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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0408/2010 af Junta directiva de la Organización Impulsora de 
Discapacitados (OID) (bestyrelsen for organisationen til forbedring af 
handicappedes forhold) om ONCE's (det spanske blindesamfunds) eneret på salg 
af lodsedler 

1. Sammendrag

Andragerne klager over, at kun handicappede, som er godkendt af det spanske blindesamfund, 
har lov til at sælge ONCE's lodsedler. De mener, at denne eneret er et monopol, og de ønsker, 
at andre personer kan få adgang til at sælge de nævnte lodsedler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juli 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Andragendet

Andrageren er en spansk velgørende organisation, som arbejder for at integrere mennesker 
med sociale, arbejdsmæssige og sensoriske handicap. For at finansiere sine forskellige 
aktiviteter har organisationen ansøgt om en autorisation til at organisere og drive et lotteri. De 
spanske myndigheder har ikke givet en sådan autorisation. Andrageren hævder, at denne 
afvisning bl.a. er en overtrædelse af EU-lovgivningen, navnlig i betragtning af, at ONCE 
(Organizacion de Ciegos de España), som er en nonprofitorganisation, der arbejder for at 
forbedre levevilkårene for blinde i Spanien, har fået ret til at organisere sit eget lotteri. 
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KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER 
I Spanien har L.A.E. (Loteria y Apuestas del Estado), det statsejede lotteri, og ONCE 
monopol på nationale lotterispil. Det offentlige har eneret til at drive lotterierne på nationalt 
plan. I 1956 forbød Spanien salg af udenlandske lotterisedler og offentliggørelse af 
programmer, reklamer og meddelelser for udenlandske lotterier. I 1985 forbød 
tillægsbestemmelse nr. 18 til lov om statens budget for 1986 specifikt markedsføring, handel, 
besiddelse eller fremstilling af billetter, mærker, kort, sedler, maskiner eller andre elementer, 
herunder tekniske og computerbaserede, som anvendes til tilfældighedsspil, lodtrækninger, 
lotterier, tombolaer, tilfældige kombinationer og generelt enhver aktivitet, hvor pengebeløb 
eller økonomisk værdifulde genstande sættes på spil i form af væddemål om resultater. 
Statslotterier og lotterier organiseret af den nationale blindeorganisation er undtaget fra dette 
forbud. Nogle særlige trækningsformer, f.eks. problinde lodsedlen (cupón pro-ciegos) og 
"Combo" udnyttes kun af ONCE (den nationale blindeorganisation). En kendelse af 23. marts 
2000 tildeler i artikel 5 den nationale blindeorganisation eneretten til at udnytte et særligt 
lotteri samt mulighed for at udvide aktivitetsområdet til andre spilformer.

EU-Domstolen har i sin retspraksis defineret anvendelsen af EU-lovgivningen på spiltjenester 
samt medlemsstaternes muligheder for at begrænse sådanne tjenester.

Artikel 49 i TEUF, som omhandler den frie etableringsret, tillader faktisk udøvelse af 
erhvervsvirksomhed ved hjælp af en fast indretning i en anden medlemsstat i et ikke nærmere 
angivet tidsrum. Organisation og drift af et lotteri hører med sikkerhed under 
anvendelsesområdet for denne bestemmelse. Artikel 49 i TEUF forbyder begrænsninger af 
den frie etableringsret for en medlemsstats statsborgere på en anden medlemsstats område, 
herunder begrænsninger på etablering af agenturer, filialer eller datterselskaber (sag C-245/01 
Gambelli m.fl. (2003) ECR I-13031, pkt. 46).

Lotterier betragtes desuden som "tjenesteydelser" som defineret i artikel 56 i TEUF. Det 
drejer sig om de tjenesteydelser, som operatøren af lotteriet leverer for at give køberne af 
lodsedlerne mulighed for at deltage i et tilfældighedsspil med håb om at vinde, idet han til 
dette formål sørger for, at indsatserne bliver indsamlet, udtrækningerne bliver organiseret og 
gevinsterne sikret og udbetalt (sag C-275/92, Schindler, (1994) ECR I-01039, pkt. 25-27).

Artikel 49 og 56 i TEUF kræver afskaffelse af alle begrænsninger af den frie etableringsret og 
retten til at levere tjenesteydelser, selv om disse begrænsninger gælder på samme måde for 
nationale udbydere af tjenesteydelser og udbydere fra andre  medlemsstater, hvis 
begrænsningerne kan være til hinder for eller genere en serviceudbyders aktiviteter, som er 
etableret i en anden medlemsstat, hvor han lovligt yder tilsvarende tjenesteydelser, eller gøre 
dem mindre fordelagtige. Den frie ret til at udbyde tjenesteydelser er til gavn for såvel 
udbydere som modtagere af tjenesteydelser (sag C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional og Bwin International (200) ECR I-0000, pkt. 51, og den citerede retspraksis). 

