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Em 24 de Março de 2011, a Comissão Europeia decidiu, nos termos do artigo 304. o do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre o 

Livro Verde sobre o jogo em linha no mercado interno 

COM(2011) 128 final. 

Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção Especializada do Mercado Único, 
Produção e Consumo que emitiu parecer em 3 de Outubro de 2011. 

Na 475. a reunião plenária de 26 e 27 de Outubro de 2011 (sessão de 26 de Outubro), o Comité Económico 
e Social Europeu adoptou, por 126 votos a favor, 4 votos contra e 4 abstenções, o seguinte parecer: 

1. Conclusões e recomendações 

1.1 Através da consulta lançada neste Livro Verde, a Comis
são tenciona obter uma melhor percepção do sector dos jogos 
em linha, que está a crescer rapidamente e se caracteriza por 
uma natureza transfronteiriça e diferentes regimes nacionais 
aplicados pelos Estados-Membros. 

1.2 O CESE nota que há uma série de objectivos comuns a 
todos os Estados-Membros, nomeadamente, a luta contra as 
actividades de jogo ilegais, a defesa dos consumidores, a preser
vação da ordem pública e o financiamento das actividades de 
interesse público (boas causas). 

1.3 A defesa dos consumidores é um domínio em que a UE 
pode trazer valor acrescentado para os seus cidadãos. A UE deve 
criar um quadro sob a forma de legislação europeia em matéria 
de defesa dos consumidores, que vincule todos os operadores 
licenciados na União. Isso permitiria gerar um conjunto mínimo 
(mas não inferior) de normas nesse domínio. Os governos na
cionais devem, ainda assim, ter direito a estabelecer normas de 
defesa dos consumidores mais elevadas para os seus mercados 
nacionais, se assim o desejarem. Mais concretamente, um dos 
objectivos da legislação elaborada pelos Estados-Membros de
verá ser a prevenção e o tratamento da ludopatia. 

1.4 A luta contra a fraude, a usurpação de identidade, o 
branqueamento de capitais e outros crimes exige uma coopera
ção reforçada entre os Estados-Membros à escala da UE. O CESE 
apela ao estabelecimento de uma estrutura formal de coopera
ção ao nível da UE entre as entidades reguladoras dos Estados- 
-Membros. Cada país deve, especificamente, disponibilizar uma 
lista dos operadores licenciados no seu território, e a Directiva 
Branqueamento de Capitais ( 1 ) deveria ser alargada de forma a 
abarcar, não só casinos, mas outras actividades de jogo em 
linha, conferindo maior poder às autoridades nacionais na luta 
contra estes crimes. 

1.5 As oportunidades de jogo podem levar à dependência do 
jogo. O CESE insta a Comissão a realizar um estudo a nível da 

UE para determinar integralmente o perfil específico dos depen
dentes do jogo, para que se possam adoptar medidas adequadas, 
incluindo de prevenção. Para tal, recomenda que uma parte das 
receitas fiscais obtidas com a cobrança de impostos seja cana
lizada para a prevenção e o tratamento da ludopatia. 

1.6 O CESE apela igualmente à introdução de regras mais 
rigorosas relativamente à interdição da publicidade ao jogo di
rigida a menores ou que inclua menores ou pessoas que apa
rentem idade inferior ao limite legal nacional para participação 
em jogos, de modo que seja assegurada uma efectiva protecção 
dos menores e demais grupos vulneráveis. 

1.7 O sector caracteriza-se actualmente pela prestação não 
autorizada de serviços de jogo, tanto por operadores não licen
ciados (definidos como «ilegais» ou «negros» no Livro Verde), 
como por operadores licenciados num Estado-Membro que 
prestam os seus serviços a consumidores noutro Estado-Mem
bro sem terem obtido a autorização necessária (definidos como 
«cinzentos» no Livro Verde). Para que o sector se desenvolva de 
forma coerente e consiga reconciliar os objectivos de interesse 
público com os princípios do mercado interno, é necessária 
maior segurança jurídica. 

1.8 Há muitos tipos diferentes de financiamento de activida
des de interesse público nos Estados-Membros. O CESE con
corda com o princípio, segundo o qual uma percentagem das 
receitas ou dos impostos sobre as actividades de jogo seja atri
buída directamente a actividades desportivas em geral ou a 
outras actividades de interesse público. 

