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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0408/2010 dėl Ispanijos nacionalinės aklųjų organizacijos 
(isp. ONCE) kuponų pardavimo monopolio, kurią pateikė Neįgaliųjų rėmimo 
organizacijos (isp. Organización Impulsora de Discapacitados, OID) valdančioji 
taryba

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai skundžiasi, kad ONCE kuponai parduodami tik Ispanijos nacionalinės 
aklųjų organizacijos pripažįstamiems neįgaliesiems. Jie teigia, kad tai yra monopolis, ir nori, 
kad kuponus galėtų pirkti kiti asmenys.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja yra Ispanijos pelno nesiekianti labdaros organizacija, kurios veiklos tikslas 
– socialinę, darbo ir jutimo negalią turinčių asmenų integracija. Kad galėtų finansuoti įvairią 
veiklą, organizacija paprašė leidimo organizuoti ir vykdyti loteriją. Ispanijos valdžios 
institucijos tokio leidimo nedavė. Peticijos pateikėja teigia, kad toks žingsnis yra, inter alia,
ES teisės pažeidimas, ypač atsižvelgiant į tai, kad ONCE (isp. Organizacion de Ciegos de 
España), pelno nesiekiančiai organizacijai, siekiančiai pagerinti Ispanijos aklųjų gyvenimo 
sąlygas, buvo suteikta teisė organizuoti loteriją. 
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KOMISIJOS PASTABOS DĖL PETICIJOS
Ispanijoje nacionalinių loterijos žaidimų monopolis priklauso valstybės valdomai loterijai 
L.A.E. ir ONCE. Turėdamas išskirtines sąlygas viešasis sektorius vykdo loterijas nacionaliniu 
lygmeniu. 1956 m. Ispanija uždraudė užsienio loterijų bilietų pardavimą ir užsienio loterijų 
programų, reklamos ir skelbimų viešinimą. 1985 m. priėmus papildomą Įstatymo dėl 1986 m. 
valstybės biudžeto nuostatą Nr. 18 uždrausta platinti, prekiauti, turėti arba gaminti bilietus, 
antspaudus, animacinius filmukus, banknotus, mašinas ir bet kokius kitus elementus, įskaitant 
technines ir kompiuterizuotas priemones, kurie prisideda prie azartinių žaidimų, burtų 
traukimo, piniginių ir daiktinių loterijų, atsitiktinių kombinacijų ir bet kokios veiklos, kai 
lažinantis dėl rezultatų rizikuojama pinigais arba ekonomiškai vertingais dalykais. Šis 
draudimas netaikomas valstybės loterijoms ir Nacionalinės aklųjų organizacijos 
organizuojamoms loterijoms. Kai kurias specialias loterijas, pvz., bilietų už akluosius (isp.
Cupón pro-ciegos) ir „Combo“, išimtinai vykdo ONCE (Nacionalinė aklųjų organizacija). 
2000 m. kovo 23 d. įsakymo 5 straipsniu Nacionalinei aklųjų organizacijai suteikiama 
išimtinė teisė vykdyti konkrečią loteriją ir galimybė išplėsti veiklą vykdant kitus žaidimus.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo sprendimuose apibrėžė ES teisės taikymą lošimų 
paslaugų srityje ir valstybių narių galimybes riboti tokias paslaugas.

Sutarties dėl ES veikimo 49 straipsnyje dėl įsisteigimo teisės leidžiama įsteigus įmonę 
neribotą laiką vykdyti ekonominę veiklą kitoje valstybėje narėje Akivaizdu, kad į šio 
straipsnio taikymo sritį patenka organizacija ir loterijos vykdymas. Sutarties dėl ES veikimo 
49 straipsniu draudžiama riboti valstybės narės piliečių įsisteigimo laisvę kitos valstybės narės 
teritorijoje, įskaitant apribojimus steigti atstovybes, padalinius ar patronuojamąsias bendroves 
(byla C-243/01 Gambelli ir kiti (2003), Rink. p. I-13031, 46 punktas).

Be to, loterijos pagal Sutarties dėl ES veikimo 56 straipsnį laikomos paslaugomis. Kalbama 
apie paslaugas, kurias teikia loterijos operatorius, kad bilietų pirkėjai galėtų dalyvauti 
loterijoje tikėdamiesi laimėti, šiuo tikslu surinkdamas statomas sumas, organizuodamas bilietų 
traukimą ir nustatydamas bei išdalydamas prizus ar laimėjimus (byla C-275/92 Schindler
(1994), Rink. p. I-01039, 25–27 punktai).

Sutarties dėl ES veikimo 49 ir 56 straipsniuose reikalaujama panaikinti visus įsisteigimo 
laisvės ir laisvės teikti paslaugas apribojimus – net vienodai taikomus ir nacionaliniams, ir 
kitų valstybių narių paslaugų teikėjams – jeigu jie gali užkirsti kelią, trukdyti ar padaryti 
mažiau patrauklią kitoje valstybėje narėje, kur jis teisėtai teikia analogiškas paslaugas, įsteigto 
paslaugų teikėjo veiklą. Laisve teikti paslaugas naudojasi ir paslaugų teikėjas, ir jų gavėjas 
(byla C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional ir Bwin International (2009), Rink. 
p. I-0000, 51 punktas ir pacituota sprendimo ištrauka). 

Laikomasi bendros nuostatos, kad valstybės narės teisės aktai, kuriais suteikiama išimtinė 
teisė organizuoti loterijas ir draudžiama kitiems operatoriams teikti tą pačią paslaugą, riboja 
Sutartyje įtvirtintą laisvę (šiuo tikslu žr. bylos Liga Portuguesa de Futebol Profissional ir 
Bwin International 52 punktą ir bylos C-258/08 Ladbrokes Betting & Gaming ir Ladbrokes 
International (2010), Rink. p. I-0000, 16 punktą). 