Det er anerkendt, at lovgivning i en medlemsstat, som giver en operatør eneret til at 
organisere tilfældighedsspil og forhindrer enhver anden operatør i at tilbyde samme 
tjenesteydelse, udgør en begrænsning af den frihed, som traktaten garanterer (se herom Liga 
Potuguesa de Futebol Profissional og Bwin International, pkt. 52, og sag C-258/08 Ladbrokes 
Betting & Gaming og Ladbrokes International (2010) ECR I-0000, pkt. 16). 
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Det er imidlertid nødvendigt at vurdere, om en sådan begrænsning kan tillades som en 
undtagelse, som der udtrykkeligt åbnes mulighed for i artikel 51 og 52 i TEUF, eller om den i 
overensstemmelse med Domstolens retspraksis er berettiget på grund af tungtvejende 
samfundsmæssige hensyn (se herom Liga Portuguesa de Futebol Profissional og Bwin 
International, pkt. 55).

Artikel 52, stk. 1, i TEUF tillader begrænsninger, der er begrundet i hensynet til den offentlige 
orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed. Domstolen har i sin retspraksis 
anerkendt et antal tungtvejende samfundsmæssige hensyn, som kan berettige sådanne 
begrænsninger, herunder navnlig hensynet til forbrugerbeskyttelsen og forebyggelse af såvel 
svindel som incitamenter til at ødsle penge bort på spil samt det generelle behov for at 
opretholde den offentlige orden (Liga Portuguesa de Futebol Profissional og Bwin 
International, pkt. 56). 

I denne forbindelse kan moralske, religiøse eller kulturelle faktorer samt de moralsk og 
økonomisk skadelige konsekvenser for den enkelte og for samfundet, som er knyttet til 
væddemål og spil, tjene som begrundelse for at give de nationale myndigheder en 
skønsmargin, der er tilstrækkelig bred til at lade dem afgøre, hvad der er nødvendigt for at 
sikre forbrugerbeskyttelsen og opretholdelse af den offentlige orden (sag C-243/01, Gambelli 
m.fl. (2003) ECR I-13031, pkt. 63, og forenede sager C-338/04, C-359/04 og C-360/04 
Placanica m.fl. (2007) ECR I-1891, pkt. 47). 

Medlemsstaterne kan fastsætte målene for deres politik for væddemål og spil i 
overensstemmelse med deres egne værdier og, hvor det er relevant, udforme de nærmere 
detaljer i den beskyttelse, de ønsker. De restriktive foranstaltninger, de indfører, skal 
imidlertid opfylde de vilkår, der er fastlagt i Domstolens retspraksis, navnlig med hensyn til 
forholdsmæssighed (se herom Placanica m.fl., pkt. 48, og Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional og Bwin International, pkt. 59). Ifølge Domstolens retspraksis skal 
medlemsstaterne afgøre, om deres lovgivning faktisk tjener de mål, som kan begrunde den, og 
om de begrænsninger, den fastlægger, er uforholdsmæssige i lyset af disse mål (Gambelli 
m.fl., pkt. 75, og Placanica m.fl., pkt. 58). 

Spanien har reguleret sit nationale lotterimarked som et system med enerettigheder. Kun 
L.A.E., det statsejede lotteri, og ONCE, den nationale blindeorganisation, har ret til at 
organisere og drive et lotteri på nationalt niveau. Dette system medfører en begrænsning af 
retten til at etablere sig og tilbyde tjenesteydelser for alle andre potentielle operatører, fordi de 
er udelukket fra at tilbyde et lotteri på nationalt niveau. EU-retten giver på den ene side 
medlemsstaterne ret til at vælge den reguleringsmodel, som er nødvendig for at opnå målene 
for deres nationale spilpolitik, men den kræver på den anden side også, at eventuelle iboende 
begrænsninger i deres system er berettigede og forholdsmæssige. Ikke desto mindre har 
Kommissionen på grundlag af de oplysninger, som andrageren har givet, ikke kunnet 
identificere relevante elementer, som peger på, at det spanske system med enerettigheder til at 
organisere og drive lotterier savner berettigelse eller forholdsmæssighed. 
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I direktiv 2000/78/EF1 forbydes forskelsbehandling på grundlag af handicap med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv. Efter Kommissionens opfattelse finder dette direktiv ikke 
anvendelse i nærværende sag, idet den vedrører en klage over hypotetisk diskrimination 
mellem forskellige organisationer af forskellige typer af handicappede med hensyn til 
tildeling af en tilladelse til at drive et lotteri. Med hensyn til påstanden om overtrædelse af 
princippet om ligebehandling i den europæiske menneskerettighedskonvention bør det 
desuden erindres, at denne konvention er et juridisk instrument, som hører under Europarådet. 
En overtrædelse af denne konvention kan umuligt udgøre en overtrædelse af EU-lovgivning i 
en sag, som ikke hører under sidstnævntes materielle anvendelsesområde. Endelig er det med 
hensyn til klager over overtrædelse af den spanske forfatnings bestemmelser om lighed 
tilstrækkeligt at minde om, at dette udelukkende hører under de nationale myndigheders 
kompetence, og at EU ikke har nogen kompetence i denne sag.  

Konklusion

Det spanske lotterimonopol udgør en begrænsning af reglerne om det indre marked, som kan 
tillades som en undtagelse, som der udtrykkeligt åbnes mulighed for i traktaten, eller som i 
overensstemmelse med Domstolens retspraksis er berettiget på grund af tungtvejende 
samfundsmæssige hensyn. På grundlag af de oplysninger, som andrageren har givet, har 
Kommissionen ikke kunnet identificere elementer, som kunne bevise, at den spanske 
reguleringsmodel udgjorde en overtrædelse af EU-lovgivningen."

                                               
1Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv, EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.


