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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande En övergripande europeisk 
ram för onlinespel (COM(2012)0596) som ett steg på vägen mot att se till att 
konsumenterna får tillgång till säkra och tillbörligt reglerade onlinetjänster. Parlamentet 
anser att en effektiv reglering av sektorn för hasardspel online i synnerhet bör förebygga 
risken för spelberoende och säkerställa att spelandet genomförs under korrekta, rättvisa, 
ansvarsfulla och öppna former.

2. Europaparlamentet påpekar att hasardspel online är en speciell ekonomisk verksamhet 
som inte helt och hållet kan omfattas av reglerna för den inre marknaden, särskilt inte i 
fråga om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster. Parlamentet betonar att 
medlemsstaterna har rätt att reglera och kontrollera sina spelmarknader i enlighet med 
EU:s lagstiftning om den inre marknaden.

3. Europaparlamentet betonar vikten av nationella tillstånd för spelaktörer online och anser 
att medlemsstaterna, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, är bäst lämpade att vidta 
åtgärder på området.

4. Europaparlamentet hänvisar dock till Europeiska unionens domstols fasta rättspraxis, 
enligt vilken nationella kontroller ska antas och tillämpas på ett konsekvent, 
proportionerligt och icke-diskriminerande sätt.

5. Europaparlamentet efterlyser ett förstärkt samarbete mellan medlemsstaterna och 
nationella myndigheter, i synnerhet vad avser reaktiva tillsynsåtgärder och bekämpande av 
penningtvätt.

6. Europaparlamentet bekräftar sin ståndpunkt att vadslagning inom idrott är en form av 
kommersiellt utnyttjande av idrottstävlingar, och rekommenderar kommissionen och 
medlemsstaterna att utveckla modeller för att skydda idrottstävlingar mot att utnyttjas i 
kommersiellt syfte utan tillstånd, framför allt genom att erkänna idrottsorganisationernas 
äganderätt till tävlingar som de själva anordnar, inte bara för att sörja för en rimlig 
ekonomisk avkastning till förmån för professionell idrott och amatöridrott på alla nivåer, 
utan också för att trappa upp kampen mot uppgjorda matcher.

7. Europaparlamentet anser att en tillnärmning av de straffrättsliga påföljderna är central för 
att sektorn för hasardspel online ska kunna regleras på samma sätt i hela EU. I detta syfte 
uppmanar parlamentet kommissionen att undersöka lämpligheten av att lägga fram 
lagstiftningsförslag för att fastställa minimiregler för definitionen av brott och 
straffrättsliga påföljder vad avser oreglerat hasardspel online och kampen mot uppgjorda 
matcher, liksom därmed förknippad brottslighet, på EU-nivå.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram utvalda lagstiftningsförslag 
som kan utgöra en rättslig ram som skapar ett tydligt rättsläge för seriösa företag i EU och 
skyddar konsumenterna.