1.9 O CESE concorda com as conclusões sobre o quadro 
jurídico em matéria de jogos de azar e apostas nos Estados- 
-Membros da UE, adoptadas na reunião do Conselho «Competi
tividade», em 10 de Dezembro de 2010. 

1.10 O CESE insta a Comissão a identificar o impacto das 
ofertas transfronteiriças no financiamento do desporto, a verifi
car se esse financiamento atinge as actividades desportivas locais 
e a propor medidas concretas assegurando que o desporto usu
frui desse financiamento.
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1.11 Os Estados-Membros tomam medidas preventivas e re
pressivas contra a oferta de serviços ilícitos de jogos em linha. A 
proliferação das ofertas ilícitas demonstra que essas medidas não 
são suficientemente eficazes. Por conseguinte, o CESE considera 
necessário que se estabeleça e defina um regime de infracções e 
sanções que garanta a aplicação efectiva da lei, que poderia 
incluir o bloqueio de actividades, o encerramento dos meios 
utilizados pela sociedade da informação para actividades de 
jogo ilegais e mesmo a apreensão e a destruição de qualquer 
elemento relacionado com o desenvolvimento destas activida
des. 

1.12 A administração pública e os parceiros sociais devem 
criar garantias para que as iniciativas de jogo em linha não 
tenham nenhuma repercussão ao nível do emprego no sector 
do jogo nas suas modalidades presenciais. 

2. Introdução 

2.1 O CESE congratula-se com o Livro Verde sobre o jogo 
em linha, considerando-o uma boa iniciativa para uma reflexão 
pragmática e sólida sobre o futuro deste sector na Europa. Neste 
contexto, solicita à UE que elabore com urgência um estudo 
aprofundado para avaliar as potenciais repercussões para o em
prego no conjunto do sector tanto a nível público como pri
vado. 

2.2 A consulta lançada pela Comissão neste Livro Verde visa 
alcançar um diálogo exaustivo sobre o jogo em linha, para 
compreender melhor as questões específicas que emergem do 
desenvolvimento da oferta lícita ou ilícita de serviços de jogo 
em linha (mercados negro e «cinzento») destinados a consumi
dores que residem num dos Estados-Membros da UE. Dada a 
natureza destes serviços, frequentemente a sua prestação não 
está sob o controlo dos governos nacionais, a cujos cidadãos 
estes jogos são oferecidos. 

2.3 Este Livro Verde vem também dar resposta à Resolução 
do Parlamento Europeu sobre a integridade dos jogos de apostas 
em linha ( 2 ) de 10 de Março de 2009, bem como aos apelos do 
Conselho, nas suas conclusões sobre o enquadramento dos jo
gos de azar e apostas nos Estados-Membros da UE ( 3 ), de 10 de 
Dezembro de 2010. 

2.4 A regulamentação do jogo na UE é variada, estando a ser 
revista em muitos Estados-Membros, para ter em conta a ex
pansão do segmento em linha deste mercado na esfera trans
fronteiriça. 

2.5 Com o lançamento desta consulta, o principal objectivo 
da Comissão é obter uma visão factual da actual situação do 
sector do jogo em linha da UE. A consulta pretende obter uma 
imagem clara dos desafios sociais e de ordem pública associados 
à prestação de serviços de jogo em linha na UE, bem como dos 
problemas regulamentares e técnicos. 

2.6 O CESE exorta as instituições europeias, e em particular 
a Comissão, a enfrentarem quanto antes o desafio crucial das 

distorções da concorrência geradas pelo facto de empresas não 
autorizadas e não estabelecidas no país de residência dos con
sumidores aos quais oferecem serviços de jogo em linha bene
ficiarem, no país em que estão implantadas, de impostos ou 
contribuições sociais menos elevados. 

Paralelamente, o CESE insta também a Comissão e os Estados- 
-Membros a combaterem agressivamente os operadores ilegais 
(do mercado negro), que cometem a maior parte das fraudes, 
actividades de branqueamento de capitais e outros actos crimi
nosos. 

