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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Saúda a apresentação da comunicação da Comissão intitulada "Para um enquadramento 
europeu completo do jogo em linha" (COM(2012)0596) como uma etapa no sentido de 
assegurar que os consumidores tenham acesso a serviços em linha seguros e devidamente 
regulados e defende uma regulação eficaz do setor do jogo em linha que, especificamente, 
previna o risco de dependência do jogo e assegure que o jogo seja digno, justo, 
responsável e transparente;

2. Considera que uma regulação eficiente do setor do jogo em linha deve, em particular:

– dirigir o instinto de jogar da população, limitando a publicidade ao que for estritamente 
necessário para orientar os potenciais jogadores para a oferta legal de serviços e exigindo 
que toda a publicidade sobre o jogo em linha seja sistematicamente acompanhada de uma 
mensagem de alerta para o jogo excessivo ou patológico;

– combater o setor ilegal dos jogos de azar, reforçando os meios técnicos e jurídicos que 
permitam detetar e punir os operadores ilegais e favorecendo o desenvolvimento de uma 
oferta legal de alta qualidade;

– garantir uma proteção eficaz dos jogadores, dedicando uma atenção especial aos grupos 
vulneráveis, em particular aos jovens;

3. Assinala que o jogo em linha constitui uma atividade económica em que não se podem 
aplicar de forma ilimitada as regras do mercado interno, designadamente a liberdade de 
estabelecimento e a liberdade de prestação de serviços; destaca o facto de os 
Estados-Membros terem o direito de regular e controlar os seus mercados de jogo, 
especialmente por razões de ordem pública, de acordo com a legislação europeia do 
mercado interno, os princípios dos Tratados da UE e a jurisprudência do TJUE;

4. Recorda que os Estados-Membros, devido a fatores históricos, sociais e culturais que lhes 
são próprios, devem preservar a sua autonomia a fim de regular a atividade do jogo no seu 
território, por forma a terem uma capacidade de resposta eficaz com vista à proteção da 
ordem pública, da sociedade e dos consumidores;

5. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tomem medidas contra os serviços 
ilegais de jogo oferecidos nos Estados-Membros; insta a Comissão, neste contexto, a 
apelar aos Estados-Membros para que tomem medidas de execução contra as ofertas 
ilegais de jogo nas suas projetadas recomendações sobre a proteção dos consumidores e a 
publicidade;

6. Afirma que o jogo em linha constitui uma forma de utilização comercial do desporto e 
que, tendo em conta que o setor apresenta um crescimento constante porque se mantém a 
par das inovações tecnológicas, os Estados Membros enfrentam dificuldades em controlar 
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este setor devido à natureza específica da Internet, em que existe o risco de violação dos 
direitos do consumidor e de o setor estar sujeito a investigações no contexto da luta contra 
o crime organizado;

7. Sublinha a importância das licenças nacionais para os operadores de jogos em linha; 
considera que, a este propósito, os Estados-Membros se encontram em melhor posição 
para atuar, de acordo com o princípio da subsidiariedade;

8. Considera que um ato legislativo único europeu que regesse uniformemente todo o setor 
do jogo não seria adequado por questões de subsidiariedade, mas que, em alguns 
domínios, uma abordagem europeia coordenada, além da regulamentação a nível nacional, 
proporcionaria claramente um valor acrescentado face à natureza transfronteiriça dos 
serviços de jogo em linha;

9. Reconhece, contudo, a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça da União Europeia, 
que realça a necessidade de que os controlos nacionais sejam adotados e realizados de 
forma coerente, proporcionada e não-discriminatória, e em consonância com os objetivos 
jurídicos previstos com vista à proteção dos consumidores e da ordem pública, bem como 
à prevenção da fraude;

10. Recorda à Comissão que, a fim de assegurar uma aplicação eficaz da legislação europeia, 
é essencial adotar medidas rigorosas nesse sentido que é necessário portanto efetuar 
controlos eficazes para garantir que a legislação nacional em matéria de jogo em linha 
cumpre a legislação da UE;

11. Insta por conseguinte a Comissão a concluir os inúmeros processos e queixas apresentadas 
por infração neste domínio, que em parte se arrastam desde 2007, antes do final do 
presente mandato e a tomar medidas concretas sempre que os procedimentos violem o 
Tratado e a jurisprudência do Tribunal de Justiça;

12. Apela ao reforço da cooperação entre Estados-Membros e autoridades nacionais, em 
particular no que respeita a medidas de aplicação reativas e à prevenção do 
branqueamento de capitais;

