
CM\742551EL.doc PE370.032/REV.III

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

26.09.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 959/2004, του Roberto Jacchia, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 146 υπογραφές, σχετικά με την ιταλική νομοθεσία, τις 
διοικητικές πρακτικές και τη νομολογία όσον αφορά τα στοιχήματα για τους 
αθλητικούς αγώνες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, δικηγόρος, ενεργών για λογαριασμό δύο κατηγοριών φορέων στον τομέα των 
αθλητικών στοιχημάτων (που δρουν αντίστοιχα σαν διαμεσολαβητές ή υπάλληλοι της 
εταιρείας στοιχημάτων Stanley που δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα), η οποία 
παρέχει υπηρεσίες στοιχημάτων σε αθλητικές διοργανώσεις, καταγγέλλει μια παραβίαση του 
κοινοτικού δικαίου στον τομέα της ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών 
διασυνοριακού χαρακτήρα, εκ μέρους της Ιταλίας. Τονίζει ότι η ιταλική νομοθεσία 
ειδικότερα, στον τομέα των αθλητικών στοιχημάτων, μεροληπτεί, παρά τις ρυθμίσεις της 
ενιαίας αγοράς, υπέρ των επίσημα αναγνωρισμένων γραφείων στοιχημάτων, περιορίζοντας 
υπερβολικά το πεδίο δραστηριοποίησης των αλλοδαπών ανταγωνιστών, πράγμα που θίγει τα 
δικαιώματά τους ως ευρωπαίων πολιτών. Μεταξύ των κυρώσεων που έχουν εφαρμοσθεί, 
αναφέρονται το κλείσιμο επιχειρήσεων για λόγους δημόσιας τάξης, η πιθανότητα δικαστικών 
διαδικασιών και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των ιδιοκτητών «κέντρων διαβίβασης 
δεδομένων»(περίπου 230 ανεξάρτητα γραφεία που χρησιμοποιεί η εταιρεία Stanley, γενικά 
μέσω Διαδικτύου, για τη δημιουργία ιταλικής πελατείας). Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, τον 
Μάιο του 2004, απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου παρέβλεψε τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση Gabrielle - C-243/01) που αναγνώρισε στα κοινοτικά
γραφεία στοιχημάτων, όπως η Stanley, τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 43 και 49 
της Συνθήκης ΕΚ (σε αναλογία με την απόφαση για τους δασκάλους ξένων γλωσσών, 
σημείωμα της γραμματείας). Τούτο οδήγησε σε ακόμη πιο περιοριστικά μέτρα. Εν πάση 
περιπτώσει, το σύνολο των διοικητικών, νομοθετικών και νομικών μέτρων, εκτός του ότι δεν 
είναι ανάλογα με τους στόχους της τήρησης της δημόσιας τάξης, αποτελούν, κατά τον 
αναφέροντα, διάκριση λόγω ιθαγένειας, κατά παράβαση του άρθρου 12 της Συνθήκης. 
Συνεπώς, ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του ΕΚ.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Απριλίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

H Επιτροπή έχει λάβει αρκετές καταγγελίες σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλει η 
Ιταλία στις υπηρεσίες αθλητικών στοιχημάτων και γνωρίζει τα προβλήματα τα οποία 
περιγράφει ο αναφέρων.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες αθλητικών στοιχημάτων, τις οποίες μνημονεύει ο αναφέρων, η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι η νομοθεσία, η διοικητική πρακτική και η νομολογία της Ιταλίας 
έχουν περιοριστικό αποτέλεσμα τόσο στη διασυνοριακή παροχή των εν λόγω υπηρεσιών1 όσο 
και στην ελευθερία εγκατάστασης εγκεκριμένων επιχειρήσεων που είναι νομίμως 
εγκατεστημένες στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους εκτός της Ιταλίας.

