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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over forelæggelsen af Kommissionens meddelelse "Mod et samlet europæisk 
regelsæt for onlinespil" (COM(2012)0596), som et skridt i retning af at sikre forbrugerne 
adgang til sikre og korrekt regulerede onlinetjenester, og mener, at en effektiv regulering 
af sektoren for onlinespil i særdeleshed bør udelukke risikoen for ludomani samt sikre, at 
spillene gennemføres på en lovlig, fair, ansvarlig og gennemsigtig måde;

2. mener, at en effektiv regulering af markedet for onlinespil navnlig bør:

– kanalisere befolkningens naturlige spilletrang ved at begrænse reklamen til det 
absolut nødvendige niveau for at styre potentielle spillere hen imod det lovlige udbud 
af tjenester og kræve, at al reklame for onlinespil systematisk skal kobles med en 
meddelelse, som advarer mod overdreven spilletrang eller ludomani

– bekæmpe den ulovlige spillesektor ved at styrke de tekniske og retlige instrumenter 
til at identificere og straffe ulovlige operatører og ved at fremme lovlige 
spilletjenester af høj kvalitet og

– sikre en effektiv beskyttelse af spillerne, navnlig sårbare grupper som f.eks. 
mindreårige;

3. påpeger, at der ved onlinespil er tale om en økonomisk virksomhed, som ikke ubetinget 
kan være omfattet af reglerne om det indre marked, navnlig om fri etableringsret og fri 
udveksling af tjenesteydelser; understreger, at medlemsstaterne har ret til at regulere og 
kontrollere deres spillemarkeder, særlig af hensyn til den offentlige orden, i 
overensstemmelse med EU's bestemmelser for det indre marked, principperne i EU-
traktaterne og EU-Domstolens retspraksis;

4. påpeger, at medlemsstaterne under henvisning til historiske, sociale og kulturelle faktorer, 
der er specifikke for hver enkelt af dem, fortsat selvstændigt bør kunne regulere 
spilleaktiviteter på deres område, således at de effektivt kan beskytte den offentlige orden, 
samfundet og forbrugerne;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til bekæmpelse 
af ulovlige spil, der tilbydes fra medlemsstaternes områder; henstiller i denne forbindelse 
indtrængende til Kommissionen i sine planlagte anbefalinger om forbrugerbeskyttelse og 
reklamer at opfordre medlemsstaterne til at træffe håndhævelsesforanstaltninger imod 
tilbud om ulovlige spil;

6. bekræfter, at onlinespil er en form for kommerciel udnyttelse af sporten, og at 
medlemsstaterne, mens sektoren for onlinespil er i stadig vækst, fordi den holder sig ajour 
med de teknologiske innovationer, har vanskeligt ved at kontrollere sektoren for onlinespil 
på grund af internettets specifikke natur, hvilket skaber en risiko for krænkelser af 
forbrugerrettighederne og for, at sektoren underkastes undersøgelser som led i 
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bekæmpelsen af organiseret kriminalitet;

7. understreger betydningen af nationale licenser til onlinespiloperatører; mener, at 
medlemsstaterne i denne henseende har de bedste forudsætninger for at handle i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet;

8. mener, at det af hensyn til nærhedsprincippet ikke ville være hensigtsmæssigt at indføre 
en fælles europæisk retsakt, der sikrer en ensartet regulering af spillesektoren som helhed, 
men at en samordnet europæisk tilgang, der supplerer den nationale regulering, på visse 
områder ville tilføre en klar merværdi i betragtning af onlinespilletjenesternes 
grænseoverskridende natur;

9. anerkender imidlertid Domstolens faste praksis, der understreger, at nationale kontroller 
bør vedtages og anvendes på en konsekvent, proportionel og ikke-diskriminerende måde 
og være i overensstemmelse med de retlige mål, der forfølges for at beskytte forbrugerne 
og den offentlige orden og for at bekæmpe svig;

10. minder Kommissionen om, at en stærk håndhævelse er afgørende for at sikre en effektiv 
anvendelse af EU-retten, og at der derfor bør indføres effektive kontroller for at sikre, at 
den nationale lovgivning for onlinespil er i overensstemmelse med EU-retten;

11. opfordrer derfor Kommissionen til inden udløbet af denne valgperiode at afslutte de 
mange traktatbrudsprocedurer og klager, som i nogle tilfælde går helt tilbage til 2007, og 
til at træffe konkrete foranstaltninger i de tilfælde, hvor sagerne udgør en overtrædelse af 
traktaten og Domstolens retspraksis;

12. opfordrer til en styrkelse af samarbejdet mellem medlemsstaterne og de nationale 
myndigheder, især hvad angår responsive håndhævelsesforanstaltninger og forebyggelse 
af hvidvaskning af penge;

