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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Assinala que os jogos de azar e apostas em linha constituem actividades económicas 
específicas em que não se podem aplicar de forma ilimitada as regras do mercado interno, 
designadamente a liberdade de estabelecimento e a liberdade de prestação de serviços;

2. Destaca que os Estados-Membros têm o direito de regular e controlar os seus mercados de 
jogos de azar e de apostas de acordo com a legislação do mercado interno europeu e com 
as suas tradições e a sua cultura;

3. 2. Nota que, embora o Tribunal de Justiça tenha esclarecido uma série de importantes 
questões jurídicas relativas aos jogos de azar e apostas em linha na UE, continua a haver 
insegurança jurídica em relação a uma série de outras questões, que só podem ter 
resolução a nível político;

4. Sublinha que o Tribunal de Justiça Europeu esclareceu em decisões recentes1 que as 
restrições regulamentares dos Estados-Membros devem ser justificadas, coerentes e 
conformes com os objectivos jurídicos prosseguidos, a fim de proteger os consumidores, 
prevenir fraudes, evitar jogos de azar e apostas de montantes excessivamente elevados e 
proteger a ordem pública;

5. Solicita à Comissão Europeia e aos Estados-Membros que procedam à introdução de 
mecanismos eficazes de sensibilização para os riscos de dependência associada ao jogo, 
em especial entre os jovens.

6. Solicita à Comissão que apoie e ofereça assistência jurídica aos consumidores que foram 
vítimas de práticas ilegais;

7. Congratula-se com a declaração da Comissão de que jogos diferentes estão associados a 
riscos diferentes e pede uma regulamentação diferenciada;

8. Solicita a adopção de normas mínimas para a protecção dos consumidores relativamente 
aos jogos de azar e apostas em linha, de modo que os Estados-Membros possam dispor de 
regras mais rigorosas;

9. Sublinha a importância das licenças nacionais para os operadores de jogos de azar e 
apostas em linha; considera que, a este propósito, os Estados-Membros se encontram em 
melhor posição para actuar, de acordo com o princípio da subsidiariedade; 

10. Observa que poderiam ter sido efectuados mais progressos nos casos de infracção 
pendentes desde 2008, e que nunca um Estado-Membro foi accionado perante o Tribunal 
de Justiça Europeu;

                                               
1 Processos apensos C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 e C-410/07, Markus Stoß, ainda não 
publicados.
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11. Saúda e entende como um passo na direcção certa a apresentação de um Livro Verde pela 
Comissão, e está convicto de que a tomada de medidas pela Comissão neste domínio é 
necessária para evitar a fragmentação do mercado interno e para assegurar aos 
consumidores o acesso a serviços em linha seguros e devidamente regulamentados; apoia 
a realização de extensas consultas públicas pela Comissão, relacionadas com todos os 
desafios políticos e questões relativas ao mercado interno suscitadas pelas apostas e jogos 
de azar em linha, legítimos e ilegais;

12. Recorda à Comissão, enquanto "guardiã dos Tratados", o seu dever de agir rapidamente 
quando recebe queixas relativas à violação das liberdades consagradas nos Tratados; 
solicita, por conseguinte, à Comissão que actue urgente e sistematicamente nos casos já 
existentes e nos novos casos de infracção;

13. Acolhe favoravelmente o "Workshop Agreement" do Comité Europeu de Normalização 
(CEN); não obstante, reafirma a sua posição de que na área dos jogos de azar e de apostas, 
a auto-regulação do sector pode apenas complementar e não substituir a legislação 
normativa;

14. Reafirma a sua posição de que as apostas desportivas são uma forma de utilização 
comercial das competições desportivas e recomenda que a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros protejam as competições desportivas contra qualquer utilização 
comercial não autorizada, nomeadamente através do reconhecimento dos direitos de 
propriedade dos organismos desportivos sobre as competições que organizam, não apenas 
para garantir um retorno financeiro justo em benefício de todos os níveis do desporto 
profissional e amador, mas também como um meio para reforçar a luta contra a viciação 
de resultados;

15. Insta os Estados-Membros a garantir que a manipulação fraudulenta de resultados com 
vista à obtenção de ganhos financeiros ou outros seja proibida, considerando como 
infracção penal qualquer ameaça à integridade das competições, incluindo as relacionadas 
com operações de apostas;

16. Solicita à Comissão que apresente propostas legislativas significativas que proporcionem 
um quadro jurídico que crie certeza jurídica para as empresas europeias legítimas e que 
proteja os consumidores.
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