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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0959/2004 af Roberta Jacchia, italiensk statsborger, og 146 
medunderskrivere, om indsigelse mod den italienske lovgivning, administrative 
praksis og retspraksis for væddemål i forbindelse med sportsbegivenheder

1. Sammendrag

Andrageren, en advokat, der repræsenterer to slags aktører (agenter og medarbejdere ved 
bookmakervirksomheden Stanley, der driver virksomhed i Det Europæiske Fællesskab), som 
tilbyder sportsvæddemålstjenester, påstår, at Italien har overtrådt fællesskabets lovgivning 
angående etableringsfrihed og den frie udveksling af tjenesteydelser. Han fastholder navnlig, 
at den italienske lovgivning om væddemål i forbindelse med sportsbegivenheder, uanset 
bestemmelser angående det indre marked, favoriserer officielt godkendte bookmakere ved at 
begrænse mængden af udenlandske konkurrenter og derved krænke disses rettigheder som 
EU-borgere. De vedtagne sanktioner omfatter lukning af virksomheder af hensyn til den 
offentlige orden, risiko for straffesager og indefrysning af aktiver tilhørende ejere af såkaldte 
datatransmissionscentre (ca. 230 uafhængige bureauer, som Stanley hovedsageligt online 
benytter sig af til at opbygge et italiensk kundegrundlag). Andrageren hævder, at en dom fra 
den italienske højesteret i maj 2004 modsiger Den Europæiske Domstols retspraksis (i 
Gabrielle-sagen - C-243/01), som anerkender, at de rettigheder, der henvises til i artikel 43 og 
49 i traktaten, gælder for bookmakere i fællesskabet som f.eks. Stanley (som i sagen for 
udenlandske sprogassistenter - bemærkning fra sekretariatet). Dette har ført til endnu flere 
sanktioner. Under alle omstændigheder hævder andrageren, at den deraf følgende lovgivning, 
administrative praksis og retspraksis ikke alene er uforholdsmæssig i forhold til de 
målsætninger om offentlig hensyn, som efterstræbes, men også at der er tale om 
forskelsbehandling på grund af nationalitet, hvilket er en overtrædelse af artikel 12 i traktaten. 
Andrageren ønsker derfor, at Europa-Parlamentet griber ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. april 2005). 
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Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. februar 2006.

"Kommissionen har modtaget adskillige klager angående de italienske begrænsninger på 
sportsvæddemålstjenester og er bekendt med de problemer, som andrageren henviser til. 

Hvad angår de sportsvæddemålstjenester, som andrageren henviser til, bemærker 
Kommissionen, at den italienske lovgivning, administrative praksis og retspraksis har 
begrænset både den grænseoverskridende levering af disse tjenester1 og etableringsfriheden 
for autoriserede aktører, som er lovligt etableret i en anden medlemsstat end Italien.

Kommissionen undersøger på nuværende tidspunkt den relevante italienske lovgivning med 
henblik på at vurdere foreneligheden med fællesskabslovgivningen (navnlig artikel 43 og 49 i 
EF-traktaten). I den forbindelse tager Kommissionen højde for Domstolens2 eksisterende 
retspraksis, hvori det fastslås, at medlemsstaterne i overensstemmelse med EF-traktaten i 
nogen grad har mulighed for at begrænse den grænseoverskridende levering af visse typer 
spilletjenester. Dette kan gøres gældende, hvis begrænsningerne begrundet i tvingende almene 
hensyn er ikkediskriminerende, forudsat at disse hensyn ikke er beskyttet i medlemsstaten, 
hvor udbyderen er etableret, og at de er forholdsmæssige, dvs. ikke for omfattende og ikke 
kan erstattes af mindre strenge foranstaltninger."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. juni 2007.

"Historie

 Andragerne er agenter, partnere og ansatte ved bookmakervirksomheden Stanley, som 
tilbyder sportsvæddemålstjenester i Italien.

 En klage blev rettet til Kommissionen - navnlig angående den påståede diskriminerende 
lovgivning, som favoriserer lokalt autoriserede aktører frem for autoriserede aktører fra andre 
medlemsstater, hvilket strider mod artikel 49 i EF-traktaten.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen undersøgte klagen og besluttede herefter den 12. april 2006 at sende en 
åbningsskrivelse til de italienske myndigheder angående en eventuel overtrædelse af artikel 
49 i EF-traktaten. De italienske myndigheder svarede Kommissionen den 3. august 2006.

