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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat onlinegokken een bijzondere economische activiteit is waarop de 
internemarktvoorschriften, met name de vrijheid van vestiging en de vrijheid van 
dienstverlening, niet onbeperkt van toepassing kunnen zijn;

2. onderstreept dat de lidstaten het recht hebben om hun gokmarkten overeenkomstig de 
wetgeving inzake de interne markt en hun tradities en cultuur te reguleren en te controleren;

3. constateert dat het Hof van Justitie voor wat betreft een aantal belangrijke juridische 
vraagstukken inzake onlinegokken in de EU weliswaar voor opheldering heeft gezorgd, doch 
dat met betrekking tot een aantal andere kwesties rechtsonzekerheid blijft bestaan, die alleen 
op politiek niveau kan worden opgelost;

4. onderstreept dat het Hof van Justitie in recente uitspraken1 duidelijk heeft gesteld dat 
restrictieve regelgeving van de lidstaten gerechtvaardigd, samenhangend en in 
overeenstemming moet zijn met de beoogde wettelijke doelstellingen om de consumenten te 
beschermen, bedrog tegen te gaan, gokken met hoge sommen geld te voorkomen en de 
openbare orde te beschermen;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten efficiënte maatregelen te nemen om vooral jongeren 
te wijzen op de risico's van gokverslaving;

6. verzoekt de Commissie om consumenten, die het slachtoffer zijn geworden van illegale 
praktijken, te ondersteunen en juridische bijstand te verlenen;

7. is verheugd over de verklaring van de Commissie dat van verschillende spelen verschillende 
aan het spel inherente risico's uitgaan en verzoekt om een gedifferentieerde regeling;

8. verzoekt om minimumnormen ter bescherming van de consument tegen onlinegokken ten 
einde de lidstaten in de gelegenheid te stellen strengere regelgeving te hanteren;

9. onderstreept het belang van nationale vergunningen voor exploitanten van onlinegokken; is 
van oordeel dat de lidstaten in dezen het best volgens het subsidiariteitsbeginsel kunnen 
handelen;

10. merkt op dat er met betrekking tot sinds 2008 lopende inbreukzaken meer vooruitgang had 
kunnen zijn geboekt en dat er nog nooit een zaak tegen een lidstaat bij het Europees Hof van 
Justitie aanhangig is gemaakt;

11. is verheugd over de presentatie van een Groenboek door de Commissie als een stap in de 
juiste richting en is van oordeel dat op dit gebied actie van de Commissie geboden is om 
versnippering van de interne markt tegen te gaan en ervoor te zorgen dat de consumenten 
toegang hebben tot veilige en naar behoren gereglementeerde onlinediensten; steunt het 
voornemen van de Commissie om een uitgebreide publieke raadpleging te houden, waarbij 
alle beleidsuitdagingen en internemarktaangelegenheden met betrekking tot legitiem en 

                                               
1 Gevoegde zaken C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 en C-410/07, Markus Stoß, nog niet 
gepubliceerd.
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illegaal onlinegokken aan de orde komen;

12. herinnert de Commissie als hoedster van de Verdragen aan haar plicht snel te reageren op 
klachten over schending van de in de Verdragen verankerde vrijheden; dringt er bij de 
Commissie dan ook op aan lopende en nieuwe inbreuken met spoed en stelselmatig te 
behandelen;

13. is verheugd over het CEN Workshop Akkoord1, doch bevestigt opnieuw zijn standpunt dat 
zelfregulering in de gokindustrie weliswaar een aanvulling kan zijn, maar niet in de plaats 
kan treden van een wettelijke regeling;

14. bevestigt zijn standpunt dat sportweddenschappen een vorm van commercieel gebruik van 
sportwedstrijden zijn, en beveelt de Commissie en de lidstaten derhalve aan sportwedstrijden 
tegen iedere vorm van ongeoorloofd commercieel gebruik te beschermen, met name door de 
erkenning van de eigendomsrechten van sportorganen aan de door hun georganiseerde 
wedstrijden, niet alleen om voor een redelijke opbrengst te zorgen op alle niveaus van 
professionele en amateursport, maar ook als middel ter versterking van de strijd tegen 
wedstrijdvervalsing;

15. dringt er bij de lidstaten op aan om ervoor te zorgen dat frauduleuze manipulatie van 
wedstrijdresultaten voor geldelijk of ander gewin wordt verboden door iedere bedreiging van 
de integriteit van wedstrijden, inclusief van de daarmee samenhangende weddenschappen, 
strafbaar te stellen;

16. verzoekt de Commissie zinvolle wetgevingsvoorstellen in te dienen ten einde te komen tot 
een rechtskader waarmee wordt ingestaan voor rechtszekerheid voor legitieme Europese 
ondernemingen alsook voor de bescherming van de consument.

                                               
1 CWA 16259:2011: Maatregelen voor verantwoord telegokken.
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