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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la integritatea jocurilor de noroc online
(2008/2215(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 49 din Tratatul CE,

– având în vedere Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității anexat Tratatului CE,

– având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene1,

– având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne2,

– având în vedere Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 
decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind 
coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu 
privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune3 (Directiva 
privind serviciile audiovizuale),

– având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 
iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața internă4 (Directiva privind comerțul electronic),

– având în vedere Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 
octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor 
și finanțării terorismului5,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 mai 2008 referitoare la Cartea albă privind sportul6,

– având în vedere Întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei de către 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor la 16 octombrie 2006 privind 
jocurile de noroc și pariurile sportive pe piața internă7 și dezbaterea ulterioară din cadrul 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din 14 noiembrie 2006, precum 
și răspunsul oferit de comisar,

                                               
1 Schindler 1994 (C-275/92), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 
2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Placanica 2007 (C-338/04), Unibet 2007 (C- 432/05), UNIRE 2007 
(C– 260/04).
2 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
3 JO L 332, 18.12.2007, p. 27.
4 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
5 JO L 309, 25.11.2005, p. 15.
6 Texte adoptate, P6_TA(2008)0198
7 O-0118/2006.
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– având în vedere nota informativă cu privire la jocurile de noroc online, cu accent pe 
integritatea și codul de conduită în practicarea jocurilor de noroc, realizată de Europe 
Economics Research Ltd pentru Parlamentul European1,

– având în vedere Studiul privind serviciile de jocuri de noroc pe piața internă a Uniunii 
Europene din 14 iunie 2006, realizat de Swiss Institute of Comparative Law (SICL) 
pentru Comisie,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A6-
0000/2008),

A. întrucât, în prezent, jocurile de noroc online, cu o valoare a veniturilor brute de 2 până la 3 
miliarde EUR în 2004, reprezintă aproximativ 5% din totalul pieței jocurilor de noroc în 
UE, potrivit studiului menționat anterior realizat de SICL, iar creșterea rapidă a acestora 
pare inevitabilă;

B. întrucât jocurile de noroc au fost în mod tradițional strict reglementate în toate statele 
membre potrivit principiului subsidiarității pentru a proteja consumatorii împotriva 
dependenței, fraudelor, spălării banilor și a jocurilor aranjate;

C. întrucât jocurile de noroc au fost excluse din domeniul de aplicare al directivelor 
2006/123/CE (servicii), 2007/65/CE (activitățile de difuzare a programelor de televiziune) 
și 2000/31/CE (comerțul electronic); 

D. întrucât Comisia a inițiat procedurile în caz de încălcare a dreptului comunitar împotriva a 
zece state membre pentru a examina dacă măsurile naționale de limitare a furnizării 
serviciilor transfrontaliere de jocuri de noroc online sunt compatibile cu dreptul 
comunitar2;

E. întrucât o serie de procese implicând jocuri de noroc sunt pe rol la Curtea de Justiție, ceea 
ce demonstrează clar opacitatea legislației în domeniul jocurilor de noroc online dar și 
consumă de resurse; 

F. întrucât integritatea înseamnă un angajament de prevenire nu numai a fraudelor și a 
criminalității, dar și a dependenței de jocuri de noroc și a accesului minorilor la acestea;

G. întrucât jocurile de noroc combină o serie de factori de risc legați de dependență, precum, 
printre altele, un acces facil la jocuri de noroc, disponibilitatea unei varietăți de jocuri și 
mai puține constrângeri sociale3;

O piață transparentă care protejează interesele publicului și ale consumatorilor

                                               
1 Încă nu este disponibilă.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm
3 Avizul avocatului general Bot din 14 octombrie 2008 în Cauza C-42/07. A se vedea de asemenea studiul 
susmenționat, realizat de SICL, p 1450. 
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1. subliniază că, potrivit principiului subsidiarității, statele membre au un interes legitim să 
monitorizeze și să-și reglementeze piețele jocurilor de noroc pentru a proteja consumatorii 
împotriva dependenței, fraudelor, spălării banilor și a jocurilor aranjate, precum și 
structurile de finanțare tradiționale care finanțează activitățile sportive și alte cauze sociale 
în statele membre; subliniază că operatorii de jocuri de noroc online ar trebui să respecte 
legislația statelor membre în care furnizează aceste servicii; 

