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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. huomauttaa, että sähköisesti välitettävissä rahapeleissä on kyse erityislaatuisesta 
taloudellisesta toiminnasta, johon voi rajoitetusti soveltaa sisämarkkinasääntöjä, kuten 
sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta;

2. korostaa, että jäsenvaltioilla on oikeus säännellä ja valvoa rahapelimarkkinoitaan 
Euroopan unionin sisämarkkinalainsäädännön sekä perinteidensä ja kulttuurinsa 
mukaisesti;

3. toteaa, että vaikka unionin tuomioistuin on selvittänyt useita tärkeitä oikeudellisia 
kysymyksiä, jotka koskevat sähköisesti välitettäviä rahapelejä EU:ssa, oikeudellista 
epävarmuutta liittyy yhä useisiin muihin kysymyksiin, jotka voidaan ratkaista vain 
poliittisesti;

4. korostaa, että unionin tuomioistuin on selventänyt viimeaikaisissa tuomioissaan1, että 
jäsenvaltioiden kaikkien sääntelytoimien on oltava perusteltuja, johdonmukaisia ja 
lainsäädännön tavoitteiden mukaisia, jotta voidaan suojella kuluttajia, ehkäistä petoksia ja 
turvata yleinen järjestys;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita menettelyjä, joilla 
lisätään tietoisuutta peliriippuvuutta koskevista riskeistä erityisesti nuorten keskuudessa;

6. pyytää komissiota auttamaan kuluttajia, jotka ovat joutuneet laittomien käytäntöjen 
uhreiksi, ja tarjoamaan heille oikeusapua;

7. pitää myönteisenä komission toteamusta siitä, että eri peleihin liittyy erilaisia riskejä, ja 
pyytää, että säännöksissä otettaisiin nämä erot huomioon;

8. kehottaa vahvistamaan online-rahapeleihin liittyvän kuluttajansuojan 
vähimmäisvaatimukset ja antamaan jäsenvaltioille mahdollisuuden antaa tiukempia 
säännöksiä;

9. korostaa sähköisessä ympäristössä toimivia rahapelioperaattoreita koskevien kansallisten 
lisenssien merkitystä; katsoo, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioilla on 
parhaat edellytykset toimia;

10. toteaa, että vireillä olevissa rikkomustapauksissa ei ole edistytty sitten vuoden 2008 ja 
ettei yhtäkään jäsenvaltiota vastaan ole nostettu kannetta Euroopan unionin 
tuomioistuimessa;

11. pitää myönteisenä, että komissio on laatinut vihreän kirjan, mikä kertoo oikeanlaisesta 
                                               
1 Yhdistetyt asiat C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 ja C-410/07, Markus Stoß, ei vielä 
julkaistu.
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kehityksestä, ja uskoo, että komission toimintaa asiassa tarvitaan, jotta voidaan välttää 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen ja varmistaa, että kuluttajille tarjottavat online-palvelut 
ovat turvallisia ja asianmukaisesti säädeltyjä; kannattaa komission lupaamaa laajaa 
julkista kuulemista, jossa on tarkoitus käsitellä kaikkia lailliseen ja laittomaan 
verkkopelaamiseen liittyviä haasteita ja sisämarkkinakysymyksiä;

12. muistuttaa perussopimusten valvojaa komissiota sen velvollisuudesta toimia nopeasti, jos 
sille osoitetaan valituksia perussopimuksiin kirjattujen vapauksien loukkauksista; kehottaa 
siis komissiota jatkamaan nykyisten ja uusien rikkomistapausten käsittelyä pikaisesti ja 
järjestelmällisesti;

13. pitää myönteisenä CEN Workshop -sopimusta1 , mutta on edelleen sitä mieltä, että 
rahapelialan itsesääntely voi olla vain täydentävää eikä sillä voida korvata lainsäädäntöä;

14. on edelleen sitä mieltä, että urheiluvedonlyönti on urheilukilpailujen kaupallista 
hyödyntämistä, ja suosittaa, että komissio ja jäsenvaltiot suojelevat urheilukilpailuja 
kaikenlaiselta luvattomalta kaupalliselta hyödyntämiseltä, esimerkiksi tunnustamalla 
urheilujärjestöjen omistusoikeudet järjestämäänsä urheilukilpailuun, jotta kaikentasoiselle 
ammatti- ja amatööriurheilulle tulevan kohtuullisen tuoton turvaamiseksi lisäksi voidaan 
torjua sopupelejä;

15. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että tulosten manipulointi rahallisen tai muunlaisen 
edun tavoittelemiseksi kielletään määrittelemällä kaikenlainen rehellistä kilpailua uhkaava 
toiminta rikokseksi, mukaan lukien vedonlyöntiin liittyvä vilpillinen toiminta;

16. kehottaa komissiota esittämään asianmukaisia säädösehdotuksia, jotta saadaan 
lainsäädäntökehys, jolla luodaan oikeusvarmuus laillisille eurooppalaisille yrityksille ja 
suojellaan kuluttajia.

                                               
1 CWA 16259:2011: Responsible Remote Gambling Measures (vastuullisia etärahapelejä koskevat toimet).
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