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ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ O-1/06
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Arlene McCarthy, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας τ
ων Καταναλωτών
προς την Επιτροπή

Θέμα: Τυχερά παιχνίδια και αθλητικά στοιχήματα στην εσωτερική αγορά

Η επιτροπή IMCO επιδοκιμάζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τής 4ης Απριλίου 2006 
να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά 7 κρατών μελών (Δανίας, Φινλανδίας, Γερμανίας, Ου
γγαρίας, Ιταλίας, Ολλανδίας και Σουηδίας) σχετικά με περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις αγορ
ές των κρατών αυτών στα αθλητικά στοιχήματα και οι οποίοι είναι ασύμβατοι με το άρθρο 49 τ
ής ΣΕΚ (ελεύθερη παροχή υπηρεσιών).

Η επιτροπή IMCO σημειώνει επίσης ότι η ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που δη
μοσιεύτηκε στις 30 Μαΐου 2006, ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
χειρίζεται τη διαδικασία επί παραβάσει για τα τυχερά παιχνίδια και υπογραμμίζει το γεγονός ότι
η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να καθυστερεί με τον χειρισμό καταγγελίας επί παραβάσει επικαλού
μενη την αδυναμία επίτευξης πολιτικής συναίνεσης ως προς τον τρόπο χειρισμού το θέματος. 

Ποια είναι η πρόοδος που σημειώθηκε στις διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν στ1.
ις 4 Απριλίου 2006 και ποια είναι τα επόμενα μέτρα που σχεδιάζει να λάβει η Επιτροπή;

Πώς σκοπεύει να δράσει η Επιτροπή, μετά την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολα2.
βητή, όσον αφορά τον τρόπο χειρισμού των καταγγελιών  που σχετίζονται με αυτά καθώ
ς και με άλλα στοιχήματα;

Με αφορμή την απόφαση της υπόθεσης Gambelli (C-243/01), σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επ3.
ιτροπή να περιορίσει την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει μόνο στον τομέα των αθλητ
ικών στοιχημάτων ή διαβλέπει τη λήψη περαιτέρω δράσης και σε άλλους τομείς στοιχημ
άτων όπου εντοπίζονται πρακτικές διακρίσεων, όπως είναι η πρόσφατα χορηγηθείσα άδε
ια ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού στο κρατικό μονοπωλιακό Holland Casino ή την άρ
νηση των ολλανδικών αρχών να χορηγήσουν άδεια λειτουργίας καζίνου σε τρίτον; Εάν α
ληθεύει κάτι τέτοιο, τι πρόκειται να πράξει η Επιτροπή και πότε; Ποιος θα είναι ο λόγος
σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν αναλάβει δράση;
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