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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0408/2010 του διοικητικού συμβουλίου της «Organización Impulsora
de Discapacitados» (οργάνωση υπέρ των ατόμων με αναπηρίες), σχετικά με το 
μονοπώλιο της πώλησης λαχνών της ONCE (Εθνική Οργάνωση Τυφλών της 
Ισπανίας)

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι η πώληση λαχνών της ONCE είναι αποκλειστικό δικαίωμα 
των αναπήρων που έχουν αναγνωρισθεί από την Εθνική Οργάνωση Τυφλών της Ισπανίας
(Organizaciσn Nacional de Ciegos de Espaρa, ONCE). Ισχυρίζονται ότι η εν λόγω 
αποκλειστικότητα συνιστά μονοπώλιο και επιθυμούν να έχουν και άλλα πρόσωπα πρόσβαση 
στην εν λόγω πώληση λαχνών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η αναφορά

Οι αναφέροντες είναι μια ισπανική φιλανθρωπική μη κερδοσκοπική οργάνωση, σκοπός της 
οποίας είναι η ένταξη των ατόμων με κοινωνικές, εργασιακές και αισθητηριακές αναπηρίες. 
Προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις διάφορες δραστηριότητές της, η οργάνωση ζήτησε άδεια 
για την οργάνωση και λειτουργία λαχειοφόρου αγοράς. Οι ισπανικές αρχές δεν χορήγησαν 
την εν λόγω άδεια. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η άρνηση αυτή συνιστά, μεταξύ άλλων, 
παραβίαση του δικαίου της ΕΕ, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην ONCE
(Εθνική Οργάνωση Τυφλών της Ισπανίας), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που επιδιώκει να 
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βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των τυφλών ατόμων στην Ισπανία, έχει παραχωρηθεί το 
δικαίωμα να οργανώνει τη δική της λαχειοφόρο αγορά. 

ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ
Στην Ισπανία, το μονοπώλιο των εθνικών λαχείων κατέχουν η «Loteria y Apuestas del
Estado» (L.A.E.), δηλαδή η κρατική λαχειοφόρος αγορά, και η ONCE. Ο δημόσιος τομέας 
εκμεταλλεύεται, σε αποκλειστική βάση, τις λαχειοφόρους αγορές σε εθνικό επίπεδο. Το 1956, 
η Ισπανία απαγόρευσε την πώληση ξένων λαχνών καθώς και τη δημοσίευση των 
προγραμμάτων, της διαφήμισης και των ανακοινώσεων των ξένων λαχειοφόρων αγορών. Το
1985, η συμπληρωματική διάταξη αριθ. 18 του νόμου για τον κρατικό προϋπολογισμό του 
1986 απαγόρευε συγκεκριμένα τη διάθεση στην αγορά, την εμπορία, την κατοχή ή την 
παραγωγή λαχνών, σφραγίδων, κινουμένων σχεδίων, σημειωμάτων, μηχανημάτων ή 
οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, μεταξύ άλλων τεχνικού ή ηλεκτρονικού χαρακτήρα, τα 
οποία μπορεί να ενισχύουν τυχερά παιχνίδια, κληρώσεις, λαχειοφόρους αγορές, λοταρίες, 
τόμπολες, τυχαίους συνδυασμούς και, γενικά, οποιαδήποτε δραστηριότητα, στην οποία 
διακυβεύονται χρηματικά ποσά ή πολύτιμα αντικείμενα με τη μορφή στοιχήματος σε σχέση 
με τα αποτελέσματα. Η εν λόγω απαγόρευση εξαιρεί τις κρατικές λαχειοφόρους αγορές 
καθώς και τις λαχειοφόρους αγορές που έχουν οργανωθεί από την Εθνική Οργάνωση 
Τυφλών. Ορισμένες ειδικές κληρώσεις, όπως το «λαχείο υπέρ των τυφλών» (Cupón pro-
ciegos) και το λαχείο «Combo», τις εκμεταλλεύεται κατ’ αποκλειστικότητα η ONCE (Εθνική 
Οργάνωση Τυφλών). Στην πραγματικότητα, στο άρθρο 5 μιας απόφασης της 23.03.2000 
αποδίδεται στην Εθνική Οργάνωση Τυφλών το αποκλειστικό δικαίωμα για την εκμετάλλευση 
συγκεκριμένης λαχειοφόρου αγοράς, καθώς και η δυνατότητα επέκτασης του πεδίου δράσης 
της και σε άλλα τυχερά παιχνίδια.

Στη νομολογία του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ορίσει την εφαρμογή του 
δικαίου της ΕΕ στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, καθώς και τις δυνατότητες των κρατών 
μελών να περιορίζουν τέτοιου είδους υπηρεσίες.

