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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί την παρουσίαση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα 
ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιγνίδια σε απευθείας σύνδεση» 
(COM(2012)0956) ως ένα βήμα για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές έχουν 
πρόσβαση σε ασφαλείς και κατάλληλα ρυθμισμένες υπηρεσίες απευθείας σύνδεσης, και 
υποστηρίζει την άποψη ότι η αποτελεσματική ρύθμιση του τομέα τυχερών παιγνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση θα πρέπει, ειδικότερα, να αποκλείει κινδύνους εθισμού στα τυχερά 
παιγνίδια και να διασφαλίζει ότι τα τυχερά παιγνίδια είναι κατάλληλα, δίκαια, αξιόπιστα 
και διαφανή·

2. τονίζει ότι τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση αποτελούν οικονομικές 
δραστηριότητες ειδικού τύπου, στις οποίες δεν μπορούν να εφαρμόζονται πλήρως οι 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή η ελευθερία εγκατάστασης και η ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
ρυθμίζουν και να ελέγχουν τις αγορές τυχερών παιγνιδιών τους σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εσωτερική αγορά 

3. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των εθνικών αδειών για τους φορείς εκμετάλλευσης 
τυχερών παιγνιδιών σε απευθείας σύνδεση· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη είναι αρμοδιότερα 
να αναλάβουν δράση προς το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

4. αναγνωρίζει ωστόσο την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η οποία τονίζει 
ότι οι εθνικοί έλεγχοι πρέπει να ασκούνται και να εφαρμόζονται κατά τρόπο συνεπή, 
αναλογικό και χωρίς διακρίσεις·

5. ζητεί την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και εθνικών αρχών, 
ιδίως σε ότι αφορά υπεύθυνα μέτρα επιβολής και την πρόληψη της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

6. επαναβεβαιώνει τη θέση του ότι τα αθλητικά στοιχήματα αποτελούν μορφή εμπορικής 
χρήσης των αθλητικών αγώνων, και συνιστά στη Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διαμορφώσουν πρότυπα προστασίας των αθλητικών αγώνων από οποιαδήποτε μη 
εγκεκριμένη εμπορική χρήση, και ιδίως με την αναγνώριση των δικαιωμάτων κυριότητας 
των αθλητικών φορέων επί των διοργανώσεων αγώνων που αναλαμβάνουν τόσο για να 
εξασφαλιστούν θεμιτά οικονομικά οφέλη προς όφελος όλων των επιπέδων 
επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, όσο και για να ενισχυθεί η 
καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων 

7. πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η προσέγγιση των ποινικών κυρώσεων σε μια 
πανευρωπαϊκή προσέγγιση για τη ρύθμιση του τομέα τυχερών παιγνιδιών σε απευθείας 
σύνδεση και, προς το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα της 
υποβολής νομοθετικών προτάσεων για την θέσπιση ελάχιστων κανόνων σχετικά με τον 
ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων σε συνάρτηση με τυχερά παιγνίδια σε 
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απευθείας σύνδεση που δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις και ως προς την καταπολέμηση των 
προσυνεννοημένων αγώνων και των συναφών αδικημάτων σε επίπεδο ΕΕ·

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει επιλεγμένες νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να 
εξασφαλιστεί νομοθετικό πλαίσιο που θα δημιουργεί ασφάλεια του δικαίου για τις 
νόμιμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θα παρέχει προστασία στους καταναλωτές. 