2. invită Comisia să clarifice competențele statelor membre și ale UE în domeniul jocurilor 
de noroc online; este de părere că piața jocurilor de noroc nu ar trebui să fie definită de 
Curtea de Justiție;

3. invită statele membre să coopereze îndeaproape pentru a rezolva problemele cauzate de 
jocurile de noroc online transfrontaliere, precum dependența de acestea și utilizarea 
frauduloasă a datelor personale sau a cărților de credit; subliniază necesitatea unei poziții 
europene comune privind jocurile de noroc online, însoțită de norme minime obligatorii 
de protecție a consumatorilor și de prevenire a fraudelor; 

4. subliniază faptul că operatorii din domeniul jocurilor de noroc, de exemplu, organizațiile 
consumatorilor, organizațiile sportive, asociațiile profesionale și mass-media au o 
responsabilitate comună față de integritatea jocurilor de noroc online și de informare a 
consumatorilor cu privire la posibilele consecințe negative ale jocurilor de noroc online; 

Combaterea fraudei și a altor forme de criminalitate 

5. este de părere că dezvoltarea industriei jocurilor de noroc online oferă oportunități sporite 
pentru practici corupte precum frauda, aranjarea jocurilor, casele de pariuri ilegale și 
spălarea banilor, având în vedere că jocurile de noroc online pot fi rapid create și retrase 
de pe piață și din cauza proliferării operatorilor offshore;

6. consideră că protejarea integrității evenimentelor și competițiilor sportive necesită 
cooperarea între proprietarii de drepturi sportive, operatorii de pariuri online și autoritățile 
publice, atât la nivel național, cât și la nivel comunitar și internațional;

Prevenirea prejudiciilor la adresa consumatorilor

7. consideră că jocurile de noroc online au un mare potențial pentru a crea dependență din 
cauza unui acces facil la jocuri cu rezultate imediate și a posibilității de a miza sume 
importante de bani; 

8. își exprimă îngrijorarea cu privire la interacțiunea sporită dintre serviciile de televiziune 
interactivă, serviciile de telefonie mobilă și site-urile internet care oferă jocuri la distanță 
sau online, participarea la astfel de jocuri fiind ușoară și acceptabilă din punct de vedere 
social, mai ales în cazul celor tineri;

9. consideră că jocurile de noroc online sunt predispuse să expună consumatorii la riscuri și 
că statele membre ar trebui astfel să restricționeze în mod legitim libertatea de furnizare a 
serviciilor de jocuri de noroc online pentru a proteja consumatorii; 
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10. solicită în același timp statelor membre să aloce fonduri corespunzătoare pentru 
cercetarea, prevenirea și soluționarea problemelor legate de jocurile de noroc online; 

11. sprijină elaborarea unor norme comune pentru jocurile de noroc online în ceea ce privește 
vârsta, sistemele de bonusuri pentru jucătorii vulnerabili, o sumă maximă care poate fi 
jucată pe săptămână, informații cu privire la posibilele consecințe ale jocurilor de noroc 
online, informații asupra punctelor de ajutor în caz de dependență, posibilul risc de 
dependență al anumitor jocuri etc.; 

12. consideră că autoreglementarea în ceea ce privește publicitatea și promovarea jocurilor de 
noroc online nu este suficient de eficientă și subliniază astfel necesitatea de 
coreglementare între autorități și industria jocurilor de noroc;

13. îndeamnă statele membre, alături de industria jocurilor de noroc, să coopereze la nivel 
comunitar pentru a reglementa publicitatea agresivă direcționată spre jucătorii dependenți 
și consumatorii vulnerabili, precum copiii și tinerii;

