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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl 

(2012/2322(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Bizottság „Úton az online szerencsejátékokra vonatkozó átfogó 
európai keretrendszer felé ” címő, 2012. október 23-i közleményére (COM(2012)0345), 

– tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés (EUMSZ) 51., 52. és 56. cikkére, 

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló, az EUMSZ-
hez csatolt jegyzıkönyvre, 

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére, 

– tekintettel a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Jogi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013), 

A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a 
tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását 
illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; 

B. mivel az online szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatásokra nem vonatkozik uniós 
szintő ágazati szabályozás, jóllehet egyes másodlagos uniós jogszabályok hatálya kiterjed 
e területre is; 

C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos 
szolgáltatások gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezért vonatkoznak rájuk az 
EUMSZ-ben rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása is, 
tehát az ágazatra vonatkozó korlátozásoknak összhangban kell állniuk az EUMSZ-szel, és 
különösen annak 51. és 52. cikkével; 

D. mivel a fogyasztóvédelemmel, a csalások megelızésével és az illegális tevékenységek, 
például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni 
bőnüldözési fellépéssel kapcsolatos kockázatok uniós szinten koordinált cselekvést tesz 
szükségessé; 

E. mivel alapvetı fontosságú, hogy az uniós szintő közös felügyeleti mechanizmusok mellett 
olyan mechanizmusok kerüljenek bevezetésre, amelyek alkalmasak a sportversenyek és a 
pénzmozgások ellenırzésére; 

F. mivel az online szerencsejátékok piacának átfogó felügyelete az engedélyezett, illetve 
nem engedélyezett nemzeti, határokon átnyúló, EU-n belüli és globális kínálattal 
kapcsolatos információk és adatok tekintetében jelenleg nem biztosított; 

Az uniós joggal való összhang  
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1. elismeri, hogy a tagállamoknak jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok 
kínálatának nemzeti szinten történı szervezését és szabályozását, amennyiben tiszteletben 
tartják az EU-Szerzıdés alapvetı elveit; 

2. üdvözli, hogy a Bizottság prioritásnak tekinti, hogy jelentıs eredményeket érjen el az 
egyes tagállamok ellen indított, bizonyos esetekben 2007 eleje óta egy helyben álló 
jogsértési eljárások és panaszok terén; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy végezzen hatékony ellenırzést azzal kapcsolatosan, hogy a 
nemzeti jogszabályok és gyakorlatok összhangban állnak-e az uniós joggal, valamint 
tegyen jogi lépéseket a szerencsejátékok ágazatában meglévı monopóliumokkal szemben, 
ugyanakkor – a Bíróság ítélkezési gyakorlatának figyelembe vételével – ne csökkentse a 
játéklehetıségeket és ne korlátozza következetesen a reklámtevékenységeket; 

4. megállapítja, hogy az online szerencsejátékok általános tilalma és a fogyasztók túlzott 
korlátozása kockázatokkal járhat; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 
online szerencsejátékokkal foglalkozó szakértıi csoport munkája keretében mérjék fel, 
hogy milyen szociális költségekkel jár a szabályozott szerencsejátékok engedélyezése, az 
illegális piacok igénybevételével összefüggésben a fogyasztókat érı káros hatásokkal 
összehasonlításban; 

5. hangsúlyozza, hogy az online szerencsejátékok piacát megnyitó tagállamoknak átlátható 
eljárást kell biztosítaniuk, amely objektív és diszkriminációtól mentes kritériumokon 
alapul, az uniós jog teljes tiszteletben tartásával; 

Igazgatási együttmőködés 

6. felszólítja a szerencsejátékokkal foglalkozó szakértıi csoportot és a Bizottságot, hogy 
lehetıség szerint segítsék elı a tagállami szabályozók közötti adatáramlást annak 
érdekében, hogy létrejöhessen egy, a játékosok azonosítására szolgáló közös rendszer, és 
hogy az önkizárási mechanizmusok az egész EU-ban alkalmazhatók legyenek; 

