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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0142/2009 dėl įsikišimo į lažybas Atėnuose ir Salonikuose, kurią 
pateikė Italijos pilietis R. A. J., su dar dviem parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, advokatas, atstovauja Maltos lažybų tarpininkams „Stanleybet“ įmonei, 
„Malta Limited“ operatoriams Graikijoje ir jos klientų grupei. Peticijos pateikėjas pažymi, 
kad 2008 m. lapkričio mėn. Graikijos valdžios institucijos suėmė kelis lažybų tarpininkus 
(„Stanley“ operatorius) ir klientus Atėnuose ir Salonikuose už azartinių lošimų monopolijas 
reglamentuojančių Graikijos teisės aktų pažeidimą. Peticijos pateikėjas abejoja padėties 
Graikijoje teisėtumu, nes Graikijoje valstybei priklausanti OPAP (Organismos prognostikon 
agonon podosfairou) turi monopolį ir kontroliuoja lažybas šalyje, taip ribodama konkurenciją, 
visų pirma su kitų ES valstybių narių įmonėmis. Todėl jis ragina Europos Parlamentą 
išnagrinėti šį klausimą ir ištirti, ar Graikijoje nepažeidžiami ES konkurencijos principai bei 
pagrindiniai vidaus rinkos principai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad peticija buvo pateikta 2009 m. sausio mėn., o per tą laiką 
(iki 2009 m. birželio mėn.) įvyko naujų pokyčių. Iš tikrųjų pagal Komisijos iš kitų šaltinių 
gautą informaciją Graikijos administraciniai teismai patvirtino Graikijos valdžios institucijų 
taikytų vykdymo priemonių teisėtumą, todėl peticijos pateikėjai ar Maltoje licenciją turintis 
azartinių lošimų operatorius Graikijoje nebeatidarė naujų lažybų punktų.
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Antra, reikėtų priminti, kad Maltoje licenciją turintis azartinių lošimų operatorius 2004 m. 
birželio 30 d. kreipėsi dėl lošimų licencijos išdavimo Graikijoje, o 2004 m. lapkričio 25 d. 
užginčijo nebylų jo prašymo atmetimą Graikijos valstybės taryboje. Pagal spaudoje pateiktą 
informaciją teismo sprendimas turi būti priimtas netrukus, ir gali būti patenkintas lošimų 
operatoriaus reikalavimas kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį 
sprendimą.

Trečia, 2007 m. sausio 19 d. lošimų operatorius Europos Komisijai pateikė skundą, susijusį su 
Graikijos valdžios institucijų atsisakymu skundo pateikėjui išduoti azartinių lošimų licenciją. 
Gavusi šį skundą Europos Komisija, vadovaudamasi EB sutarties 49 straipsniu, kuriuo 
užtikrinama laisvė teikti paslaugas, 2007 m. birželio 29 d. nusiuntė Graikijai oficialų 
pranešimą. Graikijos vyriausybė atsakė 2007 m. lapkričio 5 d., teigdama, kad jos azartinių 
lošimų teisės aktai pateisinami dėl privalomų reikalavimų, susijusių su vartotojų ir viešosios 
tvarkos apsauga. 2008 m. vasario 29 d. Europos Komisija nusiuntė Graikijai pagrįstą 
nuomonę. Graikijos vyriausybė atsakė 2008 m. gegužės ir liepos mėn., tvirtai laikydamasi 
pozicijos, kad jos azartinių lošimų teisės aktai yra suderinti su EB reikalavimais. Tačiau ji 
paskelbė esanti atvira diskusijoms su Komisija dėl įvairių labiau ribojančių priemonių, kurias 
Graikija galėtų patvirtinti, kad azartinius lošimus reglamentuojančiais jos teisės aktais būtų 
nuosekliau ir sistemingiau kovojama su priklausomybe nuo azartinių lošimų bei siekiama 
nepilnamečių ir vartotojų apsaugos, kartu iki 2020 m. išlaikant azartinių lošimų operatoriui 
suteiktas išimtines teises.

Komisija mano, kad dviem kitoje ES valstybėje narėje licencijuoto privataus sporto lažybų 
operatoriaus tarpininkams ir trims klientams Graikijoje pritaikytos prievartos priemonės gali 
būti neproporcingos ir nesuderinamos su EB sutarties 43 ir 49 straipsniais, nes, kaip aiškiai 
nurodyta Europos Teisingumo Teismo sprendime Placanica1, aptariama valstybė narė 
atsisakė išduoti licencijas ar leidimus ir taip pažeidė Bendrijos teisę. Vadovaujantis 
Teisingumo Teismo sprendimu Gambelli2, toks Bendrijos teisės pažeidimas padaromas, kai 
valstybė narė nesiekia savo politika nuosekliai ir sistemingai iš tikrųjų mažinti azartinių 
lošimų galimybes.

Komisija vykstant pirmiau aprašytai pažeidimo procedūrai toliau tirs Graikijos teisės aktus, 
kuriais kitose valstybėse narėse teisėtai įsisteigusiems azartinių lošimų operatoriams 
draudžiama teikti azartinių lošimų paslaugas Graikijoje, ir teiks Peticijų komitetui informaciją 
apie tyrimo eigą.“

                                               
1. ETT, 2007 m. kovos 6 d., Placanica, C-338/04.
2. ETT, 2003 m. lapkričio 6 d., Gambelli, C-243/01.