3. Objectivos de interesse público 

3.1 O CESE reputa fundamental assegurar a protecção dos 
objectivos de interesse público mencionados no Livro Verde, em 
particular, a defesa dos consumidores contra a fraude, o jogo 
compulsivo e a dependência e as suas nefastas consequências ao 
nível da saúde e do sobreendividamento. As actividades de jogo 
devem estar sujeitas a autorizações nacionais outorgadas pelos 
Estados-Membros, para garantir a protecção da ordem pública, 
combater a fraude, prevenir comportamentos aditivos, proteger 
os direitos dos menores e salvaguardar os direitos dos jogado
res. 

3.2 A este respeito, o CESE nota que muitos desses objecti
vos são comuns a todos os Estados-Membros da UE, nomeada
mente a luta contra as actividades de jogo ilegais, a defesa dos 
consumidores (jogadores, menores e pessoas vulneráveis, luta 
contra a dependência), a preservação da ordem pública (preven
ção da fraude, do branqueamento de capitais e de outros cri
mes), o financiamento de actividades de interesse público (boas 
causas) e a defesa dos trabalhadores do sector do jogo em linha 
e nas diferentes formas actualmente existentes. 

3.3 Tendo o jogo em linha uma natureza específica por 
envolver aspectos ligados ao tecido social, à ordem pública e 
aos cuidados de saúde, o CESE assinala que, em conformidade 
com a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu, nos casos 
em que não exista uma harmonização na UE, os Estados-Mem
bros detêm um «poder de apreciação» ( 4 ) para regularem e su
pervisionarem os seus mercados do jogo em linha, de acordo 
com as suas tradições e culturas. Contudo, as restrições que 
decidam impor devem preencher as condições que resultam 
da jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de propor
cionalidade ( 5 ). 

3.4 Posto isto, há objectivos que não podem ser atingidos de 
forma satisfatória pelos Estados-Membros individualmente, po
dendo uma acção da UE representar um valor acrescentado 
evidente. 

3.5 O CESE recomenda que se promova o intercâmbio de 
boas práticas entre os Estados-Membros, na medida em que 
esses objectivos são comuns a todos eles. Neste contexto, o 
Comité toma igualmente nota de várias iniciativas de auto-re
gulação realizadas por operadores de jogos públicos e comer
ciais. Salienta, contudo, que a auto-regulação do sector é apenas 
um complemento, e não um substituto, da legislação. Assim 
sendo, considera que as instituições da UE devem concentrar
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os seus esforços, simultaneamente, na criação de uma dimensão 
europeia para estes objectivos comuns, em pleno respeito do 
princípio da subsidiariedade. 

3.6 A defesa dos consumidores é um domínio em que a UE, 
em particular, pode trazer, efectivamente, um valor acrescen
tado. O CESE entende que as instituições da União devem 
começar por criar um quadro europeu sob a forma de legislação 
europeia em matéria de defesa dos consumidores, que vincule 
todos os operadores licenciados na UE. Isso permitiria gerar um 
conjunto mínimo (mas não inferior) de normas de protecção 
dos consumidores. Aspectos a incluir neste nível mínimo de 
protecção serão a necessidade de evitar o jogo compulsivo, o 
estabelecimento de limites de idade para acesso a quaisquer 
jogos de fortuna ou azar, a proibição da utilização de crédito 
e a interdição de qualquer forma de publicidade dirigida a me
nores ou que inclua menores ou pessoas que aparentem uma 
idade inferior aos limites de idade. Os governos nacionais te
riam, ainda assim, o direito de estabelecer normas de protecção 
dos consumidores mais elevadas para os seus mercados nacio
nais, se assim o desejassem. 

3.6.1 Os consumidores em todo o mercado da UE devem ser 
capazes de fazer a distinção entre os sítios ilegais e os sítios 
autorizados por um Estado-Membro. A esse propósito, o CESE 
recomenda que cada Estado-Membro obrigue todos os operado
res aos quais tenha concedido licenças a colocar em local fixo e 
visível na sua página inicial um rótulo interactivo que comprove 
que o operador está autorizado. Esse rótulo deverá ser usado 
por todos os Estados-Membros e deve incluir características 
visuais comuns que o tornem facilmente reconhecível em toda 
a UE. Deve, porém, indicar também claramente o país que 
concede a licença. A Comissão Europeia deve ser responsável 
pelo cumprimento desta medida. 

