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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 959/2004, adresată de Roberta Jacchia, de naţionalitate italiană, 
însoţită de 146 de semnături, privind contestarea legislaţiei, practicii 
administrative şi jurisprudenţei italiene referitoare la pariurile sportive

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara, o avocată care acţionează în numele a două categorii de operatori (agenţi şi 
angajaţi ai firmei de pariuri „Stanley” care îşi desfăşoară activitatea în Comunitatea 
Europeană) care asigură facilităţi pentru pariurile sportive, susţine că Italia a încălcat legislaţia  
comunitară privind libertatea de stabilire şi libertatea de a furniza servicii într-o altă ţară. În 
special, aceasta susţine că, în ciuda aranjamentelor de pe piaţa internă, legislaţia italiană 
privind pariurile sportive este părtinitoare în favoarea caselor de pariuri recunoscute oficial, 
limitând drastic aria de desfăşurare a competitorilor străini şi încălcând astfel drepturile 
acestora ca cetăţeni europeni. Măsurile punitive adoptate includ închiderea unor afaceri din 
motive de ordine publică, posibilitatea unor acţiuni penale şi sechestrarea bunurilor 
deţinătorilor „centrelor de transmitere a datelor” (cele aproximativ 230 agenţii independente 
care sunt folosite de Stanley, de obicei pe internet, pentru crearea unei clientele italiene). 
Petiţionara susţine că, în mai 2004, o hotărâre a Curţii Supreme de Justiţie italiene a contrazis 
jurisprudenţa stabilită de Curtea Europeană de Justiţie (în cauza Gabrielle - C-243/01), 
recunoscând că drepturile la care se face referire în articolele 43 şi 49 din tratat se aplică 
caselor de pariuri din cadrul Comunităţii precum Stanley, (astfel cum a fost asistenţilor pentru 
limbi străine - nota secretariatului). Această situaţie a condus la măsuri şi mai represive. În 
orice caz, legislaţia rezultată, practica administrativă şi jurisprudenţa sunt, potrivit 
petiţionarului, nu doar în discordanţă cu obiectivele ordinii publice în vigoare,  ci reprezintă şi 
o discriminare pe bază de naţionalitate, încălcând astfel articolul 12 din tratat. În consecinţă, 
petiţionara solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate
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Declarată admisibilă la18 aprilie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 februarie 2006

Comisia a primit mai multe plângeri în legătură cu restricţiile italiene privind serviciile de 
pariuri sportive şi este la curent cu problemele la care se referă petiţionara.

În ceea ce priveşte serviciile de pariuri sportive la care se referă petiţionara, Comisia observă  
faptul că legislaţia, practica administrativă şi jurisprudenţa italiană au un efect restrictiv atât 
asupra furnizării de astfel de servicii1, cât şi asupra libertăţii de stabilire pentru operatori  
autorizaţi stabiliţi legal pe teritoriul unui stat membru altul decât Italia. 

În prezent, Comisia examinează legislaţia italiană în cauză, pentru a evalua compatibilitatea 
acesteia cu legislaţia CE (în special articolele 43 şi 49 din Tratatul CE). Astfel, aceasta va lua 
în considerare jurisprudenţa existentă a Curţii Europene de Justiţie2 care a indicat că, într-o 
oarecare măsură, restricţiile statelor membre impuse furnizării transfrontaliere  a anumitor 
forme de servicii de jocuri de noroc sunt compatibile cu Tratatul CE. Acest fapt este valabil 
atunci când restricţiile nu sunt discriminatorii, sunt justificate de motive imperative legate de 
interesul public, iar interesul în cauză nu este protejat în statul membru în care s-a stabilit 
furnizorul, sunt proporţionate, adică nu sunt excesive şi nu pot fi înlocuite cu măsuri mai puţin 
restrictive.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 1 iunie 2007

Istoric 

 Petiţionarii sunt agenţi, parteneri şi angajaţi ai firmei de pariuri Stanley  şi oferă servicii 
de pariuri sportive în Italia;

 A fost înaintată o plângere Comisiei Europene – în special privind o presupusă legislaţie 
discriminatorie care favorizează operatori autorizaţi locali în detrimentul operatorilor 
autorizaţi din alte state membre, care contravine articolului 49 din Tratatul CE;

Observaţiile Comisiei

După ce a analizat plângerea, Comisia a decis, la 12 aprilie 2006, să trimită o scrisoare de 
notificare formală autorităţilor italiene privind o posibilă încălcare a articolului 49 din Tratatul 
CE. Autorităţile italiene au răspuns Comisiei la 3 august 2006;

                                               
1 A se vedea, de asemenea, primul raport privind aplicarea Directivei 2000/31/CE (Directiva privind 

comerţul electronic) al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi 
Social European (COM(2003)702 final,  pagina 21)

2 În special hotărârile din 21 octombrie 1999 în cauza C-67/98 (Zenatti) şi 6 noiembrie 2003 în 
cauza C-243/01 (Gambelli),
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 În octombrie 2006 Comisia a trimis o scrisoare adiţională de notificare formală 
autorităţilor italiene ca urmare a investigării unui număr mare de plângeri privind o interdicţie 
pe internet impusă operatorilor de pariuri sportive (care doreau să-şi ofere serviciile online) 
stabiliţi legal în alte state membre. Autorităţile italiene au răspuns prin scrisoarea din data de  
23 februarie 2007.

