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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0959/2004, ingiven av Roberta Jacchia (italiensk medborgare), och 
undertecknad av ytterligare 146 personer, om motstånd mot italiensk lagstiftning, 
förvaltningsrutiner och rättspraxis beträffande vadhållning i samband med 
idrottsevenemang

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, en jurist som företräder två kategorier av aktörer (tjänstemän och anställda 
inom spelbolaget Stanley som bedriver verksamhet inom Europeiska unionen) som 
tillhandahåller vadhållningstjänster i samband med idrottsevenemang, påstår att Italien har 
gjort sig skyldigt till brott mot gemenskapslagstiftningen om etableringsfrihet och friheten att 
tillhandahålla tjänster över gränserna. Hon hävdar särskilt att den italienska lagstiftningen om 
vadhållning är snedvriden till förmån för officiellt erkända spelbolag, trots bestämmelserna 
för den inre marknaden, vilket allvarligt begränsar verksamheten för utländska konkurrenter 
och på så sätt kränker deras rättigheter som EU-medborgare. De repressiva åtgärder som 
vidtagits omfattar nedstängningen av verksamheter med hänvisning till allmän ordning, 
eventuella straffrättsliga åtgärder och frysande av tillgångar som tillhör ägare av 
”dataöverföringscentraler” (de omkring 230 oberoende byråer som används av Stanley, i 
allmänhet via Internet, för att bygga upp en italiensk kundkrets). Framställaren påstår att en 
dom av högsta domstolen i Italien i maj 2004 stred mot den rättspraxis som etablerats av 
EG-domstolen (i målet Gabrielle – C-243/01), i vilken de rättigheter erkänns som det hänvisas 
till i artiklarna 43 och 49 i fördraget och som gäller för spelbolag i gemenskapen såsom 
Stanley (vilket också var fallet för lektorer i främmande språk – sekretariatets anmärkning). 
Detta ledde till ännu mer repressiva åtgärder. Den lagstiftning, de förvaltningsrutiner och den
rättspraxis som detta lett till är, enligt framställaren, inte bara oproportionerliga i fråga om de 
mål som är hänförliga till allmän ordning och som eftersträvas, utan också diskriminerande på 
grund av nationalitet och därmed en överträdelse av artikel 12 i fördraget. Framställaren ber 
följaktligen Europaparlamentet att vidta åtgärder.
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2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 april 2005. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 3 februari 2006

”Kommissionen har mottagit ett flertal klagomål som rör italienska restriktioner för 
vadhållningstjänster och är medveten om de problem som framställaren hänvisar till.

Vad gäller vadhållningstjänster i samband med sportevenemang, som framställaren hänvisar 
till, noterar kommissionen att Italiens lagstiftning, förvaltningsrutiner och rättspraxis på ett 
restriktivt sätt påverkar både gränsöverskridande regler för sådana tjänster1 och 
etableringsfriheten för bolag med tillstånd som är lagligt etablerade på en annan medlemsstats 
territorium än Italien.

Kommissionen undersöker för närvarande den aktuella italienska lagstiftningen för att 
bedöma dess förenlighet med gemenskapslagstiftningen (i synnerhet artiklarna 43 och 49 i 
EG-fördraget). På så sätt kommer man att ta vederbörlig hänsyn till EG-domstolens befintliga 
rättspraxis2 i vilken det anges att medlemsstaternas restriktioner när det gäller 
gränsöverskridande tillhandahållande av vissa former av vadhållningstjänster i viss grad är 
förenliga med EG-fördraget. Detta gäller i sådana fall då restriktionerna är 
icke-diskriminerande, rättfärdigas av orsaker rörande allmänhetens intresse, i den mån de 
relevanta intressena inte skyddas i den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad, där 
de är proportionerliga, dvs. inte orimliga och inte möjliga att ersätta med mindre restriktiva 
åtgärder.”

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 1 juni 2007

Bakgrund

 Framställarna är företrädare för, partner och anställda inom spelbolaget Stanley och 
erbjuder vadhållningstjänster i Italien.

 Ett klagomål lades fram för Europeiska kommissionen – särskilt beträffande påstådd 
diskriminerande lagstiftning som gynnar bolag med lokalt tillstånd framför bolag från andra 
medlemsstater med tillstånd i strid med artikel 49 i EG-fördraget.

