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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon ”Kohti sähköisesti välitettävien 
rahapelien kattavaa eurooppalaista kehystä” (COM(2012)0596), sillä tiedonanto on askel 
kohti sen varmistamista, että kuluttajilla on käytettävissään turvallisia ja asianmukaisesti 
säänneltyjä verkkopalveluita, ja katsoo, että sähköisesti välitettävien rahapelien 
tehokkaalla sääntelyllä olisi ehkäistävä varsinkin vaaraa tulla riippuvaiseksi rahapeleistä 
ja varmistettava, että rahapelitoimintaa harjoitetaan asianmukaisesti, oikeudenmukaisesti, 
vastuullisesti ja avoimesti;

2. katsoo, että sähköisesti välitettävien rahapelien tehokkaalla sääntelyllä olisi erityisesti:

– ohjattava väestön pelihalua rajoittamalla mainonta siihen, mikä on tarpeen vain 
mahdollisten pelaajien ohjaamiseksi kohti laillista tarjontaa, ja edellyttämällä, että 
kaiken sähköisesti välitettäviä rahapelejä koskevan mainonnan yhteyteen on 
järjestelmällisesti lisättävä varoitus liiallisesta tai patologisesta pelaamisesta

– torjuttava laitonta rahapelialaa vahvistamalla teknisiä ja oikeudellisia välineitä, joiden 
avulla voidaan paljastaa ja rangaista laittomia operaattoreita, ja edistämällä 
korkealaatuisten rahapelien laillista tarjontaa

– suojeltava tehokkaasti pelaajia ja kiinnitettävä erityistä huomiota muita heikommassa 
asemassa oleviin ryhmiin, varsinkin nuoriin;

3. huomauttaa, että sähköisesti välitettävissä rahapeleissä on kyse taloudellisesta 
toiminnasta, johon sisämarkkinasääntöjä, esimerkiksi sijoittautumisvapautta ja palvelujen 
tarjoamisen vapautta, ei voida soveltaa kaikilta osin; korostaa, että jäsenvaltioilla on 
varsinkin yleisen järjestyksen nimissä oikeus säännellä ja valvoa rahapelimarkkinoitaan 
Euroopan unionin sisämarkkinalainsäädännön ja perussopimusten periaatteiden sekä 
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti;

4. palauttaa mieliin, että jäsenvaltioiden olisi voitava kullekin jäsenvaltiolle ominaisten 
historiallisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vuoksi säädellä itsenäisesti 
rahapelitoimintaa alueellaan, jotta ne voivat suojella tehokkaasti yleistä järjestystä, 
yhteiskuntaa ja kuluttajia;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin jäsenvaltioiden alueella 
tarjottavien laittomien rahapelien torjumiseksi; kannustaa komissiota tässä yhteydessä 
vaatimaan kuluttajansuojaa ja mainontaa koskevissa suunnitelluissa suosituksissaan, että 
jäsenvaltiot ryhtyvät valvontatoimenpiteisiin laittoman rahapelitarjonnan torjumiseksi;

6. toteaa, että sähköisesti välitettävät rahapelit ovat urheilukilpailujen kaupallista 
hyödyntämistä, ja panee merkille, että alan kasvaessa jatkuvasti teknisen kehityksen 
tahdissa jäsenvaltioilla on internetin erityisluonteen vuoksi vaikeuksia valvoa sähköisesti 
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välitettävien rahapelien alaa, ja pitää tämän vuoksi uhkana, että kuluttajien oikeuksia 
loukataan ja että alaa joudutaan tutkimaan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan 
yhteydessä;

7. korostaa sähköisesti välitettävien rahapelien järjestäjille myönnettävien kansallisten 
toimilupien merkitystä; katsoo, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioilla on 
parhaat edellytykset toimia tässä asiassa;

8. katsoo, että yksi eurooppalainen säädös, jolla säännellään yhtenäisesti koko rahapelien 
alaa, ei ole tarkoituksenmukainen toissijaisuusperiaatteeseen liittyvien näkökohtien 
vuoksi, mutta että joillakin aloilla kansallista lainsäädäntöä täydentävä koordinoitu 
eurooppalainen lähestymistapa tuo selvästi lisäarvoa sähköisesti välitettävien 
rahapelipalvelujen rajatylittävän luonteen vuoksi;

9. on kuitenkin tietoinen Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneesta 
oikeuskäytännöstä, jossa korostetaan, että kansallista valvontaa olisi toteutettava 
yhdenmukaisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi ja että sen olisi oltava 
kuluttajansuojaa, yleistä järjestystä ja petosten estämistä koskevien lainsäädännöllisten 
tavoitteiden mukainen;

10. muistuttaa komissiota, että tiukka valvonta on välttämätöntä unionin lainsäädännön 
tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi ja että tämän vuoksi on toteutettava 
tehokkaita tarkastuksia, jotta varmistetaan, että sähköisesti välitettäviä rahapelejä koskeva 
kansallinen lainsäädäntö on unionin lainsäädännön mukainen;

11. kehottaa tästä syystä komissiota saattamaan useiden rikkomusmenettelyiden ja valitusten, 
joista osa on vuodelta 2007, käsittelyn päätökseen tämän toimikauden loppuun mennessä 
ja ryhtymään konkreettisiin toimiin, jos näissä tapauksissa rikotaan perussopimusta ja 
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä;

12. vaatii jäsenvaltioiden ja kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön vahvistamista 
erityisesti reagoivien valvontatoimenpiteiden ja rahanpesun estämisen yhteydessä;

