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Asia: Vetoomus nro 0959/2004, Roberta Jacchia, Italian kansalainen, ja 
146 allekirjoittanutta, urheilukilpailuissa tapahtuvaa vedonlyöntiä koskevaa 
Italian lainsäädäntöä sekä hallinto- ja oikeuskäytäntöä vastaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on asianajaja, joka toimii kahteen urheilukilpailuissa tapahtuvaa 
vedonlyöntiä järjestävään ryhmään kuuluvien toimijoiden puolesta (Euroopan yhteisön 
alueella toimivan Stanley-nimisen vedonlyöntitoimiston asiamiehet ja työntekijät). 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että Italia on rikkonut yhteisön lainsäädäntöä, joka koskee 
sijoittautumisvapautta ja vapautta tarjota rajatylittäviä palveluja. Erityisesti hän katsoo, että 
sisämarkkinoita koskevista järjestelyistä huolimatta urheilukilpailuissa tapahtuvaa 
vedonlyöntiä koskeva Italian lainsäädäntö on puolueellinen ja suosii virallisesti hyväksyttyjä 
vedonvälittäjiä. Se rajoittaa huomattavasti ulkomaisten kilpailijoiden toimintaa ja loukkaa 
siten heidän oikeuksiaan EU:n kansalaisina. Rangaistustoimenpiteisiin kuuluvat muun muassa 
yritysten toiminnan lopettaminen yleiseen järjestykseen vedoten, mahdollisuus 
rikosoikeudellisiin seuraamuksiin ja mahdollisuus jäädyttää "tiedonsiirtokeskusten" 
omistajien varat (Stanleyn yleensä Internetin kautta käyttämät noin 230 riippumatonta 
toimistoa, joiden avulla rakennetaan Italian asiakaskuntaa). Vetoomuksen esittäjä väittää, että 
toukokuussa 2004 Italian korkeimman oikeuden antama tuomio oli ristiriidassa Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön kanssa (asia C-243/01, Gambelli). 
Siinä todettiin, että perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklan oikeudet koskivat yhteisössä 
toimivia vedonvälittäjiä, kuten Stanleytä (kuten myös vieraskielisiä avustajia – sihteeristön 
huomautus). Tämä aiheutti vielä lisää rangaistustoimenpiteitä. Joka tapauksessa seurauksena 
ollut lainsäädäntö, hallinnollinen käytäntö ja oikeuskäytäntö ovat vetoomuksen esittäjän 
mukaan sekä kohtuuttomia yleisen järjestyksen tavoitteiden kannalta että syrjiviä 
kansalaisuuden perusteella, ja rikkovat siten perustamissopimuksen 12 artiklaa. Vetoomuksen 
esittäjä pyytää siksi Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin.
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2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. huhtikuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 3. helmikuuta 2006

Komissio on saanut useita valituksia, jotka liittyvät Italian urheilukilpailuissa tapahtuvaa 
vedonlyöntiä koskeville palveluille asettamiin rajoituksiin, ja on tietoinen vetoomuksen 
esittäjän kertomista ongelmista. 

Vetoomuksen esittäjä viittaa urheilukilpailuissa tapahtuvaa vedonlyöntiä koskeviin 
palveluihin. Tämän osalta komissio panee merkille, että Italian lainsäädännöllä, sen 
hallinnollisella käytännöllä ja oikeuskäytännöllä on rajoittava vaikutus sekä kyseisten 
palvelujen rajatylittävälle tarjoamiselle1 että muun jäsenvaltion kuin Italian alueelle laillisesti 
sijoittautuneiden lisensioitujen toimijoiden sijoittautumisvapaudelle. 

