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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0142/2009, внесена от R.A.J., с италианско гражданство, 
подкрепена от 2 други подписа, относно намеса във връзка със 
залаганията в Атина и Солун

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е адвокат, представлява операторите в Гърция на 
малтийската букмейкърска фирма „Stanleybet Malta Limited”, а също така и група 
клиенти на „Stanleybet”. Вносителят посочва, че през ноември 2008 г. в Атина и Солун 
гръцките органи са арестували и задържали няколко букмейкъри (оператори на 
„Stanleybet”) и клиенти за нарушение на монополното законодателство за хазарта в 
Гърция. Вносителят на петицията подлага под въпрос законността на положението в 
Гърция, където държавната фирма OPAP (Organismos prognostikon agonon podosfairou) 
има монопол и контролира залаганията в страната чрез ограничаване на конкуренцията, 
особено що се отнася до фирми от други държави — членки на ЕС. Поради това 
вносителят призовава Европейския парламент да се заеме със случая и да проучи дали 
положението в Гърция отговаря на принципите, свързани с конкуренцията в ЕС, както 
и на основните принципи на вътрешния пазар.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Първо, следва да се отбележи, че петицията е внесена през януари 2009 г., а 
междувременно (до юни 2009 г.) има ново развитие по случая. Действително, според 
информацията, която Комисията получи от други източници, гръцките 
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административни съдилища са потвърдили законосъобразността на мерките по 
прилагане на законодателството, приети от гръцките органи, така че вносителите на 
петицията и организаторът на хазартни игри, лицензиран в Малта, не са откривали нови 
пунктове за залагания. 

Второ, следва да се припомни, че организаторът на хазартни игри, лицензиран в Малта, 
е кандидатствал за лиценз в Гърция на 30.6.2004 г .  и на 25.11.2004 г .  е оспорил 
мълчаливия отказ на своето заявление пред гръцкия Държавен съвет. Според 
информация от пресата скоро се очаква съдебно решение, евентуално приемащо 
искането на организатора на хазартни игри за отправяне на преюдициално запитване 
към Съда на Европейските общности. 

Трето, на 19 януари 2007 г. организаторът на хазартни игри е подал жалба до 
Европейската комисия, свързана с отказа на гръцките органи да дадат на 
жалбоподателя лиценз за организиране на хазартни игри. В рамките на разглеждането 
на тази жалба Европейската комисия изпрати на Гърция на 29.6.2007 г. официално 
уведомително писмо въз основа на член 49 от ДЕО, който гарантира свободата да се 
предоставят услуги. Гръцкото правителство отговори на 5.11.2007 г., твърдейки, че 
гръцкото законодателство в областта на хазартните игри е обосновано от наложителни 
причини, свързани със защитата на потребителите и защитата на обществения ред. На 
29.2.2008 г .  Европейската комисия изпрати на Гърция мотивирано становище. 
Гръцкото правителство отговори през май и юли 2008 г., настоявайки, че гръцкото 
законодателство в областта на хазартните игри е съвместимо с правото на ЕО. То обаче 
заяви, че е готово да обсъди с Комисията различни по-рестриктивни мерки, които биха 
могли да бъдат приети от Гърция, с цел законодателство на държавата в областта на 
хазартните игри да бъде по-последователно и систематично в борбата срещу 
пристрастяването към хазарта, защитата на непълнолетните лица и защитата на 
потребителите, същевременно запазвайки изключителните права, предоставени на един 
организатор на хазартни игри до 2020 г. 

Комисията счита, че мерките по прилагане на законодателството, предприети в Гърция 
срещу двамата посредници на частен организатор на спортни залагания, лицензиран в 
друга държава — членка на ЕС, и тримата клиенти, могат да се считат за 
непропорционални и несъвместими с член 43 и член 49 от Договора за ЕО, при 
положение че, както ясно се споменава в решението на Съда на Европейските 
общности по делото „Placanica”1, тази държава членка е отказала да издаде лицензи или 
разрешения в нарушение на общностното право. Съгласно решението на Съда на 
Европейските общности по делото „Gambelli”2 нарушение на общностното право 
съществува тогава, когато държава членка не провежда политика, чиято цел е реално 
ограничаване на възможностите за хазартни игри по последователен и систематичен 
начин.

