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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την παρουσίαση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα 
ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιγνίδια σε απευθείας σύνδεση» 
(COM(2012)0956) ως ένα βήμα προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση των 
καταναλωτών σε ασφαλείς και κατάλληλα ρυθμισμένες υπηρεσίες απευθείας σύνδεσης 
και εκτιμά ότι η αποτελεσματική ρύθμιση του τομέα τυχερών παιγνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση θα πρέπει, ειδικότερα, να αποκλείει κινδύνους εθισμού στα τυχερά παιγνίδια και 
να διασφαλίζει ότι τα τυχερά παιγνίδια είναι κατάλληλα, δίκαια, αξιόπιστα και διαφανή·

2. θεωρεί ότι η αποτελεσματική ρύθμιση του τομέα των τυχερών παιγνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση θα πρέπει ειδικότερα:

– να συγκρατεί τη ροπή του κοινού προς το παιχνίδι περιορίζοντας τη διαφήμιση στην 
απολύτως αναγκαία για να κατευθυνθούν οι δυνάμει παίκτες στη νόμιμη προσφορά 
και απαιτώντας κάθε διαφήμιση για τα τυχερά παιγνίδια σε απευθείας σύνδεση να 
συνοδεύεται συστηματικά από προειδοποιητικό μήνυμα κατά του υπερβολικού ή 
παθολογικού παιχνιδιού,

– να πατάσσει τη βιομηχανία των παράνομων τυχερών παιγνιδιών ενισχύοντας τα 
τεχνικά και νομικά μέσα που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την τιμωρία των 
παράνομων φορέων εκμετάλλευσης και προάγοντας την ανάπτυξη νόμιμων 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα των τυχερών παιγνιδιών, και

– να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των παικτών, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, ιδίως στους ανηλίκους·

3. επισημαίνει ότι τα τυχερά παιγνίδια σε απευθείας σύνδεση αποτελούν οικονομική 
δραστηριότητα στην οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς, δηλαδή η ελευθερία εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να ρυθμίζουν 
και να ελέγχουν τις αγορές τυχερών παιγνιδιών τους, ιδίως για λόγους δημόσιας τάξης, 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, τις αρχές των 
Συνθηκών της ΕΕ και τη νομολογία του ΔΕΕ·

4. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη, λόγω ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών 
παραγόντων που προσιδιάζουν στο καθένα, πρέπει να διατηρήσουν την αυτονομία να 
ρυθμίζουν τα ίδια τις δραστηριότητες στον τομέα των τυχερών παιγνιδιών στην 
επικράτειά τους, ώστε να μπορούν να αντιδρούν αποτελεσματικά με σκοπό την 
προστασία της δημόσιας τάξης, της κοινωνίας και των καταναλωτών·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση κατά των παράνομων 
τυχερών παιγνιδιών που προσφέρονται από την επικράτεια κράτους μέλους· στο πλαίσιο 
αυτό, προτρέπει την Επιτροπή να καλέσει τα κράτη μέλη να λάβουν κατασταλτικά μέτρα 
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κατά της προσφοράς παράνομων τυχερών παιγνιδιών στις προγραμματισμένες συστάσεις 
της για την προστασία των καταναλωτών και τη διαφήμιση·

6. υποστηρίζει ότι τα τυχερά παιγνίδια σε απευθείας σύνδεση αποτελούν μια μορφή 
εμπορικής χρήσης του αθλητισμού και ότι, δεδομένου ότι ο τομέας αναπτύσσεται 
σταθερά συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές καινοτομίες, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όσον αφορά τον έλεγχο των τυχερών παιγνιδιών σε απευθείας σύνδεση λόγω 
της ειδικής φύσης του διαδικτύου, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών και υπαγωγής του τομέα σε έρευνες στο πλαίσιο της 
πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος·

7. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των εθνικών αδειών για τους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιγνιδιών σε απευθείας σύνδεση· φρονεί ότι τα κράτη μέλη είναι αρμοδιότερα 
να αναλάβουν δράση προς τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