Komissio tutkii parhaillaan kyseistä Italian lainsäädäntöä arvioidakseen, onko se EY:n 
lainsäädännön mukainen (erityisesti EY:n perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklan osalta). Se 
ottaa samalla asianmukaisesti huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen olemassa 
olevan oikeuskäytännön2, joka on osoittanut, että jäsenvaltioiden eräiden uhkapelipalvelujen 
muotojen rajatylittävälle tarjoamiselle asettamat rajoitukset ovat joissain määrin EY:n 
perustamissopimuksen mukaisia. Tämä koskee tapauksia, joissa kyseiset rajoitukset eivät ole 
syrjiviä, erittäin tärkeät yleisen edun kannalta pakottavat syyt oikeuttavat ne ja ne ovat siinä 
mielessä oikeasuhteisia, että jäsenvaltio, johon palvelun tarjoaja on sijoittautunut, ei suojele 
asiaankuuluvia etuja, eli ne eivät ole liiallisia eivätkä korvattavissa vähemmän rajoittavilla 
toimenpiteillä.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 1. kesäkuuta 2007

Tausta

● Vetoomuksen esittäjät toimivat asiamiehinä, kumppaneina ja työntekijöinä Stanley-
nimisessä vedonlyöntitoimistossa, joka tarjoaa urheilukilpailuissa tapahtuvaa 
vedonlyöntiä koskevia palveluja Italiassa.

● Euroopan komissioon tehtiin valitus, joka koski erityisesti väitettyä syrjivää 
lainsäädäntöä, joka suosii paikallisesti lisensioituja toimijoita muista jäsenvaltioista käsin 
toimivien lisensioitujen toimijoiden kustannuksella, mikä rikkoo EY:n 
perustamissopimuksen 49 artiklaa.

                                               
1 Katso myös komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: 
ensimmäinen kertomus direktiivin 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) soveltamisesta 
(KOM(2003)0702 lopullinen, s. 21).
2 Erityisesti 21. lokakuuta 1999 asiassa C-67/98 (Zenatti) annettu tuomio ja 6. marraskuuta 2003 asiassa 
C-243/01 (Gambelli) annettu tuomio.
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Komission huomiot

Kun komissio oli tutkinut kyseisen valituksen, se päätti 12. huhtikuuta 2006 lähettää Italian 
viranomaisille virallisen huomautuksen EY:n perustamissopimuksen 49 artiklan mahdollisesta 
rikkomisesta. Italian viranomaiset vastasivat komissiolle 3. elokuuta 2006.

● Lokakuussa 2006 komissio lähetti Italian viranomaisille vielä toisen erillisen virallisen 
huomautuksen. Se liittyi selvitykseen, jossa tutkittiin suurta määrää valituksia, jotka 
koskivat urheilukilpailuissa tapahtuvaa vedonlyöntiä välittäville toimijoille määrättyä 
Internetin käyttökieltoa. Kyseiset välittäjät halusivat tarjota palvelujaan verkossa ja ne 
olivat laillisesti sijoittautuneet muihin jäsenvaltioihin. Italian viranomaiset vastasivat 
23. helmikuuta 2007 päivätyllä kirjeellä.

● Komissio tutkii nyt kumpaakin vastausta. Harkinnassa on myös Italian lainsäädäntöön 
tehtäviä eräitä muutoksia, joiden väitetään avaavan markkinoita.

● Yhteisöjen tuomioistuimen 6. maaliskuuta 2007 antamassa tuomiossa asiassa C-338/04 
(Placanica), jonka vetoomuksen esittäjät tuntevat, todettiin, että rangaistusseuraamusten 
määrääminen vetojen keräämisestä ulkomaisten yritysten puolesta toimiville välittäjille 
on vastoin yhteisön lainsäädäntöä. Komissio tarkastelee tuomiota ja sen vaikutusta 
nykyisiin tutkimuksiin. Italian tuomioistuinten tulkintaa tuomiosta valvotaan myös.

5. Komission vastaus, saatu 17. heinäkuuta 2008

Täydentääkseen 1. kesäkuuta 2007 antamaansa tiedonantoa komissio haluaisi antaa 
vetoomuksesta vielä seuraavat lisähuomautukset.