В рамките на гореспоменатата процедура по установяване на нарушение Комисията ще 

                                               
1 Съд на ЕО, 6.3.2007 г., „Placanica”, C-338/04
2 Съд на ЕО, 6.11.2003 г., „Gambelli”, C-243/01
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продължи своето проучване на гръцкото законодателство, което забранява на 
организатори на хазартни игри, законно установени в други държави членки, да 
предоставят услуги в областта на хазартните игри в Гърция, и ще информира комисията 
по петиции за развитието по случая.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 март 2009 г.

Комисията продължава, в рамките на процедурата по установяване на нарушение 
срещу Гърция, започната на 29 юни 2007 г., своето проучване на гръцкото 
законодателство, което забранява на организатори на хазартни игри, законно 
установени в други държави членки, да предоставят услуги в областта на хазартните 
игри в Гърция, и ще информира комисията по петиции за развитието по случая. 

Разглеждат се алтернативи на политиката по отношение на текущите процедури за 
нарушение срещу няколко държави членки в областта на хазартните игри, както беше 
оповестено от члена на Комисията Барние в неговия отговор на въпрос с искане за 
устен отговор от Европейския парламент1.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 10 юни 2011 г. (REV II)

В рамките на процедурата за нарушение срещу Гърция, започната на 29 юни 2007 г., 
Комисията продължава своето проучване на гръцкото законодателство, което забранява 
на организатори на хазартни игри, законно установени в други държави членки, да 
предоставят услуги в областта на хазартните игри в Гърция. В тази връзка Комисията е 
осведомена за реформите на гръцката правна рамка по отношение на хазарта, 
нотифицирани съгласно Директива 98/34/EО. Резултатът от оценката на проектозакона 
от страна на Комисията съгласно Директива 98/34/EО ще бъде взет предвид при 
вземането на решение относно следващите стъпки в настоящата процедура за 
нарушение. Комисията ще информира комисията по петиции за всяко бъдещо развитие.  

На 24 март 2011 г. Комисията прие Зелена книга относно хазарта по интернет на 
вътрешния пазар.  Целта на Зелената книга е да се даде начало на широка обществена 
консултация относно всички съответни публични предизвикателства и евентуални 
въпроси, свързани с вътрешния пазар, които са резултат от бързото развитие както на 
законосъобразни, така и на неразрешени хазартни възможности, насочени към 
граждани, намиращи се в ЕС. Комисията започва тази консултация с отворен подход, 
като не предопределя заключенията, които да бъдат извлечени впоследствие относно 
необходимостта от предприемане на действия, формата на подобни действия и 
равнището, на което следва те да бъдат предприети. Основната ѝ цел е да събере 
фактите, да оцени залозите и да установи възгледите на всички заинтересовани лица 
относно едно явление с много измерения.

6. Отговор от Комисията (REV), получен на 30 май 2012 г.

Проучването на Комисията относно гръцкото законодателство в областта на хазарта, 
                                               
1 Въпрос с искане за устен отговор 0141/09, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20100211&secondRef=ITEM-
004&language=EN
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включително реформите на това законодателство, предприети в течение на последните 
няколко месеца и известени на Комисията съгласно Директива 98/34/ЕО, е все още в 
ход. Изходът от процеса на проучване зависи до голяма степен от предоставянето от 
Гърция на допълнителната информация, поискана от Комисията през януари 2012 г. 
Комисията счита, че би трябвало да успее да предостави на комисията по петиции 
повече информация най-късно до септември 2012 г.

7. Отговор от Комисията (REV ІV), получен на 27 февруари 2013 г.

През юни 2007 г. Комисията образува процедура за нарушение срещу Гърция. 

Нарушението е свързано с предоставянето на услуги за спортни залагания. 
Процедурата срещу Гърция включва ограниченията, посочени от вносителя на 
петицията (и жалбоподател). В допълнение към предишния си отговор бихме искали да 
информираме Европейския парламент за следните промени:

Прегледът на гръцкото законодателство за хазарта е все още в ход. Едва неотдавна 
гръцките органи уведомиха Комисията за новите проекти на законодателни мерки. 
Същевременно Комисията оценява допълнителна информация, предоставена от 
гръцките органи относно определен брой мерки, целящи привеждане на гръцките 
правила за хазарта в съответствие с правото на ЕС. Тази информация беше поискана от 
Комисията през октомври 2012 г. 