13. toteaa, että jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on välttämätöntä, mutta pitää myös erityisen 
tärkeänä, että rahapelipalveluiden asiantuntijaryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä kaikkien 
sidosryhmien, myös rahapelialan ja kuluttajajärjestöjen kanssa;

14. toistaa kantansa, että urheiluvedonlyönti on urheilukilpailujen kaupallista hyödyntämistä, 
ja suosittaa, että komissio ja jäsenvaltiot kehittävät malleja urheilukilpailujen 
suojaamiseksi kaikelta luvattomalta kaupalliselta hyödyntämiseltä, erityisesti siten että 
tunnustetaan urheiluorganisaatioiden omistusoikeudet niiden järjestämiin 
urheilukilpailuihin, kaikentasoista ammatti- ja amatööriurheilua hyödyttävän kohtuullisen 
tuoton turvaamiseksi sekä urheilutulosten manipuloinnin estämiseksi;

15. toteaa, että urheilutulosten manipulointi on merkittävä huolenaihe ja että se on usein 
kytköksissä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, mikä muodostaa merkittävän uhan urheilun 
koskemattomuudelle Euroopan unionissa; kehottaa komissiota sen vuoksi tiivistämään 
yhteistyötä tärkeimpien sidosryhmien, kuten poliisin, urheilujärjestöjen ja 
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vedonlyöntioperaattoreiden välillä epäilyttävien vedonlyöntitapojen raportoinnin ja 
tutkinnan tehostamiseksi;

16. kehottaa komissiota rohkaisemaan urheilutapahtumien järjestäjiä, 
vedonlyöntioperaattoreita ja viranomaisia ottamaan käyttöön käytännesäännöt urheilun 
koskemattomuuden turvaamisen kannalta tarpeellisten mekanismien sekä näiden 
mekanismien rahoitusjärjestelyjen luomiseksi;

17. muistuttaa, että urheilutapahtumien järjestäjien sekä sähköisesti välitettävien rahapelien ja 
vedonlyönnin järjestäjien välisillä oikeudellisesti sitovilla sopimuksilla voidaan 
helpommin varmistaa tasapainoisempi suhde sopimuspuolten välillä, esimerkiksi 
selkeästi määrittämällä toiminnan rehellisyyden takaavat mekanismit, kuten eri 
vedonlyöntityyppien sallittavuus ja tietojen vaihto sopimuspuolten välillä;

18. katsoo, että rikosoikeudellisia seuraamuksia koskeva johdonmukainen toimintatapa on 
välttämätön yleiseurooppalaiselle sähköisesti välitettävien rahapelien sääntelylle, ja 
kehottaa siksi jäsenvaltioita varmistamaan, että tuloksien epäasiallinen vääristäminen 
taloudellisen tai muunlaisen hyödyn saavuttamiseksi kielletään pitämällä rangaistavana 
rikoksena kaikenlaista uhkaa kilpailujen, myös niiden, jotka liittyvät 
vedonlyöntitoimintaan, koskemattomuudelle; kehottaa komissiota ryhtymään 
sääntelemättömän sähköisen rahapelitoiminnan vastaisiin ja urheilutulosten manipulointia 
torjuviin toimiin unionin tasolla;

19. varoittaa, että rahapelit voivat johtaa vaaralliseen riippuvuuteen, mikä olisi otettava 
huomioon kaikissa lainsäädäntöehdotuksissa kuluttajia ja tämän urheilumuodon 
koskemattomuutta koskevien näkökohtien vuoksi;

20. panee merkille Euroopan neuvoston urheilutulosten manipulointia koskevaan alustavaan 
yleissopimusluonnokseen liittyvän valmistelutyön ja kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
tätä arvokasta aloitetta;

21. kehottaa komissiota esittämään valikoituja lainsäädäntöehdotuksia sellaisen oikeudellisen 
kehyksen tarjoamiseksi, joka luo oikeusvarmuutta laillisille eurooppalaisille yrityksille ja 
jolla otetaan käyttöön jäsenvaltioiden väliset tehokkaat yhteistyöjärjestelmät kuluttajien 
suojelun varmistamiseksi;

22. korostaa, että vaikka tutkintaelinten välinen tehokas tietojenvaihto on lainvalvonnan 
onnistumisen kannalta tärkeää, urheilutulosten manipuloinnin vastaisten toimien on 
oltava kansallisten ja unionin tietosuojalakien ja -määräysten mukaisia;

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita keinoja lisätä 
tietoisuutta peliriippuvuuden riskeistä erityisesti nuorten keskuudessa;

24. kehottaa komissiota harkitsemaan valkoisen listan menettelyä, jonka avulla kuluttaja 
voisi erottaa luvallisesti toimivan eurooppalaisen operaattorin unionin ulkopuolisista 
operaattoreista;

25. korostaa, että yleisissä tuomioistuimissa ja urheilualan sovittelumenettelyissä käsitellään 
usein urheilutulosten manipulointia koskevia väitteitä ja että kummassakin käsittelyssä on 
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noudatettava menettelyä koskevia kansainvälisiä vähimmäisvaatimuksia Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaisesti;

26. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan yleiseurooppalaiset yhdenmukaiset ja yhteiset standardit 
henkilöllisyyden todentamista koskeville sähköisille verkkopalveluille; toteaa, että 
sähköisesti välitettävien rahapelien järjestäjiä koskevien yhtenäisten 
rekisteröintimenettelyiden käyttöönotto on tärkeää, jotta laittomien palvelujen 
lisääntyminen estetään; kehottaa tämän vuoksi yhdenmukaistamaan ja tehostamaan 
tunnistamis- ja rekisteröintimenettelyitä.
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