Vis dėlto būtina įvertinti, ar toks ribojimas gali būti laikomas išimtimi pagal Sutarties dėl ES 
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veikimo 51 ir 52 straipsnius arba būti pagrįstas Teisingumo Teismo sprendimais, kai 
vadovaujamasi visuomenės interesu (šiuo tikslu žr. bylos Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional ir Bwin International 55 punktą). 

Pagal Sutarties dėl ES veikimo 52 straipsnio 1 dalį apribojimai pateisinami viešosios tvarkos, 
visuomenės saugumo ir jos sveikatos sumetimais. Kelios su viešuoju interesu susijusios 
priežastys, kurios taip pat galėtų būti tokių apribojimų pagrindas, įvardytos Teisingumo 
Teismo sprendimuose, įskaitant vartotojų apsaugą, sukčiavimo ir paskatų iššvaistyti pinigus 
lošimams prevenciją ir bendrą poreikį išsaugoti viešąją tvarką (bylos Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional ir Bwin International 56 punktas). 

Todėl moraliniai, religiniai ir kultūriniai veiksniai, taip pat su lažybomis ir lošimais susiję 
morališkai ir finansiškai žalingi padariniai pavieniams asmenims ir visuomenei gali būti 
ribotos valstybės valdžios institucijų veiksmų laisvės pagrindas, kad šios institucijos galėtų 
nuspręsti, kokių priemonių reikia imtis siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą ir viešąją tvarką 
(bylos C-243/01 Gambelli ir kiti (2003), Rink. p. I-13031, 63 punktas ir bendrų bylų C-
338/04, C-359/04 ir C-360/04 Placanica ir kiti (2007), Rink. p. I-1891, 47 punktas). 

Valstybės narės gali laisvai nustatyti lažybų ir lošimų politikos tikslus, vadovaudamosi savo 
vertybėmis, ir, kai reikia, išsamiai apibrėžti reikalingos apsaugos lygį. Jų taikomos 
ribojamosios priemonės vis dėlto turi atitikti Teismo sprendimuose nustatytas sąlygas, ypač 
proporcingumo principą (šiuo tikslu žr. bylos Placanica ir kiti 48 punktą ir bylos Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional ir Bwin International 59 punktą). Remdamosi Teismo 
sprendimais valstybės narės turi nustatyti, ar jų teisės aktai iš tikrųjų atitinka keliamus tikslus, 
kurie galėtų pagrįsti šiuos teisės aktus, ir ar taikomi apribojimai proporcingi šiems tikslams 
(bylos Gambelli ir kiti 75 punktas ir bylos Placanica ir kiti 58 punktas). 

Ispanijoje loterijų rinka reglamentuojama remiantis išskirtinių teisių sistema. Tik L.A.E., 
valstybės valdoma loterija, ir ONCE, Nacionalinė aklųjų organizacija, turi teisę organizuoti ir 
vykyti loterijas nacionaliniu lygmeniu. Dėl šios sistemos ypatumų kiti potencialūs operatoriai 
susiduria su įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas apribojimais, nes jiems draudžiama 
siūlyti loterijas nacionaliniu lygmeniu. Nors pagal ES teisę valstybėms narėms leidžiama
pasirinkti reguliavimo modelį, kuris atitiktų jų nacionalinės lošimų politikos tikslus, pagal šią 
teisę taip pat reikalaujama, kad bet kokie tokios sistemos apribojimai būtų pagrįsti ir 
proporcingi. Vis dėlto, remdamasi peticijos pateikėjos pateikta informacija, Komisija 
nenustatė reikšmingų detalių, iš kurių būtų matyti, kad Ispanijoje galiojanti išskirtinių teisių 
organizuoti ir vykdyti loterijas sistema yra nepagrįsta ar neproporcinga. 

Direktyva 2000/78/EB1 draudžiama diskriminacija, inter alia, dėl negalios užimtumo ir 
profesinėje srityje. Komisijos nuomone, minėta direktyva netaikytina šiuo atveju, nes jis 
susijęs su hipotetiniu nevienodu vertinimu, kurį, siekdamos gauti licenciją vykdyti loteriją, 
patiria dvi skirtingos asociacijos, vienijančios skirtingą negalią turinčius asmenis. Be to, 
kalbant apie teiginį, kad pažeistas Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintas vienodo 
požiūrio principas, reikia prisiminti, kad ši konvencija yra Europos Tarybos teisinė priemonė. 

                                               
1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio 
užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, OL L 303, 2000 12 2, p. 16.
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Konvencijos pažeidimas negali būti laikomas Europos Sąjungos teisės pažeidimu, nes jis šiuo 
atveju nepatenka į pastarosios materialinę kompetenciją. Dėl skundo, kad pažeistos Ispanijos 
Konstitucijos lygybės nuostatos, reikia pažymėti, kad tai yra išimtinė nacionalinių valdžios 
institucijų kompetencija, kuriai Europos Sąjunga neturi įtakos.  

Išvados

Ispanijos loterijų monopolija sukuria vidaus rinkos taisyklių apribojimus, kurie gali būti 
laikomi išimtimi pagal Sutarties dėl ES veikimo nuostatas arba būti pagrįsti Teisingumo 
Teismo sprendimais, kai vadovaujamasi visuomenės interesu. Remdamasi peticijos pateikėjos 
pateikta informacija Komisija nenustatė elementų, iš kurių būtų matyti, kad Ispanijos 
reguliavimo modeliu pažeidžiama ES teisė“.


