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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0408/2010, ko iesniedza Organización Impulsora de 
Discapacitados (OID) invalīdu organizācijas izpildkomiteja, par biļešu 
tirdzniecības monopolu, kuru piešķīrusi Spānijas Valsts neredzīgo apvienība 
(ONCE)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret faktu, ka tikai tās personas ar īpašām vajadzībām, kuras 
atzinusi Spānijas Valsts neredzīgo apvienība, ir tiesīgas pārdot loterijas biļetes. Viņi apgalvo, 
ka tas rada monopolu, un vēlas, lai arī citi būtu tiesīgi pārdot šādas biļetes.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 12. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī

Lūgumraksts

Lūgumrakstu iesniegusi Spānijas bezpeļņas labdarības organizācija, kas palīdz integrēt 
personas ar sociālās uzvedības, darbspēju un sensoriem traucējumiem. Lai iegūtu līdzekļus 
savu dažādo darbību finansēšanai, minētā organizācija lūdza piešķirt atļauju rīkot un vadīt 
loteriju. Spānijas varas iestādes šādu atļauju nepiešķīra. Lūgumraksta iesniedzēji ir 
pārliecināti, ka šis atteikums cita starpā uzskatāms par ES tiesību aktu pārkāpumu, jo īpaši 
tāpēc, ka bezpeļņas organizācijai ONCE (Organizacion de Ciegos de España), kas cenšas 
uzlabot Spānijas neredzīgo personu dzīves apstākļus, ir piešķirtas tiesības organizēt pašai 
savas loterijas.
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KOMISIJAS KOMENTĀRI PAR LŪGUMRAKSTU
Spānijas loterija L.A.E. (Loteria y Apuestas del Estado) ir valsts loterija, un organizācijai 
ONCE pieder ekskluzīvas tiesības rīkot valsts loterijas. Valsts mēroga loterijas drīkst rīkot 
tikai valsts sektors. Spānija 1956. gadā aizliedza pārdot ārvalstu loteriju biļetes un publicēt 
ārvalstu loteriju programmas, paziņojumus un reklāmas. 1985. gadā tika pieņemts Likuma par 
1986. gada valsts budžetu papildu noteikums Nr. 18, ar ko aizliedza laist apritē, pārdot, 
iegādāties vai ražot loterijas biļetes, markas, kartes, loterijas zīmes, mašīnas vai jebkādus citus 
tehniskus vai datorizētus elementus, ko izmanto veiksmes spēlēm, izlozēm, loterijām, preču 
izlozēm, laimes rata un nejaušu sakritību spēlēm un vispār jebkādām darbībām, kurās 
rezultāta dēļ riskē ar naudu vai ekonomiskām vērtībām. Šo aizliegumu nepiemēro valsts 
loterijām un loterijām, ko rīko Valsts neredzīgo apvienība. Dažas konkrētas izlozes, 
piemēram, neredzīgajiem domātu kuponu izlozes (Cupón pro-ciegos) un „Combo” drīkst rīkot 
tikai ONCE (Valsts neredzīgo apvienība). Būtībā 2000. gada 23. marta rīkojuma 5. pantā 
Valsts neredzīgo apvienībai ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības rīkot konkrētas loterijas, kā arī 
paredzētas iespējas paplašināt darbības jomu, iekļaujot tajā arī citas azartspēles.

Eiropas Kopienu Tiesas judikatūrā ir noteikts, ka attiecībā uz azartspēļu pakalpojumiem 
jāpiemēro ES tiesību akti un ka dalībvalstis var ierobežot šādu pakalpojumu sniegšanu.

LESD 49. pantā par tiesībām veikt uzņēmējdarbību ir noteikts, ka, izveidojot uzņēmumu citā 
dalībvalstī, uzņēmējdarbību faktiski drīkst veikt nenoteiktu laiku. Loteriju rīkošana un 
vadīšana noteikti ietilpst šā panta darbības jomā. LESD 49. pantā ir aizliegti ierobežojumi 
kādas dalībvalsts pilsoņu brīvībai veikt uzņēmējdarbību citā dalībvalstī un aizliegti 
ierobežojumi šā uzņēmuma pārstāvniecības, filiāles vai meitasuzņēmumu izveidošanai 
(spriedums lietā C-243/01, Gambelli un citi, 2003., ECR I-13031, 46. punkts).