Το άρθρο 49 της ΣΛΕΕ σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης επιτρέπει την πραγματική 
άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας με τη δημιουργία μιας μόνιμης εγκατάστασης σε 
ένα άλλο κράτος μέλος για αόριστο χρονικό διάστημα. Η οργάνωση και λειτουργία μιας 
λαχειοφόρου αγοράς εμπίπτει οπωσδήποτε στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου. Οι περιορισμοί 
στην ελευθερία εγκατάστασης για τους υπηκόους ενός κράτους μέλους στην επικράτεια ενός 
άλλου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών ως προς τη σύσταση 
πρακτορείων, υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιρειών, απαγορεύονται από το άρθρο 49 
της ΣΛΕΕ (υπόθεση C-243/01 Gambelli κ.λπ. [2003] Συλλογή I-13031, παράγραφος 46).

Επιπλέον, οι λαχειοφόροι αγορές θεωρούνται «υπηρεσίες» με την έννοια του άρθρου 56 της 
ΣΛΕΕ. Οι εν λόγω υπηρεσίες είναι εκείνες που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης της 
λαχειοφόρου αγοράς, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους αγοραστές των λαχνών να 
συμμετέχουν σε ένα τυχερό παιχνίδι, με την ελπίδα ότι θα κερδίσουν, οργανώνοντας προς τον 
σκοπό αυτόν τη συλλογή των στοιχημάτων, την οργάνωση των κληρώσεων και τα βραβεία ή 
τα κέρδη που θα διαπιστωθούν και θα καταβληθούν (υπόθεση C-275/92, Schindler, [1994]
Συλλογή I-01039, παράγραφοι 25 έως 27).

Τα άρθρα 49 και 56 της ΣΛΕΕ απαιτούν την κατάργηση όλων των περιορισμών στην 
ελευθερία εγκατάστασης και στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ακόμη και αν οι 



CM\838889EL.doc 3/5 PE452.744v01-00

EL

περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις στους εθνικούς παρόχους υπηρεσιών 
καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη, όταν ενδέχεται να 
απαγορεύσουν, να εμποδίσουν ή να καταστήσουν λιγότερο επωφελείς τις δραστηριότητες 
ενός παρόχου υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος σε ένα άλλο κράτος μέλος, όπου παρέχει 
νόμιμα παρόμοιες υπηρεσίες. Η ελευθερία της παροχής υπηρεσιών είναι προς όφελος τόσο 
των παρόχων όσων και των αποδεκτών των υπηρεσιών (υπόθεση C-42/07 Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional και Bwin International [2009] Συλλογή I-0000, παράγραφος 51 καθώς 
και η νομολογία που παρατίθεται). 

Είναι κοινός τόπος ότι η νομοθεσία ενός κράτους μέλους, η οποία εκχωρεί αποκλειστικό 
δικαίωμα για την οργάνωση τυχερών παιχνιδιών και απαγορεύει σε οποιονδήποτε άλλον 
φορέα εκμετάλλευσης να παράσχει την ίδια υπηρεσία, συνιστά περιορισμό της ελευθερίας 
που διασφαλίζεται από τη Συνθήκη (βλέπε, εν προκειμένω, την υπόθεση Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional και Bwin International, παράγραφος 52, και την υπόθεση C-258/08 
Ladbrokes Betting & Gaming και Ladbrokes International [2010] Συλλογή I-0000, 
παράγραφος 16). 

Εντούτοις, είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί εάν ο εν λόγω περιορισμός μπορεί να επιτραπεί ως 
παρέκκλιση ρητά προβλεπόμενη στα άρθρα 51 και 52 της ΣΛΕΕ, ή αιτιολογημένη, σύμφωνα 
με τη νομολογία του Δικαστηρίου, από υπερισχύοντες λόγους δημοσίου συμφέροντος (βλέπε, 
εν προκειμένω, την υπόθεση Liga Portuguesa de Futebol Profissional και Bwin International, 
παράγραφος 55). 

Το άρθρο 52, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ επιτρέπει τους περιορισμούς που δικαιολογούνται για 
λόγους δημόσιας πολιτικής, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Επίσης, ορισμένοι 
υπερισχύοντες λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι μπορεί να δικαιολογούν τέτοιου 
είδους περιορισμούς, έχουν αναγνωριστεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται κυρίως ο στόχος της προστασίας των καταναλωτών καθώς και της 
πρόληψης τόσο της απάτης όσο και της υποκίνησης της σπατάλης χρημάτων σε τυχερά 
παιχνίδια, όπως επίσης και η γενική ανάγκη διατήρησης της δημόσιας τάξης (υπόθεση Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional και Bwin International, παράγραφος 56). 

Στο πλαίσιο αυτό, ηθικοί, θρησκευτικοί ή πολιτισμικοί παράγοντες, καθώς επίσης και από 
ηθικής και οικονομικής πλευράς επιβλαβείς συνέπειες για τα άτομα και την κοινωνία που 
συνδέονται με τα στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια μπορούν να δικαιολογήσουν στις 
εθνικές αρχές ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, επαρκές ώστε να τους επιτρέψει να 
καθορίζουν τι απαιτείται για τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών και τη 
διατήρηση της δημόσιας τάξης (υπόθεση C-243/01 Gambelli κ.λπ. [2003] Συλλογή I-13031, 
παράγραφος 63, και συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-338/04, C-359/04 και C-360/04 
Placanica κ.λπ. [2007] Συλλογή I-1891, παράγραφος 47). 

