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Online Gambling-ul
revine în actualitate
Fran]a se liberalizeaz`
Dup` o deloc neglijabil` perioad` de ezit`ri [i
taton`ri la nivelul Uniunii Europene, ca [i în urma
unei rezisten]e semnificative din partea ]`rilor
membre care au introdus prohibi]ii în legisla]iile
lor interne, online gambling-ul pare s` se afle în
fa]a unui nou început. În Fran]a – recunoscut`
pentru conservatorismul ei în domeniul jocurilor
de noroc – a fost adoptat` o lege prin care, simultan, se liberalizeaz`, dar se [i reglementeaz`
gambling-ul electronic.
Într-un raport al firmei franceze de avoca]i
Nomos, se subliniaz` c`, în pofida opozi]iei
socialiste din Adunarea Na]ional`, proiectul legii
[i-a g`sit drumul spre adoptare ca efect al
presiunilor Comisiei Europene care a continuat
s` pedaleze pe promovarea principiilor liberei
circula]ii a serviciilor. În plus, Curtea de la
Luxembourg a statuat prin deciziile Gambelli [i
Placanica c` un stat membru al Uniunii nu poate,
pe de o parte, s` interzic` jocurile de noroc
pentru ra]iuni legate de protec]ia consumatorilor
[i de p`strare a ordinii publicii, iar, pe de alt`
parte, s` men]in` monopoluri în acest domeniu.
Era [i cazul Fran]ei, care, contrar deciziilor Cur]ii,
nu asigura o propor]ionalitate între prohibi]ia
jocurilor de noroc [i necesitatea ocrotirii
interesului public.
Categoriile de jocuri online permise, în prezent,
de legea francez` sunt: a) pariurile hipice, b)
pariurile sportive [i c) jocurile de cazinou, în
principal pokerul. Noua legisla]ie a abilitat o
autoritate special` – Autoritatea de Reglementare a Jocurilor Online (ARJEL) – s` asigure
supravegherea acestui domeniu, s` adopte
reglement`ri de detaliu [i s` emit` licen]e
operatorilor de servicii pentru online gambling.
Interesant` este dispozi]ia legal` care nu
îng`duie acordarea de licen]e acelor operatori
al c`ror sediu se g`se[te în state [i teritorii din
categoria paradisurilor fiscale.

[i dezvoltarea sectorului de jocuri online. Modul
de ocrotire a minorilor este legat, în principal, de
restric]iile impuse în materia publicit`]ii din acestor
sector. Sunt vizate toate mediile purt`toare de
astfel de reclame publicitare orientate spre minori.
În plus, legea accentueaz` necesitatea de a se
preveni implicarea excesiv` [i patologic` în jocurile
online, laolalt` cu plasarea de bannere pe site-uri,
con]inând avertismentul c` minorilor li se interzice
participarea în orice forme de gambling. Evident,
f`r` s` reprezinte o noutate, reglementarea nu
reu[e[te s` stabileasc` un mecanism eficace, cu
ajutorul c`ruia s` se asigure verificarea vârstei
persoanelor care r`spund la ofertele distribuite de
furnizorii jocurilor electronice. Faptul c`
participantul trebuie s` introduc` pe site date de
identificare, apte s`-i permit` operatorului
determinarea vârstei, nu se constituie într-o
garan]ie a faptului c` minorii – la fel ca [i în alte
zone online periculoase pentru ei – nu vor putea
accesa niciodat` platforme online de poker sau
pariuri sportive.
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Combaterea dependen]ei
Legea nu se concentreaz` doar asupra mecanismelor clasice de reglementare a domeniului. Un
scop aparte al noului act normativ îl reprezint`
efortul de combatere a pasiunii pentru jocuri de
noroc, precum [i a jocurilor oferite minorilor. În
leg`tur` cu acest obiectiv, a fost instituit` o comisie
consultativ` în a c`rei competen]` se reg`sesc
atribu]ii precum: elaborarea de studii privitoare la
dependen]a de jocuri, evaluarea [i aprobarea
planurilor de ac]iune create de furnizori pentru
contracararea acestei depeden]e, formularea de
opinii cu privire la reglementarea monopolurilor

Din raportul avoca]ilor francezi reiese c` legea va
parcurge etapa de contestare la Consiliul
Constitu]ional, în ceea ce înseamn` dezbaterea
constitu]ionalit`]ii liberaliz`rii acestui domeniu,
f`r` a se oferi îns` am`nunte asupra temeiurilor
invocate. Aspectele juridice incidente pot fi,
desigur, discutate din perspectiva ambelor
abord`ri – liberalizare versus prohibi]ie -, dar [i a
noii orient`ri denumite „liberalizare controlat`”,
ceea ce, probabil, constituie mai mult decât suma
sau o combina]ie eclectic` a celor dou` extreme.
Interesant va fi de urm`rit dac` [i în ce mod alte
state membre ale Uniunii Europene vor replica
modelul francez în propria lor legisla]ie, inclusiv
din unghiul de vedere al unor probleme de
constitu]ionalitate [i de adecvare la jurispruden]a
Cur]ii Europene de Justi]ie în aceast` materie.
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