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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută prezentarea Comunicării Comisiei, intitulată „Către un cadru european global 
pentru jocurile de noroc online” (COM (2012) 0956), ca un progres în direcția realizării 
obiectivului de a oferi consumatorilor servicii online sigure și reglementate corespunzător, 
și consideră că reglementarea eficientă a sectorului jocurilor de noroc online ar trebui, în 
special, să prevină riscul dependenței de jocuri de noroc și să se asigure că jocurile de 
noroc sunt corecte, echitabile, responsabile și transparente;

2. subliniază faptul că jocurile de noroc online reprezintă activități economice unice în felul 
lor, în cazul cărora nu se pot aplica pe deplin dispozițiile privind piața internă, și anume 
libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii; subliniază faptul că statele membre 
au dreptul să reglementeze și să controleze piețele proprii ale jocurilor de noroc, în 
conformitate cu legislația europeană privind piața internă;

3. subliniază importanța autorizațiilor naționale pentru operatorii de jocuri de noroc online; 
consideră că, în această privință, statele membre sunt în poziția cea mai potrivită pentru a 
acționa, în conformitate cu principiul subsidiarității;

4. evidențiază, cu toate acestea, jurisprudența coerentă a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, care subliniază că ar trebui adoptate și aplicate, în mod consecvent, 
proporțional și nediscriminatoriu, controale naționale;

5. solicită consolidarea cooperării între statele membre și autoritățile naționale, în special în 
privința unor măsuri reactive de implementare și de prevenire a spălării de bani;

6. își reafirmă poziția conform căreia pariurile sportive sunt o formă de utilizare comercială a 
competițiilor sportive și recomandă Comisiei și statelor membre să dezvolte modele care 
să protejeze competițiile sportive față de orice fel de utilizare comercială nepermisă, mai 
ales prin recunoașterea drepturilor forurilor sportive asupra competițiilor pe care le 
organizează, nu numai pentru a garanta venituri echitabile în beneficiul tuturor nivelurilor 
sportului profesionist și amator, ci și pentru a susține lupta împotriva manipulării 
meciurilor;

7. consideră că armonizarea sancțiunilor penale este esențială pentru o abordare 
paneuropeană a reglementării sectorului jocurilor de noroc online și, în acest scop, invită 
Comisia să examineze oportunitatea prezentării unei propuneri legislative de stabilirea a 
unor norme minime privind definirea infracțiunilor și sancțiunilor penale legate de jocurile 
de noroc online nereglementare și privind combaterea aranjării meciurilor, precum și a 
criminalității asociate cu acestea la nivelul UE;

8. solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative specifice pentru a crea un cadru juridic 
care să asigure securitatea juridică în cazul afacerilor europene legale și să protejeze 
consumatorii.
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