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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over forelæggelsen af Kommissionens meddelelse "Mod et samlet europæisk 
regelsæt for onlinespil" (COM(2012)0596), som et skridt i retning af at sikre forbrugerne  
adgang til sikre og korrekt regulerede onlinetjenester, og mener, at en effektiv regulering 
af sektoren for onlinespil i særdeleshed bør udelukke risikoen for ludomani samt sikre, at 
spillene gennemføres på en lovlig, fair, ansvarlig og gennemsigtig måde;

2. påpeger, at der ved onlinespil er tale om en økonomisk virksomhed af særlig art, som ikke 
ubetinget kan være omfattet af reglerne om det indre marked, navnlig om fri etableringsret 
og fri udveksling af tjenesteydelser; understreger, at medlemsstaterne har ret til at regulere 
og kontrollere deres spillemarkeder i overensstemmelse med EU's bestemmelser for det 
indre marked;

3. understreger betydningen af nationale licenser til onlinespiloperatører; mener, at 
medlemsstaterne i denne henseende har de bedste forudsætninger for at handle i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet;

4. anerkender imidlertid Domstolens faste praksis, der understreger, at nationale kontroller 
bør vedtages og anvendes på en konsekvent, proportionel og ikke-diskriminerende måde;

5. opfordrer til en styrkelse af samarbejdet mellem medlemsstaterne og de nationale 
myndigheder, især hvad angår responsive håndhævelsesforanstaltninger og forebyggelse 
af hvidvaskning af penge;

6. bekræfter sit standpunkt om, at sportsvæddemål udgør en form for kommerciel udnyttelse 
af sportskonkurrencer, og anbefaler Kommissionen og medlemsstaterne at udvikle 
metoder til at beskytte sportskonkurrencer mod enhver ikke-godkendt kommerciel 
udnyttelse, navnlig ved at anerkende sportslige organers rettigheder til de konkurrencer, 
de arrangerer, ikke kun for at garantere passende indtægter til gavn for professionelle 
sportsfolk og amatører på alle niveauer, men også som et middel til at styrke kampen mod 
aftalt spil;

7. mener, at tilnærmelse af strafferetlige sanktioner er afgørende for en paneuropæisk tilgang 
til regulering af sektoren for onlinespil, og opfordrer med henblik herpå Kommissionen til 
at undersøge det hensigtsmæssige i at fremsætte lovforslag med henblik på at fastsætte 
minimumsregler vedrørende definitionen af strafbare handlinger og sanktioner i 
forbindelse med ureguleret onlinespil og kampen mod aftalt spil, og kriminalitet forbundet 
hermed, på EU-plan;

8. opfordrer Kommissionen til at fremsætte udvalgte lovgivningsforslag med henblik på at få 
skabt et lovgrundlag, der vil skabe retssikkerhed for legitime virksomheder i EU og 
beskytte forbrugerne.


