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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 959/2004, внесена от Roberta Jacchia, с италианско 
гражданство, подкрепена от 146 подписа, срещу италианското 
законодателство, административна и съдебна практика във връзка със 
залаганията върху резултатите от спортни състезания

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, адвокат, представляващ две категории оператори 
(посредници и служители на букмейкърска фирма „Stanley“, осъществяваща дейност в 
Европейската общност), които предоставят възможности за залагания върху 
резултатите от спортни състезания, твърди, че Италия нарушава законодателството на 
Общността в областта на свободата на установяване и свободата на предоставяне на 
трансгранични услуги. Тя твърди по-специално, че въпреки споразуменията в рамките 
на вътрешния пазар, италианското законодателство във връзка със залаганията върху 
резултатите от спортни състезания е пристрастно в полза на официално признати 
букмейкъри и строго ограничава полето на действие на чуждестранните конкуренти, 
като по този начин нарушава техните права на европейски граждани. Възприетите 
наказателни мерки включват закриването на стопански предприятия по причини, 
свързани с обществения ред, възможността за откриване на наказателно производство и 
замразяване на активите на собственици на „центрове за предаване на данни“ 
(приблизително 230 независими агенции, използвани от „Stanley“, обикновено по 
интернет, за изграждане на италианска клиентела). Вносителката на петицията твърди, 
че решението на италианския Върховен съд от май 2004 г. противоречи на установената 
от Съда на Европейските общности съдебна практика (по делото Gabrielle - C-243/01), в 
която се признава, че правата, предвидени в членове 43 и 49 от Договора, се отнасят до 
букмейкъри от Общността като „Stanley“ (както и в случая на лекторите по чужд език –
бележка на секретариата). То доведе до още по-репресивни мерки. Във всеки случай 
законодателството, административната и съдебна практика в тази област според 



PE370.032/REV.IIIv01-00 2/4 CM\742551EN.doc

BG

вносителката на петицията са не само несъразмерни с целите на обществения ред, 
които се преследват, но представляват и дискриминация въз основа на националност, 
като по този начин се нарушава член 12 от Договора. В тази връзка вносителката на 
петицията се обръща за съдействие към Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 април 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор на Комисията, получен на 3 февруари 2006 г.

Комисията е получила няколко жалби, свързани с ограниченията върху услугите в 
областта на залаганията върху резултатите от спортни състезания в Италия, и на нея са 
й известни проблемите, които вносителката на петицията посочва.

Що се отнася до услугите в областта на залаганията върху резултатите от спортни 
състезания, които вносителката на петицията споменава, Комисията отбелязва, че 
италианското законодателство, административна и съдебна практика имат ограничаващ 
ефект върху трансграничното предоставяне на такива услуги1 и свободата на 
установяване за лицензирани стопански субекти, законно установени на територията на 
държава-членка, различна от Италия.

Понастоящем Комисията проверя въпросното италианско законодателство, за да 
направи оценка на неговото съответствие с правото на ЕО (по-специално членове 43 и 
49 от Договора за ЕО). Тя надлежно ще отчете съществуващата юриспруденция на 
Съда на Европейските общности2, която сочи, че до известна степен ограниченията на 
държавите-членки на трансграничното предоставяне на определени форми на услуги, 
свързани с хазартни игри, са съвместими с Договора за ЕО. Това е така, когато тези 
ограничения са недискриминационни, обосновани от наложителни причини, свързани с 
обществения интерес (доколкото съответният интерес не е защитен в държавата-
членка, в която е установен доставчикът), пропорционални, т.е. не са прекалени и не 
могат да се заменят с по-малко ограничителни мерки.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 1 юни 2007 г.

Предистория

 Вносителите на петицията са посредници, партньори и служители на букмейкърска 
фирма „Stanley“ и предлагат в Италия услуги в областта на залаганията върху 
резултатите от спортни състезания;

                                               
1 Вж. също първия доклад от Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския 

икономически и социален комитет относно прилагането на Директива 2000/31/ЕО (Директива за 
електронната търговия) (COM (2003) 702 окончателен, стр. 21)

2 По-конкретно решенията от 21 октомври 1999 г. по дело C-67/98 (Zenatti) и от 6 ноември 2003 г. по 
дело C-243/01 (Gambelli),
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 В Европейската комисия е заведена жалба – по-специално относно твърдение за 
дискриминационно законодателство, което облагодетелства лицензираните на местно 
равнище стопански субекти пред лицензирани стопански субекти от други държави-
членки в разрез с член 49 от Договора за ЕО.

