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EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

10.11.2010

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Organización Impulsora de Discapacitados (a fogyatékkal élőket támogató 
szervezet – OID) igazgatótanácsa által benyújtott 0408/2010. számú petíció az 
ONCE-kuponok árusításának monopóliumáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói kifogásolják, hogy az ONCE-kuponok árusítása az Organización Nacional 
de Ciegos de España (spanyol vakok nemzeti szervezete) által fogyatékkal élőként elismert 
személyeknek van fenntartva. Véleményük szerint ez monopolhelyzetet jelent, és szeretnék, 
ha mások is lehetőséget kapnának az említett kupon árusítására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció

A petíció benyújtója egy spanyol nonprofit jótékonysági szervezet, amely a társadalmi, 
munkaügyi és érzékszervi fogyatékosságokkal élő személyek integrációjának ügyét szolgálja. 
A szervezet különféle tevékenységeinek finanszírozása érdekében engedélyt kért egy 
sorsjáték szervezésére és működtetésére. A spanyol hatóságok erre nem adtak engedélyt. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy az engedély megtagadása többek között sérti az uniós 
jogot, különösen arra való tekintettel, hogy az ONCE (Organizacion de Ciegos de España), 
egy nonprofit szervezet, amely a Spanyolországban élő vakok életkörülményeinek javítására 
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törekszik, jogot kapott saját sorsjátékának megszervezésére. 

A BIZOTTSÁG MEGJEGYZÉSEI A PETÍCIÓVAL KAPCSOLATBAN
Spanyolországban az L.A.E. (Loteria y Apuestas del Estado), az állami tulajdonú 
szerencsejáték és az ONCE rendelkezik az országos szerencsejátékok monopóliumával. Az 
állami szektor a szerencsejátékokat kizárólagos alapon, országos szinten hasznosítja. 
Spanyolország 1956-ban betiltotta a külföldi szerencsejátékok szelvényeinek árusítását, 
valamint a külföldi szerencsejátékok programjának, reklámjának és hirdetményeinek 
közzétételét. 1985-ben az 1986. évi állami költségvetésről szóló törvény 18. sz. kiegészítő 
rendelkezése kifejezetten megtiltotta az olyan szelvények, bélyegek, rajzok, jegyek, gépek 
vagy más, akár műszaki vagy számítógépes elemek forgalomba hozatalát, kereskedelmét, 
birtoklását vagy előállítását, amelyek szerencsejáték, sorshúzás, lottó, sorsolás, tombola és 
véletlen kombináció támogatására szolgálnak, és általában véve minden olyan tevékenységet, 
amelynek keretében a résztvevők az eredményekre való fogadás formájában pénzösszegeket 
vagy gazdaságilag értékes tárgyakat kockáztatnak. Ezen tiltás alól mentesülnek az állami 
szerencsejátékok és a vakok nemzeti szervezete által szervezett sorsjátékok. A sorshúzások 
közül némelyiket, például a vakokért sorsjegyet (Cupón pro-ciegos) és a „Combo”-t kizárólag 
az ONCE (a vakok nemzeti szervezete) használja. Valójában egy 2000. március 23-i 
rendelkezés az 5. cikkben a vakok nemzeti szervezetének tulajdonítja a kizárólagos jogot egy 
bizonyos szerencsejáték hasznosítására, továbbá lehetőséget ad arra, hogy az alkalmazási 
területet más játékokra is kiterjesszék.

Az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatában meghatározta az uniós jog 
alkalmazhatóságát a szerencsejáték-szolgáltatásokra, valamint a tagállamok lehetőségeit az 
ilyen szolgáltatások korlátozására.

Az EUMSz. 49. cikke a letelepedés szabadságáról lehetővé teszi, hogy egy személy egy 
másik tagállamban egy állandó székhely révén határozatlan ideig gazdasági tevékenységet 
folytasson. Egy sorsjáték megszervezése és működtetése bizonyosan beletartozik annak 
hatályába. A valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállam területén történő szabad 
letelepedésére vonatkozó korlátozásokat, ideértve a képviselet, fióktelep vagy leányvállalat 
alapításának korlátozásait az EUMSz. 49. cikke tiltja (a C-243/01. sz. Gambelli és társai ügy, 
EBHT 2003., I-13031., 46. pont).

