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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande En övergripande europeisk 
ram för onlinespel (COM(2012)0596) som ett steg på vägen mot att se till att 
konsumenterna får tillgång till säkra och tillbörligt reglerade onlinetjänster. Parlamentet 
anser att en effektiv reglering av onlinespelsektorn i synnerhet bör förebygga risken för 
spelberoende och säkerställa att spelandet sker under korrekta, rättvisa, ansvarsfulla och 
öppna former.

2. Europaparlamentet anser att en effektiv reglering av onlinespelsektorn särskilt bör

– kanalisera människors spelinstinkt genom att begränsa marknadsföringen till det som 
är absolut nödvändigt för att styra in potentiella spelare mot lagliga tjänster och genom 
att kräva att all marknadsföring av onlinespel systematiskt ska åtföljas av en varning 
för överdrivet eller patologiskt spelande,

– bekämpa den olagliga spelsektorn genom att stärka de tekniska och rättsliga verktygen 
för identifiering och bestraffning av olagliga aktörer samt främja lagliga speltjänster 
av hög kvalitet, och

– garantera ett verkningsfullt skydd för spelare, med särskilt fokus på utsatta grupper, 
framför allt ungdomar.

3. Europaparlamentet påpekar att onlinespel är en ekonomisk verksamhet som reglerna för 
den inre marknaden inte helt och hållet kan tillämpas på, närmare bestämt i fråga om 
etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster. Parlamentet betonar att 
medlemsstaterna har rätt att reglera och kontrollera sina spelmarknader, särskilt med 
hänsyn till den allmänna ordningen, i enlighet med EU:s lagstiftning om den inre 
marknaden, principerna i EU:s fördrag och EU-domstolens rättspraxis.

4. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna, på grund av historiska, sociala och 
kulturella faktorer som är specifika för varje land, bör få behålla rätten att själva reglera 
spelverksamheten inom sina territorier, så att de på ett effektivt sätt kan reagera i syfte att 
skydda den allmänna ordningen, samhället och konsumenterna.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder mot 
olagligt spel som erbjuds på medlemsstaternas territorier. Parlamentet kräver i detta 
sammanhang att kommissionen i sina planerade rekommendationer om konsumentskydd 
och reklam uppmanar medlemsstaterna att vidta verkställighetsåtgärder mot erbjudanden 
om olagligt spel.

6. Europaparlamentet bekräftar att vadhållning online är en form av kommersiellt 
utnyttjande av idrott och att medlemsstaterna, mot bakgrund av att sektorn ständigt växer 
i takt med nya tekniska innovationer, står inför svårigheter när det gäller kontrollen av 
onlinespelsektorn på grund av internets särskilda karaktär, vilket medför en risk för brott 
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mot konsumenternas rättigheter och en risk för att sektorn blir föremål för utredningar 
i kampen mot organiserad brottslighet.

7. Europaparlamentet betonar vikten av nationella tillstånd för spelaktörer online och anser 
att medlemsstaterna, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, är bäst lämpade att vidta 
åtgärder på området.

8. Europaparlamentet anser att en gemensam europeisk lagstiftningsakt som reglerar hela 
spelsektorn enhetligt inte skulle vara lämplig med tanke på subsidiaritetsaspekten, men att 
en samordnad europeisk strategi utöver nationell lagstiftning utan tvivel skulle tillföra 
ett mervärde på vissa områden mot bakgrund av onlinespeltjänsternas gränsöverskridande 
karaktär.

9. Europaparlamentet hänvisar dock till EU-domstolens fasta rättspraxis, enligt vilken 
nationella kontroller ska antas och tillämpas på ett konsekvent, proportionerligt och 
icke-diskriminerande sätt och följa de rättsliga mål som eftersträvas för att skydda 
konsumenterna och den allmänna ordningen samt för att förebygga bedrägeri.

10. Europaparlamentet påminner kommissionen om att det är nödvändigt med noggrann 
tillsyn för att kunna säkerställa en effektiv tillämpning av EU-lagstiftningen och att det 
därför behövs ändamålsenliga kontroller för att se till att den nationella lagstiftningen om 
onlinespel är förenlig med EU-lagstiftning.

11. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att slutföra de många 
överträdelseförfarandena och klagomålen, varav vissa har pågått så länge som sedan 2007, 
före slutet av denna mandatperiod, och att vidta konkreta åtgärder när det handlar om brott 
mot fördraget och mot domstolens rättspraxis.

12. Europaparlamentet efterlyser ett förstärkt samarbete mellan medlemsstaterna och 
nationella myndigheter, i synnerhet vad avser reaktiva verkställighetsåtgärder och 
bekämpande av penningtvätt.

