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Betreft: Verzoekschrift 0142/2009, ingediend door R.A.J. (Italiaanse nationaliteit), 
gesteund door 2 medeondertekenaars, over het optreden van de Griekse 
overheden tegen aanbieders van kansspelen in Athene en Thessaloniki

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is advocaat en vertegenwoordigt zowel de exploitanten van het Maltese 
bookmakerbedrijf Stanleybet Malta Limited in Griekenland als een groep klanten van deze 
exploitanten. Indiener wijst erop dat de Griekse overheden in november 2008 enkele 
bookmakers (exploitanten van Stanley) en klanten in Athene en Thessaloniki hebben 
gearresteerd en vastgehouden wegens overtreding van de Griekse 
kansspelmonopoliewetgeving. Indiener trekt in dit verband de wettigheid van de situatie in 
Griekenland in twijfel, waar het staatsbedrijf OPAP (Organismos prognostikon agonon 
podosfairou) een monopolie heeft en de controle over de kansspelen in het land uitoefent, 
waarbij concurrentiebeperkingen gelden, in het bijzonder voor concurrentie vanuit andere EU-
landen. Indiener verzoekt het Europees Parlement derhalve om de zaak in behandeling te 
nemen en te onderzoeken in hoeverre de bestaande situatie in Griekenland in 
overeenstemming is met de concurrentiebeginselen van de EU en de fundamentele beginselen 
van de interne markt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

Op de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het verzoekschrift is ingediend in januari 
2009 en dat er in de tussentijd (tot juni 2009) nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. 
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Volgens de informatie die de Commissie van andere bronnen heeft ontvangen, hebben de 
Griekse administratieve rechtbanken de rechtmatigheid van de handhavende maatregelen van
de Griekse autoriteiten bevestigd. Er zijn door indieners of het gokbedrijf met een vergunning 
in Malta dus geen nieuwe gokkantoren meer geopend in Griekenland.

Op de tweede plaats herinnert de Commissie eraan dat het gokbedrijf met een vergunning in 
Malta op 30 juni 2004 een concessie voor kansspelen heeft aangevraagd in Griekenland en op 
25 november 2004 de stilzwijgende afwijzing van zijn aanvraag voor de Griekse Raad van 
State heeft aangevochten. Volgens de informatie in de pers wordt binnenkort een uitspraak 
verwacht, waarin de eis van het gokbedrijf dat het geschil als een prejudiciële zaak wordt 
voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie, mogelijk zal worden toegewezen. 

Op de derde plaats heeft het gokbedrijf op 19 januari 2007 bij de Europese Commissie een 
klacht ingediend over de weigering van de Griekse autoriteiten om klager een concessie voor 
kansspelen te verstrekken. In het kader van deze klacht heeft de Europese Commissie 
Griekenland op 29 juni 2007 een schriftelijke aanmaning gestuurd op basis van artikel 49 van 
het EG-Verdrag, dat de vrijheid om diensten te verrichten waarborgt. De Griekse regering 
heeft in haar antwoord van 5 november 2007 gesteld dat haar wetgeving inzake kansspelen 
gerechtvaardigd is om dwingende redenen van bescherming van consumenten en bescherming 
van de openbare orde. Op 29 februari 2008 heeft de Europese Commissie Griekenland een 
met redenen omkleed advies gestuurd. De Griekse regering heeft hierop in mei en juli 2008 
een reactie gegeven, waarin zij volhoudt dat haar wetgeving inzake kansspelen verenigbaar is 
met het Gemeenschapsrecht. Zij heeft echter verklaard dat zij bereid is om met de Commissie 
te praten over diverse meer beperkende maatregelen die Griekenland zou kunnen nemen om 
haar wetgeving inzake kansspelen consistenter te maken, alsook systematischer in haar strijd 
tegen gokverslaving, de bescherming van minderjarigen en de bescherming van consumenten, 
maar waarbij wel wordt vastgehouden aan de exclusieve rechten die tot 2020 aan een 
gokbedrijf zijn verleend. 

De Commissie schat dat de handhavende maatregelen in Griekenland tegen de twee 
tussenpersonen van een particuliere organisator van sportweddenschappen die een vergunning 
heeft in een andere EU-lidstaat, en tegen drie klanten mogelijk disproportioneel zijn en 
onverenigbaar zijn met de artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag, als de lidstaat in kwestie, 
zoals duidelijk is gesteld in het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak 
Placanica1, in strijd met het Gemeenschapsrecht heeft geweigerd om vergunningen of 
concessies te verlenen. Volgens het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak 
Gambelli2 is er sprake van een dergelijke schending van het Gemeenschapsrecht wanneer een 
lidstaat geen beleid voert dat is gericht op het op consistente en systematische wijze werkelijk 
beperken van de gelegenheden tot spelen.

De Commissie zal in het kader van de bovengenoemde inbreukprocedure haar onderzoek 
voortzetten van de Griekse wetgeving die gokbedrijven die legaal zijn gevestigd in andere 
lidstaten, verbiedt hun gokdiensten in Griekenland aan te bieden. Zij zal de Commissie 

                                               
1 HvJ, 6.3.2007, Placanica, C-338/04.
2 HvJ, 6.11.2003, Gambelli, C-243/01.
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verzoekschriften op de hoogte houden van de ontwikkelingen.


