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Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0142/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais R. A. J. un kam 
pievienoti divi paraksti, par iejaukšanos derībās Atēnās un Salonikos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir jurists un pārstāv gan bukmeikeru uzņēmumu „Stanleybet”, Malta 
Limited pārstāvi Grieķijā, gan vairākus tā klientus. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka par 
Grieķijas azartspēļu monopola tiesību aktu pārkāpumiem Grieķijas iestādes 2008. gada 
novembrī Atēnās un Salonikos arestēja un apcietināja vairākus bukmeikerus („Stanley” 
operatorus) un klientus. Lūgumraksta iesniedzējs apšauba Grieķijas situācijas tiesiskumu, jo 
valstij piederošajam OPAP (Organismos prognostikon agonon podosfairou) pieder monopols 
un tas kontrolē derību rīkošanu visā valstī, ierobežojot konkurenci, it īpaši no ES dalībvalstīm, 
un tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu un pārliecināties, 
vai situācija Grieķijā atbilst ES konkurences principiem un iekšējā tirgus pamatprincipiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 14. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Pirmkārt, jāatzīmē, ka lūgumrakstu iesniedza 2009. gada janvārī un tikmēr (līdz 2009. gada 
jūnijam) lietā ir jauna notikumu attīstība. Saskaņā ar informāciju, kuru Komisija saņēma no 
citiem avotiem, Grieķijas administratīvās tiesas apstiprināja Grieķijas varas iestāžu izpildes 
pasākumu tiesiskumu, tāpēc lūgumraksta iesniedzēji vai azartspēļu uzņēmums, kurš licenci 
saņēmis Maltā, nav atvēris jaunas derību slēgšanas vietas Grieķijā.

Otrkārt, jāatceras, ka azartspēļu uzņēmums, kurš licenci saņēmis Maltā, pieteicās uz 
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azartspēļu licenci Grieķijā 2004. gada 30. jūnijā un 2004. gada 25. novembrī apstrīdēja sava 
pieteikuma noraidījumu Grieķijas Valsts padomē. Saskaņā ar informāciju presē drīz 
sagaidāms spriedums, kurš, iespējams, atzīs azartspēļu uzņēmuma pieprasījumu, ka prasība 
par iepriekšēju nolēmumu jānodod Eiropas Kopienu Tiesai.

Treškārt, azartspēļu uzņēmums 2007. gada 19. janvārī iesniedza sūdzību Eiropas Komisijai 
par Grieķijas varas iestāžu atteikumu piešķirt sūdzības iesniedzējam azartspēļu licenci. 
Saistībā ar šo sūdzību 2007. gada 29. jūnijā Eiropas Komisija nosūtīja oficiālu paziņojuma 
vēstuli Grieķijai, kas balstīta uz EK līguma 49. pantu, kurš garantē pakalpojumu sniegšanas 
brīvību. Grieķijas valdība atbildēja 2007. gada 5. novembrī, apgalvojot, ka tās azartspēļu 
tiesību akti ir balstīti uz sevišķi svarīgiem patērētāju un sabiedriskās kārtības aizsardzības 
iemesliem. Eiropas Komisija nosūtīja Grieķijai argumentētu atzinumu 2008. gada 
29. februārī. Grieķijas valdība atbildēja 2008. gada maijā un jūlijā, uzstājot, ka tās azartspēļu 
tiesību akti atbilst attiecīgajiem EK tiesību aktiem. Tomēr Grieķija atzina, ka ir gatava 
apspriest ar Komisiju dažādus vēl vairāk ierobežojošus pasākumus, kurus Grieķija varētu 
pieņemt, lai padarītu savus azartspēļu tiesību aktus konsekventākus un sistemātiskākus cīņā 
pret azartspēļu atkarību, kā arī nepilngadīgo un patērētāju aizsardzībai, vienlaikus saglabājot 
ekskluzīvās tiesības, kas azartspēļu uzņēmumam piešķirtas līdz 2020. gadam.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas aplēsēm izpildes pasākumi Grieķijā pret diviem starpniekiem 
no privātā sporta derību slēgšanas uzņēmuma, kas licenci saņēmis citā ES dalībvalstī, un trim 
klientiem varētu būt neproporcionāli un nesaderīgi ar EK līguma 43. un 49. pantu, ja, kā 
skaidri norādīts Eiropas Kopienu Tiesas Placanica spriedumā1, attiecīgā dalībvalsts atsakās 
piešķirt licences vai atļaujas, pārkāpjot Kopienas tiesību aktus. Saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas Gambelli spriedumu2 šāds Kopienas tiesību aktu pārkāpums notiek, ja dalībvalsts 
neīsteno politiku, kuras mērķis ir tiešām konsekventi un sistemātiski samazināt azartspēļu 
iespējas.

Komisija turpinās saistībā ar iepriekš minēto pārkāpuma procedūru to Grieķijas tiesību aktu 
izpēti, kas aizliedz azartspēļu uzņēmumiem, kuri likumīgi izveidoti citā dalībvalstī, sniegt 
azartspēļu pakalpojumus Grieķijā, un informēs Lūgumrakstu komiteju par lietas attīstību.”

                                               
1 2007. gada 6. marta EKT spriedums lietā C-338/04 Placanica
2 2003. gada 6. novembra EKT spriedums lietā C-243/01 Gambelli


