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Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: : Петиция 0408/2010, внесена от Изпълнителния комитет на организацията за 
лицата с увреждания „Organización Impulsora de Discapacitados (OID)“, 
относно монопола върху продажбата на билети, издадени от Испанското 
национално сдружение на слепите (ONCE)

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията се противопоставят на факта, че само лица с увреждания, 
признати от Испанската национална организация на слепите, са упълномощени да 
продават нейни лотарийни билети. Те твърдят, че това представлява монопол, и искат и 
да бъдат упълномощени и други лица да продават билетите.

2. Допустимост

Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Петицията

Вносителят на петицията е испанска благотворителна организация с нестопанска цел, 
посветена на интеграцията на хора със социални, трудови и сетивни увреждания. За да 
финансира различните си дейности, организацията е кандидатствала за разрешение да 
организира лотария. Испанските органи не са дали такова разрешение. Вносителят 
твърди, че този отказ, наред с другото, нарушава правото на ЕС, по-специално като се 
има предвид факта, че на ONCE (Organizacion de Ciegos de España), организация с 
нестопанска цел, която има за цел подобряване условията на живот на незрящите хора в 
Испания, е дадено правото да организира своя собствена лотария. 
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КОМЕНТАРИ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПЕТИЦИЯТА 
В Испания държавната лотария L.A.E. (Loteria y Apuestas del Estado) и ONCE имат 
монопол върху националните лотарийни игри. Публичният сектор има изключителното 
право да организира лотарии на национално ниво. През 1956 г. Испания забранява 
продажбата на билети на чуждестранни лотарии и публикуването на програмите, 
рекламата и съобщенията на чуждестранни лотарии. През 1985 г .  допълнителна 
разпоредба № 18 към закона за държавния бюджет за 1986 г. специално забранява 
пускането в обръщение, търговията, притежаването и производството на билети, марки, 
талони, полици, машини или всякакъв друг елемент, включително технически или 
компютъризиран, служещ като подкрепа за хазартни игри, тегления, лотарии, 
предметни лотарии, томболи, случайни комбинации и като цяло всякаква дейност, в 
която се рискуват пари или икономически ценни предмети под формата на залагане по 
отношение на резултати. Тази забрана изключва държавните лотарии и лотариите, 
организирани от Националната организация на слепите. Някои специални тиражи, като 
билета в полза на незрящите (Cupón pro-ciegos) и „Combo“ се организират 
изключително от ONCE (Националната организация на слепите). В действителност 
заповед от 23.3.2000 г., в член 5, дава изключително право за организиране на 
определена лотария, както и възможността Националната организация на слепите да 
разшири сферата си на действие по отношение на други игри.

В своята съдебна практика Съдът на Европейския съюз определя прилагането на 
правото на ЕС за игралните услуги, както и възможностите на държавите-членки да 
ограничават тези услуги.

Член 49 от ДФЕС относно свободата на установяване дава право на упражняване на 
дейност чрез постоянно установяване в друга държава-членка за неопределен срок. 
Организацията на лотария със сигурност попада в неговото приложно поле. 
Ограниченията върху свободата на установяване на граждани на държава-членка на 
територията на друга държава-членка, включително за създаване на търговски 
представителства, клонове или дъщерни дружества, се забраняват от член 49 от ДФЕС 
(дело C-243/01 Gambelli и др. [2003] Сборник, стр. I-13031, параграф 46).

Освен това лотариите се считат за „услуги“ по смисъла на член 56 от ДФЕС. 
Въпросните услуги са такива, които се осъществяват от организатор на лотарията, 
даващ възможност на купувачите на билети да участват в хазартна игра с надеждата да 
спечелят, като осигурява за тези цел събирането на залаганията, организирането на 
тегленията, определянето и заплащането на премиите (дело C-275/92, Schindler, [1994] 
Сборник, стр. I-01039, параграфи 25 до 27).

Членове 49 и 56 от ДФЕС изискват премахването на всички ограничения на свободата 
на установяване и на свободното предоставяне на услуги, дори тези ограничения да се 
прилагат, без да се прави разлика между национални доставчици и доставчици от други 
държави членки, когато това ограничение може да доведе до забрана, затрудняване или 
по-слаба привлекателност на дейността на доставчик, установен в друга държава 
членка, в която той законно предлага аналогични услуги. Свободното предоставяне на 
услуги е в полза както на доставчика, така и на получателя на услугите (дело C-42/07 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional и Bwin International [2009] Сборник, стр. I-0000, 
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параграф 51 и цитираната съдебна практика). 

Безспорно е, че правна уредба на държава-членка, която дава изключително право за 
организиране на хазартни игри и забранява на всеки друг оператор да предлага същата 
услуга, представлява ограничение на свободата, гарантирана от Договора (вж. в този 
смисъл дело C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional и Bwin International, 
параграф 52, и дело C-258/08 Ladbrokes Betting & Gaming и Ladbrokes International 
[2010] Сборник, стр. I-0000, параграф 16).