3.7 O CESE sugere a criação de um órgão independente em 
cada Estado-Membro, que supervise e assegure a aplicação efec
tiva da legislação em matéria de defesa dos consumidores men
cionada no ponto 3.6 supra. A introdução da legislação da UE 
nesta matéria deve ser acompanhada por campanhas de infor
mação em todos os Estados-Membros. As autoridades nacionais 
de cada Estado-Membro devem obrigar os operadores a colocar 
em local visível o número da autorização outorgada pelo Es
tado, para que se conheça a identidade do operador de jogos, e 
a tratar as reclamações dos consumidores em conformidade 
com o direito nacional do consumidor e com a jurisprudência 
dos tribunais competentes. 

3.8 Políticas de jogo responsáveis pressupõem que as activi
dades de jogo sejam encaradas no âmbito de uma política global 
de responsabilidade social das empresas, que considere o jogo 
um fenómeno complexo e que combine medidas preventivas, de 
sensibilização, de intervenção e de controlo, bem como de 
minimização dos efeitos negativos, o que implica: 

— prestar a devida atenção aos grupos de risco; 

— proporcionar ao público a informação necessária para que 
possa fazer uma selecção consciente das suas actividades de 
jogo, promovendo atitudes de jogo moderado, não compul
sivo e responsável; 

— informar, de acordo com a natureza e os meios utilizados 
em cada jogo, acerca da proibição da participação de me
nores ou de pessoas que voluntariamente solicitaram não 
participar nessas actividades. 

3.9 O CESE indica que, ao passo que alguns Estados-Mem
bros reuniram dados sólidos relativos à dependência do jogo, 
outros não o fizeram. Têm sido realizados estudos empíricos a 
nível nacional que levam a conclusões diversas e até divergentes. 
É, contudo, evidente que as oportunidades de jogo podem con
duzir à dependência que gera, por sua vez, problemas sociais. 
Este é um aspecto que convém ter sempre presente quando se 
tomam medidas no âmbito da política de defesa dos consumi
dores. 

3.10 Importa ter em conta questões como as novas oportu
nidades para jogar criadas pelos ambientes em linha, dado que 
as novas tecnologias abriram novos caminhos para o jogo para 
as pessoas que passam muito tempo em casa, como os pensio
nistas, as domésticas e os desempregados. Há que garantir que 
os menores, as pessoas incapacitadas e as pessoas que, por 
vontade própria ou por decisão judicial, estejam proibidas de 
jogar não terão acesso a jogos que se realizem através de meios 
telemáticos e interactivos. 

3.11 O CESE apela à realização de um estudo exaustivo a 
nível da UE, a fim de determinar integralmente o perfil especí
fico dos dependentes do jogo tradicional e em linha, para que 
os legisladores da UE possam tomar medidas eficazes e direc
cionadas para combater e prevenir este problema. 

3.12 O CESE crê que uma forma eficaz de reduzir as activi
dades de branqueamento de capitais seria a cooperação entre os 
Estados-Membros a nível da UE para combater a actividade 
ilícita e desenfreada dos jogos em linha na União. Para tal, apela 
a que os Estados-Membros introduzam mecanismos eficazes 
para a consecução de tais objectivos, que com certeza tem 
efeitos positivos nas receitas fiscais. 

3.13 Além disso, o CESE defende com veemência que a 
Directiva Branqueamento de Capitais passe a abarcar, não só 
casinos, mas também actividades de jogo em linha, conferindo 
maior poder às autoridades nacionais na luta contra estes cri
mes. 

