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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att onlinespel är en speciell ekonomisk verksamhet som inte 
helt och hållet kan omfattas av bestämmelserna om den inre marknaden, särskilt inte i 
fråga om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster.

2. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna har rätt att reglera och kontrollera sina 
spelmarknader i enlighet med EU:s lagstiftning om den inre marknaden, sina traditioner 
och sin kultur.

3. Europaparlamentet noterar att EU-domstolen har klargjort ett antal viktiga rättsliga frågor 
om onlinespel inom EU, men att rättsläget fortfarande är osäkert när det gäller ett antal 
andra frågor som endast kan lösas på politisk nivå.

4. Europaparlamentet understryker att EU-domstolen i sina nyligen avkunnade domar1 har 
klargjort att medlemsstaternas lagstiftningsmässiga begränsningar måste vara motiverade 
och sammanhängande och måste överensstämma med de rättsliga mål som eftersträvas i 
syfte att skydda konsumenterna, förhindra bedrägerier och skydda den allmänna 
ordningen.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta effektiva 
åtgärder för att öka medvetenheten om riskerna för spelberoende, särskilt för ungdomar.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja konsumenter som har drabbats av 
olagliga metoder och erbjuda dem rättsligt stöd.

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens uttalande om att olika spel har olika 
inneboende risker och efterfrågar en differentierad reglering.

8. Europaparlamentet efterfrågar minimistandarder för konsumentskydd i fråga om 
onlinespel, vilket skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att ha strängare regler.

9. Europaparlamentet betonar vikten av nationella tillstånd för onlinespelaktörer och anser 
att medlemsstaterna, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, har de bästa förutsättningarna 
att agera i detta sammanhang.

10. Europaparlamentet konstaterar att det hade kunnat göras fler framsteg i de 
överträdelseförfaranden som pågår sedan 2008 och att det aldrig har inletts något ärende i 
EU-domstolen mot en enskild medlemsstat.

11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok som ett steg i rätt riktning och
anser att åtgärder från kommissionens sida på detta område är nödvändiga för att man ska 
kunna undvika en fragmentering av den inre marknaden och se till att konsumenterna får 

                                               
1 De förenade målen C–316/07, C–358/07, C–359/07, C–360/07, C–409/07 och C–410/07, Markus Stoß, ännu ej 
offentliggjorda.
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tillgång till säkra och vederbörligen reglerade onlinetjänster. Parlamentet stöder att 
kommissionen genomför ett brett offentligt samråd om alla politiska utmaningar och 
frågor som rör den inre marknaden i samband med lagliga och olagliga onlinespel.

12. Europaparlamentet påminner kommissionen om att den som fördragens väktare är skyldig 
att agera snabbt då det inkommer klagomål rörande överträdelser av de friheter som anges 
i fördragen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att snarast och systematiskt driva 
såväl befintliga som framtida överträdelseärenden.

13. Europaparlamentet välkomnar standardiseringsgruppens avtal1, men bekräftar icke desto 
mindre sin ståndpunkt att självreglering inom spelbranschen endast kan komplettera och 
inte ersätta lagstiftning.

14. Europaparlamentet bekräftar sin ståndpunkt att vadslagning om idrott är ett slags 
kommersiell användning av idrottstävlingar, och rekommenderar att kommissionen och 
medlemsstaterna ska skydda idrottstävlingar från otillåten kommersiell användning, 
framför allt genom att erkänna idrottsorganens äganderätt till tävlingar som de anordnar, 
detta inte bara för att garantera en skälig ekonomisk vinst på alla nivåer av professionell 
idrott och amatöridrott, utan också för att stärka kampen mot uppgjorda matcher.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att bedräglig manipulation av 
resultat för ekonomisk eller annan vinning förbjuds genom att alla hot mot tävlingars 
integritet, bland annat tävlingar som är föremål för vadslagning, behandlas som straffbara 
gärningar.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram meningsfulla
lagstiftningsförslag som kan utgöra en rättslig ram som ger de europeiska företagen 
säkerhet beträffande rättsläget och skyddar konsumenterna.

                                               
1 CWA 16259:2011: Responsible Remote Gambling Measures.
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