Turklāt LESD 56. panta nozīmē loterijas uzskatāmas par „pakalpojumiem”. Šajā gadījumā 
minētos pakalpojumus sniedz loterijas rīkotājs, ļaujot biļešu pircējiem iesaistīties veiksmes 
spēlē, kas tiem dod cerību gūt laimestu, šajā nolūkā pieņemot likmes, rīkojot uz nejaušību 
balstītas izlozes, kā arī nosakot un izmaksājot laimestu (spriedums lietā C-275/92, Schindler, 
1994., ECR I-01039, 25.–27. punkts).

LESD 49. un 56. pantā paredzēts, ka jānovērš jebkādi pakalpojumu sniegšanas brīvības 
ierobežojumi, pat ja tos piemēroti vienādi gan vietējiem, gan citu dalībvalstu pakalpojumu 
sniedzējiem, ja šie ierobežojumi aizliedz, apgrūtina vai padara mazāk pievilcīgu tā 
pakalpojuma sniedzēja darbību, kas reģistrēts citā dalībvalstī, kurā viņš likumīgi sniedz 
līdzīgus pakalpojumus. Turklāt no pakalpojumu sniegšanas brīvības iegūst gan pakalpojumu 
sniedzējs, gan arī to saņēmējs (spriedums Lietā C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional un Bwin International, 2009., ECR I-0000, 51. punkts un tajā minētā judikatūra).

Ir skaidrs, ka dalībvalsts tiesību akti, ar ko piešķir ekskluzīvas tiesības rīkot veiksmes spēles 
un aizliedz citam pakalpojuma sniedzējam piedāvāt šādu pašu pakalpojumu, uzskatāmi par 
Līgumā noteiktās brīvības ierobežojumu (sk. spriedumu lietā „Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional un Bwin International”, 52. punkts, un spriedumu Lietā C-258/08, Ladbrokes 
Betting & Gaming un Ladbrokes International, 2010., ECR I-0000, 16. punkts).

Tomēr ir jāizvērtē, vai šāds ierobežojums ir pieņemams, pamatojoties uz LESD 51. un 
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52. pantā skaidri paredzētajiem izņēmumiem vai atbilstīgi Tiesas judikatūrai pamatots ar 
primāriem vispārīgo interešu apsvērumiem (sk. spriedumu lietā „Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional un Bwin International”, 55. punkts).

LESD 52. panta 1. punktā ir atļauts piemērot ierobežojumus sabiedriskās kārtības, valsts 
drošības vai veselības aizsardzības interesēs. Tiesas judikatūrā turklāt ir atzīta virkne tādu 
primāru vispārējo interešu apsvērumu kā patērētāju aizsardzība, krāpšanas novēršana un 
izvairīšanās no pilsoņu pamudināšanas uz pārmērīgiem izdevumiem saistībā ar spēli, kā arī 
sabiedriskās kārtības traucējumu vispārīga novēršana, kas var pamatot arī minētos 
ierobežojumus (spriedums lietā „Liga Portuguesa de Futebol Profissional un Bwin 
International”, 56. punkts).

Šādā sakarā morālās, reliģiskās vai kultūras īpatnības, kā arī ar azartspēlēm un derībām 
saistītās sekas, kas morāli un finansiāli kaitē indivīdam un sabiedrībai, var būt pamats 
pietiekamai valsts iestāžu rīcības brīvībai, lai noteiktu patērētāja un sabiedriskās kārtības 
aizsardzības prasības (spriedums Lietā C-243/01, Gambelli un citi, 2003., ECR I-13031, 
63. punkts, un spriedumus apvienotajās lietās C-338/04, C-359/04 un C-360/04, Placanica un 
citi, 2007., ECR I-1891, 47. punkts).