3.14 Além disso, no que diz respeito ao falseamento de 
resultados, o CESE advoga que a integridade no desporto deve 
ser preservada a todo o custo. Toma nota dos contributos de 
operadores de apostas públicos e também privados para apoiar 
a integridade das apostas desportivas, os programas de educação 
para atletas e trabalhadores na área do desporto e os sistemas de 
detecção e alerta precoce de comportamentos suspeitos em 
jogos de apostas, e assinala os seus diferentes graus de qualidade 
e dimensão. O CESE considera necessário criar um quadro que 
coordene os esforços de todas as partes interessadas envolvidas, 
de modo a enfrentar este problema de forma global e evitar a 
duplicação dos recursos. Em particular, deve ser aplicado um 
sistema que não se limite a detectar meramente, mas que inclua 
também medidas de prevenção, educação e execução.
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3.15 Por fim, o Livro Verde também refere o financiamento 
de actividades de beneficência e de interesse público, assim 
como dos eventos de que dependem as apostas desportivas 
em linha. O CESE é a favor de um sistema que atribua a tais 
actividades e eventos parte das receitas decorrentes das apostas e 
exorta a Comissão a propor medidas concretas para preservar 
estes mecanismos de financiamento nacionais, como acordado 
nas conclusões sobre o quadro jurídico em matéria de jogos de 
azar e apostas nos Estados-Membros da UE, adoptadas na reu
nião do Conselho «Competitividade», em 10 de Dezembro de 
2010. Além disso, considera que se devem envidar esforços no 
sentido de evitar que tais «actividades» sejam usadas para com
bater as conotações sociais negativas do jogo e entende que o 
jogo deve ser promovido, desde que sirva uma boa causa. Ainda 
a este respeito, solicita aos Estados-Membros que canalizem 
uma parte das receitas obtidas pela cobrança de impostos 
para o financiamento de tratamentos preventivos e curativos 
da ludopatia e para a formação profissional e contínua dos 
trabalhadores do sector. 

4. Estabelecimento e licenciamento 

4.1 O jogo em linha caracteriza-se actualmente por uma 
fragmentação devido aos diferentes regimes nacionais aplicados 
pelos Estados-Membros da UE. 

4.2 Um dos desafios mais importantes que o sector enfrenta 
é o facto de operadores licenciados num ou em mais Estados- 
-Membros poderem prestar os seus serviços aos consumidores 
noutro Estado-Membro sem terem obtido uma autorização, 
quando necessário, desse Estado-Membro. Estes serviços são 
considerados «não autorizados» ( 6 ). 

4.3 Em contrapartida, entre Abril de 2006 e Fevereiro de 
2008, a Comissão enviou doze cartas de notificação a dez 
Estados-Membros e avançou para a fase de pareceres fundamen
tados em sete desses casos. Em 5 de Maio de 2010, a Comissão 
encerrou o processo contra a Itália e, em 24 de Novembro, 
terminou os processos por infracção contra a França. A Comis
são instaurou processos por infracção contra restrições trans
fronteiras a serviços de jogo resultantes das muitas denúncias 
apresentadas à Comissão por alegadas violações do Tratado, 
para verificar a proporcionalidade dessas restrições. O CESE 
apela à Comissão para que decida de forma resoluta quanto 
ao modo como irá lidar com os casos pendentes. 

4.4 Até à data, emergiram da jurisprudência vários princípios 
relacionados com a natureza e o estatuto jurídico do jogo em 
linha. Em primeiro lugar, os serviços de jogo são abrangidos 
pelo artigo 56. o do TFUE, sendo-lhes, portanto, aplicáveis as 
normas relativas à liberdade de prestação de serviços. 

4.5 Uma vez que os serviços de jogo não estão actualmente 
submetidos a normas uniformes em toda a União, os Estados- 
-Membros mantêm um «poder de apreciação» ( 7 ) para regular 
esses serviços, podendo restringir o número de operadores, os 
tipos de jogo oferecidos e a quantidade. 

4.6 De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, 
os operadores autorizados num Estado-Membro podem prestar 
os seus serviços aos consumidores de outros Estados-Membros, 
salvo se estes impuserem restrições justificadas por razões im
periosas de interesse público, tais como a defesa dos consumi
dores ou a necessidade geral de preservação da ordem pública. 

4.7 Estas restrições devem ser proporcionadas, não discrimi
natórias e enquadrar-se numa política aplicada de uma forma 
coerente e sistemática. 

4.8 O CESE assinala que o princípio do reconhecimento 
mútuo não se aplica ao sector do jogo e que um Estado-Mem
bro pode entender que o simples facto de um operador oferecer 
legalmente serviços de jogo noutro Estado-Membro não é uma 
garantia suficiente de protecção dos consumidores residentes no 
seu território contra os riscos de fraude e de criminalidade, à luz 
das dificuldades que as autoridades do Estado-Membro de esta
belecimento podem vir a encontrar na avaliação das qualidades 
profissionais e da integridade dos operadores. 

