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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că jocurile de noroc online reprezintă activități economice unice în felul 
lor, în cazul cărora nu se pot aplica pe deplin dispozițiile privind piața internă, și anume 
libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii;

2. subliniază faptul că statele membre au dreptul să își reglementeze și să își controleze 
piețele jocurilor de noroc conform legislației europene privind piața internă, precum și în 
conformitate cu tradițiile și cultura lor;

3. subliniază că, în ceea ce privește o serie de alte probleme, care pot fi rezolvate doar pe 
plan politic, incertitudinea juridică continuă să persiste, deși Curtea de Justiție a clarificat 
mai multe aspecte juridice importante cu privire la jocurile de noroc online din Uniunea 
Europeană;

4. subliniază că, în hotărârile sale recente1, Curtea de Justiție a precizat că restricțiile 
normative din statele membre trebuie să fie justificate, consecvente și pe măsura 
obiectivelor juridice vizate, pentru a proteja consumatorii, a preveni frauda și a proteja 
ordinea publică;

5. invită Comisia și statele membre să introducă mecanisme eficiente pentru a atrage mai 
ales atenția tinerilor asupra pericolelor reprezentate de dependența de jocuri;

6. invită Comisia să sprijine consumatorii afectați de practicile ilegale și să le pună la 
dispoziție asistență juridică;

7. salută declarația Comisiei conform căreia diversele jocuri prezintă diferite riscuri inerente 
și solicită un regulament diferențiat;

8. solicită adoptarea unor norme minime pentru protejarea consumatorului față de jocurile de 
noroc online, care să le ofere statelor membre posibilitatea să stabilească reglementări mai 
stricte;

9. subliniază importanța autorizațiilor naționale pentru operatorii de jocuri de noroc online; 
consideră că, în această privință, statele membre sunt în poziția cea mai potrivită pentru a 
acționa, în conformitate cu principiul subsidiarității;

10. constată faptul că, din 2008 și până acum, cazurile pendinte de încălcare a dreptului 
comunitar ar fi putut avansa mai mult și că niciun stat membru nu a fost sesizat la Curtea 
Europeană de Justiție;

11. salută prezentarea unei cărți verzi de către Comisie ca pe un pas în direcția cea bună și 
                                               
1 Cauzele conexe C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 și C-410/07, Markus Stoß, nepublicate 
încă.
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este de părere că acțiunea Comisiei în acest domeniu este necesară pentru a împiedica 
fragmentarea pieței interne și a garanta accesul consumatorilor la servicii online sigure și 
reglementate adecvat; sprijină inițierea de către Comisie a unei ample consultări publice, 
care să abordeze toate provocările politice și aspectele legate de piața internă ridicate de 
jocurile de noroc online legale sau ilegale;

12. amintește Comisiei că, în calitate de „gardian al tratatelor”, are datoria să acționeze rapid 
atunci când primește o plângere privind încălcarea libertăților prevăzute de tratate; invită, 
așadar, Comisia să urmărească de urgență și în mod sistematic cazurile existente și 
viitoare de încălcare a dreptului comunitar;

13. salută acordul de grup de lucru al CEN1, dar își reafirmă punctul de vedere conform căruia 
autoreglementarea din domeniul industriei jocurilor de noroc poate doar completa 
reglementările legale, însă nu le poate înlocui;

14. își reafirmă poziția conform căreia pariurile sportive sunt o formă de utilizare comercială a 
competițiilor sportive și recomandă Comisiei Europene și statelor membre să protejeze 
competițiile sportive față de orice fel de utilizare comercială nepermisă, mai ales prin 
recunoașterea drepturilor forurilor sportive asupra competițiilor pe care le organizează, nu 
numai pentru a garanta venituri echitabile în beneficiul tuturor nivelurilor sportului 
profesionist și amator, ci și pentru a susține lupta împotriva manipulării meciurilor;

15. îndeamnă statele membre să aibă grijă ca manipularea rezultatelor în vederea obținerii de 
avantaje financiare sau de altă natură să fie interzisă, orice periclitare a integrității 
competițiilor, inclusiv cea a competițiilor legate de operațiunile de pariuri, fiind tratată ca 
o infracțiune;

16. solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative semnificative pentru a crea un cadru 
juridic care să asigure certitudinea juridică pentru afacerile europene legale și să protejeze 
consumatorii.

                                               
1 CWA 16259:2011: Responsible Remote Gambling Measures (Măsuri responsabile privind jocurile de noroc la 
distanță).
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