13. erkender, at samarbejde mellem medlemsstaterne er af afgørende betydning, men 
understreger, at det samtidig er yderst vigtigt, at ekspertgruppen om spilletjenester 
arbejder tæt sammen med alle de berørte parter, herunder både spilleindustrien og 
forbrugerorganisationerne;

14. bekræfter sit standpunkt om, at sportsvæddemål udgør en form for kommerciel udnyttelse 
af sportskonkurrencer, og anbefaler Kommissionen og medlemsstaterne at udvikle 
metoder til at beskytte sportskonkurrencer mod enhver ikke-godkendt kommerciel 
udnyttelse, navnlig ved at anerkende sportslige organers ejendomsrettigheder til de 
konkurrencer, de afholder, ikke kun for at garantere rimelige indtægter til gavn for 
professionelle sportsfolk og amatører på alle niveauer, men også som et middel til at 
styrke kampen mod matchfixing;

15. erkender, at matchfixing er et fænomen, der giver anledning til alvorlig bekymring, og 
som ofte er knyttet til organiseret kriminalitet, der udgør en betydelig trussel mod sportens 
integritet i Den Europæiske Union; opfordrer derfor Kommissionen til at styrke 
samarbejdet mellem de vigtigste aktører som f.eks. politi, sportsorganisationer og 
spilleoperatører for at forbedre indberetningen og efterforskningen af mistænkelige 
væddemålsmønstre;
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16. opfordrer Kommissionen til at tilskynde arrangører af sportsbegivenheder, spilleoperatører 
og offentlige myndigheder til at udarbejde en adfærdskodeks med henblik på at udvikle de 
nødvendige mekanismer til bevarelse af sportens integritet, herunder bestemmelser om 
finansieringen af sådanne mekanismer;

17. påpeger, at indgåelsen af retligt bindende aftaler mellem arrangører af sportsbegivenheder 
og udbydere af online væddemåls- og spilletjenester ville gøre det lettere at sikre et mere 
afbalanceret forhold mellem de to parter, f.eks. ved klart at fastlægge de mekanismer, der 
er nødvendige for at sikre fair play, og som definerer, hvilke former for væddemål der er 
eller ikke er acceptable, og for at udveksle oplysninger mellem parterne;

18. mener, at en konsekvent politik om strafferetlige sanktioner er afgørende for en 
fælleseuropæisk tilgang til regulering af sektoren for onlinespil, og opfordrer med henblik 
herpå indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at svigagtig manipulering af resultater 
med henblik på at opnå økonomiske eller andre fordele forbydes ved at fastslå, at enhver 
trussel mod konkurrencers integritet, herunder konkurrencer forbundet med væddemål, er 
en strafbar handling; opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe foranstaltninger 
på EU-plan imod ureguleret onlinespil og til at støtte kampen mod matchfixing;

19. advarer om, at spil kan føre til en farlig afhængighed, og at dette spørgsmål bør behandles 
i et lovgivningsforslag for at beskytte forbrugerne og integriteten af denne form for sport;

20. noterer sig Europarådets forberedende arbejde med henblik på det foreløbige udkast til en 
konvention vedrørende manipulering af sportsresultater og opfordrer medlemsstaterne til 
at støtte dette værdifulde initiativ;

21. opfordrer Kommissionen til at fremsætte udvalgte lovgivningsforslag med henblik på at få 
skabt et lovgrundlag, der vil skabe retssikkerhed for legitime virksomheder i EU, og 
effektive samarbejdsordninger mellem medlemsstaterne for at sikre beskyttelse af 
forbrugerne;

22. understreger, at en effektiv udveksling af oplysninger mellem undersøgelsesorganer er 
væsentlig for en vellykket retshåndhævelsesindsats, og at foranstaltninger til bekæmpelse 
af matchfixing skal overholde de nationale og europæiske love og forskrifter om 
databeskyttelse;

23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre effektive foranstaltninger for at 
gøre især de unge opmærksomme på ludomaniens farer;

24. opfordrer Kommissionen til at overveje at indføre en "hvid liste", der sætter forbrugerne i 
stand til at skelne mellem godkendte europæiske operatører og ikke-europæiske 
operatører;

25. påpeger, at påstande om matchfixing ofte prøves ved offentlige domstole eller ved 
sportslige voldgiftsinstanser, og at de internationale processuelle mindstestandarder som 
fastsat i artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention skal overholdes ved 
begge procedureformer;

26. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde fælles europæiske standarder for 
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onlineidentitetskontroltjenester; bemærker, at udarbejdelse af fælles 
registreringsprocedurer for onlinespiloperatører er nøglen til at hindre en yderligere 
forøgelse af ulovlige tjenester; kræver derfor, at kontrol- og registreringsprocedurerne 
strømlines og gøres mere effektive.
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