Codul de conduită

14. constată că un cod de conduită ar putea fi un instrument folositor pentru atingerea unor 
obiective publice (și private), odată cu adaptarea la progresele tehnologice, schimbările în 
preferințele consumatorilor și evoluția structurilor de piață; 

15. subliniază totuși că un cod de conduită rămâne în ultimă instanță un demers de 
autoreglementare, dirijat de industria în sine, și nu poate deci servi decât ca măsură 
complementară legislației primare sau secundare; 

16. subliniază, de asemenea, că eficiența unui cod de conduită va depinde în mare măsură de 
recunoașterea sa de către autoritățile de reglementare și consumatori, precum și de 
aplicarea acestuia; 

Monitorizare și cercetare

17. invită statele membre să colecteze informații cu privire la mărimea și creșterea propriilor 
piețe ale jocurilor de noroc, precum și la provocările acestei industrii; 

18. invită Comisia să inițieze un program de cercetare cu privire la jocurile de noroc și la 
riscul de apariție a dependenței de aceste jocuri, de exemplu cu privire la modul în care 
publicitatea influențează dependența de jocurile de noroc, la posibilitatea de a crea o 
tipologie europeană comună a jocurilor conform unor criterii precum potențialul de creare 
a dependenței și la posibilele măsuri preventive și curative; 

19. invită Comisia să colecteze informații cu privire la amploarea fraudelor în industria 
jocurilor de noroc online, de exemplu în rândul actorilor implicați în acest sector;

20. invită Comisia să efectueze un studiu de impact privind efectele reglementării naționale a 
furnizării de servicii transfrontaliere de jocuri de noroc în raport cu integritatea, 
responsabilitatea socială, protecția consumatorilor și aspectele legate de impozitare; 

°



PR\748214RO.doc 7/10 PE414.363v01-00

RO

°       °

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Introducere

Activitățile de jocuri cu premii în bani implică mize cu valoare monetară în jocuri de noroc, 
inclusiv loterii și tranzacții de tip pariu. 

Jocurile de noroc online există din 1996, an în care a apărut primul joc în Finlanda. De atunci, 
piața jocurilor de noroc online s-a dezvoltat considerabil. Estimările arată că în 2003 piața 
comercială a jocurilor de noroc online în cele 25 de state membre ale UE a generat venituri 
brute de 51,5 miliarde de euro (sumă care reprezintă câștigurile operatorilor fără plățile 
premiilor). În prezent, jocurile de noroc via internet, telefoane mobile sau televiziunea 
interactivă reprezintă aproape 5% din piața jocurilor de noroc din UE, ceea ce însemna, în 
2004, venituri brute cuprinse între 2 și 3 miliarde de euro. Se estimează că piața europeană a 
jocurilor de noroc online va prezenta un ritm de creștere anual cuprins între minimum 8.4% 
(în Austria și Ungaria) și maximum 17.6% (în Italia)1/

Statele membre sunt prin urmare obligate să-și adapteze reglementările în vigoare și să 
elaboreze noi reglementări care să țină seama atât de preferințele consumatorilor, cât și de 
serviciile oferite de operatori. Natura specifică a jocurilor de noroc online pune anumite 
probleme responsabililor politici din statele membre. În primul rând, jocurile de noroc online 
implică un element transfrontalier care le permite operatorilor de jocuri de noroc online să 
furnizeze servicii consumatorilor din alte state membre decât cel în care sunt instalați. Prin 
urmare, consumatorii nu pot ști în ce țară este instalat operatorul lor de servicii. În al doilea 
rând, există riscul major ca operatorii de jocuri de noroc online să nu poată verifica identitatea 
consumatorilor din moment ce persoanele care utilizează cărți de credit nu sunt neapărat și 
posesorii de drept ai acestora. În al treilea rând, ușurința cu care poate fi creat un site de jocuri 
de noroc le permite operatorilor necinstiți să apară și să dispară de pe piață într-un interval 
scurt de timp. În al patrulea rând, spre deosebire de jocurile de noroc convenționale, 
operatorilor de jocuri de noroc online le este foarte greu să verifice dacă clienții sunt minori, 
se află sub influența alcoolului sau a altor substanțe sau dacă au un comportament suspect. În 
plus, în cazul jocurilor de noroc online lipsesc controlul și constrângerile sociale, deoarece 
accesul la ele este foarte simplu și nu necesită prezența altor persoane. 