Следва обаче да се прецени дали такова ограничение може да се счита за допустимо 
като част от дерогиращите мерки, изрично предвидени в членове 51 и 52 от ДФЕС или 
в съответствие с практиката на Съда – да се счита за обосновано предвид императивни 
съображения от обществен интерес (вж. в този смисъл дело C-42/07 Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional и Bwin International, параграф 55).

В член 52, параграф 1 от ДФЕС се допускат ограничения, обосновани по съображения 
за обществен ред, обществена сигурност и обществено здраве. В съдебната практика се 
посочват известен брой императивни съображения от обществен интерес като задачите 
за защита на потребителите, за предотвратяване на измамите и на подтикването на 
гражданите към прекалено харчене във връзка с игрите, както и най-общо за 
предотвратяването на нарушенията на обществения ред дело C-42/07 Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional и Bwin International, параграф 56). 

В този контекст особеностите от морален, религиозен или културен порядък, също 
както морално и финансово увреждащите лицето и обществото последици, свързани с 
игрите и залаганията, могат да са от такова естество, че да обосноват наличието на 
право на националните органи на преценка, достатъчно за определяне на изискванията, 
които включва защитата на потребителите и на обществения ред (дело C-243/01 
Gambelli и др. [2003] Сборник, стр. I-13031, параграф 63, и съединени дела C-338/04, C-
359/04 и C-360/04 Placanica и др. [2007] Сборник, стр. I-1891, параграф 47). 

Държавите-членки са свободни да установяват по своя преценка целите на политиките 
си в областта на хазартните игри и, когато е подходящо, да определят с точност 
търсеното ниво на защита. Въпреки това ограниченията, които налагат, следва да 
отговарят на очертаните от практиката на Съда условия, по-специално по отношение на 
пропорционалността (вж. в този смисъл дело Placanica и др., параграф 48, и дело Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional и Bwin International, параграф 59). Съгласно 
практиката на Съда държавите членки следва да проверят дали правната им уредба 
действително отговаря на цели, които могат да я обосноват, и дали ограниченията, 
които тя налага, не изглеждат непропорционални спрямо тези цели (дело Gambelli и 
др., точка 75, и Placanica и др., параграф 58). 

Правната уредба на Испания предвижда за националния лотариен пазар режим на 
изключителни права. Само държавната лотария L.A.E. и ONCE (Националната 
организация на слепите) имат право да организират лотария на национално ниво. Този 
режим се превръща в ограничение на свободата на установяване и на свободното 
предоставяне на услуги за всички останали потенциални оператори, тъй като им е 
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забранено да предлагат лотария на национално равнище. Независимо от факта, че 
правото на ЕС дава право на държавите-членки да избират правната уредба, 
необходима за постигане на целите на своята национална политика в областта на 
игрите, то също така изисква предвиденото в режима ограничение да бъде обосновано 
и пропорционално. Въпреки това, въз основа на информацията, предоставена от 
вносителя на петицията, Комисията не можа да идентифицира съответни елементи, 
които да показват липса на основание или пропорционалност в режима на 
изключителни права на Испания по отношение на организацията на лотарии. 

Директива 2000/78/ЕО1 забранява дискриминация, основана на, наред с другото, 
увреждане, по отношение на заетостта и упражняването на занятие. Според Комисията 
тази директива не се прилага за настоящия случай, тъй като той се отнася за оплакване 
от предполагаема дискриминация между различни сдружения, създадени от различни 
типове хора с увреждания, във връзка с даването на разрешение за организиране на 
лотария. Освен това, във връзка с твърдението за нарушаване на принципа на равно 
третиране, гарантиран в Европейската конвенция за правата на човека, следва да се 
припомни, че тя е правен инструмент на Съвета на Европа. Нарушение на тази 
конвенция не може да представлява нарушение на законодателството на Европейския 
съюз в случай, който не е в рамките на компетенциите на последното. И накрая, във 
връзка с оплакването за нарушение на разпоредбите на испанската конституция 
относно равенството, достатъчно е да се припомни, че това е въпрос от изключителната 
компетентност на националните органи, по отношение на които Европейският съюз 
няма компетентност.  
Заключения

Испанският лотариен монопол представлява ограничение по отношение на правилата 
на вътрешния пазар, което може да бъде допустимо като част от дерогиращите мерки, 
изрично предвидени в Договора или обосновани, в съответствие с практиката на Съда, 
по императивни съображения в интерес на обществеността. Въз основа на 
информацията, предоставена от вносителя на петицията, Комисията не можа да 
идентифицира елементите, които доказват, че испанската правна уредба е в нарушение 
на правото на Съюза.

                                               
1 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите, ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.


