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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută prezentarea Comunicării Comisiei, intitulată „Către un cadru european global 
pentru jocurile de noroc online” (COM (2012) 0596), ca un progres în direcția realizării 
obiectivului de a oferi consumatorilor servicii online sigure și reglementate corespunzător, 
și consideră că reglementarea eficientă a sectorului jocurilor de noroc online ar trebui, în 
special, să prevină riscul dependenței de jocuri de noroc și să se asigure că jocurile de 
noroc sunt corecte, echitabile, responsabile și transparente;

2. consideră că reglementarea eficientă a sectorului jocurilor de noroc online ar trebui, mai 
ales:

– să canalizeze impulsul natural de a juca prin limitarea publicității la ceea ce este strict 
necesar pentru a orienta jucătorii potențiali spre oferta de servicii legală și prin impunerea 
unor norme pentru ca publicitatea pentru jocurile de noroc online să fie sistematic însoțită 
de un mesaj de avertizare cu privire la comportamentul de joc excesiv sau patologic;

– să combată sectorul ilegal al jocurilor de noroc prin consolidarea instrumentelor tehnice și 
juridice care permit depistarea și sancționarea operatorilor ilegali și prin promovarea unei 
oferte legale de servicii de înaltă calitate în domeniul jocurilor; și

– să garanteze o protecție efectivă a jucătorilor, acordând o atenție deosebită grupurilor 
vulnerabile, în special tinerilor;

3. subliniază faptul că jocurile de noroc online reprezintă activități economice în cazul cărora 
nu se pot aplica pe deplin dispozițiile privind piața internă, și anume libertatea de stabilire 
și libertatea de a presta servicii; subliniază faptul că statele membre au dreptul să 
reglementeze și să controleze piețele proprii ale jocurilor de noroc, în special din 
considerente legate de ordinea publică, în conformitate cu legislația europeană privind 
piața internă, principiile Tratatelor UE și cu jurisprudența CJUE;

4. reamintește că, datorită factorilor istorici, sociali și culturali specifici fiecărui stat 
membru, statele membre ar trebui să-și păstreze autonomia în ceea ce privește 
reglementarea activităților de joc, permițându-le să reacționeze eficient în vederea 
protejării ordinii publice, a societății și a consumatorilor;

5. solicită Comisiei și statelor membre să întreprindă acțiuni împotriva ofertei de jocuri 
ilicite de pe teritoriul statelor membre; în acest sens, îndeamnă Comisia să solicite statelor 
membre să introducă în recomandările sale planificate privind protecția consumatorilor și 
publicitatea măsuri de punere în executare pentru combaterea ofertei de jocuri ilegale;

6. afirmă că jocurile online sunt o formă de utilizare comercială a sportului și că, în timp ce 
sectorul crește constant, ținând pasul cu inovațiile tehnologice, statele membre se 
confruntă cu dificultăți în ceea ce privește controlul sectorului de jocuri online din cauza 
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naturii specifice a internetului, care generează riscul de încălcare a drepturilor 
consumatorilor, precum și riscul ca sectorul să fie supus investigațiilor în contextul luptei 
împotriva crimei organizate;

7. subliniază importanța autorizațiilor naționale pentru operatorii de jocuri de noroc online; 
consideră că, în această privință, statele membre sunt în poziția cea mai potrivită pentru a 
acționa, în conformitate cu principiul subsidiarității;

8. consideră că un act legislativ european unic, care să reglementeze uniform întregul sector 
al jocurilor, nu ar fi adecvat din considerente legate de subsidiaritate dar că, în unele 
cazuri, o abordare europeană coordonată, în completarea reglementărilor naționale, ar 
aduce în mod clar o valoare adăugată din perspectiva naturii transfrontaliere a serviciilor 
de jocuri online;

9. evidențiază, cu toate acestea, jurisprudența coerentă a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, care subliniază că ar trebui adoptate și aplicate, în mod consecvent, 
proporțional și nediscriminatoriu, controale naționale în concordanță cu obiectivele 
juridice urmărite în vederea protejării consumatorilor și a ordinii publice și a prevenirii 
fraudelor;

10. reamintește Comisiei că, pentru a asigura aplicarea efectivă a dreptului european, sunt 
necesare proceduri stricte de punere în executare și, în consecință, trebuie instituite 
controale eficace, pentru a garanta conformitatea legislației naționale în materie de jocuri 
online cu dreptul UE;

11. îndeamnă, prin urmare, Comisia să finalizeze numeroasele plângeri și proceduri de 
încălcare, dintre care unele datează încă din 2007, înainte de finele acestui mandat și să 
desfășoare acțiuni concrete în cazurile în care respectivele proceduri nu respectă tratatul și 
jurisprudența Curții de Justiție; 

12. solicită consolidarea cooperării între statele membre și autoritățile naționale, în special în 
privința unor măsuri reactive de implementare și de prevenire a spălării de bani;

