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Comisia pentru petiții

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0142/2009, adresată de R.A.J., de cetățenie italiană, însoțită de alte 2 
semnături, privind intervenția autorităților elene în activitățile de pariuri din Atena 
și Salonic

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este avocat, reprezintă atât casa de pariuri malteză Stanleybet, adică 
operatorii Malta Limited în Grecia, cât și un grup de clienți ai acesteia. Petiționarul subliniază 
faptul că în noiembrie 2008, autoritățile elene au arestat și reținut mai mulți agenți de pariuri 
(operatori Stanley) și clienți din Atena și Salonic pentru încălcarea legislației elene privind 
jocurile de noroc de monopol. Petiționarul se îndoiește de legalitatea situației din Grecia, unde 
organismul deținut de stat OPAP (Organismos prognostikon agonon podosfairou) are 
monopol și controlează pariurile la nivel național cu restricții privind concurența, în special 
din partea altor state membre ale UE și, prin urmare, el solicită Parlamentului European să 
intervină pentru a verifica dacă situația existentă în Grecia respectă principiile europene 
privind concurența și principiile fundamentale ale pieței interne.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

În primul rând, ar trebui notat faptul că petiția a fost înaintată în ianuarie 2009 și că, între timp 
(până în iunie 2009), au apărut elemente noi. De fapt, potrivit informațiilor primite de 
Comisie de la alte surse, instanțele administrative elene au confirmat legalitatea măsurilor de 
executare ale autorităților elene, de aceea nu a mai fost deschisă nicio casă de pariuri în 
Grecia de către petiționari sau de către operatorul de jocuri de noroc care dispune de o licență 
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în Malta.

În al doilea rând, ar trebui reamintit faptul că operatorul de jocuri de noroc care deține o 
licență în Malta a depus o cerere pentru o licență pentru jocuri de noroc în Grecia la 
30.6.2004, iar la 25.11.2004 a contestat respingerea tacită a cererii sale în fața Consiliului 
Elen de Stat. Conform informațiilor din presă, se așteaptă în curând o hotărâre care să admită 
eventual solicitarea operatorului de jocuri de noroc ca o cerere de pronunțare a unei hotărâri 
preliminare să fie înaintată Curții de Justiție.

În al treilea rând, la 19 ianuarie 2007, operatorul de jocuri de noroc a adresat o plângere 
Comisiei Europene referitoare la refuzul autorităților elene de a-i acorda acestuia o licență 
pentru jocuri de noroc. În contextul acestei plângeri, la 29.6.2007, Comisia Europeană a 
transmis Greciei o scrisoare de punere în întârziere pe baza articolului 49 CE care garantează 
libertatea de a presta servicii. Guvernul elen a răspuns la 5.11.2007, susținând că legislația în 
domeniul jocurilor de noroc este justificată de motive imperative legate de protecția 
consumatorilor și protecția ordinii publice. La 29.2.2008, Comisia Europeană a transmis 
Greciei un aviz motivat. Guvernul elen a răspuns în mai și iulie 2008, insistând că legislația sa 
privind jocurile de noroc este compatibilă cu legislația comunitară. Cu toate acestea, el a 
declarat că este deschis să discute cu Comisia diversele măsuri mai restrictive care ar putea fi 
adoptate de Grecia în vederea obținerii unei legislații privind jocurile de noroc mai coerente și 
mai sistematice în vederea combaterii dependenței de jocurile de noroc, pentru protecția 
minorilor și a consumatorilor, menținând în același timp drepturile exclusive acordate 
operatorilor de jocuri de noroc până în anul 2020.

Comisia consideră că măsurile de executare din Grecia impuse împotriva celor doi 
intermediari din partea unui operator particular de pariuri sportive care deține licență într-un 
alt stat membru al UE și a celor trei clienți ar putea fi disproporționate și incompatibile cu 
articolele 43 și 49 din Tratatul CE, numai în condițiile în care, după cum se precizează clar în 
hotărârea Placanica1 a Curții Europene de Justiție, statul membru în cauză a refuzat să acorde 
licențe sau autorizații cu încălcarea dreptului comunitar. Conform hotărârii în cauza 
Gambelli2 a Curții de Justiție, are loc o astfel de încălcare a dreptului comunitar atunci când 
un stat membru nu practică o politică de reducere efectivă a oportunităților de jocuri de noroc 
într-o manieră constantă și sistematică.

În cadrul procedurilor de mai sus privind încălcarea dreptului comunitar, Comisia își va 
continua investigația în ceea ce privește legislația elenă care interzice operatorilor de jocuri de 
noroc stabiliți în mod legal într-un alt stat membru să-și ofere servicii în materie de jocuri de 
noroc în Grecia și va informa Comisia pentru petiții în privința evoluțiilor ulterioare.

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


