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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0408/2010, adresată de comitetul executiv al „Organización 
Impulsora de Discapacitados (OID)” (Organizația pentru susținerea 
persoanelor cu handicap) privind monopolul asupra vânzării biletelor de 
loterie emise de ONCE (Asociația națională a nevăzătorilor din Spania)

1. Rezumatul petiției

Petiționarii reclamă faptul că vânzarea biletelor de loterie emise de Asociația națională a 
nevăzătorilor din Spania (ONCE) este rezervată persoanelor cu handicap recunoscute de către 
această organizație. Aceștia susțin că ar fi vorba de un monopol și doresc ca și alte entități să 
fie autorizate să vândă biletele de loterie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petiția

Petiționarii reprezintă o organizație caritabilă fără profit din Spania, dedicată integrării 
persoanelor cu handicap social, profesional sau senzorial. Pentru a finanța diversele sale 
activități, organizația a solicitat o autorizație pentru organizarea și gestionarea unor jocuri de 
loterie. Autoritățile spaniole au refuzat acordarea unei astfel de autorizații. Petiționarii susțin 
că refuzul încalcă, printre altele, dreptul comunitar, mai ales deoarece ONCE (Organizacion 
de Ciegos de España), o organizație fără profit având drept obiectiv îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale nevăzătorilor din Spania, a obținut acest drept de a organiza propria sa loterie. 
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COMENTARIILE COMISIEI CU PRIVIRE LA PETIȚIE 
În Spania, L.A.E. (Loteria y Apuestas del Estado) - loteria de stat - și ONCE dețin monopolul 
asupra jocurilor de loterie la nivel național. Sectorul public are dreptul exclusiv de organizare 
a jocurilor de loterie la nivel național. În 1956, Spania a interzis vânzarea biletelor de loterie 
străine, precum și publicarea programelor, publicitatea și anunțurile vizând loteriile străine. În 
1985, amendamentul nr. 18 la Legea bugetului de stat pentru 1986 a interzis, în mod explicit, 
punerea în circulație, comercializarea, deținerea sau producția de bilete, timbre, desene, note, 
aparate sau orice alt element, inclusiv tehnic sau informatizat, utilizat ca suport pentru jocurile 
de noroc, tragerile la sorți, loterii, tombole, combinații aleatorii și, în general, orice activitate 
în care sumele de bani sau obiectele cu valoare economică sunt oferite în urma rezultatelor 
unor forme de pariere. Sunt exceptate de la această interdicție loteriile de stat și jocurile de 
loterie organizate de Asociația națională a nevăzătorilor. Unele trageri la sorți speciale, cum 
este cazul biletelor pro-nevăzători (Cupón pro-ciegos) și al biletelor „Combo”, sunt gestionate 
în exclusivitate de ONCE (Asociația națională a nevăzătorilor). De fapt, prin articolul 5, 
Ordinul din 23 martie 2000 conferă Asociației naționale a nevăzătorilor dreptul exclusiv de 
gestionare a unor jocuri de loterie, precum și posibilitatea de a-și extinde competența de 
acțiune și la alte tipuri de jocuri.

În jurisprudența sa, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a definit aplicarea dreptului 
comunitar în cazul serviciilor de jocuri de noroc, precum și posibilitatea ca statele membre să 
restricționeze astfel de servicii.

Articolul 49 TFUE referitor la libertatea de stabilire permite desfășurarea efectivă a unei 
activități economice prin instalarea în mod stabil într-un alt stat membru pentru o perioadă 
nedeterminată. Desigur, organizarea și gestionarea unor jocuri de loterie intră sub incidența 
acestor prevederi. Restricțiile privind libertatea de stabilire a resortisanților unui stat membru 
pe teritoriul unui alt stat membru, inclusiv restricțiile privind înființarea de agenții, sucursale 
sau filiale, sunt interzise prin articolul 49 TFUE (Cauza C-243/01 Gambelli și alții [2003] 
Rec., p. I-13031, punctul 46).

De asemenea, jocurile de loterie sunt considerate ca „servicii” în sensul articolului 56 TFUE. 
Serviciile în cauză sunt cele oferite de organizatorul loteriei pentru a permite participarea 
cumpărătorilor de bilete la un joc de noroc care le oferă o speranță de câștig, asigurând în 
acest scop colectarea mizelor, organizarea tragerilor la sorți, precum și stabilirea și plata 
premiilor și a câștigurilor (Cauza C-275/92 Schindler, Rec., p. I-1039, punctele 25-27).

Articolele 49 și 56 TFUE impun eliminarea oricărei restricții privind libertatea de stabilire și 
libera prestare a serviciilor, chiar dacă respectivele restricții se aplică fără a diferenția între 
prestatorii naționali de servicii și cei din alte state membre, atunci când este de natură să 
interzică, să îngreuneze sau să facă mai puțin atractive activitățile prestatorului stabilit în alt 
stat membru, unde acesta oferă în mod legal servicii similare. Libera prestare a serviciilor 
oferă avantaje atât prestatorului, cât și beneficiarului serviciilor (Cauza C-42/07 Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional și Bwin International, Rec., p. I-0000, punctul 51 și 
jurisprudența citată). 

Este cert că legislația unui stat membru care conferă un drept exclusiv de a organiza jocuri de 
noroc și interzice oricărui alt prestator să ofere același serviciu constituie o restricție privind 
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libera prestare a serviciilor garantată de Tratat (a se vedea în acest sens Hotărârea în cauza 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional și Bwin International, punctul 52, precum și Cauza 
C-258/08 Ladbrokes Betting & Gaming și Ladbrokes International [2010], Rec., p. I-0000, 
punctul 16). 