II. Reglementare

În conformitate cu principiul subsidiarității, piețele europene ale jocurilor de noroc online sunt 
reglementate la nivel național. Ca urmare, cadrele legislative pentru piața jocurilor de noroc 
(convenționale și online) din UE sunt foarte eterogene. În 20 dintre statele membre jocurile de 
noroc online sunt autorizate, în timp ce șapte state membre le-au interzis. 13 state membre au 
liberalizat piața, șase state dețin monopoluri publice și un stat membru a autorizat monopolul 

                                               
1 „Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012”, realizat de PricewaterhouseCoopers, p. 623. Creșterea 
este calculată ca creștere cumulată a veniturilor anuale din jocurile de noroc.
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privat1.  

Statele membre care au interzis total jocurile de noroc online sau care le autorizează doar în 
condiții de monopol justifică aceste restricții invocând argumentul ordinii sociale și publice. 
Așa-zisele monopoluri naționale asupra jocurilor de noroc au provocat însă dispute serioase. 
Companii de jocuri de noroc, persoane private și organizații din sectorul media au înaintat 
numeroase plângeri la Comisia Europeană, susținând că anumite state membre își protejează 
în mod ilegal piețele de jocuri de noroc și veniturile rezultate din monopolurile pe care le 
dețin. În consecință, Comisia a inițiat procedurile în caz de încălcare a dreptului comunitar
împotriva a zece state membre, pentru a examina dacă măsurile naționale de limitare a 
serviciilor transfrontaliere de jocuri de noroc online sunt compatibile cu dreptul comunitar2.

Problema reglementării piețelor jocurilor de noroc în UE este foarte delicată, fie că este vorba 
de jocuri de noroc convenționale, fie de cele online. Dar există o nevoie evidentă de a clarifica 
cadrul legislativ al jocurilor de noroc online. În prezent, aproape 50% din cauzele aflate pe rol 
la Curtea Europeană de Justiție sunt legate de jocurile de noroc. Această situație 
nemulțumește atât Curtea, cât și statele membre, consumatorii și operatorii din sectorul 
jocurilor de noroc. 

Multe dintre numeroasele cauzele legate de jocurile de noroc înaintate la Curtea de Justiție 
Europeană se află încă pe rol, altele însă au fost soluționate. Jurisprudența la Curtea 
Europeană de Justiție este alcătuită din următoarele litigii: Schindler 1994 (C-275/92), Läärä 
1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), 
Lindman 2003 (C-42/02), Placanica 2007 (C-338/04), Unibet 2007 (C – 432/05) și UNIRE 
2007 (C – 260/04).

În această jurisprudență, Curtea a afirmat că principiul liberei circulații a serviciilor (articolul 
49 din Tratatul UE) se aplică și în cazul jocurilor de noroc. A afirmat însă și faptul că jocurile 
de noroc pot implica anumite aspecte de ordin moral, religios și cultural, presupune un risc 
ridicat de comitere a unor delicte sau fraude și pot avea consecințe grave la nivel individual și 
social3. 

Prin urmare, restricțiile se pot justifica în măsura în care sunt necesare pentru protecția 
consumatorilor, pentru păstrarea ordinii publice (prevenirea fraudei și a criminalității), pentru 
menținerea ordinii sociale (cultură și morală) și pentru a preveni transformarea jocurilor de 
noroc într-o sursă de profit privat4. Totuși, restricțiile trebuie să servească limitării activităților 
de tip pariuri într-un mod coerent și sistematic, trebuie aplicate fără discriminare și trebuie să 
se limiteze la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivului urmărit5.

