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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon "Kohti sähköisesti välitettävien rahapelien 
kattavaa eurooppalaista kehystä” (COM(2012)0596) askeleena kohti sen varmistamista, 
että kuluttajilla on käytettävissään turvallisia ja asianmukaisesti säänneltyjä 
verkkopalveluita, ja katsoo, että sähköisesti välitettävien rahapelien tehokkaan sääntelyn 
pitäisi ehkäistä varsinkin vaaraa tulla riippuvaiseksi rahapeleistä ja varmistaa, että 
rahapelitoimintaa harjoitetaan asianmukaisesti, oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja 
avoimesti; 

2. huomauttaa, että sähköisesti välitettävissä rahapeleissä on kyse erityislaatuisesta 
taloudellisesta toiminnasta, johon voidaan soveltaa vain rajoitetusti sisämarkkinasääntöjä, 
kuten sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta; korostaa, että 
jäsenvaltioilla on oikeus säännellä ja valvoa rahapelimarkkinoitaan Euroopan unionin 
sisämarkkinalainsäädännön mukaisesti;

3. korostaa sähköisesti välitettävien rahapelien järjestäjille myönnettävien kansallisten 
toimilupien merkitystä; katsoo, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioilla on 
parhaat edellytykset toimia tässä asiassa;

4. tunnustaa kuitenkin Euroopan unionin tuomioistuimen johdonmukaisen oikeuskäytännön, 
jossa korostetaan, että kansallista valvontaa olisi toteutettava yhdenmukaisesti, 
oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi;

5. vaatii jäsenvaltioiden ja kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön vahvistamista 
erityisesti reagoivien valvontatoimenpiteiden ja rahanpesun estämisen yhteydessä; 

6. toistaa kantansa, että urheiluvedonlyönti on urheilukilpailujen kaupallista hyödyntämistä, 
ja suosittaa, että komissio ja jäsenvaltiot kehittävät malleja urheilukilpailujen 
suojaamiseksi kaikelta luvattomalta kaupalliselta hyödyntämiseltä, erityisesti 
tunnustamalla urheiluorganisaatioiden omistusoikeudet niiden järjestämiin 
urheilukilpailuihin, kaikentasoista ammatti- ja amatööriurheilua hyödyttävän kohtuullisen 
tuoton turvaamiseksi sekä urheilutulosten manipuloinnin estämiseksi;

7. pitää rikosoikeudellisten seuraamusten lähentämistä välttämättömänä 
yleiseurooppalaiselle sähköisesti välitettävien rahapelien sääntelylle ja kehottaa siksi 
komissiota selvittämään, olisiko syytä esittää lainsäädäntöehdotuksia sellaisten rikosten ja 
seuraamusten määrittelyyn liittyvien vähimmäissääntöjen luomiseksi, jotka koskisivat 
sääntelemätöntä sähköistä rahapelitoimintaa sekä urheilutulosten manipuloinnin ja siihen 
liittyvän rikollisuuden torjumista EU:n tasolla;

8. kehottaa komissiota esittämään valikoituja lainsäädäntöehdotuksia sellaisen oikeudellisen 
kehyksen tarjoamiseksi, joka luo oikeusvarmuutta laillisille eurooppalaisille yrityksille ja 
suojelee kuluttajia.