4.9 Embora remetendo para o ponto 4.8, é evidente que o 
sector requer maior segurança jurídica, se pretender desenvol
ver-se de forma coerente, no respeito dos objectivos da ordem 
pública e dos princípios do mercado interno. A consulta do 
Livro Verde deve representar um importante passo nesta direc
ção. 

4.10 Além disso, o CESE considera que a publicidade ao 
jogo tem de ser regulada de forma rigorosa, de modo a asse
gurar a protecção dos grupos vulneráveis, como os menores. É 
especialmente importante estabelecer limites, nomeadamente 
para evitar o acesso a menores e a pessoas incapacitadas, e 
impedir a utilização de imagens, mensagens ou objectos que 
possam ofender, directa ou indirectamente, a dignidade das 
pessoas e os direitos e liberdades fundamentais. Importa tam
bém impedir qualquer forma possível de discriminação racial ou 
sexual, de incitação à violência ou de prática de actividades 
delituosas. 

5. Desporto 

5.1 A Comissão pretende aprofundar duas questões relacio
nadas com o desporto: 1) a possibilidade de os eventos despor
tivos, objecto de actividades de jogo, receberem um retorno 
económico equitativo das actividades de jogo e 2) se o risco 
do chamado «parasitismo» é real. 

5.2 O CESE assinala que há muitos tipos diferentes de finan
ciamento de actividades de interesse público nos Estados-Mem
bros. Em alguns deles, a legislação nacional impõe, por exem
plo, que as lotarias nacionais canalizem uma percentagem fixa 
das suas receitas directamente para eventos desportivos e/ou 
outras actividades consideradas de interesse público. Noutros 
Estados-Membros, uma percentagem das receitas fiscais geradas 
pelos serviços de jogo é canalizada do Tesouro do Estado para 
várias actividades de interesse público à escolha. 

5.3 O CESE concorda com o princípio segundo o qual uma 
percentagem das receitas ou dos impostos sobre as actividades 
de jogo é atribuída directamente a actividades desportivas ou 
outras actividades de interesse público.
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5.4 O CESE salienta que as lotarias estatais/nacionais e outras 
actividades de jogo legais têm dado um contributo importante 
para financiar o desporto, especialmente a nível local. Destaca 
igualmente que a prestação transfronteiriça de serviços de jogo e 
de apostas em linha por operadores estabelecidos ao abrigo de 
determinada jurisdição pode ter um impacto negativo no finan
ciamento do desporto e de outros objectivos de interesse pú
blico noutra jurisdição, em que esses mesmos serviços sejam 
prestados. 

5.5 Assim, o CESE insta a Comissão a identificar o impacto 
das ofertas transfronteiriças no financiamento do desporto, a 
verificar se esse financiamento atinge as actividades desportivas 
locais e a propor medidas concretas assegurando que o desporto 
usufrui desse financiamento. 

5.6 O CESE tem reservas quanto à possível criação de um 
«direito desportivo»ou de um direito a retorno equitativo. Con
sidera necessário esclarecer melhor o que se pretende com um 
direito a um retorno equitativo e verificar se isso levará à cria
ção, a nível europeu, de um novo direito de propriedade inte
lectual para eventos desportivos. 

5.7 O CESE apela, por conseguinte, à Comissão para que 
esclareça a natureza, o alcance e o impacto do direito a um 
retorno equitativo, bem como a base jurídica aplicável. 

5.8 A questão do «parasitismo» tem um carácter fiscal, pelo 
que compete, no entender do CESE, aos Estados-Membros. Con
tudo, o Comité considera que estes devem debater e chegar a 
acordo quanto à atribuição de um retorno equitativo a todas as 
partes envolvidas. Trata-se de um tema difícil de debater a nível 
da UE. No entanto, haverá que examiná-lo de forma mais apro
fundada no futuro, a fim de evitar que o sector sofra grandes 
perturbações. 

5.9 O CESE convida a Comissão a esclarecer se há, de facto, 
uma relação entre as questões levantadas no Livro Verde relati
vas ao desporto e a integridade no desporto ou se se trata aqui 
de temas diferentes, que deverão ser avaliados separadamente. A 
Comissão poderia ainda esclarecer se, na sua opinião, a criação 
de um direito a um retorno equitativo ou de um «direito des
portivo» seria, efectivamente, um instrumento eficaz para asse
gurar a integridade do desporto. 