A sorsjátékok ráadásul az EUMSz. 56. cikkének értelmében „szolgáltatásnak” tekintendők. A 
szóban forgó szolgáltatásokat a sorsjáték üzemeltetője nyújtja, hogy a sorsjegyeket 
megvásárlók számára lehetővé tegye a részvételt egy szerencsejátékban – a nyerés 
reményében –, amihez gondoskodik a tétek összegyűjtéséről, a sorsolás megszervezéséről és a 
díjak vagy nyeremények megállapításáról és kifizetéséről (a C-275/92. sz. Schindler-ügy, 
EBHT 1994., I-01039., 25–27. pont).

Az EUMSz. 49. és 56. cikke előírja a szabad letelepedésre és a szolgáltatásnyújtás 
szabadságára vonatkozó mindenfajta korlátozás eltörlését, még akkor is, ha az említett 
korlátozások nem tesznek különbséget nemzeti szolgáltatók és más tagállamból származó 
szolgáltatók között, amennyiben ezek a korlátozások alkalmasak arra, hogy megtiltsák, 
gátolják vagy kedvezőtlenebbé tegyék egy másik tagállamban letelepedett szolgáltató 
tevékenységeit, ahol az illető jogszerűen hasonló szolgáltatásokat nyújt. A szolgáltatásnyújtás 
szabadsága a szolgáltatóknak és a szolgáltatásokban részesülőknek egyaránt az előnyére 
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szolgál (a C-42/07. sz. Liga Portuguesa de Futebol Profissional és Bwin International ügy, 
EBHT 2009., I-0000., 51. pont és az idézett ítélkezési gyakorlat). 

Gyakori indok, hogy egy tagállam jogszabályai, amelyek kizárólagos jogot adnak a 
szerencsejátékok szervezésére, és minden más szereplőt kizárnak ugyanebből a 
szolgáltatásból, a Szerződés által garantált szabadság megsértését képezik (lásd ezzel 
kapcsolatban a Liga Portuguesa de Futebol Profissional és Bwin International ügyet, 52. pont, 
valamint a C-258/08. sz. Ladbrokes Betting & Gaming és Ladbrokes International ügyet, 
EBHT 2010., I-0000., 16. pont). 

Ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy egy ilyen korlátozás megengedhető-e az EUMSz. 51. és 
52. cikkében kifejezetten előírt eltérési lehetőségként, vagy indokolható-e a közérdeket 
szolgáló jelentős okokkal a Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően (lásd ezzel 
kapcsolatban a Liga Portuguesa de Futebol Profissional és Bwin International ügyet, 55. 
pont). 

Az EUMSz. 52. cikkének (1) bekezdése engedélyezi a közrendi, közbiztonsági vagy 
közegészségügyi okokkal indokolt korlátozásokat. A Bíróság ítélkezési gyakorlatában 
elismertek bizonyos számú olyan, a közérdeket szolgáló jelentős okot, amelyek szintén 
indokolhatják az ilyen korlátozásokat, ideértve különösen a fogyasztóvédelmi célkitűzéseket, 
valamint a csalás és a pénz szerencsejátékokra való elherdálására történő felbujtás 
megelőzését, továbbá a közrend fenntartásának általános igényét (a Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional és Bwin International ügy, 56. pont). 

Ebben az összefüggésben erkölcsi, vallási vagy kulturális tényezők, valamint a fogadáshoz és 
a szerencsejátékhoz kapcsolódó, az egyénre és a társadalomra erkölcsi és pénzügyi 
szempontból káros következmények indokolhatják a nemzeti hatóságok kellő mértékű 
mérlegelési jogkörét annak megállapításához, hogy mire van szükség a fogyasztóvédelem 
biztosításához és a közrend fenntartásához (a C-243/01. sz. Gambelli és társai ügy, EBHT 
2003., I-13031., 63. pont, és a C-338/04., C-359/04. és C-360/04. sz. egyesített ügyek, 
Placanica és társai, EBHT 2007., I-1891., 47. pont). 