13. recunoaște că cooperarea dintre statele membre este esențială, dar subliniază că este, de 
asemenea, foarte important ca grupul de experți în materie de jocuri să lucreze în strânsă 
colaborare cu toate părțile interesate, inclusiv industria jocurilor și organizațiile 
consumatorilor;

14. își reafirmă poziția conform căreia pariurile sportive sunt o formă de utilizare comercială a 
competițiilor sportive și recomandă Comisiei și statelor membre să dezvolte modele care 
să protejeze competițiile sportive față de orice fel de utilizare comercială nepermisă, mai 
ales prin recunoașterea drepturilor forurilor sportive asupra competițiilor pe care le 
organizează, nu numai pentru a garanta venituri echitabile în beneficiul tuturor nivelurilor 
sportului profesionist și amator, ci și pentru a susține lupta împotriva manipulării 
meciurilor;

15. recunoaște că aranjarea meciurilor provoacă îngrijorări serioase și că este adesea legată de 
crima organizată, care reprezintă o amenințare majoră pentru integritatea sporturilor în 
Uniunea Europeană; solicită, în consecință, Comisiei să întărească cooperarea dintre 
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principalele părți interesate, cum sunt forțele de poliție, organismele sportive și operatorii 
din sectorul pariurilor, pentru a ameliora raportarea și cercetarea modelelor suspecte de 
pariere;

16. solicită Comisiei să încurajeze instituirea unui cod de practici pentru organizatorii de 
evenimente sportive, operatorii din sectorul pariurilor și autoritățile publice, în perspectiva 
dezvoltării mecanismelor necesare pentru prezervarea integrității sporturilor, incluzând 
prevederi privind finanțarea acestor mecanisme;

17. evidențiază faptul că încheierea unor contracte cu forță de lege între organizatorii de 
evenimente sportive și operatorii din sectorul jocurilor online și din cel al pariurilor ar 
facilita instituirea unei relații mai echilibrate între aceștia, de exemplu prin specificarea 
clară a mecanismelor necesare pentru asigurarea fair play-ului, cu indicarea tipurilor de 
pariuri care nu sunt admisibile și desfășurarea unor schimburi de informații între părți;

18. consideră că o politică consecventă a sancțiunilor penale este esențială pentru o abordare 
paneuropeană a reglementării sectorului jocurilor de noroc online și, în acest scop, 
îndeamnă statele membre să ia măsurile necesare pentru ca manipularea frauduloasă a 
rezultatelor pentru obținerea de foloase financiare sau a altor avantaje să fie interzisă prin 
incriminarea oricărei amenințări la adresa integrității competițiilor, inclusiv a celor legate 
de operațiunile de pariere; îndeamnă Comisia să acționeze la nivelul UE pentru 
combaterea jocurilor de noroc online și sprijinirea luptei împotriva aranjării meciurilor;

19. avertizează că jocurile pot duce la dependențe periculoase, aspect care ar trebui abordat în 
cadrul unei propuneri legislative, în interesul consumatorilor și al integrității acestei forme 
de sport;

20. ia act de activitatea pregătitoare desfășurată de Consiliul Europei în legătură cu proiectul 
preliminar de convenție împotriva manipulării evenimentelor sportive și încurajează 
statele membre să sprijine această inițiativă valoroasă;

21. solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative specifice pentru a crea un cadru juridic 
care să asigure securitatea juridică în cazul întreprinderilor europene legale și scheme 
eficiente de cooperare între statele membre, pentru a asigura protecția consumatorilor;

22. subliniază că, chiar dacă schimbul efectiv de informații între organele de cercetare este 
important pentru punerea cu succes în executare a legii, acțiunile de combatere a aranjării 
meciurilor trebuie să respecte normele și legislația în materia protecției datelor de la nivel 
național și european;

23. invită Comisia și statele membre să introducă mecanisme eficiente pentru a atrage mai 
ales atenția tinerilor asupra pericolelor reprezentate de dependența de jocuri;

24. solicită Comisiei să ia în considerare introducerea unei „liste albe” care să le permită 
consumatorilor să opereze distincția între operatorii europeni licențiați și operatorii 
neeuropeni;

25. subliniază că alegațiile privind aranjarea meciurilor sunt judecate adesea în foruri publice, 
precum și prin arbitraj sportiv și că, în cadrul ambelor proceduri trebuie să fie respectate 
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norme procedurale minimale internaționale, astfel cum este prevăzut la articolul 6 din 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului;

26. solicită statelor membre să elaboreze norme comune uniforme paneuropene pentru 
serviciile de verificare electronică online a identității; remarcă faptul că instituirea unor 
proceduri unificate de înregistrare a operatorilor din sectorul jocurilor online este esențială 
pentru prevenirea extinderii în continuare a serviciilor ilegale; solicită, prin urmare, ca 
procedurile de verificare și înregistrare să fie mai coerente și mai eficiente.



AD\934520RO.doc 7/7 PE506.167v02-00

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 25.4.2013

Rezultatul votului final +:
–:
0:

17
6
0

Membri titulari prezenți la votul final Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, 
Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, 
Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn 
Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Isabelle Thomas


