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Lūgumrakstu komiteja

26.09.2008

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 959/2004, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Roberta Jacchia
un kam pievienoti 146 paraksti, iebilstot pret Itālijas tiesību aktiem, administratīvo 
un tiesu praksi attiecībā uz sporta pasākumu derībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, juriste, kas rīkojas sporta pasākumu derību operatora divu 
kategoriju (bukmeikeru uzņēmuma „Stanley”, kas darbojas Eiropas Kopienā, aģentu un 
darbinieku) vārdā, apgalvo, ka Itālija pārkāpj Kopienas tiesību aktus saistībā ar 
uzņēmējdarbības brīvību un brīvību sniegt pārrobežu pakalpojumus. Jo īpaši viņa apgalvo, ka, 
neskatoties uz iekšējā tirgus pasākumiem, Itālijas tiesību akti saistībā ar sporta pasākumu 
derībām ir vienpusīgi izdevīgi oficiāli atzītiem bukmeikeriem, stingri aizliedzot ārvalstu 
dalībnieku darbību, tādējādi pārkāpjot to Eiropas iedzīvotāju tiesības. Pieņemtie soda mēri 
ietver uzņēmējdarbības slēgšanu, lai ievērotu sabiedrisko kārtību, iespējamas krimināllietas un 
„datu pārraides centru” īpašnieku līdzekļu iesaldēšanu (aptuveni 230 neatkarīgās aģentūras, 
kuras galvenokārt tiešsaistē izmanto „Stanley”, lai iegūtu klientūru Itālijā). Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka Itālijas Augstākās tiesas 2004. gada maija spriedums ir pretrunā 
Eiropas Kopienu Tiesas izstrādātajām precedenta tiesībām (Gabrielle lieta — C-243/01), kas
atzīst, ka Līguma 43. un 49. pantā noteiktās tiesības var tikt attiecinātas uz Kopienas 
bukmeikeriem, tādiem kā „Stanley” (līdzīgi kā lietā par svešvalodas palīgiem — sekretariāta 
piezīme). Rezultātā tika noteikti vēl represīvāki pasākumi. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzējas teikto izrietošie tiesību akti, administratīvā un tiesu prakse jebkurā gadījumā ir ne 
tikai neproporcionālas apskatītajiem sabiedriskās kārtības mērķiem, bet arī tautību 
diskriminējošas, tādējādi pārkāpjot Līguma 12. pantu. Lūgumraksta iesniedzēja attiecīgi 
sagaida EP rīcību.

2. Pieņemamība
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Atzīts par pieņemamu 2005. gada 18. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. februārī

„Komisija ir saņēmusi vairākas sūdzības saistībā ar sporta derību pakalpojumu aizliegumiem 
Itālijā un ir informēta par problēmām, uz kurām atsaucas lūgumraksta iesniedzēja. 

Attiecībā uz sporta derību pakalpojumiem, uz kuriem atsaucas lūgumraksta iesniedzēja, 
Komisija atzīmē, ka Itālijas tiesību aktiem, tās administratīvajai un tiesu praksei ir 
ierobežojoša ietekme gan uz šādu pārrobežas pakalpojumu sniegšanu, gan uz 
uzņēmējdarbības brīvību licencētiem operatoriem, kas likumīgi nodibināti citas dalībvalsts 
teritorijā ārpus Itālijas. 

Pašlaik Komisija izskata Itālijas tiesības aktus, lai novērtētu to atbilstību EK tiesību aktiem (jo 
īpaši EK līguma 43. un 49. pantam). Tādējādi ir jāņem vērā pašreizējā Eiropas Kopienu 
Tiesas judikatūra, kas ir norādījusi, ka zināmā mērā dalībvalstu ierobežojumi attiecībā uz 
noteiktu azartspēļu veidu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu ir saskaņā ar EK līgumu. Šajā 
gadījumā šie aizliegumi nav diskriminējoši, ir pamatoti ar sevišķi svarīgajām sabiedriskajām 
interesēm un tiktāl, ka atbilstošās intereses nav aizsargātas dalībvalstī, kurā pakalpojumu 
sniedzējs ir dibināts, proporcionāli, t. i., nav pārmērīgi un nav aizvietojami ar mazāk 
ierobežojošiem pasākumiem.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 1. jūnijā.

„Vēsture

 Lūgumraksta iesniedzēji ir bukmeikeru uzņēmuma „Stanley”, kas piedāvā sporta derību 
pakalpojumus Itālijā, aģenti, partneri un darbinieki;

 Sūdzība tika iesniegta Eiropas Komisijai — jo īpaši saistībā ar liecību par 
diskriminējošajiem tiesību aktiem, kas vietējos licencētos operatorus atbalsta vairāk nekā citu 
dalībvalstu licencētos operatorus un kas ir pretrunā EK līguma 49. pantam;

Komisijas komentāri

Izmeklējot šo sūdzību, Komisija izlēma 2006. gada 12. aprīlī nosūtīt Itālijas iestādēm oficiāla 
paziņojuma vēstuli par iespējamu EK līguma 49. panta pārkāpumu. Itālijas iestādes Komisijai 
atbildēja ar 2006. gada 3. augusta vēstuli;