Este indicat, de asemenea, să avem în vedere răspunsul din 14 noiembrie 2006 al Comisarului 
McCreevy la întrebarea orală privind jocurile de noroc, adresată în cadrul ședinței plenare de 
la Strasbourg de Arlene McCarthy, președintă a Comisiei pentru piața internă și protecția 

                                               
1 Online Gambling, a briefing paper for the European Parliament, Europe Economics, XX October 2008
2 http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm
3 CEJ, hotărârea Schindler, C-275/92
4 SICL (2006), p. xxvi
5 Hotărârea Gambelli C-243/01
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consumatorilor. Comisarul a declarat cu această ocazie că, deocamdată, o armonizare 
comunitară a legislației ce reglementează jocurile de noroc este puțin probabilă. 

III. Integritate 

Obiectul acestui raport este concentrarea pe integritatea jocurilor de noroc online. Integritate 
înseamnă aici în primul rând un set de valori care trebuie respectate în scopul prevenirii 
fraudei: a operatorilor de jocuri de noroc online față de consumatori, a consumatorilor față de 
operatori, a consumatorilor față de alți consumatori. În acest sens, integritatea include și toate 
mijloacele de prevenire a activităților criminale, cum ar fi spălarea de bani. În prezentul 
raport, integritatea este abordată și din perspectiva comportamentului operatorilor de jocuri de 
noroc online. Prin urmare, raportul vizează totodată dependența și accesul minorilor la 
jocurile de noroc.

Cei mai mulți consumatori pot practica jocurile de noroc fără a risca o dependență 
psihologică; există însă un număr mic dar semnificativ de persoane care riscă să devină 
jucători patologici. OMS definește practicarea patologică a jocurilor de noroc ca orice practică 
excesivă în materie de jocuri de noroc care conduce la probleme financiare, sociale și/sau 
psihologice1. Riscul dependenței de jocurile de noroc este în general agravat de posibilitatea 
permanentă de a juca, de frecvența câștigurilor, de natura tentantă sau atrăgătoare a jocurilor, 
de posibilitatea de a pune în joc sume importante, de posibilitatea de a dispune de un credit 
pentru a juca, de amplasarea jocurilor în locuri în care oamenii joacă ca urmare a unui impuls, 
precum și de faptul că nu există campanii de informare privind riscurile pe care le presupun 
astfel de jocuri2. 

Jocurile de noroc online îmbină mai mulți astfel de factori de risc susceptibili de a crea 
dependență. De exemplu, operatorii online pot propune o bogată varietate de jocuri (pariuri, 
ruletă, poker, automate cu monede, etc.), după cum pot introduce periodic noi jocuri, folosind 
noile tehnici de comercializare și de orientare către un anume public, bazate pe ultimele 
cercetări în materie de comportament al clienților (în ceea ce privește cheltuirea banilor), 
astfel încât să țină consumatorul „lipit” de monitor. Un aspect îngrijorător îl reprezintă 
interacțiunea tot mai intensă dintre serviciile multimedia, cum ar fi televiziunea, serviciile de 
SMS și telefonie și site-urile internet, care oferă jocuri la distanță sau online, accesul la astfel 
de jocuri devenind ușor și acceptabil din punct de vedere social, mai ales în ceea ce îi privește 
pe tineri.

                                               
1 OMS (1992) Clasificarea ICD -10 a tulburărilor mintale și de comportament, Geneva. Alți termeni frecvent 
utilizați sunt jocul patologic, compulsiv, excesiv, dependent.
2 Avizul avocatului general Bot din 14 octombrie 2008 în Cauza C-42/07. a se vedea, de asemenea, SICL (2006), 
p. 1450 
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