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την εν λόγω ιταλική νομοθεσία προκειμένου να 
αξιολογήσει κατά πόσον συνάδει με το δίκαιο της ΕΚ (και ιδίως με τα άρθρα 43 και 49 της 
Συνθήκης ΕΚ). Στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής θα λάβει δεόντως υπόψη την υπάρχουσα 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου2, η οποία έχει ορίσει ότι, σε κάποιο βαθμό, οι 
περιορισμοί που θέτουν τα κράτη μέλη στη διασυνοριακή παροχή ορισμένων μορφών 
υπηρεσιών στοιχημάτων είναι συμβατοί με τη Συνθήκη ΕΚ. Αυτό ισχύει εφόσον οι 
περιορισμοί αυτοί δεν εισάγουν διακρίσεις, αιτιολογούνται από επιτακτικούς λόγους που 
αφορούν το δημόσιο συμφέρον και στο μέτρο κατά το οποίο το συμφέρον αυτό δεν 
προστατεύεται στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας που παρέχει την 
υπηρεσία, είναι αναλογικοί, δηλαδή δεν είναι υπερβολικοί και δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν από λιγότερο αυστηρά μέτρα.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Ιουνίου 2007.

Ιστορικό

 Οι αναφέροντες είναι διαμεσολαβητές, συνέταιροι και υπάλληλοι της εταιρείας
στοιχημάτων Stanley και προσφέρουν υπηρεσίες αθλητικών στοιχημάτων στην Ιταλία.

 Έχει υποβληθεί καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ειδικότερα όσον αφορά την
υποτιθέμενη νομοθεσία που εισάγει διακρίσεις ευνοώντας τοπικούς εγκεκριμένους φορείς εις
βάρος εγκεκριμένων φορέων από άλλα κράτη μέλη, κατά παράβαση του άρθρου 49 της 
Συνθήκης ΕΚ.

                                               
1 Βλ. επίσης την πρώτη έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/31/EΚ (οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο) (COM (2003) 702 τελικό, σελίδα 21)

2 Συγκεκριμένα τις αποφάσεις της 21ης Οκτωβρίου 1999 στην υπόθεση C-67/98 (Zenatti) και της 6ης 
Νοεμβρίου 2003 στην υπόθεση C-243/01 (Gambelli).
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Τα σχόλια της Επιτροπής

Η Επιτροπή, έχοντας διερευνήσει την εν λόγω καταγγελία, αποφάσισε στις 12 Απριλίου 2006 
να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στις ιταλικές αρχές σχετικά με πιθανή παραβίαση
του άρθρου 49 της Συνθήκης ΕΚ. Οι ιταλικές αρχές απάντησαν στην Επιτροπή στις 3 
Αυγούστου 2006.

 Τον Οκτώβριο του 2006, η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική 
επιστολή στις ιταλικές αρχές κατόπιν διερεύνησης ενός μεγάλου αριθμού καταγγελιών που 
αφορούσαν τη διαδικτυακή απαγόρευση που επιβλήθηκε σε φορείς αθλητικών στοιχημάτων
(που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά) νόμιμα εγκατεστημένους σε
άλλα κράτη μέλη. Οι ιταλικές αρχές απάντησαν με επιστολή της 23ης Φεβρουαρίου 2007.

 Η Επιτροπή αυτή τη στιγμή εξετάζει τις δύο απαντήσεις. Λαμβάνονται επίσης υπόψη
ορισμένες αλλαγές στην ιταλική νομοθεσία που υποτίθεται ότι ανοίγουν την αγορά.

 Η απόφαση του ΔΕΚ της 6ης Μαρτίου για την υπόθεση Placanica C-338/04, γνωστή
στους αναφέροντες, έκρινε ότι οι ποινικές κυρώσεις για τη συλλογή στοιχημάτων από
διαμεσολαβητές που δρουν εξ ονόματος ξένων εταιρειών αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο. Η
Επιτροπή μελετά την απόφαση και τον αντίκτυπό της στις παρούσες έρευνες. Θα
παρακολουθήσει επίσης την ερμηνεία της απόφασης από τα ιταλικά δικαστήρια.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