 Pēc liela skaita sūdzību izmeklēšanas saistībā ar interneta aizliegumu, kas piemērots 
sporta derību operatoriem (kas piedāvā savus pakalpojumus tiešsaistē), kuri likumīgi dibināti 
citā dalībvalstī, 2006. gada oktobrī Komisija nosūtīja Itālijas iestādēm atsevišķu papildu 
oficiāla paziņojuma vēstuli. Itālijas iestādes atbildēja ar 2007. gada 23. februāra vēstuli;

 Komisija šobrīd izskata abas atbildes. Tiek ņemtas vērā arī izmaiņas Itālijas tiesību aktos, 
kas paredz atvērt tirgu;
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 EKT 6. marta lēmums lietā M. Placanica C-338/04, kas ir zināms lūgumrakstu 
iesniedzējiem, nosaka kriminālsodi par derību veikšanu, ko veic starpnieki ārvalstu 
uzņēmumu vārdā, ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem. Komisija pēta lēmumu un tā ietekmi uz 
pašreizējo izmeklēšanu. Tiks uzraudzīts arī Itālijas tiesu lēmuma traktējums.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā.

„Papildus 2007. gada 1. jūnija paziņojumam Komisija vēlētos formulēt šādus papildu 
komentārus par lūgumrakstu.

2007. gada otrajā pusē Itālijas iestādes iesaistījās diskusijā ar Komisiju, lai atrisinātu
pārkāpuma lietu. Komisija uzskata šīs diskusijas par pozitīvām. Pirmkārt, Itālijas Parlaments 
2007. gada beigās pieņēma jaunu tiesību aktu, kas ļauj valdībai pieņemt jaunu dekrētu, kura 
mērķis ir regulēt tiešsaistes derību pasākumus. Otrkārt, dekrēta projekts tika oficiāli darīts 
zināms Komisijai 2007. gada 28. decembrī saskaņā ar Direktīvu 98/341. Komisija atbildēja ar 
apsvērumiem 2008. gada aprīlī un turpināja tikties ar Itālijas iestādēm, lai noskaidrotu to 
piedāvājumu aspektus. Komisija gaida turpmākos Itālijas dekrēta projektus.

Komisijas dienesti turpina pilnībā informēt prasītājus par pienākumu neizpildes procedūras 
gaitu, un pēdējo reizi tas notika to savstarpējā sanāksmē 5. jūnijā.”

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

„(Lūgumrakstu komitejas 2008. gada 17. jūlija paziņojuma Komisijas apstiprinājums.)

Izskatījusi šo sūdzību, 2006. gada 12. aprīlī Komisija nolēma nosūtīt oficiāla paziņojuma 
vēstuli Itālijas iestādēm par iespējamu EK līguma 49. panta pārkāpumu. Itālijas iestādes 
atbildēja Komisijai 2006. gada 3. augustā.

Pēc liela skaita sūdzību izmeklēšanas saistībā ar interneta aizliegumu, kas piemērots sporta 
derību operatoriem (kas piedāvā savus pakalpojumus tiešsaistē), kuri likumīgi dibināti citā 
dalībvalstī, 2006. gada oktobrī Komisija nosūtīja Itālijas iestādēm atsevišķu papildu oficiāla 
paziņojuma vēstuli. Itālijas iestādes atbildēja ar 2007. gada 23. februāra vēstuli.

2007. gada otrajā pusē Itālijas iestādes iesaistījās diskusijā ar Komisiju ar mērķi atrisināt 
pārkāpuma lietu. Komisija uzskata šīs diskusijas par pozitīvām. Pirmkārt, 2007. gada beigās 
Itālijas Parlaments pieņēma jaunu tiesību aktu, kas ļauj valdībai pieņemt jaunu dekrētu, kura 
mērķis ir regulēt tiešsaistes derību pasākumus. Otrkārt, 2007. gada 28. decembrī dekrēta 
projekts tika oficiāli darīts zināms Komisijai saskaņā ar Direktīvu 98/342. 2008. gada aprīlī 
Komisija atbildēja, izklāstot savus apsvērumus, bet 2008. gada 7. jūlijā Itālija iestādes atbildē 
                                               
1 Skatīt arī pirmo ziņojumu par Komisijas Direktīvas 2000/31/EK (Direktīva par elektronisko komerciju) pieteikumu Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Eiropas Kopienas Ekonomiskai un sociālo lietu komitejai (COM (2003) 702 galīgā redakcija, 
21. lp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā (OV L 204, 21.7.1998,  37.–48. lpp.)
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sniedza paskaidrojumus. Pirms galīgās dekrēta pieņemšanas, kas paredzēta šoruden, tiek 
plānotas turpmākas sanāksmes ar Itālijas iestādēm, lai noskaidrotu to priekšlikumu aspektus. 
Komisija atzinīgi vērtē šīs diskusijas un cer, ka šoruden šī lieta tiks atrisināta.”


