
PR\928245SV.doc PE506.088v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

2012/2332(INI)

27.2.2013

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om hasardspel online på den inre marknaden
(2012/2322(INI))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Ashley Fox



PE506.088v01-00 2/6 PR\928245SV.doc

SV

PR_INI

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................3



PR\928245SV.doc 3/6 PE506.088v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om hasardspel online på den inre marknaden

(2012/2322(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 oktober 2012 om en 
övergripande europeisk ram för onlinespel (COM(2012)0345),

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

– med beaktande av protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, fogat till EUF-fördraget,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för kultur 
och utbildning och utskottet för rättsliga frågor (A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Eftersom denna fråga inte är harmoniserad, och med vederbörlig hänsyn till 
subsidiaritetsprincipen, behåller medlemsstaterna sin handlingsfrihet att reglera hasardspel 
online i överensstämmelse med sina egna värderingar och mål av allmänt intresse.

B. För närvarande är inte tillhandahållande av tjänster för hasardspel online föremål för 
sektorsspecifika regler på EU-nivå, men området omfattas ändå av ett antal 
lagstiftningsakter inom sekundärrätten.

C. Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har bekräftat att tillhandahållande av 
hasardspel eller vadslagningstjänster är en ekonomisk verksamhet. Som sådan omfattas 
den därmed av de grundläggande friheterna enligt EUF-fördraget, bland annat den fria 
rörligheten för tjänster. Detta betyder att alla begränsningar av verksamheten måste följa 
de bestämmelser som anges i EUF-fördraget, i synnerhet i artiklarna 51 och 52.

D. Riskerna för konsumentskyddet, bedrägeribekämpningen och bekämpningen av olaglig 
verksamhet, såsom penningtvätt och uppgjorda matcher, kräver samordnade insatser på 
EU-nivå.

E. Det är viktigt att införa mekanismer för granskning av idrottstävlingar och finansiella 
flöden, tillsammans med gemensamma övervakningsmekanismer på EU-nivå.

F. I nuläget finns det ingen övergripande tillsyn av marknaden för hasardspel online i fråga 
om information och uppgifter om utbudet, vare sig det handlar om det inhemska eller det 
gränsöverskridande utbudet, utbudet inom EU eller globalt eller det tillåtna eller otillåtna 
utbudet.
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Överensstämmelse med EU:s lagstiftning 

1. Europaparlamentet erkänner medlemsstaternas rätt att själva bestämma hur utbudet av 
tjänster för hasardspel online ska organiseras och regleras på nationell nivå, så länge de 
respekterar de grundläggande principerna i EU:s fördrag.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens föresats att göra betydande framsteg när 
det gäller överträdelseförfarandena och klagomålen mot ett antal medlemsstater, som i 
vissa fall har varit vilande sedan början av 2007.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sina kontroller av att nationell 
lagstiftning och praxis överensstämmer med EU:s lagstiftning och att vidta rättsliga 
åtgärder mot monopol inom hasardspel som inte minskar möjligheterna till spel eller 
begränsar marknadsföringen för hasardspel på ett konsekvent sätt, i linje med rättspraxis 
från EU-domstolen.

4. Det är förenat med risker att införa ett allmänt förbud mot hasardspel online eller alltför 
stora begränsningar för konsumenterna. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att som en del av arbetet inom gruppen med sakkunniga för 
hasardspelstjänster väga de sociala kostnaderna av att tillåta reglerad spelverksamhet mot 
de skadliga effekterna av att konsumenter söker sig till olagliga marknader.

5. Europaparlamentet betonar att medlemsstater som öppnar sina marknader för hasardspel 
online måste följa ett insynsvänligt förfarande som bygger på objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier, i fullständig överensstämmelse med EU:s lagstiftning.