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να ορίζουν τους στόχους της πολιτικής τους όσον αφορά τα 
στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια, σύμφωνα με τη δική τους κλίμακα αξιών και, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, να καθορίζουν λεπτομερώς το επιδιωκόμενο επίπεδο προστασίας. Τα 
περιοριστικά μέτρα που επιβάλλουν πρέπει, εντούτοις, να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στη νομολογία του Δικαστηρίου, ιδιαίτερα όσον αφορά την αναλογικότητά τους 
(βλέπε, εν προκειμένω, υπόθεση Placanica κ.λπ., παράγραφος 48, και υπόθεση Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional και Bwin International, παράγραφος 59). Σύμφωνα με τη 
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νομολογία του Δικαστηρίου, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν εάν η νομοθεσία τους 
εξυπηρετεί πραγματικά τους στόχους που μπορεί να δικαιολογούν τους περιορισμούς και εάν 
οι περιορισμοί που επιβάλλει δεν φαίνονται δυσανάλογοι υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων 
στόχων (υπόθεση Gambelli κ.λπ., παράγραφος 75, και υπόθεση Placanica κ.λπ., 
παράγραφος 58). 

Η Ισπανία έχει διευθετήσει την εθνική λαχειοφόρο αγορά της ως ένα σύστημα αποκλειστικών 
δικαιωμάτων. Μόνο η L.A.E, η κρατική λαχειοφόρος αγορά και η ONCE, η Εθνική 
Οργάνωση Τυφλών, έχουν το δικαίωμα να οργανώνουν και να λειτουργούν λαχειοφόρους 
αγορές σε εθνικό επίπεδο. Το εν λόγω σύστημα μεταφράζεται ως περιορισμός στην ελευθερία 
εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών από μέρους όλων των άλλων ενδεχόμενων φορέων 
εκμετάλλευσης, διότι τους απαγορεύεται η προσφορά λαχειοφόρου αγοράς σε εθνικό 
επίπεδο. Ενώ το δίκαιο της ΕΕ επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέγουν το απαραίτητο 
κανονιστικό μοντέλο για την επίτευξη των στόχων της εθνικής πολιτικής τους σχετικά με τα 
τυχερά παιχνίδια, απαιτεί επίσης ο οποιοσδήποτε εγγενής στο εν λόγω σύστημα περιορισμός 
να είναι δικαιολογημένος και ανάλογος προς τους στόχους. Παρ’ όλα αυτά, βάσει των 
πληροφοριών που παρέσχον οι αναφέροντες, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να εντοπίσει συναφή 
στοιχεία που θα υποδείκνυαν την έλλειψη αιτιολόγησης ή αναλογικότητας στο ισπανικό 
σύστημα εκχώρησης αποκλειστικών δικαιωμάτων για την οργάνωση και τη λειτουργία 
λαχειοφόρων αγορών. 

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ1 απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση και την εργασία που 
βασίζονται, μεταξύ άλλων, σε αναπηρίες. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η εν λόγω οδηγία 
δεν ισχύει στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς αυτή αφορά καταγγελία για υποθετική 
διακριτική μεταχείριση μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων που έχουν δημιουργηθεί από 
άτομα με διαφόρων ειδών αναπηρίες όσον αφορά τη χορήγηση άδειας για την εκμετάλλευση 
λαχειοφόρου αγοράς. Επιπλέον, όσον αφορά τον ισχυρισμό περί παραβίασης της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι αυτή αποτελεί νομική πράξη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Η παραβίαση της εν λόγω Σύμβασης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
αποτελέσει παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια υπόθεση η οποία δεν 
εμπίπτει στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του τελευταίου. Τέλος, όσον αφορά την καταγγελία 
περί παραβίασης των διατάξεων του ισπανικού συντάγματος σχετικά με την ισότητα, αρκεί 
να υπενθυμιστεί ότι το ζήτημα αυτό εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών 
αρχών, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αρμοδιότητα.  

Συμπεράσματα

Το ισπανικό μονοπώλιο των λαχειοφόρων αγορών συνιστά περιορισμό των κανόνων της 
εσωτερικής αγοράς, ο οποίος μπορεί να επιτραπεί ως παρέκκλιση προβλεπόμενη ρητά από τη 
Συνθήκη ή δικαιολογούμενη, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, από υπερισχύοντες 
λόγους δημοσίου συμφέροντος. Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, η 
Επιτροπή δεν μπόρεσε να εντοπίσει τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ισπανικό 
κανονιστικό μοντέλο παραβιάζει το δίκαιο της Ένωσης.
                                               
1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, ΕΕ L 303, 
2.12.2000, σ. 16.
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