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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a Bizottság ismertette „Úton az online szerencsejátékokra vonatkozó 
átfogó európai keretrendszer felé” (COM(2012)0596) című közleményét, amely a 
fogyasztók biztonságos és megfelelően szabályozott online szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének biztosítása felé tett lépés, és álláspontja szerint az online szerencsejáték 
hatékony szabályozásának különösen meg kell előznie a szerencsejáték-függőség 
kialakulásának veszélyét, valamint biztosítania kell, hogy a szerencsejáték megfelelő, 
tisztességes, felelős és átlátható módon folyjon;

2. rámutat, hogy az online szerencsejátékok olyan sajátos természetű gazdasági 
tevékenységek, amelyekre a belső piac szabályai – vagyis a letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága – nem alkalmazhatók korlátozás nélkül; kiemeli, hogy a 
tagállamoknak jogában áll saját szerencsejáték-piacaikat az európai belső piaci 
jogszabályoknak megfelelően szabályozni és ellenőrizni;

3. hangsúlyozza az online szerencsejátékok üzemeltetői tekintetében a nemzeti engedélyek 
fontosságát; véleménye szerint e tekintetben – a szubszidiaritás elvével összhangban – a 
tagállamoknak kell hatáskörrel rendelkezniük;

4. elismeri azonban az Európai Unió Bíróságának következetes ítélkezési gyakorlatát, amely 
hangsúlyozza, hogy rendelkezni kell a nemzeti ellenőrzésekről, és azokat következetesen, 
arányosan és megkülönböztetéstől mentesen kell alkalmazni;

5. felszólít a tagállamok és nemzeti hatóságok közötti együttműködés megerősítésére, 
különösen a korrekciós jogérvényesítési intézkedéseket és a pénzmosás megakadályozását 
illetően

6. megerősíti azon álláspontját, hogy a sportfogadás a sportversenyek kereskedelmi 
hasznosításának egy formáját képezi, és javasolja, hogy az Európai Bizottság és a 
tagállamok olyan modelleket dolgozzanak ki, amelyek védik a sportversenyeket a nem 
engedélyezett kereskedelmi hasznosítástól, nevezetesen azzal, hogy elismerik a 
sportszervezetek tulajdonjogát az általuk szervezett versenyek vonatkozásában, nemcsak 
azért, hogy biztosítsák a méltányos pénzügyi megtérülést a professzionális és amatőr sport 
minden szintje javára, hanem a mérkőzések eredményének befolyásolása elleni küzdelem 
erősítésének eszközeként is;

7. úgy véli, hogy a büntetőjogi szankciók közelítése rendkívül fontos részét képezi az online 
szerencsejáték ágazat szabályozásában alkalmazott páneurópai szemléletmódnak, ennek 
érdekében felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, van-e mód olyan uniós szintű 
jogalkotási javaslat előterjesztésére, amely minimumszabályokat állapít meg a 
szabályozatlan online szerencsejátékok és a mérkőzések eredményének befolyásolása 
elleni küzdelem, valamint az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények és szankciók 
meghatározása tekintetében;
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8. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő válogatott jogalkotási javaslatokat olyan jogi 
keret kialakítása érdekében, amely jogbiztonságot teremt a jogszerűen működő európai 
üzleti világ számára, valamint védelmezi a fogyasztókat.


