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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt 
en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is er verheugd over dat de Commissie haar mededeling " Een breed Europees kader voor 
onlinegokken (COM(2012)0596) heeft gepresenteerd, die er als eerste stap toe moet 
leiden dat de consument kan beschikken over veilige en goed gereguleerde onlinediensten 
en is van oordeel dat een doelmatige regelgeving voor de onlinegoksector in het bijzonder 
de risico's van gokverslaving moet voorkomen en ervoor moet zorgen dat gokdiensten 
volgens de regels en op eerlijke, verantwoorde en transparante wijze worden geleverd;

2. wijst erop dat onlinegokken een bijzonder soort economische activiteit is waarop de 
internemarktvoorschriften, met name de vrijheid van vestiging en de vrijheid van 
dienstverlening, niet onbeperkt van toepassing kunnen zijn; stelt met nadruk dat de 
lidstaten het recht hebben hun gokmarkten overeenkomstig de Europese wetgeving voor 
de interne markt te reguleren en controleren;

3. onderstreept het belang van nationale vergunningen voor exploitanten van onlinegokken; 
is van oordeel dat de lidstaten in dezen het best volgens het subsidiariteitsbeginsel kunnen 
handelen;

4. erkent echter de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin 
wordt beklemtoond dat nationale controles op consistente, evenredige en niet-
discriminerende wijze moeten worden vastgesteld en toegepast;

5. dringt aan op een nauwere samenwerking tussen de lidstaten en de nationale autoriteiten, 
in het bijzonder ten aanzien van snel reagerende handhavingsmaatregelen en het 
voorkomen van het witwassen van geld;

6. bevestigt zijn standpunt dat sportweddenschappen een vorm van commercieel gebruik van 
sportwedstrijden zijn, en beveelt de Commissie en de lidstaten derhalve aan 
sportwedstrijden tegen iedere vorm van ongeoorloofd commercieel gebruik te 
beschermen, met name door de erkenning van de eigendomsrechten van sportorganen aan 
de door hun georganiseerde wedstrijden, niet alleen om voor een redelijke opbrengst te 
zorgen op alle niveaus van professionele en amateursport, maar ook als middel ter 
versterking van de strijd tegen wedstrijdvervalsing;

7. is van oordeel dat de onderlinge aanpassing van strafwettelijke sancties van essentieel 
belang is voor een pan-Europese benadering van het vaststellen van regelgeving voor de 
onlinegoksector en vraagt de Commissie derhalve om te onderzoeken of het passend zou 
zijn om op EU-niveau met wetgevingsvoorstellen te komen ter vaststelling van 
minimumregels betreffende de definitie van strafbare feiten en sancties in verband met 
niet-gereguleerd onlinegokken en ter bestrijding van wedstrijdvervalsing alsmede de 
criminaliteit die daarmee verbonden kan zijn; 

8. verzoekt de Commissie om met geselecteerde wetgevingsvoorstellen in te dienen om een 
rechtskader te creëren dat zal zorgen voor rechtszekerheid voor legitieme ondernemingen 
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en bescherming van consumenten.