Dalībvalstis saskaņā ar savu vērtību skalu var brīvi noteikt savas politikas mērķus derību un 
azartspēļu jomā un vajadzības gadījumā precīzi noteikt nepieciešamo aizsardzības līmeni. 
Tomēr to uzliktajiem ierobežojumiem ir jāatbilst no Tiesas judikatūras izrietošajām prasībām, 
īpaši attiecībā uz samērīgumu (sk. spriedumus apvienotajās lietās „Placanica un citi”, 
48. punkts, un „Liga Portuguesa de Futebol Profissional un Bwin International”, 59. punkts). 
Saskaņā ar Tiesas judikatūru dalībvalstīm ir jāpārbauda, vai to tiesiskais regulējums patiešām 
atbilst mērķiem, kas varētu attaisnot minētos ierobežojumus, un vai dalībvalstu noteiktie 
ierobežojumi nešķiet nesamērīgi, ņemot vērā šos mērķus (spriedumi lietās „Gambelli un citi”, 
75. punkts, un „Placanica un citi”, 58. punkts).

Spānija valsts loteriju tirgum ir noteikusi īpašu tiesisku regulējumu. Tikai valsts loterijai 
L.A.E. un Valsts neredzīgo apvienībai ONCE ir tiesības rīkot un vadīt valsts mēroga loterijas. 
Šāda sistēma ierobežo visu iespējamo loteriju pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības un 
pakalpojumu sniegšanas brīvību, jo viņiem ir aizliegts rīkot valsts mēroga loterijas. Lai gan 
saskaņā ar ES tiesību aktu noteikumiem dalībvalstis drīkst noteikt vajadzīgo regulējumu, lai 
īstenotu savus mērķus valsts azartspēļu politikas jomā, tajos noteikts arī, ka jebkuriem šajā 
regulējumā iekļautiem noteikumiem jābūt pamatotiem un samērīgiem. Tomēr, pamatojoties 
uz lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju, Komisija nevarēja konstatēt attiecīgus 
elementus, kas norādītu uz pamatotības vai samērīguma trūkumu Spānijas īpašā tiesiskā 
regulējuma sistēmā loteriju rīkošanas un vadīšanas jomā. 

Direktīvā 2000/78/EK1 saistībā ar nodarbinātību vai profesiju cita starpā aizliegta 
diskriminācija invaliditātes dēļ. Komisija uzskata, ka šajā konkrētajā gadījumā minētā 
direktīva nav jāpiemēro, jo šajā sūdzībā ir runa par varbūtēju nevienlīdzīgu attieksmi pret 
dažādām apvienībām, ko viedo personas ar dažāda veida invaliditāti, saistībā ar loterijas 
rīkošanas atļauju. Turklāt attiecībā uz apgalvojumu par Eiropas Cilvēktiesību konvencijā 
                                               
1 Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu 
vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.
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nostiprinātā vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu jāatgādina, ka tas ir Eiropas Padomes 
juridisks instruments. Šīs konvencijas pārkāpumu nevar uzskatīt par Eiropas Savienības 
tiesību aktu pārkāpumu lietā, kas neattiecas uz šo tiesību aktu darbības jomu. Visbeidzot, 
attiecībā uz sūdzību par Spānijas Konstitūcijas vienlīdzīgas attieksmes noteikumu 
pārkāpumiem jāatgādina, ka tikai valsts varas iestādēm ir tiesības risināt šo jautājumu, ko 
Eiropas Savienība nav pilnvarota risināt.

Secinājumi

Spānijas loterijas monopols uzskatāms par iekšējā tirgus noteikumu ierobežojumu, kas var būt 
pieņemams ierobežojums, pamatojoties uz Līgumā skaidri paredzētajiem izņēmumiem, vai 
atbilstoši Tiesas judikatūrai pamatots ar primāriem vispārīgo interešu apsvērumiem. 
Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju, Komisija nevarēja konstatēt 
elementus, kuri norādītu, ka Spānijas tiesiskā regulējuma sistēmā šajā jomā būtu pieļauti 
Savienības tiesību aktu pārkāpumi.