Σε συνέχεια της απάντησής της τής 1ης Ιουνίου 2007, η Επιτροπή θα ήθελε να διατυπώσει τα
εξής συμπληρωματικά σχόλια για την αναφορά.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007, οι ιταλικές αρχές πραγματοποίησαν συζητήσεις με την
Επιτροπή με σκοπό την επίλυση της υπόθεσης παραβίασης. Η Επιτροπή κρίνει αυτές τις
συζητήσεις θετικές. Καταρχάς, το ιταλικό κοινοβούλιο υιοθέτησε νέα νομοθεσία στα τέλη
του 2007, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να υιοθετήσει ένα νέο διάταγμα που έχει ως στόχο
τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων στοιχημάτων μέσω Διαδικτύου. Κατά δεύτερον, το σχέδιο
διατάγματος κοινοποιήθηκε επίσημα στην Επιτροπή στις 28 Δεκεμβρίου 2007, δυνάμει της
οδηγίας 98/341. Η Επιτροπή απάντησε με παρατηρήσεις τον Απρίλιο του 2008 και
πραγματοποίησε περαιτέρω συναντήσεις με τις ιταλικές αρχές προκειμένου να 
διευκρινιστούν πτυχές των προτάσεών τους. Η Επιτροπή αναμένει περαιτέρω σχέδιο του
ιταλικού διατάγματος.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνεχίζουν να τηρούν πλήρως ενήμερους τους καταγγέλλοντες
για τις εξελίξεις στη διαδικασία επί παραβάσει, με πλέον πρόσφατη τη συνάντηση μαζί τους
στις 5 Ιουνίου.

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

                                               
1 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την 
καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών (ΕΕ L 204 της 
21.7.1998, σελ. 37–48).



PE370.032/REV.III 4/4 CM\742551EL.doc

EL

(Επιβεβαίωση της δήλωσης στην οποία προέβη η Επιτροπή ενώπιον της Επιτροπής
Αναφορών στις 17 Ιουλίου 2008)

Η Επιτροπή, έχοντας ερευνήσει την παρούσα καταγγελία, αποφάσισε στις 12 Απριλίου 2006 
να απευθύνει προειδοποιητική επιστολή στις ιταλικές αρχές σχετικά με πιθανή παραβίαση 
του άρθρου 49 της Συνθήκης ΕΚ. Οι ιταλικές αρχές απάντησαν στην Επιτροπή στις 3 
Αυγούστου 2006.

Τον Οκτώβριο του 2006 η Επιτροπή απηύθυνε επιπλέον νέα προειδοποιητική επιστολή στις
ιταλικές αρχές ύστερα από έρευνα μεγάλου αριθμού καταγγελιών που αφορούσαν την
απαγόρευση της χρήσης του Διαδικτύου που επιβλήθηκε σε διοργανωτές αθλητικών 
στοιχημάτων (που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά) νομίμως
εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Οι ιταλικές αρχές απάντησαν με επιστολή που 
απηύθυναν στις 23 Φεβρουαρίου 2007.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007 οι ιταλικές αρχές άρχισαν συνομιλίες με την Επιτροπή με
σκοπό να επιλυθεί το ζήτημα της προσφυγής επί παραβάσει. Η Επιτροπή θεωρεί θετικές
αυτές τις συνομιλίες. Πρώτον, το ιταλικό κοινοβούλιο στα τέλη του 2007 θέσπισε νέα
νομοθετική ρύθμιση, η οποία διευκολύνει την κυβέρνηση να εκδώσει νέο διάταγμα που θα
ρυθμίζει τις διαδικτυακές δραστηριότητες σχετικά με τα αθλητικά στοιχήματα. Δεύτερον, το
σχέδιο διατάγματος κοινοποιήθηκε επίσημα στην Επιτροπή στις 28 Δεκεμβρίου 2007,
σύμφωνα με την οδηγία 98/341. Η Επιτροπή απάντησε διαβιβάζοντας παρατηρήσεις τον
Απρίλιο του 2008 και οι ιταλικές αρχές απάντησαν με διευκρινίσεις στις 7 Ιουλίου 2008. 
Πριν από την τελική έγκριση του διατάγματος, που αναμένεται το φθινόπωρο,
προγραμματίζονται περαιτέρω συναντήσεις με τις ιταλικές αρχές προκειμένου να 
διευκρινιστούν ορισμένες πτυχές των προτάσεών τους. Η Επιτροπή αντιμετωπίζει θετικά
αυτές τις συνομιλίες και ελπίζει σε λύση μέσα στο φθινόπωρο. 

                                               
1 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση 

μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, 
σελ. 37–48)