13. Europaparlamentet konstaterar att samarbetet mellan medlemsstaterna är centralt, men 
betonar att det också är mycket viktigt att gruppen med sakkunniga för hasardspel 
samarbetar nära med alla berörda parter, inbegripet spelbranschen och 
konsumentorganisationer.

14. Europaparlamentet bekräftar sin ståndpunkt att vadhållning inom idrott är en form av 
kommersiellt utnyttjande av idrottstävlingar, och rekommenderar kommissionen och 
medlemsstaterna att utveckla modeller för att skydda idrottstävlingar mot att utnyttjas 
i kommersiellt syfte utan tillstånd, framför allt genom att erkänna idrottsorganisationernas 
äganderätt till tävlingar som de själva anordnar, inte bara för att sörja för en rimlig 
ekonomisk avkastning till förmån för professionell idrott och amatöridrott på alla nivåer, 
utan också för att trappa upp kampen mot uppgjorda matcher.

15. Europaparlamentet konstaterar att uppgjorda matcher är ett allvarligt problem som ofta har 
koppling till organiserad brottslighet, vilket innebär ett stort hot mot idrottens integritet 
inom EU. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att stärka samarbetet mellan de 
viktigaste aktörerna, såsom polis, idrottsklubbar och vadhållningsaktörer, för att förbättra 



AD\934520SV.doc 5/7 PE506.167v02-00

SV

rapporteringen om och granskningen av suspekta vadhållningsmönster.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra organisatörer av 
idrottsevenemang, vadhållningsaktörer och offentliga myndigheter att utarbeta 
en uppförandekod för att utveckla de mekanismer som behövs för att skydda idrottens 
integritet, inbegripet bestämmelser om finansieringen av dessa mekanismer.

17. Europaparlamentet framhåller att införandet av rättsligt bindande avtal mellan 
organisatörer av idrottsevenemang och onlinebaserade spel- och vadhållningsaktörer 
skulle göra det lättare att säkerställa ett mer balanserat förhållande mellan dessa båda 
parter, till exempel genom att tydligt ange vilka mekanismer som behövs för att garantera 
rent spel och specificera vilka typer av vadhållning som kan eller inte kan tillåtas samt 
genom att utbyta information mellan parterna.

18. Europaparlamentet anser att en konsekvent strategi för straffrättsliga påföljder är central 
för att onlinespelsektorn ska kunna regleras på samma sätt i hela EU. I detta syfte 
uppmanar parlamentet medlemsstaterna att se till att bedräglig manipulation av resultat för 
ekonomisk eller annan vinning förbjuds genom att man kriminaliserar alla gärningar som 
utgör ett hot mot tävlingarnas integritet, inklusive tävlingar som är föremål för 
vadhållning. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder på EU-nivå mot 
oreglerat onlinespelande och att stödja kampen mot uppgjorda matcher.

19. Europaparlamentet varnar för att spelande kan leda till ett farligt beroende, vilket är 
en fråga som skulle behöva tas upp i ett lagstiftningsförslag med tanke på konsumenterna 
och idrottens integritet.

20. Europaparlamentet noterar Europarådets förberedande arbete inför det preliminära 
utkastet till konvention mot manipulering av idrottsevenemang, och uppmanar 
medlemsstaterna att stödja detta värdefulla initiativ.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram utvalda lagstiftningsförslag 
som kan utgöra en rättslig ram som skapar ett tydligt rättsläge för seriösa företag i EU, 
liksom effektiva system för samarbete mellan medlemsstaterna för att säkerställa skyddet 
för konsumenterna.

22. Europaparlamentet betonar att insatserna för att bekämpa uppgjorda matcher måste vara 
förenliga med nationella och europeiska lagar och förordningar om uppgiftsskydd, 
samtidigt som ett ändamålsenligt informationsutbyte mellan utredningsorgan är viktigt för 
en framgångsrik lagtillämpning.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa 
verkningsfulla åtgärder för att öka medvetenheten om riskerna med spelberoende, med 
särskilt fokus på ungdomar.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att införa en så 
kallad vit lista, som skulle göra det möjligt för konsumenterna att skilja mellan EU-aktörer 
med tillstånd och icke-europeiska aktörer.

25. Europaparlamentet betonar att anklagelser om uppgjorda matcher ofta prövas i allmänna 
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domstolar och i skiljedomstolar för idrott, och att internationella processuella 
miniminormer måste respekteras i båda typer av domstolar, i enlighet med artikel 6 i den 
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta EU-övergripande enhetliga 
gemensamma normer för onlinetjänster för elektronisk identitetsverifiering. Parlamentet 
konstaterar att upprättandet av enhetliga registreringsförfaranden för onlinespelaktörer är 
viktigt för att förebygga en ökning av de olagliga tjänsterna. Parlamentet kräver därför att 
verifierings- och registreringsförfarandena görs enhetligare och effektivare.
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