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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at der ved onlinespil er tale om en økonomisk virksomhed af en særlig art, som 
ikke ubetinget kan være omfattet af reglerne om det indre marked, navnlig om fri 
etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser;

2. understreger, at medlemsstaterne har ret til at regulere og kontrollere deres spillemarkeder 
i overensstemmelse med EU's bestemmelser for det indre marked og svarende til deres 
traditioner og kultur;

3. noterer sig, at der fortsat er usikkerhed omkring retstilstanden med hensyn til en række 
yderligere problemer, som kun kan løses på politisk plan, selv om Domstolen har afklaret 
adskillige vigtige juridiske spørgsmål vedrørende onlinespil i EU;

4. understreger, at Domstolen i nogle nylige afgørelser1 har præciseret, at medlemsstaternes 
lovgivningsmæssige begrænsninger skal være begrundet, konsekvente og i 
overensstemmelse med de lovlige mål, der forfølges for at beskytte forbrugerne, 
forebygge svig og beskytte den offentlige orden;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre effektive mekanismer for især 
at gøre unge opmærksom på ludomaniens farer;

6. opfordrer Kommissionen til at hjælpe forbrugere, der er ramt af ulovlige metoder, og 
tilbyde dem juridisk bistand;

7. glæder sig over Kommissionens udtalelse om, at forskellige spil er behæftet med 
forskellige risici, og anmoder om differentierede regler;

8. kræver minimumsstandarder for beskyttelsen af forbrugerne mod onlinespil, idet 
medlemsstaterne skal have mulighed for at fastsætte strengere bestemmelser;

9. understreger betydningen af nationale licenser til onlinespiloperatører; mener, at 
medlemsstaterne har de bedste forudsætninger for at handle i denne henseende, i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet;

10. konstaterer, at der kunne være gjort større fremskridt i de traktatbrudssager, der er under 
behandling, siden 2008, og at der ikke er nogen medlemsstater, der er blevet indbragt for 
EU-Domstolen;

11. glæder sig over, at Kommissionen har fremlagt en grønbog, som er et skridt i den rigtige 
retning, og mener, at der er behov for handling fra Kommissionens side på dette område 
for at forhindre en fragmentering af det indre marked og sikre forbrugerne adgang til sikre 
og behørigt regulerede onlinetjenester; støtter Kommissionens bestræbelser på at få 

                                               
1 Forenede sager C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 og C-410/07, Markus Stoß, endnu ikke 
trykt i Samling af Afgørelser.
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gennemført en bred offentlig høring om alle relevante politiske udfordringer og spørgsmål 
vedrørende det indre marked, som lovlige og ulovlige onlinespil giver anledning til;

12. minder Kommissionen om, at den som ”traktaternes vogter” har pligt til at handle hurtigt, 
når den modtager klager over overtrædelser af frihedsrettighederne i traktaterne; opfordrer 
derfor Kommissionen til hurtigt og systematisk at forfølge eksisterende og nye 
traktatbrudssager;

13. glæder sig over CEN-Workshop-aftalen1, men bekræfter ikke desto mindre sit standpunkt 
om, at selvregulering inden for spilleindustrien kun kan supplere, men ikke erstatte 
lovgivningsmæssige bestemmelser;

14. bekræfter sit standpunkt om, at sportsvæddemål udgør en form for kommerciel udnyttelse 
af sportskonkurrencer, og anbefaler Kommissionen og medlemsstaterne at beskytte 
sportskonkurrencer mod enhver ikke-godkendt kommerciel udnyttelse, navnlig ved at 
anerkende sportslige organers rettigheder til de konkurrencer, de arrangerer, ikke kun for 
at garantere passende indtægter til gavn for professionelle sportsfolk og amatører på alle 
niveauer, men også som et middel til at styrke kampen mod aftalt spil;

15. anmoder kraftigt medlemsstaterne om at sørge for, at svigagtige manipulationer med 
resultater med henblik på økonomiske eller andre fordele forbydes, idet enhver trussel 
mod integriteten af sportskonkurrencer, herunder konkurrencer i forbindelse med 
væddemål, behandles som en strafbar handling;

16. opfordrer Kommissionen til at fremsætte nogle relevante lovgivningsforslag med henblik 
på at få skabt et lovgrundlag, der vil skabe retssikkerhed for legitime virksomheder i EU 
og beskytte forbrugerne.

                                               
1 CWA 16259:2011: Responsible Remote Gambling Measures.
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