 I oktober 2006 sendte Kommissionen endnu en åbningsskrivelse til de italienske 
myndigheder i forlængelse af en undersøgelse af et stort antal klager angående et 
internetforbud for sportsvæddemålsarrangører (der ønsker at udbyde deres tjenester online), 
som er lovligt etableret i andre medlemsstater. De italienske myndigheder svarede med 
skrivelse af 23. februar 2007.
                                               
1 Se også Kommissionens første rapport om gennemførelse af direktiv 2000/31/EF (direktivet om elektronisk 

handel) til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (KOM (2003) 702, 
side 21).

2 Navnlig dommene af 21. oktober 1999 i sag C-67/98 (Zenatti) og af 6. november 2003 i sag C-243/01 
(Gambelli).
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 Kommissionen undersøger på nuværende tidspunkt begge svar. Der overvejes ligeledes 
flere ændringer af den italienske lovgivning med henblik på at åbne markedet.

 Ifølge Domstolens beslutning af 6. marts i Placanica-dommen C-338/04, som er bekendt 
af andragerne, er de strafferetlig sanktioner for indsamling af væddemål ved formidlere, som 
handler på vegne af udenlandske virksomheder, uforenelige med fællesskabsretten.
Kommissionen undersøger dommen og dens indvirkning på de nuværende undersøgelser.
Kommissionen vil ligeledes følge op på den italienske domstols fortolkning af dommen."

5. Kommissionens svar, modtaget den 17. juli 2008.

"Under henvisning til sin meddelelse af 1. juni 2007 ønsker Kommissionen at formulere 
følgende yderligere kommentarer om andragendet.

I løbet af den sidste halvdel af 2007 drøftede de italienske myndigheder mulige løsninger af 
overtrædelsessagen med Kommissionen. Kommissionen forholder sig positivt til disse 
forslag. Det italienske parlament vedtog som det første skridt en ny lovgivning i slutningen af 
2007, som gør det muligt for den italienske regering at vedtage et nyt dekret med det formål at 
lovgive om onlinevæddemålsaktiviteter. Derefter blev Kommissionen den 28. december 2007 
officielt underrettet om dette dekretudkast i henhold til direktiv 98/341. Kommissionen 
svarede i april 2008 og fremlagde sine bemærkninger, hvorefter der blev afholdt yderligere 
møder med de italienske myndigheder for at præcisere aspekterne i forslagene. 
Kommissionen afventer endnu et udkast af det italienske dekret.

Kommissionens tjenestegrene vil fortsat holde andragerne fuldt underrettet om udviklingen i 
denne overtrædelsesprocedure, senest ved et møde den 5. juni."

6. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"(Bekræftelse af Kommissionens udtalelse i Udvalget for Andragender den 17. juli 2008).

Efter at have undersøgt klagen besluttede Kommissionen den 12. april 2006 at sende en 
åbningsskrivelse til de italienske myndigheder angående en eventuel overtrædelse af artikel 
49 i EF-traktaten. De italienske myndigheder svarede Kommissionen den 3. august 2006.

I oktober 2006 sendte Kommissionen endnu en åbningsskrivelse til de italienske myndigheder 
i forlængelse af en undersøgelse af et stort antal klager angående et internetforbud for 
sportsvæddemålsarrangører (der ønsker at udbyde deres tjenester online), som er lovligt 
etableret i andre medlemsstater. De italienske myndigheder svarede med skrivelse af 23. 
februar 2007.

I løbet af den sidste halvdel af 2007 drøftede de italienske myndigheder mulige løsninger af 
overtrædelsessagen med Kommissionen. Kommissionen forholder sig positivt til disse 
forslag. Det italienske parlament vedtog som det første skridt en ny lovgivning i slutningen af 
2007, som gør det muligt for den italienske regering at vedtage et nyt dekret med det formål at 
lovgive om onlinevæddemålsaktiviteter. Derefter blev Kommissionen den 28. december 2007 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn 

til tekniske standarder og forskrifter (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37-48).
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officielt underrettet om dette dekretudkast i henhold til direktiv 98/341. Kommissionen 
svarede i april 2008 og fremlagde sine bemærkninger, hvorefter der blev afholdt yderligere 
møder med de italienske myndigheder for at præcisere aspekterne i forslagene. Der er planlagt 
yderligere møder med de italienske myndigheder for at præcisere aspekterne i deres forslag, 
før dekretet vedtages endeligt, hvilket det forventes at blive til efteråret. Kommissionen er 
positiv over for disse drøftelser og håber at finde en løsning på sagen til efteråret."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn 

til tekniske standarder og forskrifter (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37-48).


