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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, a sportfogadási lehetőségeket biztosító személyzet két kategóriája (az 
Európai Közösség területén tevékenykedő „Stanely” bukméker cég ügynökei és 
alkalmazottai) nevében eljáró jogász azt állítja, hogy Olaszország megsérti a letelepedés 
szabadságáról és a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló közösségi jogot. 
Azt állítja különösen, hogy a belső piaci szabályozások ellenére a sportfogadásról szóló olasz 
jog elfogult a hivatalosan elismert bukmékerek érdekében, mivel szigorúan korlátozza a 
külföldi versenytársak tevékenységi területét, ezáltal megsértve európai polgárként élvezett 
jogaikat. Az elfogadott büntető intézkedések magukban foglalják üzletek bezárását a 
közrendre való hivatkozással, büntetőeljárások lehetőségét és az „adatfeldolgozó központok” 
(a Stanley által olaszországi ügyfélkör kiépítése céljából – általában online – használt 
körülbelül 230 független ügynökség) tulajdonosai pénzeszközeinek befagyasztását. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy az Olasz Legfelsőbb Bíróság 2004. májusi egyik ítélete 
ellentmondásba került az Európai Bíróság által létrehozott esetjogi gyűjteménnyel (a 
Gabrielle ügyben - C-243/01), amely elismeri, hogy a Szerződés 43. és 49. cikkében említett 
jogok a közösségi bukmékerekre, így a Stanelyre is vonatkoznak (mint az idegen nyelvű 
asszisztensek esetében – a Titkárság megjegyzése). Ez még inkább megtorló intézkedésekhez 
vezetett. Mindenesetre a keletkező jogszabályok, közigazgatási gyakorlat és esetjog a petíció 
benyújtója szerint nem csupán aránytalan az elérni kívánt közrendre vonatkozó célokhoz 
képest, hanem állampolgárság alapján történő megkülönbözetést is jelent, ezáltal megsértve a 
Szerződés 12. cikkét. Ezért a petíció benyújtója az EP eljárását kéri.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. április 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. február 3.

A Bizottsághoz már több panasz is érkezett a sportfogadási szolgáltatásokra vonatkozó olasz 
korlátozásokkal kapcsolatban, és ismeri a petíció benyújtója által előterjesztett problémákat. 

A petíció benyújtója által említett sportfogadási szolgáltatások tekintetében a Bizottság 
megjegyzi, hogy az olasz jogszabályok, közigazgatási gyakorlat és joggyakorlat korlátozza 
mind az ilyen jellegű, határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást1, mind pedig azoknak az 
engedélyezett gazdasági szereplőknek a letelepedési szabadságát, amelyek egy másik 
tagállamban, Olaszországon kívül jogszerűen letelepedtek. 

A Bizottság jelenleg vizsgálja a szóban forgó olasz jogszabályokat, hogy értékelje azok 
összeegyeztethetőségét az EK-joggal (különösen az EK-Szerződés 43. és 49. cikkével). Ennek 
során kellően figyelembe fogja venni az Európai Bíróság eddigi ítélkezési gyakorlatát2, amely 
utal arra, hogy a szerencsejátékok egyes formáihoz kapcsolódó, határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás bizonyos mértékű tagállami korlátozása összeegyeztethető az EK-
Szerződéssel. Ez az eset akkor áll fenn, ha e korlátozások nem megkülönböztetőek, a 
közérdekre vonatkozó kényszerítő erejű indokok támasztják alá őket, amennyiben a szóban 
forgó érdek nem áll oltalom alatt abban a tagállamban, ahol a szolgáltató letelepedett, és 
arányosak, azaz nem túlzóak és nem helyettesíthetők kevésbé korlátozó intézkedésekkel.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. június 1.

Történet

 A petíció benyújtói a Stanley bukméker cég ügynökei és alkalmazottai, akik 
sportfogadási szolgáltatásokat nyújtanak Olaszországban.

 Panaszt nyújtottak be az Európai Bizottsághoz – különös tekintettel az állítólagosan 
megkülönböztető jogi szabályozásra, amely elfogult a helyi engedéllyel rendelkező 
bukmékerek érdekében a más tagállamokban engedélyt szerzettekkel szemben, és ezáltal sérti 
az EK-Szerződés 49. cikkét.

                                               
1 Lásd a Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak készített első jelentést a 2000/31/EK irányelv (Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) alkalmazásáról (COM (2003) 702 végleges, 21. o.)

2 Különösen a C-67/98. sz. Zenatti ügyben 1999. október 21-én hozott ítélet és a C-243/01. sz. 
Gambelli ügyben 2003. november 6-án hozott ítélet.
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A Bizottság megjegyzései

A panasz kivizsgálását követően a Bizottság 2006. április 12-én úgy határozott, hogy az EK-
Szerződés 49. cikkének esetleges megsértésével kapcsolatban hivatalos felszólítást küld az 
olasz hatóságoknak. Az olasz hatóságok 2006. augusztus 3-án válaszoltak a Bizottságnak.