На 23 октомври 2012 г .  Европейската комисия прие съобщението „За цялостна 
европейска нормативна уредба в областта на хазартните игри по интернет“. На 
основата на задълбочена публична консултация това съобщение определя план за 
действие, целящ да увеличи яснотата в целия ЕС в полза на националните органи, 
операторите, потребителите и свързаните с това сектори, като доставчици на услуги за 
плащания и на медийни услуги. Пет области за действие са приоритетни за посрещане 
на предизвикателствата на равнище ЕС и на национално равнище:

 привеждане на националните регулаторни рамки в съответствие с правото на 
ЕС, 

 укрепване на административното сътрудничество и ефективното прилагане, 
 защита на потребителите и гражданите, малолетните, непълнолетните и 

уязвимите групи, 
 предотвратяване на измамите и изпирането на пари, 
 опазване на интегритета на спорта и предотвратяване на уреждането на мачове. 

Едновременно с приемането на това съобщение Комисията прикани съответните 
държави членки да предоставят информация относно последните тенденции в своето 
законодателство за хазарта. До държавите членки, срещу които са открити процедури 
за нарушения или са регистрирани жалби, са отправени искания да представят правна и 
фактическа (актуализирана) информация, която да даде възможност на Комисията да 
завърши оценката си на съвместимостта с правото на ЕС.  

На основата на отговорите Комисията ще ускори завършването на оценката си на 
националните разпоредби в нерешените случаи на нарушения и жалби и ще 
предприеме действия за прилагане, когато е необходимо, като взема предвид 
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последната съдебна практика на Съда на ЕС. 

На 24 януари 2013 г. Съдът на ЕС в съединени дела C-186/11 и C-209/11, Stanleybet и 
William Hill, взе решение относно съвместимостта на предишната гръцка регулаторна 
система за хазартни услуги с правото на ЕС. Тези правила бяха и основата за тази 
петиция и жалба. В решението си Съдът отбелязва, първо, че националното 
законодателство, което дава изключително право и забранява на доставчици, 
установени в друга държава членка, да предлагат същите хазартни игри на гръцка 
територия, представлява ограничение на правото на предоставяне на услуги или на 
свободата на установяване.  Освен това Съдът отбелязва, че при отсъствието на 
общностна хармонизация в тази сфера право на всяка държава членка е да реши в тези 
области, в съответствие със собствената си скала на ценности, какво е необходимо, за 
да се гарантира, че въпросните интереси са защитени. Както вече се признава в 
предишна съдебна практика, ограничаването на предлагането на хазартни игри и 
борбата с престъпността, свързана с тези игри, може да оправдае ограничения на 
основни свободи. Съдът обаче подчертава, че ограничителните мерки, наложени от 
държавите членки, трябва да отговарят на условията за пропорционалност и 
недискриминация, като същевременно гарантират постигането на преследваните цели 
по последователен и системен начин.

Сега е ред на националния съд да гарантира, че националното законодателство 
наистина отговаря на целта да се намалят възможностите за хазарт и да се води борба с 
предизвиканата от хазарта престъпност. В решението си Съдът предлага националният 
съд да вземе предвид във връзка с първата цел различните характеристики на 
законодателната рамка, уреждаща монопола, и начина, по който тя действа на 
практика, като например това, че монополът се ползва от някои права и привилегии при 
реклама или че максималният залог е фиксиран на формуляр (а не на играч). Що се 
отнася до втората цел, националният съд ще трябва да провери ефективността на 
държавния контрол, като има предвид, че толкова ограничителна мярка като монопол 
трябва да подлежи на строг контрол, докато надзорът на гръцката държава над 
монопола, който е публично акционерно дружество, регистрирано за борсова търговия, 
изглежда е просто повърхностен. 

Решението следва да стимулира процеса на преразглеждане и да предостави важен 
принос в процеса на реформа.