13. Reconhece que a cooperação entre os Estados-Membros é essencial, sublinhando, 
contudo, que é igualmente muito importante que o grupo de peritos no domínio do jogo 
trabalhe em estreita colaboração com todas as partes interessadas, incluindo a indústria do 
jogo e as organizações de consumidores;

14. Reafirma a sua posição de que as apostas desportivas são uma forma de utilização 
comercial das competições desportivas e recomenda que a Comissão e os 
Estados-Membros desenvolvam modelos que protejam as competições desportivas contra 
qualquer utilização comercial não autorizada, nomeadamente através do reconhecimento 
dos direitos de propriedade dos organismos desportivos sobre as competições que 
organizam, não apenas para garantir um retorno financeiro justo em benefício de todos os 
níveis do desporto profissional e amador, mas também como um meio para reforçar a luta 
contra a manipulação de resultados;

15. Reconhece que a manipulação de resultados constitui motivo de grande preocupação e 
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está muitas vezes associada ao crime organizado, que representa uma grave ameaça à 
integridade do desporto na União Europeia; exorta a Comissão, por conseguinte, a 
reforçar a cooperação entre as principais partes interessadas, tais como as forças policiais, 
os organismos desportivos e os operadores de apostas, a fim de melhorar a comunicação e 
a investigação de padrões suspeitos de apostas;

16. Solicita à Comissão que incentive a criação de um código de conduta por parte dos 
organizadores de eventos desportivos, operadores de apostas e autoridades públicas, com 
vista ao desenvolvimento dos mecanismos necessários para preservar a integridade do 
desporto, nomeadamente disposições em matéria de financiamento desses mecanismos;

17. Releva que o estabelecimento de acordos juridicamente vinculativos entre os 
organizadores de competições desportivas e os operadores do jogo em linha permitirá 
garantir uma relação mais equilibrada entre as duas partes e, nomeadamente, definir, de 
forma inequívoca, os mecanismos de proteção da competição leal, discriminando os tipos 
de apostas autorizados e não autorizados e providenciando pelo intercâmbio de 
informações entre as partes;

18. Considera que uma política coerente no âmbito das sanções penais é essencial a uma 
abordagem pan-europeia à regulação do setor do jogo em linha e, para esse efeito, solicita 
aos Estados-Membros que assegurem que a manipulação de resultados fraudulenta para 
conseguir benefícios financeiros, ou de outra natureza, é proibida, estabelecendo que 
qualquer ameaça à integridade das competições constitui uma infração penal, mesmo no 
caso das apostas; insta a Comissão a tomar medidas a nível da UE contra o jogo em linha 
não regulamentado e que apoie a luta contra a manipulação de resultados;

19. Alerta para o facto de o jogo poder provocar uma grave dependência, devendo, por 
conseguinte, ser abordado na proposta legislativa em prol dos consumidores e da 
integridade desta forma de desporto;

20. Nota o trabalho preparatório realizado pelo Conselho da Europa sobre o anteprojeto de 
convenção contra a manipulação de resultados desportivos e incentiva os 
Estados-Membros a apoiarem essa iniciativa valiosa;

21. Solicita à Comissão que apresente propostas legislativas específicas que proporcionem um 
quadro jurídico que crie certeza jurídica para as empresas europeias legítimas e sistemas 
de cooperação eficientes entre os Estados Membros, a fim de assegurar a proteção dos 
consumidores;

22. Salienta que, apesar de ser importante uma troca de informações eficiente entre os 
organismos de investigação para uma eficaz aplicação da legislação, medidas de combate 
à manipulação de resultados devem cumprir as leis e regulamentações europeias e 
nacionais em matéria de proteção de dados;

23. Solicita à Comissão Europeia e aos Estados-Membros que apliquem mecanismos eficazes 
de sensibilização para os riscos de dependência associada ao jogo, direcionados, em 
especial, para os jovens;

24. Solicita à Comissão Europeia que pondere a criação de uma «lista branca», que permita ao 
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consumidor distinguir entre um operador europeu titular de licença e um operador não 
europeu;

25. Sublinha que as alegações relativas à manipulação de resultados são, muitas vezes, 
efetuadas nos tribunais, assim como nos tribunais arbitrais do desporto e que, no âmbito 
desses dois procedimentos, devem ser respeitadas as normas processuais mínimas comuns
a nível internacional, nos termos do artigo 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem;

26. Insta os Estados-Membros a elaborarem normas comuns pan-europeias relativas aos 
serviços eletrónicos de verificação de identidade em linha; assinala que o estabelecimento 
de um procedimento de registo unificado destinado aos operadores de jogos de apostas em 
linha é fundamental para prevenir o aumento dos serviços ilícitos; solicita, por isso, que os 
procedimentos de verificação e registo sejam tornados coerentes e mais eficientes.
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