 Comisia examinează în prezent ambele răspunsuri. O serie de modificări ale legislaţiei 
italiene, care au ca obiect deschiderea pieţei, sunt de asemenea examinate;

 Hotărârea CEJ din 6 martie în cauza Placanica C-338/04, cunoscută petiţionarilor, a 
stabilit că pedepsele penale  pentru colectarea pariurilor de către intermediari care acţionează 
în numele întreprinderilor străine sunt în contradicţie cu legislaţia comunitară. Comisia 
studiază decizia şi impactul hotărârii asupra investigaţiilor actuale. Interpretarea hotărârii de 
către instanţa italiană va fi de asemeni monitorizată.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 17 iulie 2008

În continuarea comunicării din 1 iunie 2008, Comisia ar vrea să formuleze următoarele 
observaţii suplimentare în ceea ce priveşte petiţia.

În a două jumătate a anului 2007, autorităţile italiene au  iniţiat discuţii cu Comisia în vederea 
rezolvării cazului privind încălcarea. Comisia consideră discuţiile ca fiind pozitive. În primul 
rând, Parlamentul italian a adoptat o nouă legislaţie la sfârşitul lui 2007, dând posibilitatea 
guvernului să adopte un nou decret având ca obiectiv reglementarea pariurilor online. În al 
doilea rând, proiectul de decret a fost notificat formal Comisiei la 28 decembrie 2007 în 
temeiul Directivei  98/341. Comisia a răspuns cu observaţii în aprilie 2008 şi a avut reuniuni 
ulterioare cu autorităţile italiene pentru a clarifica aspecte ale propunerilor acestora. Comisia 
aşteaptă un nou proiect de decret din partea autorităţilor italiene. 

Serviciile Comisiei continuă să informeze reclamanţii cu privire evoluţia procedurii privind 
încălcarea, cel mai recent în cadrul unei reuniuni cu aceştia la 5 iunie.

6. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

(Confirmarea declaraţiei Comisiei către Comisia de petiţii din 17 iulie 2008)

După ce a analizat plângerea, Comisia a decis, la 12 aprilie 2006, să trimită o scrisoare de 
notificare formală autorităţilor italiene privind o posibilă încălcare a articolului 49 din Tratatul 
CE. Autorităţile italiene au răspuns Comisiei la 3 august 2006.

În octombrie 2006, Comisia a trimis o scrisoare adiţională de notificare formală autorităţilor 
italiene ca urmare a investigării unui număr mare de plângeri privind o interdicţie pe internet 

                                               
1 Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei 
proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice (JO L 
204, 21.7.1998, p. 37-48)
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impusă operatorilor de pariuri sportive (care doreau să-şi ofere serviciile online) stabiliţi legal 
în alte state membre. Autorităţile italiene au răspuns prin scrisoarea din data de 23 februarie 
2007.

În a doua jumătate a anului 2007 autorităţile italiene au iniţiat dezbateri cu Comisia cu intenţia 
de a soluţiona cazul privind încălcarea dreptului comunitar. Comisia consideră discuţiile ca 
fiind pozitive. În primul rând, Parlamentul italian a adoptat o nouă legislaţie la sfârşitul lui 
2007, dând posibilitatea guvernului să adopte un nou decret având ca obiectiv reglementarea 
pariurilor online. În al doilea rând, proiectul de decret a fost notificat formal Comisiei la 28 
decembrie 2007 în temeiul Directivei  98/341. Comisia a răspuns cu observaţii în aprilie 2008,
iar autorităţile italiene au trimis clarificări cu privire la acest subiect pe 7 iulie 2008. Sunt 
planificate reuniuni ulterioare cu autorităţile italiene în vederea clarificării aspectelor 
propunerilor acestora înainte de adoptarea definitivă a decretului, care este prevăzută în 
această toamnă. Comisia are o atitudine pozitivă cu privire la aceste discuţii şi speră la 
soluţionarea cazului în această toamnă. 

                                               
1 Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei 
proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice (JO L 
204, 21.7.1998, p. 37-48)