6. Aplicação efectiva da lei 

6.1 Outro problema importante que precisa de ser urgente
mente resolvido é a prestação de serviços de jogo ilícitos na 
UE ( 8 ), em detrimento da protecção dos consumidores, da or
dem pública e do financiamento dos objectivos de interesse 
público. 

6.2 A cooperação entre os Estados-Membros é fundamental 
para proteger os consumidores da UE dos operadores ilegais. 
Neste contexto, o CESE crê que o estabelecimento de uma 
estrutura formal de cooperação regulamentar ao nível da UE 
facilitaria esta cooperação ( 9 ). Em particular, cada país deve dis
ponibilizar uma lista dos operadores licenciados no seu territó
rio, e estas listas devem ser disponibilizadas à Comissão, aos 
Estados-Membros e às entidades reguladoras e consumidores 
nacionais. A cooperação entre Estados-Membros deve incluir 
também o intercâmbio de boas práticas. 

6.3 O CESE também assinala que não há dados suficientes 
sobre esta indústria, o que impede a realização de uma análise 
apropriada do sector e da sua dinâmica específica. Tendo em 
conta este aspecto, propõe que sejam estabelecidos a nível da 
UE requisitos comuns para a recolha de dados, a respeitar por 
todas as entidades reguladoras, as quais, por seu turno, exigirão 
a apresentação dos dados necessários aos titulares de licenças. 
Isso permitirá que os dados sejam reunidos ao nível da UE. Seria 
igualmente desejável reunir dados sobre os esforços que estão a 
ser feitos no combate aos sítios Web ilegais, para avaliar a 
eficácia das medidas nacionais contra o mercado negro. 

6.4 A luta contra os operadores ilegais exige medidas de 
execução efectiva. O CESE considera que este é um ponto fraco 
que requer maior intervenção dos Estados-Membros para impe
dir que operadores ilegais de jogos de azar proponham os seus 
serviços em linha. Nesta óptica, exorta a Comissão a examinar a 
possibilidade de propor um instrumento jurídico vinculativo 
que obrigue os bancos, os emitentes de cartões de crédito e 
outras entidades envolvidas nos sistemas de pagamento na UE 
a bloquear as transacções entre os seus clientes e os operadores 
de jogos de azar ilegais, sem, porém, entravar as transacções 
lícitas. Esta providência poderia também incluir o bloqueio de 
actividades, o encerramento dos meios utilizados pela sociedade 
da informação para actividades de jogo ilegais e mesmo a 
apreensão e a destruição de qualquer elemento relacionado 
com o desenvolvimento destas actividades. 

Bruxelas, 26 de outubro de 2011 

O Presidente 
do Comité Económico e Social Europeu 

Staffan NILSSON
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( 8 ) Ver último parágrafo na pág. 3 do Livro Verde. 
( 9 ) Alguns Estados-Membros participam voluntariamente num fórum 

europeu de entidades reguladoras do jogo, usualmente conhecido 
por GREF: http://www.gref.net/.

http://www.gref.net/


ANEXO 

ao parecer do Comité Económico e Social Europeu 

Os excertos seguintes foram suprimidos na sequência de propostas de alteração adoptadas pela Assembleia em plenária, 
tendo recolhido, contudo, pelo menos um quarto dos sufrágios expressos (Artigo 54 o , n. o 4 do Regimento). 

a) Ponto 4.11 

«O CESE convida a Comissão a realizar uma avaliação das condições e dos requisitos impostos nos licenciamentos e controlos 
nacionais levados a cabo em vários Estados-Membros, com o objectivo de desenvolver um quadro comum de condições que, caso 
exista, não necessitará de ser recriado cada vez que um titular de uma licença emitida num país da UE se candidate ao 
licenciamento noutro Estado-Membro, ao mesmo tempo que assegura a protecção dos objectivos de interesse público, conforme 
exposto no ponto 2 supra.» 

Resultado da votação 

Votos a favor: 73 
Votos contra: 46 
Abstenções: 18
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