 2006 októberében a Bizottság újabb hivatalos felszólítást küldött az olasz hatóságoknak, 
miután számos olyan panasz ügyében folytatott vizsgálatot, amely a valamely más 
tagállamban székhellyel rendelkező sportfogadási szolgáltatókra vonatkozó internetes 
korlátozásokat érintette (akik online sportfogadási szolgáltatásokat szerettek volna nyújtani). 
Az olasz hatóságok erre 2007. február 23-án kelt levelükben válaszoltak.

 A Bizottság jelenleg mindkét választ vizsgálja. Az olasz jogszabályok számos, a 
piacnyitást célzó módosítását is vizsgálják.

 Az Európai Bíróság március 6-i, a C-338/04. sz. Placanica ügyben hozott, a petíció 
benyújtói előtt is ismert határozata kimondta, hogy ellentétes a közösségi joggal az, ha 
büntetőjogi szankciókat rónak ki a külföldi vállalatok nevében eljáró közvetítőknek a 
fogadások gyűjtésére irányuló tevékenysége miatt. A Bizottság tanulmányozza a határozatot 
és annak a jelenlegi vizsgálatokra kifejtett hatását. A határozatnak az olasz bíróságok általi 
értelmezését szintén ellenőrzik.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.

2007. június 1-jei közleményét követően a Bizottság szeretné kifejezésre juttatni a petícióval 
kapcsolatos további megjegyzéseit.

2007 második felében az olasz hatóságok tárgyalásokat kezdtek a Bizottsággal abból a célból, 
hogy megoldást találjanak a jogsértésre. A Bizottság pozitívan értékeli ezeket a tárgyalásokat. 
Először is az olasz parlament 2007 végén új jogszabályt fogadott el, amely az online 
sportfogadási tevékenységek szabályozásáról szóló új rendelet megalkotására hatalmazza fel a 
kormányt. Másrészt e rendelet tervezetéről a 98/34/EK irányelv1 értelmében 2007. december 
28-án hivatalosan értesítették a Bizottságot. A Bizottság 2008 áprilisában küldött választ 
megállapításairól, ezt követően pedig további találkozókon vett részt az olasz hatóságokkal 
javaslataik különböző szempontjainak tisztázása érdekében. A Bizottság várja az olasz 
rendelet újabb tervezetét.

A Bizottság szolgálatai ezután is teljes körű tájékoztatást nyújtanak a panaszosoknak a 
jogsértési eljárás fejleményeiről, amire legutóbb egy június 5-én szervezett találkozón került 
sor.

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a műszaki szabványok és szabályok terén 

történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 37–48. o.)
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(A Bizottság által 2008. július 17-én tett nyilatkozat megerősítése a Petíciós Bizottságban)

A panasz kivizsgálását követően a Bizottság 2006. április 12-én úgy határozott, hogy az EK-
Szerződés 49. cikkének esetleges megsértésével kapcsolatban hivatalos értesítő levelet küld az 
olasz hatóságoknak. Az olasz hatóságok 2006. augusztus 3-án válaszoltak a Bizottságnak.

2006 októberében a Bizottság újabb hivatalos értesítő levelet küldött az olasz hatóságoknak, 
miután számos olyan panasz ügyében folytatott vizsgálatot, amely a valamely más 
tagállamban székhellyel rendelkező sportfogadási szolgáltatókra vonatkozó internetes 
korlátozásokat érintette (akik online sportfogadási szolgáltatásokat szerettek volna nyújtani). 
Az olasz hatóságok erre 2007. február 23-án kelt levelükben válaszoltak.

2007 második felében az olasz hatóságok tárgyalásokat kezdtek a Bizottsággal abból a célból, 
hogy megoldást találjanak a jogsértésre. A Bizottság pozitívan értékeli ezeket a tárgyalásokat. 
Először is az olasz parlament 2007 végén új jogszabályt fogadott el, amely az online 
sportfogadási tevékenységek szabályozásáról szóló új rendelet megalkotására hatalmazza fel a 
kormányt. Másrészt e rendelet tervezetéről a 98/34/EK irányelv1 értelmében 2007. december 
28-án hivatalosan értesítették a Bizottságot. A Bizottság 2008 áprilisában küldött választ 
megállapításairól, az olasz hatóságok pedig a 2008. július 7-i válaszukban küldtek 
pontosításokat. A tervek szerint az olasz hatóságokkal újabb találkozókra fog sor kerülni 
javaslataik különböző szempontjainak tisztázása érdekében a rendelet végleges – várhatóan 
őszi – elfogadását megelőzően. A Bizottság pozitívan értékeli ezeket a tárgyalásokat és 
reméli, hogy az ősz folyamán megoldódik az ügy. 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a műszaki szabványok és szabályok terén 

történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 37–48. o.)