7. ösztönzi a tagállamokat, hogy a szakértıi csoport munkájával összefüggésben szorosan 
mőködjenek együtt a Bizottsággal és egymással is az online szerencsejátékokról szóló 
bizottsági közleményben felvázolt cselekvési terv végrehajtása érdekében; 

8. rendkívül fontosnak tartja, hogy a szakértıi csoport munkája azon felesleges 
adminisztratív terhek csökkentésére is irányuljon, amelyek akadályozzák a legális online 
szolgáltatók mőködését; 

9. úgy véli, hogy a nemzeti szabályozóknak meg kellene állapodniuk a nemzeti engedélyek 
alkalmazását elısegítı ekvivalenciazáradékokról, ideértve a játékhoz szükséges 
felszerelésekkel kapcsolatos technikai normákra vonatkozó megállapodást is; 

Fogyasztóvédelem 

10. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a fogyasztók védelme érdekében tisztességes kínálatra 
van szükség az online szerencsejátékok terén, mivel ennek hiányában a fogyasztók 
nagyobb eséllyel fordulnak megbízhatatlan szerencsejáték-honlapokhoz; 
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11. felkéri a Bizottságot, hogy továbbra is próbáljon olyan uniós szintő intézkedéseket hozni, 
amelyek révén megvédhetık a kiszolgáltatott fogyasztók, ideértve a szabályozók közötti 
hivatalos együttmőködést, valamint a legális szolgáltatók internetes bizalmi jegyének 
bevezetését; 

12. úgy véli, hogy a kóros játékszenvedély fogalmának számszerősíthetetlensége is azt 
mutatja, hogy további kutatásokra és adatokra van szükség, ezért kéri a tagállamokat, 
hogy készítsenek további tanulmányokat a szerencsejátékok problémájának jobb 
megértése céljából; 

13. felkéri a Bizottságot, hogy fontolja meg egy olyan jogszabály elfogadását, amely uniós 
szintő önkizárási nyilvántartást hozna létre, amelyhez hozzáférnének a nemzeti hatóságok 
és az engedélyezett szerencsejáték-szolgáltatók, és amelynek révén az a fogyasztó, aki 
kizárja magát valamely szolgáltató szerencsejátékaiból, automatikusan kizárhatná magát 
az összes többi engedélyezett szolgáltató szerencsejátékaiból is; 

14. megállapítja, hogy az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által 2011 februárjában 
közzétett, munkaértekezleten kötött megállapodás1 jó alapul szolgálhat a közös 
szabványok tartalmának azonosításához; 

15. úgy véli, hogy az online szerencsejátékokra vonatkozó közös szabványoknak ki kell 
terjedniük a szolgáltató és a fogyasztó jogaira és kötelezettségeire is, akár olyan 
intézkedések útján, amelyek biztosítják a játékosok, különösen a kiskorúak és egyéb 
kiszolgáltatott személyek magas szintő védelmét, valamint a félrevezetı hirdetések 
megakadályozását; 

16. javasolja egységes és egész Európára vonatkozó közös szabványok bevezetését az 
elektronikus azonosításra és a határokon átnyúló e-azonosítási szolgáltatásokra 
vonatkozóan; megállapítja, hogy az EU-n belüli regisztrációs eljárások különbségei 
nehezítik a szabályozott szolgáltatók mőködését, és illegális szolgáltatókhoz irányíthatják 
a fogyasztókat; kéri ezért a regisztrációs és azonosítási eljárások összehangolását és 
hatékonyabbá tételét; 

Pénzmosás 

17. hangsúlyozza, hogy az online szerencsejáték nem készpénz alapú környezet, és a pénzügyi 
szolgáltató harmadik felek részvétele miatt a pénzügyi szolgáltatók mőködésére és 
engedélyezésére vonatkozó uniós szabályozási keret további biztosítékokat jelent a 
pénzmosással szemben; 

A sport integritása 

18. hangsúlyozza, hogy a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni küzdelem 
hatékonyabb együttmőködést igényel a közhatóságok, a bőnüldözı ügynökségek, a 
sportágazat, a szerencsejáték-szolgáltatók és a szabályozók között, mivel országhatárokon 
átnyúló jelenségrıl van szó; 

                                                 
1 CWA 16259:2011. 
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19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének. 

 