Administrativt samarbete

6. Europaparlamentet uppmanar gruppen med sakkunniga för hasardspelstjänster och 
kommissionen att i största möjliga utsträckning underlätta flödet av uppgifter mellan 
reglerings- och tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna, för att göra det möjligt att inrätta 
ett gemensamt system för identifiering av spelare och göra mekanismer för egen 
avstängning tillämpliga i hela EU.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för gruppen av sakkunniga 
ha ett nära samarbete med kommissionen och med varandra för att genomföra 
handlingsplanen i meddelandet om onlinespel.

8. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att gruppen av sakkunniga arbetar för att 
avskaffa onödiga administrativa bördor som hindrar lagliga onlineaktörer från att erbjuda 
sina tjänster till konsumenterna.

9. Europaparlamentet anser att nationella reglerings- och tillsynsmyndigheter bör kunna 
komma överens om likvärdighetsklausuler som skulle underlätta tillämpningen av 
nationella tillstånd, inbegripet avtal om tekniska standarder för spelutrustning.
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Konsumentskydd

10. Europaparlamentet instämmer i kommissionens bedömning att det för konsumentskyddets 
skull behövs ett lämpligt utbud av speltjänster, eftersom konsumenterna i avsaknad av ett 
sådant skulle bli mer benägna att söka sig till otillförlitliga spel- och vadslagningssajter.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att undersöka åtgärder på 
EU-nivå för att skydda sårbara konsumenter, inbegripet formaliserat samarbete mellan 
nationella reglerings- och tillsynsmyndigheter, och att införa en onlineförtroendemärkning 
för lagliga spelaktörer.

12. Europaparlamentet anser att det faktum att omfattningen av spelberoendet är omöjlig att 
kvantifiera visar på behovet av ytterligare forskning och fakta, och uppmanar därför 
medlemsstaterna att genomföra vidare studier för att få grepp om det problematiska 
spelandet.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga lagstiftning i syfte att skapa ett 
EU-omfattande register för egen avstängning som är tillgängligt för nationella 
myndigheter och spelaktörer med tillstånd, så att den konsument som väljer att stänga av
sig själv från spelande hos en spelaktör får möjlighet att automatiskt bli avstängd från alla 
övriga spelaktörer med tillstånd.

14. Europaparlamentet konstaterar att det CWA-dokument1 som Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN) publicerade i februari 2011 skulle kunna utgöra en 
utgångspunkt för att definiera innehållet i gemensamma standarder.

15. Europaparlamentet anser att gemensamma standarder för hasardspel online bör omfatta 
såväl tjänsteleverantörernas som konsumenternas rättigheter och skyldigheter och även 
innehålla åtgärder som säkerställer en hög skyddsnivå för spelarna, särskilt minderåriga 
och andra sårbara personer, och förebygger vilseledande reklam.

16. Europaparlamentet rekommenderar att det införs enhetliga och EU-omfattande 
gemensamma standarder för elektronisk identifiering och gränsöverskridande tjänster för 
elektronisk verifiering. Parlamentet konstaterar att de olika registreringsförfarandena, som 
skiljer sig åt inom EU, undergräver de reglerade spelaktörernas position och riskerar att få 
konsumenterna att vända sig till olagliga spelaktörer. Parlamentet begär därför att 
registrerings- och identifieringsförfarandena ska förenklas och effektiviseras.

Penningtvätt

17. Europaparlamentet betonar att hasardspel online är en kontantfri miljö och att man, mot 
bakgrund av beroendet av tredjepartsleverantörer av finansiella tjänster, kan återfinna 
ytterligare skyddsåtgärder mot penningtvätt i EU:s regelverk för etablering av och 
tillståndsgivning till leverantörer av finansiella tjänster.

                                               
1 CWA 16259:2011.
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Idrottens integritet

18. Europaparlamentet betonar att kampen mot uppgjorda matcher kräver ett effektivare 
samarbete mellan offentliga myndigheter, brottsbekämpande organ, idrottsrörelsen, 
spelaktörer samt reglerings- och tillsynsmyndigheter, med tanke på att uppgjorda matcher 
är ett gränsöverskridande fenomen.

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


