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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Saúda a apresentação da comunicação da Comissão intitulada "Para um enquadramento 
europeu completo do jogo em linha" (COM(2012)0596) como uma etapa no sentido de 
assegurar que os consumidores tenham acesso a serviços em linha seguros e devidamente 
regulados e defende uma regulação eficaz do setor do jogo em linha que, especificamente, 
previna o risco de dependência do jogo e assegure que o jogo seja digno, justo, 
responsável e transparente;

2. Assinala que o jogo em linha constitui um tipo de atividade económica específica em que 
não se podem aplicar de forma ilimitada as regras do mercado interno, designadamente a 
liberdade de estabelecimento e a liberdade de prestação de serviços; destaca o facto de os 
Estados-Membros terem o direito de regular e controlar os seus mercados de jogo de 
acordo com a legislação europeia sobre o mercado interno; 

3. Sublinha a importância das licenças nacionais para os operadores de jogos em linha; 
considera que, a este propósito, os Estados-Membros se encontram em melhor posição 
para atuar, de acordo com o princípio da subsidiariedade;

4. Reconhece, contudo, a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça da União Europeia, 
que realça a necessidade de que os controlos nacionais sejam adotados e realizados de 
forma coerente, proporcionada e não-discriminatória;

5. Apela ao reforço da cooperação entre Estados-Membros e autoridades nacionais, em 
particular no que respeita a medidas de aplicação reativas e à prevenção do 
branqueamento de capitais;

6. Reafirma a sua posição de que as apostas desportivas são uma forma de utilização 
comercial das competições desportivas e recomenda que a Comissão e os 
Estados-Membros desenvolvam modelos que protejam as competições desportivas contra 
qualquer utilização comercial não autorizada, nomeadamente através do reconhecimento 
dos direitos de propriedade dos organismos desportivos sobre as competições que 
organizam, não apenas para garantir um retorno financeiro justo em benefício de todos os 
níveis do desporto profissional e amador, mas também como um meio para reforçar a luta 
contra a manipulação de resultados;

7. Considera que a aproximação das sanções penais é essencial a uma abordagem 
pan-europeia à regulação do setor do jogo em linha e, para esse efeito, solicita à Comissão 
que estude a pertinência de apresentar propostas legislativas que estabeleçam normas 
mínimas relativamente à definição das infrações e das sanções penais no que respeita ao 
jogo em linha desregulado e ao combate à manipulação de resultados, e à criminalidade a 
eles associada, ao nível da UE; 
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8. Solicita à Comissão que apresente propostas legislativas específicas que proporcionem um 
quadro jurídico que crie certeza jurídica para as empresas europeias legítimas e que 
proteja os consumidores.