Vuoden 2007 toisen puoliskon aikana Italian viranomaiset aloittivat keskustelut komission 
kanssa rikkomistapauksen ratkaisemiseksi. Komissio suhtautuu keskusteluihin myönteisesti. 
Italian parlamentti on ensinnäkin hyväksynyt vuoden 2007 lopussa uuden lain, jonka ansiosta 
hallitus voi hyväksyä uuden asetuksen, jonka avulla pyritään sääntelemään Internetissä 
tapahtuvaa vedonlyöntitoimintaa. Asetusluonnoksesta ilmoitettiin virallisesti komissiolle 
28. joulukuuta 2007 direktiivin 98/341 nojalla. Komissio vastasi huhtikuussa 2008 kertoen 
havainnoistaan. Sillä on ollut lisää tapaamisia Italian viranomaisten kanssa näiden ehdotuksiin 
liittyvien näkökantojen selkeyttämiseksi. Komissio odottaa vielä uutta luonnosta Italian 
asetuksesta.

Komission yksiköt tiedottavat kantelijoille jatkossakin rikkomismenettelyn kehityksestä, 
viimeisimpänä heidän kanssaan 5. kesäkuuta pidetyssä tapaamisessa.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä 
standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EYVL L 204, 
21.7.1998, s. 37–48).



PE370.032v03-00 4/4 CM\742551FI.doc

FI

6. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

(Komission vetoomusvaliokunnassa 17. heinäkuuta 2008 antaman lausunnon vahvistus)

Kun komissio oli tutkinut kyseisen valituksen, se päätti 12. huhtikuuta 2006 lähettää Italian 
viranomaisille virallisen huomautuksen EY:n perustamissopimuksen 49 artiklan mahdollisesta 
rikkomisesta. Italian viranomaiset vastasivat komissiolle 3. elokuuta 2006.

Lokakuussa 2006 komissio lähetti Italian viranomaisille vielä toisen erillisen virallisen 
huomautuksen. Se liittyi selvitykseen, jossa tutkittiin suurta määrää valituksia, jotka koskivat 
urheilukilpailuissa tapahtuvaa vedonlyöntiä välittäville toimijoille määrättyä Internetin 
käyttökieltoa. Kyseiset välittäjät halusivat tarjota palvelujaan verkossa ja ne olivat laillisesti 
sijoittautuneet muihin jäsenvaltioihin. Italian viranomaiset vastasivat 23. helmikuuta 2007 
päivätyllä kirjeellä.

Vuoden 2007 toisen puoliskon aikana Italian viranomaiset aloittivat neuvottelut komission 
kanssa rikkomistapauksen ratkaisemiseksi. Komissio suhtautuu neuvotteluihin myönteisesti. 
Italian parlamentti on ensinnäkin hyväksynyt vuoden 2007 lopussa uuden lain, jonka ansiosta 
hallitus voi hyväksyä uuden asetuksen, jonka avulla pyritään sääntelemään Internetissä 
tapahtuvaa vedonlyöntitoimintaa. Asetusluonnoksesta ilmoitettiin virallisesti komissiolle 
28. joulukuuta 2007 direktiivin 98/341 nojalla. Komissio vastasi huhtikuussa 2008 kertoen 
havainnoistaan ja Italian viranomaiset puolestaan vastasivat 7. heinäkuuta 2008 antamalla 
selvennyksiä. Italian viranomaisten kanssa on suunnitteilla lisää kokouksia ehdotuksiin 
liittyvien näkökantojen selkeyttämiseksi. Ne on määrä pitää ennen Italian asetuksen lopullista 
hyväksymistä, jonka odotetaan tapahtuvan syksyllä. Komissio suhtautuu näihin neuvotteluihin 
myönteisesti ja toivoo, että asia saadaan ratkaistua syksyn aikana. 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä 
standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EYVL L 204, 
21.7.1998, s. 37–48).