8. θεωρεί ότι μια ενιαία ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη, που θα ρυθμίζει ομοιόμορφα τον 
τομέα των τυχερών παιγνιδιών στο σύνολό του, δεν θα ήταν ενδεδειγμένη από την άποψη 
της αρχής της επικουρικότητας αλλά ότι, σε ορισμένους τομείς, μια συντονισμένη 
ευρωπαϊκή προσέγγιση, επιπλέον της εθνικής ρύθμισης, θα παρείχε σαφώς προστιθέμενη 
αξία, δεδομένης της διασυνοριακής φύσης των τυχερών παιγνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση·

9. αναγνωρίζει, ωστόσο, την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποία τονίζει ότι οι εθνικοί έλεγχοι πρέπει να ασκούνται και να εφαρμόζονται κατά τρόπο 
συνεπή, αναλογικό και χωρίς διακρίσεις και να ευθυγραμμίζονται με τους επιδιωκόμενους 
νόμιμους στόχους, ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές και η δημόσια τάξη και να 
προλαμβάνεται η απάτη·

10. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είναι απαραίτητη η αυστηρή επιβολή της και, ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να προβλεφθούν αποτελεσματικοί έλεγχοι για να διασφαλιστεί ότι η εθνική 
νομοθεσία για τα τυχερά παιγνίδια σε απευθείας σύνδεση συμμορφώνεται με τη 
νομοθεσία της ΕΕ·

11. προτρέπει, συνεπώς, την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις πολυάριθμες διαδικασίες 
παραβάσεων και καταγγελιών, ορισμένες από τις οποίες χρονολογούνται από το 2007, 
πριν από τη λήξη της τρέχουσας εντολής και να αναλάβει συγκεκριμένη δράση στις 
περιπτώσεις στις οποίες παραβιάζονται η Συνθήκη και η νομολογία του Δικαστηρίου·

12. ζητεί την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και εθνικών αρχών, 
ιδίως σε ό, τι αφορά τα κατασταλτικά μέτρα επιβολής και την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

13. αναγνωρίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιώδους σημασίας αλλά 
τονίζει ότι ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης να υπάρχει στενή συνεργασία της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για τα τυχερά παιγνίδια με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων τόσο του τομέα των τυχερών παιγνιδιών όσο και των οργανώσεων 
καταναλωτών·
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14. επαναβεβαιώνει τη θέση του ότι τα αθλητικά στοιχήματα αποτελούν μορφή εμπορικής 
χρήσης των αθλητικών αγώνων και συνιστά στη Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διαμορφώσουν πρότυπα προστασίας των αθλητικών αγώνων από οιαδήποτε μη 
εγκεκριμένη εμπορική χρήση, ιδίως με την αναγνώριση των δικαιωμάτων κυριότητας των 
αθλητικών φορέων επί των διοργανώσεων αγώνων που αναλαμβάνουν, τόσο για να 
εξασφαλιστούν θεμιτά οικονομικά οφέλη προς όφελος του επαγγελματικού και 
ερασιτεχνικού αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα, όσο και για να ενισχυθεί η καταπολέμηση 
των προσυνεννοημένων αγώνων·

15. αναγνωρίζει ότι οι προσυνεννοημένοι αγώνες αποτελούν αιτία σοβαρών ανησυχιών και 
συχνά συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο συνιστά μείζονα απειλή για το 
αδιάβλητο στον αθλητισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί, ως εκ τούτου την Επιτροπή 
να συσφίξει τη συνεργασία μεταξύ των κυριότερων ενδιαφερομένων παραγόντων, όπως 
οι αστυνομικές δυνάμεις, οι αθλητικοί φορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης στοιχημάτων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η καταγγελία και διερεύνηση ύποπτων μορφών στοιχήματος·

16. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη θέσπιση κώδικα δεοντολογίας από τους 
διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, τους φορείς εκμετάλλευσης στοιχημάτων και τις 
δημόσιες αρχές με σκοπό την ανάπτυξη των απαραίτητων μηχανισμών διαφύλαξης του 
αδιάβλητου στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τη χρηματοδότηση 
των εν λόγω μηχανισμών·

