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

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

 Commissie verzoekschriften

26.09.2008

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 959/2004, ingediend door Roberto Jacchia (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 146 medeondertekenaars, over de Italiaanse 
wetgeving, de administratieve praktijk en de rechtspraak met betrekking tot 
het wedden op sportevenementen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een advocaat die de belangen behartigt van twee categorieën personen 
(respectievelijk tussenpersonen en medewerkers van het bookmakerskantoor "Stanley") die 
werkzaam zijn op het gebied van weddenschappen op sportevenementen, tekent bezwaar aan 
tegen een schending van het communautaire recht op het gebied van de vrijheid van vestiging 
en het vrije verkeer van diensten door Italië. Hij wijst er met name op dat de Italiaanse 
wetgeving op het gebied van weddenschappen op sportevenementen, ondanks de interne 
markt, de officiële vergunninghouders bevoordeelt en dat zij star en restrictief wordt toegepast 
op buitenlandse concurrenten, waarbij inbreuk gemaakt wordt op de rechten die zij als 
Europese burgers hebben. Onder de getroffen strafrechtelijke maatregelen worden o.a. 
genoemd het sluiten van bedrijven op grond van verstoring van de openbare orde, 
strafrechtelijke vervolging en beslaglegging jegens exploitanten van "centra voor 
datatransmissie" (de ca. 230 zelfstandige agentschappen waarvan Stanley gebruik maakt -
vooral via internet- om Italiaanse klanten te werven). In mei 2004 zou een arrest van het 
Italiaanse Hof van Cassatie de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie hebben 
genegeerd (zaak-Gabrielli C-243/01) dat aan communautaire bookmakerskantoren rechten 
zou hebben toegekend die voortvloeien uit het Verdrag, artikel 43 en 49 (analoog aan de 
docenten van vreemde talen, nota van het secretariaat). Dit zou een nog massievere golf van 
repressie hebben veroorzaakt. Bij al deze wetgevende, administratieve en juridische 
maatregelen, nog afgezien van het feit dat zij in geen enkele verhouding staan tot de 
doelstelling van de openbare orde, is sprake van discriminatie en wel op grond van 
nationaliteit. Dit komt neer op een schending van artikel 12 van het Verdrag. Om al deze 
redenen verzoeken indieners om een interventie van het EP.
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2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 april 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006

De Commissie heeft verschillende klachten ontvangen over de Italiaanse restricties in verband 
met het wedden op sportevenementen, en is op de hoogte van de problemen waarnaar de 
indiener verwijst.

Ten aanzien van de dienstverrichting voor het wedden op sportevenementen, waarnaar de 
indiener verwijst, merkt de Commissie op dat de wetgeving, de administratieve praktijk en 
de jurisprudentie in Italië restrictief zijn, zowel voor de grensoverschrijdende verrichting van 
dergelijke diensten1 als voor de vrije vestiging van officiële vergunninghouders die legaal 
gevestigd zijn op het grondgebied van een andere lidstaat dan Italië.

De Commissie onderzoekt momenteel de desbetreffende Italiaanse wetgeving, om na te gaan 
of zij in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht (met name de artikelen 43 en 49 van 
het EG-Verdrag). Zij zal hierbij rekening houden met de jurisprudentie van het Europese Hof 
van Justitie2, waarin wordt gesteld dat de beperkingen die lidstaten opleggen aan de 
grensoverschrijdende verrichting van bepaalde diensten voor het wedden op 
sportevenementen tot op zekere hoogte in overeenstemming kunnen zijn met het EG-Verdrag. 
Dit is het geval wanneer de beperkingen niet discriminerend zijn, gerechtvaardigd door 
dwingende redenen van algemeen belang (voor zover dit belang niet is beschermd in de 
lidstaat waar de dienstverrichter gevestigd is), en billijk (i.e. niet excessief en niet 
vervangbaar door minder strikte maatregelen).

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 juni 2007

Geschiedenis

 De indieners zijn vertegenwoordigers, partners en werknemers van het 
bookmakerskantoor “Stanley”; zij bieden diensten aan op het gebied van weddenschappen op 
sportevenementen in Italië;

 Bij de Commissie is een klacht ingediend die met name betrekking heeft op de beweerde 
discriminatoire wetgeving die plaatselijke vergunninghouders bevoordeelt ten opzichte van 
vergunninghouders uit andere lidstaten, hetgeen strijdig is met artikel 49 van het EG-Verdrag;

                                               
1 Zie ook het eerste verslag over de toepassing van Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, 
met name de elektronische handel, in de interne markt (“Richtlijn inzake elektronische handel”),
COM(2003) 702 def., blz. 21.

