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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0142/2009, którą złożył R.A.J. (Włochy), z dwoma innymi podpisami,
w sprawie interwencji dotyczącej zakładów bukmacherskich w Atenach
i Salonikach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, adwokat, reprezentuje zarówno maltańską firmę bukmacherską Stanleybet 
oraz operatorów Malta Limited w Grecji i grupę ich klientów. Składający petycję zaznacza, że
w listopadzie 2008 r. władze greckie aresztowały i zatrzymały kilku bukmacherów 
(operatorów Stanley) i klientów w Atenach i Salonikach za naruszanie greckiego 
ustawodawstwa dotyczącego monopolu w zakresie gier hazardowych. Składający petycję 
kwestionuje legalność sytuacji w Grecji, gdzie OPAP (Organismos prognostikon agonon 
podosfairou) będący własnością państwa posiada monopol i kontroluje zakłady 
bukmacherskie w kraju, ograniczając konkurencję, zwłaszcza podmiotom z innych państw 
członkowskich UE, dlatego wzywa Parlament Europejski do zajęcia się sprawą w celu 
zbadania, czy sytuacja w Grecji jest zgodna z zasadami UE dotyczącymi konkurencji
i podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Po pierwsze, należy zauważyć, że petycję złożono w styczniu 2009 r., a od tego czasu (do 
czerwca 2009 r.) zaszły nowe wydarzenia. Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez 
Komisję z innych źródeł greckie sądy administracyjne rzeczywiście potwierdziły zgodność
z prawem środków wykonawczych przyjętych przez greckie władze. A zatem ani składający 
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petycję, ani licencjonowany na Malcie operator hazardowy nie otworzyli nowych punktów 
bukmacherskich w Grecji. 

Po drugie, należy przypomnieć, że operator hazardowy licencjonowany na Malcie wystąpił
o koncesję na organizację gier losowych w Grecji w dniu 30 czerwca 2004 r., a w dniu
25 listopada 2004 r. zakwestionował milczące oddalenie jego wniosku przed grecką Radą 
Stanu. Zgodnie z informacjami prasowymi wyrok spodziewany jest wkrótce. Prawdopodobnie 
uwzględnione zostanie żądanie operatora hazardowego dotyczące wystąpienia do Trybunału
Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia prejudycjalnego. 

Po trzecie, w dniu 19 stycznia 2007 r. operator hazardowy złożył w Komisji Europejskiej 
skargę dotyczącą odmowy udzielenia mu przez władze greckie koncesji na organizację gier 
losowych. Na podstawie tej skargi Komisja Europejska w dniu 29 czerwca 2007 r.
wystosowała do Grecji wezwanie do usunięcia uchybienia w oparciu o art. 49 traktatu WE, 
który gwarantuje swobodę świadczenia usług. Rząd grecki udzielił odpowiedzi w dniu 
5 listopada 2007 r., twierdząc, że ustawodawstwo w sprawie gier losowych jest uzasadnione 
nadrzędnymi powodami związanymi z ochroną konsumentów oraz porządku publicznego.
W dniu 29 lutego 2008 r. Komisja Europejska wystosowała do Grecji uzasadnioną opinię. 
Rząd grecki udzielił odpowiedzi w maju i lipcu 2008 r., podkreślając, że ustawodawstwo
w sprawie gier losowych jest zgodne z prawem WE. Oświadczył jednak, że jest otwarty na 
omówienie wraz z Komisją różnych bardziej rygorystycznych środków, jakie można by 
przyjąć w Grecji, tak aby ustawodawstwo w sprawie gier losowych stało się spójniejsze
i bardziej uporządkowane w kontekście zwalczania uzależnienia od hazardu oraz ochrony 
nieletnich i konsumentów, z jednoczesnym zachowaniem do 2020 r. wyłącznych praw 
przyznawanych operatorowi hazardowemu.

Komisja ocenia, że przyjęte w Grecji środki wykonawcze wymierzone przeciw dwóm 
pośrednikom prywatnego operatora zakładów sportowych licencjonowanego w innym 
państwie członkowskim UE oraz trzem konsumentom mogą być nieproporcjonalne 
i niezgodne z art. 43 i 49 traktatu WE, o ile, jak wyraźnie stwierdzono w wyroku 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Placanica1, przedmiotowe państwo 
członkowskie odmówiło udzielenia koncesji lub zezwolenia z naruszeniem prawa 
wspólnotowego. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Gambelli2 do 
takiego naruszenia prawa wspólnotowego dochodzi wówczas, gdy państwo członkowskie nie 
prowadzi w spójny i systematyczny sposób polityki zmierzającej do rzeczywistego 
ograniczenia możliwości uprawiania hazardu.

W ramach wspomnianego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego Komisja będzie kontynuować dochodzenie dotyczące greckiego 
ustawodawstwa, które zakazuje świadczenia usług bukmacherskich w Grecji operatorom 
hazardowym legalnie działającym w innych państwach członkowskich, i poinformuje 
Komisję Petycji o rozwoju wydarzeń.

                                               
1 ETS, 6/03/07, Placanica, C-338/04.
2 ETS, 6/11/03, Gambelli, C-243/01.


