile și datele privind oferta autorizată și neautorizată de la nivel 
intern și transfrontalier, din interiorul UE și de la nivel mondial,

Respectarea legislației UE 
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1. recunoaște că statele membre au dreptul să stabilească modul de organizare și de 
reglementare a ofertei de serviciile de jocuri de noroc online la nivel național, respectând 
principiile de bază din tratatele UE;

2. salută prioritatea Comisiei de a progresa în mod semnificativ în ceea ce privește cazurile 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și plângerile depuse împotriva mai multor state 
membre, care sunt pendinte de la începutul anului 2007;

3. solicită Comisiei să continue să efectueze verificări eficace privind conformitatea 
legislației și practicilor naționale cu legislația UE și să ia măsuri juridice împotriva 
monopolurilor din domeniul jocurilor de noroc care nu reduc oportunitățile de a juca 
jocuri de noroc sau nu limitează activitățile de promovare a jocurilor de noroc în mod 
consecvent, în conformitate cu jurisprudența CJUE;

4. ia act de riscurile asociate unei interdicții generale a serviciilor de jocuri de noroc online și 
restricțiilor excesive pentru consumatori; solicită Comisiei și statelor membre să 
analizeze, ca parte a activității grupului de experți privind serviciile de jocuri de noroc, 
costurile sociale prezentate de permitere activităților de jocuri de noroc reglementate în 
raport cu efectele negative cauzate de apelarea de către consumatori la piețe ilicite;

5. subliniază că statele membre care își deschid piețele jocurilor de noroc online trebuie să 
prevadă o procedură transparentă bazată pe criterii obiective și nediscriminatorii, care 
respectă pe deplin legislația UE;

Cooperare administrativă

6. solicită grupului de experți privind serviciile de jocuri de noroc și Comisiei să faciliteze 
cât mai mult posibil fluxul de date între autoritățile de reglementare din statele membre 
pentru a permite instituirea unui sistem comun de identificare a jucătorilor și pentru a face 
aplicabile la nivelul întregii UE mecanisme de autoexcludere;

7. încurajează statele membre, în contextul grupului de experți, să coopereze îndeaproape cu 
Comisia și între ele pentru a pune în aplicare planul de acțiune din Comunicarea privind 
jocurile de noroc online;

8. subliniază importanța ca grupul de experți să lucreze pentru a elimina sarcinile 
administrative inutile care împiedică operatorii legali online să își ofere serviciile 
consumatorilor;

9. consideră că autoritățile de reglementare naționale ar trebui să aibă capacitatea de a aproba 
clauze de echivalență care ar facilita aplicarea autorizațiilor naționale, inclusiv acorduri 
referitoare la standarde tehnice privind echipamentele pentru jocurile de noroc;

Protecția consumatorului

10. este de acord cu Comisia că pentru protecția consumatorilor este necesară o ofertă 
echitabilă de servicii de jocuri de noroc, deoarece, în lipsa ei, este mai probabil ca unii 
consumatori să apeleze la site-uri de jocuri de noroc care nu prezintă încredere;
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11. solicită Comisiei să analizeze în continuare măsuri la nivelul UE pentru protecția 
consumatorilor vulnerabili, inclusiv cooperarea formalizată între autoritățile de 
reglementare, precum și introducerea unei mărci de încredere online pentru operatorii 
legali;

12. consideră că domeniul necuantificabil al dependenței de jocuri de noroc indică nevoia 
unor activități de cercetare și a unor date suplimentare, prin urmare, solicită tuturor 
statelor membre să realizeze studii suplimentare pentru a înțelege dependența de jocurile 
de noroc;

13. solicită Comisiei să analizeze legislația pentru a crea un registru de autoexcludere la 
nivelul UE, accesibil autorităților naționale și operatorilor de jocuri de noroc autorizați, 
astfel încât orice client care alege să se excludă de la un operator de jocuri de noroc să 
aibă posibilitatea să se excludă automat de la toți ceilalți operatori de jocuri de noroc 
autorizați;

14. ia act de faptul că acordul atelierului de lucru publicat în februarie 2011 de Comitetul 
European de Standardizare (CEN)1 ar putea servi ca bază pentru identificarea conținutului 
standardelor comune;

15. este de părere că standardele comune privind jocurile de noroc online ar trebui să 
abordeze drepturile și obligațiile atât ale furnizorilor de servicii, cât și ale consumatorilor, 
inclusiv prin intermediul unor măsuri de asigurare a unui nivel înalt de protecție a 
jucătorilor, în special a minorilor și a altor persoane vulnerabile, precum și prevenirea 
publicității înșelătoare;

16. recomandă introducerea unor standarde comune, uniforme, paneuropene privind 
identificarea electronică și a unor servicii transfrontaliere de verificare electronică; ia act 
de faptul că procedurile de înregistrare diferite de la nivelul întregii UE subminează 
operatorii reglementați și pot determina unii consumatori să apeleze la operatori ilegali; 
solicită, prin urmare, uniformizarea și eficientizarea procedurilor de înregistrare și de 
identificare;

Spălare de bani

17. subliniază că jocurile de noroc online sunt un mediu nemonetar și, având în vedere 
dependența față de furnizorii de servicii financiare terți, se pot identifica garanții 
suplimentare împotriva spălării de bani în cadrul de reglementare al UE pentru instituirea 
și autorizarea furnizorilor de servicii financiare;

Integritatea sporturilor

18. subliniază că lupta împotriva aranjării meciurilor impune o cooperare mai eficace între 
autoritățile publice, agențiile de aplicare a legislației, industria sportivă, operatorii de 
jocuri de noroc și autoritățile de reglementare a jocurilor de noroc, având în vedere natura 
transnațională a aranjării meciurilor;

                                               
1 CWA 16259:2011.
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19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