17. επισημαίνει ότι η σύναψη νομικά δεσμευτικών συμφωνιών μεταξύ των διοργανωτών 
αθλητικών εκδηλώσεων και των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιγνιδιών και 
στοιχημάτων σε απευθείας σύνδεση αναμένεται ότι θα διευκολύνει την επίτευξη μιας πιο 
ισορροπημένης σχέσης μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων, για παράδειγμα με τον σαφή 
καθορισμό των απαραίτητων μηχανισμών που εγγυώνται το τίμιο παιχνίδι, με τη 
διευκρίνιση των ειδών στοιχήματος που είναι ή όχι παραδεκτά και με την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των μερών·

18. πιστεύει ότι μια συνεπής πολιτική για τις ποινικές κυρώσεις είναι απαραίτητη στο πλαίσιο 
μιας πανευρωπαϊκής προσέγγισης για τη ρύθμιση του τομέα τυχερών παιγνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση και, προς τον σκοπό αυτό, προτρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
την απαγόρευση της δόλιας χειραγώγησης αποτελεσμάτων για οικονομικά ή άλλου είδους 
οφέλη, χαρακτηρίζοντας ποινικό αδίκημα κάθε απειλή του αδιάβλητου των 
διοργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται με τη διαχείριση στοιχημάτων· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση σε επίπεδο ΕΕ κατά των μη ρυθμιζόμενων 
τυχερών παιγνιδιών σε απευθείας σύνδεση και να υποστηρίξει την πάταξη του 
φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων·

19. προειδοποιεί ότι τα τυχερά παιγνίδια μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνο εθισμό, θέμα 
που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε κάθε νομοθετική πρόταση προς όφελος των 
καταναλωτών και του αδιάβλητου αυτής της μορφής αθλήματος·

20. σημειώνει τις προπαρασκευαστικές εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το 
προσχέδιο σύμβασης κατά της χειραγώγησης των αθλητικών εκδηλώσεων και παροτρύνει 
τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία·

21. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επιλεγμένες νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να 
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εξασφαλιστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα παρέχει ασφάλεια δικαίου για τις νόμιμες 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και αποτελεσματικές μορφές συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών για να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών·

22. τονίζει ότι, παρόλο που η ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών 
αρχών είναι σημαντική για την επιτυχή εφαρμογή του δικαίου, η δράση για την 
καταπολέμηση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προστασία 
των δεδομένων·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα 
ευαισθητοποίησης έναντι των κινδύνων εθισμού σε τυχερά παιγνίδια, στοχεύοντας 
ειδικότερα στους νέους·

24. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάρτισης μιας «λευκής λίστας» που θα 
επιτρέπει στους καταναλωτές να διακρίνουν τους αδειούχους ευρωπαϊκούς φορείς 
εκμετάλλευσης από τους μη ευρωπαϊκούς φορείς εκμετάλλευσης·

25. υπογραμμίζει ότι οι ισχυρισμοί για προσυνεννοημένα παιγνίδια συχνά κρίνονται από 
δημόσια δικαστήρια καθώς και από αθλητικά διαιτητικά όργανα και ότι, στο πλαίσιο και 
των δύο διαδικασιών, θα πρέπει να τηρούνται τα ελάχιστα διεθνή δικονομικά πρότυπα 
που καθορίζονται στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

26. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ομοιόμορφα και κοινά πρότυπα σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο για τις επιγραμμικές υπηρεσίες εξακρίβωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας· 
επισημαίνει ότι η θέσπιση ενοποιημένων διαδικασιών καταχώρισης για τους φορείς 
εκμετάλλευσης τυχερών παιγνιδιών σε απευθείας σύνδεση είναι καίριας σημασίας για την 
πρόληψη της περαιτέρω αύξησης των παράνομων υπηρεσιών· ζητεί, συνεπώς, οι 
διαδικασίες εξακρίβωσης και καταχώρισης να είναι περισσότερο συνεκτικές και 
αποτελεσματικές. 
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