2 Met name de arresten van 21 oktober 1999 in zaak C-67/98 (Zenatti) en van 6 november 2003 in zaak 
C-243/01 (Gambelli).
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Commentaar van de Commissie

De Commissie heeft de betreffende klacht onderzocht, en heeft op 12 april 2006 besloten de 
Italiaanse autoriteiten een aanmaningsbrief te zenden betreffende een mogelijke overtreding 
van artikel 49 van het EG-Verdrag. De Italiaanse autoriteiten hebben de Commissie 
geantwoord op 3 augustus 2006;

 In oktober 2006 heeft de Commissie een aanvullende separate aanmaningsbrief gezonden 
aan de Italiaanse autoriteiten na onderzoek te hebben verricht naar een groot aantal klachten 
betreffende een internetverbod dat is opgelegd aan wedkantoren die actief zijn op sportgebied 
(en hun diensten online willen aanbieden), en die legaal zijn gevestigd in andere lidstaten. De 
Italiaanse autoriteiten hebben daarop geantwoord bij brief van 23 februari 2007;

 Momenteel onderzoekt de Commissie beide antwoorden. Ook wordt onderzoek gedaan 
naar een aantal wijzigingen in de Italiaanse wetgeving die tot doel hebben de markt open te 
leggen;

 In de beschikking van het HvJ van 6 maart in de zaak Placanica (C-338/04), waarmee de 
indieners bekend zijn, is gesteld dat strafrechtelijke sancties voor het innen van uit 
weddenschappen verkregen gelden door namens buitenlandse ondernemingen handelende 
tussenpersonen, strijdig zijn met het gemeenschapsrecht. De Commissie bestudeert deze 
beschikking en het effect daarvan op de huidige onderzoeken. Ook zal worden gelet op de 
invulling die de Italiaans rechter aan deze beschikking geeft.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2008

Als vervolg op haar mededeling van 1 juni 2007 zou de Commissie het volgende aanvullende 
commentaar op het verzoekschrift willen geven.

Gedurende de tweede helft van 2007 zijn de Italiaanse autoriteiten met de Commissie in 
overleg getreden om tot een oplossing te komen voor de inbreukkwestie. De Commissie 
beschouwt dit overleg als positief. Ten eerste heeft het Italiaanse parlement eind 2007 nieuwe 
wetgeving aangenomen die de Italiaanse regering de mogelijkheid geeft een nieuw 
wetsbesluit te nemen voor de regulering van wedactiviteiten online. Ten tweede is de 
Commissie op 28 december 2007 krachtens Richtlijn 98/341 formeel mededeling gedaan van 
het ontwerpbesluit. De Commissie heeft daarop gereageerd door middel van waarnemingen in 
april 2008, en heeft verder overleg gevoerd met de Italiaanse autoriteiten om duidelijkheid te 
verkrijgen over bepaalde aspecten van hun voorstellen. De Commissie is in afwachting van 
een nadere ontwerpversie van het Italiaanse wetsbesluit.

De diensten van de Commissie blijven de indieners van de klacht volledig op de hoogte 
stellen van de ontwikkelingen in de inbreukprocedure, het meest recent nog in een 
bijeenkomst met hen op 5 juni.

                                               
1 Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 22 juni 1998 betreffende een 

informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37–48)
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6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

(Bevestiging van verklaring afgelegd door de Commissie in de Commissie verzoekschriften 
op 17 juli 2008)

De Commissie heeft de betreffende klacht onderzocht, en heeft op 12 april 2006 besloten de 
Italiaanse autoriteiten een aanmaningsbrief te zenden betreffende een mogelijke overtreding 
van artikel 49 van het EG-Verdrag. De Italiaanse autoriteiten hebben de Commissie 
geantwoord op 3 augustus 2006.

In oktober 2006 heeft de Commissie een aanvullende separate aanmaningsbrief gezonden aan 
de Italiaanse autoriteiten na onderzoek te hebben verricht naar een groot aantal klachten 
betreffende een internetverbod dat is opgelegd aan wedkantoren die actief zijn op sportgebied 
(en hun diensten online willen aanbieden), en die legaal zijn gevestigd in andere lidstaten. De 
Italiaanse autoriteiten hebben daarop geantwoord bij brief van 23 februari 2007.

Gedurende de tweede helft van 2007 zijn de Italiaanse autoriteiten met de Commissie in 
overleg getreden om tot een oplossing te komen voor de inbreukkwestie. De Commissie 
beschouwt dit overleg als positief. Ten eerste heeft het Italiaanse parlement eind 2007 nieuwe 
wetgeving aangenomen die de Italiaanse regering de mogelijkheid geeft een nieuw 
wetsbesluit te nemen voor de regulering van onlinewedactiviteiten. Ten tweede is de 
Commissie op 28 december 2007 krachtens Richtlijn 98/341 formeel mededeling gedaan van 
het ontwerpbesluit. De Commissie heeft daarop gereageerd door middel van waarnemingen in 
april 2008, en de Italiaanse autoriteiten hebben hierop op 7 juli 2008 geantwoord met 
verduidelijkingen. Verder overleg met de Italiaanse autoriteiten om duidelijkheid te verkrijgen 
over bepaalde aspecten van hun voorstellen, is gepland vóór de definitieve goedkeuring van 
hun wetsbesluit, die in het najaar wordt verwacht. De Commissie beschouwt dit overleg als 
positief en hoopt dat de zaak in het najaar zal worden opgelost. 

                                               
1 Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure 

op het gebied van normen en technische voorschriften (PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37–48)


