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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rámutat, hogy az online szerencsejátékok olyan sajátos természetű gazdasági 
tevékenységek, amelyekre a belső piac szabályai – vagyis a letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága – nem alkalmazhatók korlátozás nélkül;

2. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak jogukban áll szerencsejáték-piacuk belső piaci 
jogszabályokkal és saját hagyományaikkal és kultúrájukkal összhangban történő 
szabályozása és ellenőrzése;

3. megállapítja, hogy miközben a Bíróság több fontos jogkérdést is tisztázott az online 
szerencsejátékokkal kapcsolatban az Unióban, megmaradt a jogbizonytalanság számos 
más kérdéssel kapcsolatban, amelyeket csak politikai szinten lehet megoldani;

4. hangsúlyozza, hogy az Európai Bíróság legutóbbi döntéseiben1 tisztázta, hogy a 
tagállamokban fennálló szabályozási korlátozásoknak indokoltnak és következeteseknek 
kell lenniük, és nem térhetnek el a fogyasztóvédelem, a csalás megelőzése, a nagy összegű 
szerencsejáték kerülése és a közrend védelme érdekében meghatározott jogi 
célkitűzésektől;

5. felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessenek be hatékony 
mechanizmusokat, amelyek felhívják különösen a fiatalok figyelmét a játékszenvedély 
veszélyeire.

6. felkéri a Bizottságot a fogyasztók olyan esetekben történő támogatására, ha illegális 
gyakorlatok áldozatai lettek, valamint részükre jogi támogatás nyújtására;

7. üdvözli a Bizottság nyilatkozatát, amely szerint a különböző játékok különböző 
kockázatokkal járnak, és differenciált szabályozást kér;

8. kéri a fogyasztók online szerencsejátékoktól való védelmére vonatkozó 
minimumszabályok meghatározását, lehetővé téve a tagállamok számára szigorúbb 
szabályok bevezetését;

9. hangsúlyozza az online szerencsejátékok üzemeltetői tekintetében a nemzeti engedélyek 
fontosságát; véleménye szerint e tekintetben – a szubszidiaritás elvével összhangban – a 
tagállamoknak kell hatáskörrel rendelkezniük;

10. megjegyzi, hogy a függőben lévő jogsértési ügyekben 2008 óta több előrelépés 
történhetett volna, továbbá megjegyzi, hogy ide vonatkozó ügyekben tagállamot még soha 
nem idéztek az Európai Bíróság elé;

11. a helyes irányba tett lépésként üdvözli a zöld könyv Bizottság általi bemutatását, és 
véleménye szerint ezen a területen szükség van a Bizottság fellépésére a belső piac 
további felaprózódásának megelőzéséhez és annak biztosításához, hogy a fogyasztók 
hozzáférjenek a biztonságos és megfelelően szabályozott online szolgáltatásokhoz; 
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támogatja a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy széles körű nyilvános konzultációt 
kezdeményez, valamint foglalkozni kíván mind a jogszerű, mind a jogszerűtlen online 
szerencsejátékok által felvetett valamennyi politikai kihívással és belső piaci kérdéssel;

12. emlékezteti rá a Bizottságot, hogy a „Szerződések őreként” kötelessége a Szerződésekben 
rögzített szabadságok megsértésével kapcsolatos panaszok kézhezvételét követően 
haladéktalanul fellépni; ezért felhívja a Bizottságot, hogy sürgősen és rendszeres jelleggel 
vizsgálja ki a függőben lévő, illetve az újabb jogsértési ügyeket;

13. üdvözli az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) munkabizottsági megállapodását1, ám 
megerősíti álláspontját, miszerint a szerencsejátékok területén az iparág önszabályozása 
csak kiegészítheti, de nem helyettesítheti a jogszabályi szabályozást;

14. megerősíti azon álláspontját, hogy a sportfogadások a sportversenyek kereskedelmi 
hasznosításának egy formáját képezik, és ajánlja, hogy az Európai Bizottság védje a 
sportversenyeket bármilyen nem engedélyezett kereskedelmi hasznosítástól, nevezetesen 
azzal, hogy elismeri a sportszervezetek tulajdonjogát az általuk szervezett versenyek 
vonatkozásában, nem csak azért, hogy biztosítsák a méltányos pénzügyi megtérülést a 
professzionális és amatőr sport minden szintje javára, hanem a játék kimenetének 
befolyásolása elleni küzdelem erősítésének eszközeként is;

15. sürgeti a tagállamokat annak biztosítására, hogy tiltsák meg az eredmények pénzügyi vagy 
egyéb előny szerzése céljából történő manipulálását azzal, hogy bűncselekménynek 
minősítik a versenyek feddhetetlenségének bármilyen veszélyeztetését, beleértve a 
fogadásokhoz kötődő eseteket is;

16. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő jelentős jogalkotási javaslatokat olyan jogi keret 
kialakítása érdekében, amely jogbiztonságot teremt a legitim európai üzleti világ számára, 
valamint védelmezi a fogyasztókat;
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