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Spillemyndigheders hensigtserklæring om deres bekymringer vedrø-

rende de uklare linjer mellem gambling og gaming 
 

De enkelte myndigheder er forpligtede til at leve op til vores respektive målsætninger for 

forbrugerbeskyttelse, forebyggelse af spilafhængighed og at sikre mindreåriges sikkerhed i henhold til 

politikkerne på området. Samtidig med at hver myndighed har forskellige opgaver og magtbeføjelser inden for 

egne nationale rammer, deler vi en række fælles principper, som indbefatter behovet for at regulere 

spilområdet for at sikre høje standarder for integritet, retfærdighed og forbrugerbeskyttelse særligt hvad angår 

børn. 

Set i lyset af vores fælles principper er vi i stigende grad bekymrende over de risici, som udgøres af de 

uklare linjer mellem pengespil og andre former for digital underholdning såsom computerspil (gaming). 

Bekymringer på dette område har vist sig gennem kontroverser vedrørende skinbetting, lootboxes, spil på 

sociale medier og brug af elementer fra pengespil i spil til børn. 

Myndighederne finder at de mange produkter og tjenester indeholder lignende kendetegn som 

dem, der ledte vores respektive lovgivninger og myndigheder til at regulere af onlinespil om penge. 

Vi forpligter os i dag til at samarbejde om at grundigt analysere kendetegnene ved gaming og socialt 

spil. Denne fælles handling vil gøre det muligt at indgå i en dialog med industrien bag gaming og sociale spil 

på et informereret grundlag for at sikre passende og effektiv implementering af vores nationale love og 

reguleringer. Hver spillemyndighed vil selvfølgelig forbeholde sig retten til at bruge håndhævelsesværktøjer, 

som er til rådighed inden for de nationale rammer. Vi vil også indgå i et tæt samarbejde med vores 

forbrugerbeskyttelsesmyndigheder. 

Vi forudser at de virksomheder, hvis platforme eller spil vækker bekymring, vil have en interesse i at 

engagere sig i samarbejdet med myndighederne med henblik på at udvikle mulige løsninger. 

Denne fælles handling af spillemyndighederne vil øge forældres og forbrugeres opmærksomhed 

omkring overgangene fra spil for underholdningens skyld til spil, der tilbyder muligheden for spil om penge. 

Vi forventer at denne hensigtserklæring vil føre til en konstruktiv dialog mellem spillemyndigheder og 

ansvarlige spiludviklere. 

Denne hensigtserklæring, som reflekterer de underskrivende landes fælles bekymringer, blev 

diskuteret på GREF’s årlige møde i 2018. 
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