Забележки на Комисията

След като проучи тази жалба, Комисията е взела решение на 12 април 2006 г. да 
изпрати на италианските органи официално уведомително писмо относно евентуално 
нарушение на член 49 от Договора за ЕО. Италианските органи са изпратили отговор на 
Комисията на 3 август 2006 г.;

 През октомври 2006 г. Комисията е изпратила на италианските органи отделно 
допълнително официално уведомително писмо след разследване на голям брой жалби 
относно интернет забрана, наложена на операторите на залагания върху резултатите от 
спортни състезания, законно установени в други държави-членки (желаещи да 
предлагат услугите си онлайн). Италианските органи са отговорили с писмо от 23 
февруари 2007 г.

 В момента Комисията проучва и двата отговора. Разглеждат се и редица промени в 
италианското законодателство, които имат за цел да отварят пазара;

 Решението на Съда на Европейските общности от 6 март по делото Placanica C-
338/04, известно на вносителите на петицията, гласи, че наказателните санкции за 
събиране на залози чрез посредници, действащи от името на чужди дружества, 
противоречат на общностното право. Комисията проучва решението и неговото 
въздействие върху настоящите разследвания. Тълкуването на решението на 
италианските съдилища също ще бъде проследено.

5. Отговор на Комисията, получен на 17 юли 2008 г.
В допълнение към писмото си от 1 юни 2007 г. Комисията би желала да формулира 
следните допълнителни забележки по петицията.

През втората половина на 2007 г .  италианските органи започват обсъждания с 
Комисията с оглед на разрешаване на случая на нарушение. Комисията смята тези 
обсъждания за положителни. Първо, италианският парламент е приел нов закон в края 
на 2007 г., който дава възможност на правителството да приеме ново постановление, 
което има за цел регулирането на онлайн залагания. Второ, на 28 декември 2007 г. 
Комисията е била официално уведомена за проект на постановление съгласно 
Директива 98/341. Комисията е изпратила своите съображения през април 2008 г. и е 
провела допълнителни срещи с италианските органи за изясняване на аспекти от 
техните предложения. Комисията очаква допълнителен проект на италианското 
постановление.
                                               
1 Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на 
процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (ОВ L 
204, 21.7.1998 г., стр. 37–48)
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Службите на Комисията продължават да информират жалбоподателите за развитието 
на процедурата за нарушение, последно по време на срещата с тях, проведена на 5 юни.

6. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

(Потвърждение на изявление, направено от Комисията по време на заседанието на 
комисията по петиции на 17 юли 2008 г.)

След като е проучила тази жалба, Комисията е взела решение на 12 април 2006 г. да 
изпрати на италианските органи официално уведомително писмо относно евентуално 
нарушение на член 49 от Договора за ЕО. Италианските органи са изпратили отговор на 
Комисията на 3 август 2006 г.;

През октомври 2006 г. Комисията е изпратила на италианските органи допълнително 
отделно официално уведомително писмо след разследване на голям брой жалби 
относно интернет забрана, наложена на операторите на залагания върху резултатите от 
спортни състезания (желаещи да предлагат услугите си онлайн), законно установени в 
други държави-членки. Италианските органи са отговорили с писмо от 23 февруари 
2007 г.

През втората половина на 2007 г .  италианските органи започват обсъждания с 
Комисията с оглед разрешаване на случая на нарушение. Комисията смята тези 
обсъждания за положителни. Първо, италианският парламент приема нов закон в края 
на 2007 г., който дава възможност на правителството да приеме ново постановление, 
което има за цел регулирането на онлайн залагания. Второ, на 28 декември 2007 г. 
Комисията е била официално уведомена за проект на постановление съгласно 
Директива 98/341. Комисията е изпратила своите съображения през април 2008 г., а 
италианските органи са отговорили с разяснения на 7 юли 2008 г. Допълнителни срещи 
с италианските органи за изясняване на аспекти от техните предложения са планирани 
преди окончателното приемане на тяхното постановление, което се очаква през есента. 
Комисията е настроена позитивно по отношение на тези дискусии и се надява случаят 
да бъде разрешен през есента.

                                               
1 Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на 
процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (ОВ L 
204, 21.7.1998 г., стр. 37–48)