Cu toate acestea, trebuie evaluat în ce măsură o astfel de restricție poate fi admisă cu titlu de 
derogare prevăzută în mod expres la articolele 51 și 52 TFUE sau în ce măsură poate fi 
justificată, în temeiul jurisprudenței Curții, de motive imperative de interes general (a se 
vedea în acest sens Hotărârea din cauza Liga Portuguesa de Futebol Profissional și Bwin 
International, punctul 55). 

Articolul 52 alineatul (1) TFUE admite restricții justificate de motive de ordine publică, de 
siguranță publică sau de sănătate publică. Jurisprudența Curții a recunoscut o serie de motive 
imperative de interes general care pot, de asemenea, justifica astfel de restricții, inclusiv în 
special obiectivele de protecție a consumatorilor, de prevenire a fraudei și a incitării 
cetățenilor să irosească bani pe jocuri de noroc, precum și nevoia generală de a păstra ordinea 
publică (a se vedea în acest sens Hotărârea în cauza Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
și Bwin International, punctul 56). 

În acest context, factorii de ordin moral, religios sau cultural, precum și consecințele 
prejudiciabile din punct de vedere moral și financiar pentru individ și societate care sunt 
asociate cu jocurile de noroc și pariurile pot fi de natură a justifica existența, în beneficiul 
autorităților naționale, a unei puteri de apreciere suficiente pentru a determina cerințele pe 
care le presupune protecția consumatorilor și păstrarea ordinii publice (Cauza C-243/01 
Gambelli și alții [2003], Rec., p. I-13031, punctul 63, precum și Cauzele conexate C-338/04, 
C-359/04 și C-360/04, Placanica și alții [2007], Rec., p. I-1891, punctul 47.)  

Statele membre sunt libere să stabilească obiectivele politicii lor în materie de pariuri și jocuri 
de noroc, în conformitate cu propriul sistem de valori, precum și, după caz, să definească cu 
precizie nivelul de protecție urmărit. Cu toate acestea, restricțiile pe care le impun trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute de jurisprudența Curții, în special în ceea ce privește 
proporționalitatea lor (a se vedea în acest sens Hotărârea în cauza Placanica și alții, punctul 
48, precum și Hotărârea în cauza Liga Portuguesa de Futebol Profissional și Bwin 
International, punctul 59). În temeiul jurisprudenței Curții, statele membre trebuie să 
determine în ce măsură legislația lor națională răspunde obiectivelor care ar putea-o justifica, 
precum și dacă restricțiile impuse nu sunt disproporționate, având în vedere obiectivele 
respective (Hotărârea în cauza Gambelli și alții, punctul 75, precum și Hotărârea în cauza 
Placanica și alții, punctul 58). 

Spania și-a reglementat piața națională de jocuri de loterie ca un sistem de drepturi exclusive. 
Numai L.A.E. (loteria de stat) și ONCE (Organizația națională a nevăzătorilor) au dreptul de a 
organiza și de a gestiona jocuri de loterie la nivel național. Acest sistem se traduce printr-o 
restricționare a libertății de stabilire și de prestare a serviciilor pentru toți ceilalți potențiali 
operatori, deoarece li se interzice organizarea de jocuri de loterie la nivel național. Deși 
legislația comunitară permite statelor membre să aleagă modelul de reglementare necesar 
pentru atingerea obiectivelor politicii lor naționale în materie de jocuri de noroc, aceasta 
impune, de asemenea, ca orice restricție inerentă sistemului să fie justificată și proporțională. 
Cu toate acestea, pe baza informațiilor furnizate de petiționari, Comisia nu a putut identifica 
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elementele relevante care să indice lipsa justificării sau a proporționalității sistemului spaniol 
de drepturi exclusive pentru organizarea și gestionarea jocurilor de loterie. 

Directiva 2000/78/CE1 interzice discriminarea, inter alia, pe motiv de handicap în cazul 
încadrării în muncă și al ocupării forței de muncă. În opinia Comisiei, respectiva directivă nu 
se aplică în cazul de față, deoarece acesta reclamă o discriminare ipotetică între diversele 
asociații ale diferitelor tipuri de persoane cu handicap în ceea ce privește acordarea unei 
licențe de organizare a unor jocuri de loterie. De asemenea, în ceea ce privește pretinsa 
încălcare a principiului egalității de tratament consacrat în Convenția europeană a drepturilor 
omului, trebuie reamintit că aceasta este un instrument juridic al Consiliului Europei. O 
încălcare a convenției nu poate constitui o încălcare a dreptului Uniunii Europene dacă 
aceasta nu se încadrează în limitele materiale ale dreptului UE. În sfârșit, în ceea ce privește 
pretinsa încălcare a dispozițiilor Constituției spaniole referitoare la egalitatea de tratament, 
trebuie doar reamintit că aceasta este o chestiune care ține de competența exclusivă a 
autorităților naționale și în care Uniunea Europeană nu are nicio competență. 

Concluzii

Monopolul asupra jocurilor de loterie din Spania constituie o restricționare a normelor pieței 
interne, care poate fi permisă cu titlu de derogare prevăzută în mod expres de Tratat sau 
justificată, în conformitate cu jurisprudența Curții, de motive imperative de interes general. Pe 
baza informațiilor furnizate de petiționari, Comisia nu a putut identifica elemente care să 
ateste că modelul spaniol de reglementare ar încălca dreptul Uniunii.

                                               
1 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în 
favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de 
muncă, JO L 303, 2.12.2000, p. 16.


