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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση αποτελούν οικονομικές 
δραστηριότητες ειδικού τύπου, όπου είναι αδύνατον να ισχύουν πλήρως οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς, δηλαδή η ελευθερία εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών·

2. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να ρυθμίζουν και να ελέγχουν 
τις αγορές τυχερών παιχνιδιών τους σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την 
εσωτερική αγορά, καθώς και με τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους·

3. επισημαίνει ότι ενώ το Δικαστήριο έχει διασαφηνίσει ορισμένα σημαντικά νομικά 
ζητήματα σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην ΕΕ, εξακολουθεί να 
υπάρχει νομική αβεβαιότητα όσον αφορά ορισμένα άλλα ζητήματα, τα οποία μπορούν να 
λυθούν μόνο σε πολιτικό επίπεδο·

4. επισημαίνει ότι το Δικαστήριο με πρόσφατες αποφάσεις1 διευκρινίζει ότι οι ρυθμιστικοί 
περιορισμοί των κρατών μελών πρέπει να είναι αιτιολογημένοι, συνεκτικοί και να 
συνάδουν με τους νομικούς σκοπούς που επιδιώκονται, προκειμένου να προστατεύονται 
οι καταναλωτές, να αποτρέπεται η απάτη, και να προστατεύεται η δημόσια τάξη·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς, προκειμένου να επιστήσουν την προσοχή, ιδίως στους νέους, στον κίνδυνο 
εξάρτησης από τα παιχνίδια αυτά·

6. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίζει τους καταναλωτές εάν έχουν πέσει θύματα 
παράνομων πρακτικών και να τους προσφέρει νομική υποστήριξη·

7. επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής ότι κάθε παιχνίδι ενέχει διαφορετικούς κινδύνους και 
ζητεί διαφοροποιημένη ρύθμιση·

8. ζητεί τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για την προστασία των καταναλωτών από τα 
τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση, τα οποία θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες·

9. υπογραμμίζει τη σημασία των εθνικών αδειών για φορείς εκμετάλλευσης τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση· θεωρεί ότι από αυτή την άποψη τα κράτη μέλη 
βρίσκονται στην καταλληλότερη θέση για να ενεργήσουν, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

10. επισημαίνει το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει σημειωθεί περισσότερη πρόοδος στις 
εκκρεμούσες υποθέσεις παραβάσεων από το 2008 και ότι κανένα κράτος μέλος έως τώρα 

                                               
1 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 και C-410/07, Markus Stoß, 
δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί.
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δεν έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο·

11. επικροτεί την παρουσίαση Πράσινης Βίβλου από την Επιτροπή ως ένα βήμα προς τη 
σωστή κατεύθυνση και πιστεύει ότι η δράση εκ μέρους της Επιτροπής στο πεδίο αυτό 
είναι αναγκαία για να αποφευχθεί η διάσπαση της εσωτερικής αγοράς και να 
διασφαλισθεί η πρόσβαση των καταναλωτών σε ασφαλείς και κατάλληλα ρυθμισμένες 
υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση· υποστηρίζει την πραγματοποίηση ευρείας δημόσιας 
διαβούλευσης από την Επιτροπή, στην οποία να θιγούν όλες οι προκλήσεις πολιτικής και 
τα ζητήματα εσωτερικής αγοράς που τίθενται από τα νόμιμα και παράνομα τυχερά 
παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση·

12. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών» έχει υποχρέωση να 
ενεργεί ταχύτατα όταν λαμβάνει καταγγελίες για παράβαση των ελευθεριών που 
θεσπίζουν οι Συνθήκες· καλεί επομένως την Επιτροπή να ασχοληθεί άμεσα και 
συστηματικά με τις υπάρχουσες και τις νέες υποθέσεις παραβάσεων·

13. χαιρετίζει τη Συμφωνία του Εργαστηρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης1, 
αλλά ωστόσο επαναλαμβάνει τη θέση του ότι στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, η 
αυτορρύθμιση της βιομηχανίας μπορεί να λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικά, αλλά όχι 
να αντικαταστήσει τη νομοθεσία·

14. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα αθλητικά στοιχήματα αποτελούν μια μορφή εμπορικής 
χρήσης των αθλητικών διοργανώσεων, και συνιστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα 
κράτη μέλη να προστατεύουν τις αθλητικές διοργανώσεις από τη μη εξουσιοδοτημένη 
εμπορική χρήση, ιδίως με την αναγνώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των αθλητικών 
φορέων επί των διοργανώσεων που διοργανώνουν, όχι μόνο για να διασφαλίζονται
δίκαιες οικονομικές αποδόσεις προς όφελος όλων των επιπέδων του επαγγελματικού και 
ερασιτεχνικού αθλητισμού, αλλά και ως μέσο ενίσχυσης της καταπολέμησης των 
«στημένων» αγώνων·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η χειραγώγηση των αποτελεσμάτων με 
δόλο για την απόσπαση οικονομικού ή άλλου οφέλους θα απαγορεύεται, χαρακτηρίζοντας 
ποινικό αδίκημα κάθε απειλή του αδιάβλητου των διοργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
όσων συνδέονται με τη διαχείριση στοιχημάτων·

16. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ουσιώδεις νομοθετικές προτάσεις για τη δημιουργία 
ενός νομικού πλαισίου το οποίο θα παρέχει νομική ασφάλεια για τις νόμιμες ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και για την προστασία των καταναλωτών.

                                               
1 CWA 16259:2011: Ορθά μέτρα για τα τυχερά παιχνίδια εξ αποστάσεως. 
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