A tagállamok saját értékrendjüknek megfelelően szabadon rögzíthetik a fogadásra és 
szerencsejátékra vonatkozó politikájuk célkitűzéseit, és adott esetben részletesen 
meghatározhatják a kívánt védelem mértékét. Az általuk bevezetett korlátozó intézkedéseknek 
azonban eleget kell tenniük a Bíróság ítélkezési gyakorlatában megállapított feltételeknek, 
különösen az arányosságukat tekintve (lásd ezzel kapcsolatban a Placanica és társai ügyet, 48. 
pont, valamint a Liga Portuguesa de Futebol Profissional és Bwin International ügyet, 59. 
pont). A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a tagállamoknak el kell dönteniük, hogy 
jogszabályuk ténylegesen azokat a célkitűzéseket szolgálja-e, amelyek azt indokolttá tehetnék, 
valamint hogy a jogszabály által bevezetett korlátozások nem tűnnek-e aránytalannak az 
említett célkitűzések fényében (Gambelli és társai, 75. pont, illetve Placanica és társai, 58. 
pont). 

Spanyolország a kizárólagos jogok rendszereként szabályozta nemzeti szerencsejáték-piacát. 
Országos szinten csak az L.A.E., az állami tulajdonú szerencsejáték és az ONCE, a vakok 
nemzeti szervezete kapott jogot szerencsejáték szervezésére és üzemeltetésére nemzeti 
szinten. Ez a rendszer az összes többi gazdasági szereplő számára a szabad letelepedéshez és 
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szolgáltatásnyújtáshoz való jog korlátozását jelenti, mivel el vannak tiltva a szerencsejátékok 
országos szintű felkínálásától. Miközben az uniós jog megengedi a tagállamoknak, hogy 
megválasszák a szerencsejátékokra vonatkozó nemzeti politikájuk célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges szabályozási modellt, azt is megköveteli, hogy az említett rendszerhez kapcsolódó 
esetleges korlátozások indokoltak és arányosak legyenek. Mindazonáltal a petíció benyújtója 
által közölt információk alapján a Bizottság nem tudta azonosítani azokat a lényeges 
elemeket, amelyek az indokoltság vagy az arányosság hiányát jelzik a szerencsejátékok 
szervezéséhez és üzemeltetéséhez való kizárólagos jogok spanyolországi rendszerében. 

A 2000/78/EK irányelv1 tiltja – többek között – a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést 
a foglalkoztatás és a munkavégzés során. A Bizottság véleménye szerint ez az irányelv nem 
alkalmazandó a jelenlegi esetre, mivel egy olyan panaszról van szó, amely a fogyatékossággal 
élő személyek különböző típusai által létrehozott szövetségek közötti vélelmezett 
megkülönböztetésről szól a szerencsejáték hasznosítására vonatkozó engedély odaítélésével 
kapcsolatban. Ráadásul az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményben foglalt egyenlő bánásmód elvének megsértésére vonatkozó állítással 
kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy ez az egyezmény az Európa Tanács jogi eszköze. 
Ezen egyezmény megsértése nem minősülhet az európai uniós jog megsértésének egy olyan 
ügyben, amely nem tartozik ez utóbbi tárgyi hatáskörébe. Végezetül, ami a spanyol alkotmány 
egyenlőségről szóló rendelkezéseinek megsértésére vonatkozó panaszt illeti, elég 
emlékeztetni arra, hogy ez a nemzeti hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdés, amely 
felett az Európai Uniónak nincs hatásköre.  

Következtetések

A szerencsejátékokra vonatkozó spanyolországi monopólium a belső piaci szabályok 
megsértésének minősül, amely a Szerződés által kifejezetten előírt eltérési lehetőségként 
megengedhető, vagy a Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően a közérdeket szolgáló 
jelentős okokkal indokolható. A petíció benyújtója által közölt információk alapján a 
Bizottság nem tudott azonosítani olyan elemeket, amelyek bizonyítanák, hogy a spanyol 
szabályozási modell megsérti az uniós jogot.

                                               
1 A Tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés 
során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról (HL L 303., 
2000.12.2., 16. o.).