Kommissionens svar

Den 12 april 2006 beslutade kommissionen, efter att ha undersökt detta klagomål, att sända en 
                                               
1 Se även första rapporten om tillämpningen av direktiv 2000/31/EG (direktivet om elektronisk handel) från 
kommissionen till Europaparlamentet och rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
(KOM(2003)0702, s. 21).
2 I synnerhet domarna av den 21 oktober 1999 i mål C-67/98 (Zenatti) och av den 6 november 2003 i 
mål C-243/01 (Gambelli).
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formell underrättelse till de italienska myndigheterna beträffande ett eventuellt brott mot 
artikel 49 i EG-fördraget. De italienska myndigheterna svarade kommissionen den 
3 augusti 2006.

 I oktober 2006 sände kommissionen ytterligare en formell underrättelse till de italienska 
myndigheterna efter en undersökning av ett stort antal klagomål beträffande ett Internetförbud 
som införts mot vadhållningsoperatörer (som ville erbjuda sina tjänster på Internet) som är 
lagligt etablerade i andra medlemsstater. De italienska myndigheterna svarade med en 
skrivelse av den 23 februari 2007.

 I nuläget undersöker kommissionen båda dessa svar. Man överväger också en rad 
förändringar i den italienska lagstiftningen, som påstås ska öppna marknaden.

 Beslutet av EG-domstolen den 6 mars i målet Placanica C-338/04, som framställarna 
känner till, innebär att straffrättsliga påföljder för mellanhänder som agerar som 
vadhållningsinstans för utländska företags räkning strider mot gemenskapslagstiftningen. 
Kommissionen granskar detta beslut och dess påverkan på de aktuella undersökningarna. De 
italienska domstolarnas tolkning av domen kommer också att övervakas.”

5. Kommissionens svar, mottaget den 17 juli 2008

”I samband med meddelandet av den 1 juni 2007 vill kommissionen ge följande ytterligare 
kommentarer till framställningen.

Under det andra halvåret 2007 inledde de italienska myndigheterna en diskussion med 
kommissionen för att finna en lösning på överträdelseförfarandet. Kommissionen betraktar 
denna diskussion som positiv. För det första antog det italienska parlamentet en ny lag i slutet 
av 2007, som gjorde det möjligt för regeringen att anta ett nytt dekret som syftar till att reglera 
verksamhet för vadhållning på Internet. För det andra underrättades kommissionen formellt 
om förslaget till dekret den 28 december 2007 inom ramen för direktiv 98/34.1 Kommissionen 
svarade med kommentarer i april 2008 och har haft ytterligare möten med de italienska 
myndigheterna för att klargöra aspekterna i deras förslag. Kommissionen väntar på ytterligare 
en version av förslaget till det italienska dekretet.

Kommissionens enheter fortsätter att hålla de klagande fullständigt underrättade om 
utvecklingen i överträdelseförfarandet, senast genom ett möte med dem den 5 juni.”

6. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

(Skriftlig bekräftelse av de muntliga upplysningar som kommissionen lämnade vid 
utskottssammanträdet den 17 juli 2008)

”Den 12 april 2006 beslutade kommissionen, efter att ha undersökt detta klagomål, att sända 
en formell underrättelse till de italienska myndigheterna beträffande ett eventuellt brott mot 
artikel 49 i EG-fördraget. De italienska myndigheterna svarade kommissionen den 
                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37–48).
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3 augusti 2006.

I oktober 2006 skickade kommissionen ytterligare en formell underrättelse till de italienska 
myndigheterna efter en undersökning av ett stort antal klagomål beträffande ett Internetförbud 
som införts mot vadhållningsoperatörer (som ville erbjuda sina tjänster på Internet) som är 
lagligt etablerade i andra medlemsstater. De italienska myndigheterna svarade med en 
skrivelse av den 23 februari 2007.

Under det andra halvåret 2007 inledde de italienska myndigheterna en diskussion med 
kommissionen för att finna en lösning på överträdelseförfarandet. Kommissionen betraktar 
denna diskussion som positiv. För det första antog det italienska parlamentet en ny lag i slutet 
av 2007, som gjorde det möjligt för regeringen att anta ett nytt dekret som syftar till att reglera 
verksamhet som rör vadhållning på Internet. För det andra underrättades kommissionen 
formellt om förslaget till dekret den 28 december 2007 inom ramen för direktiv 98/34/EG.1
Kommissionen svarade med kommentarer i april 2008 och de italienska myndigheterna 
svarade med klargöranden den 7 juli 2008. Ytterligare möten med de italienska 
myndigheterna för att klargöra aspekter av deras förslag planeras före det slutliga antagandet 
av deras dekret, som väntas till hösten. Kommissionen betraktar denna diskussion som positiv 
och hoppas på en lösning i målet till hösten.”

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37–48).


