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Udvalget for Andragender

27.2.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0142/2009 af R.A.J., italiensk statsborger, og 2 medunderskrivere, 
om de græske myndigheders indgriben over for væddemålsvirksomhed i Athen og 
Thessaloniki

1. Sammendrag

Andrageren, der er advokat, repræsenterer såvel det maltesiske bookmakerfirma Stanleybet 
Malta Limited's operatører i Grækenland som en gruppe af disses kunder. Andrageren 
påpeger, at de græske myndigheder i november 2008 arresterede og tilbageholdt flere 
bookmakere (Stanley-operatører) og kunder i Athen og Thessaloniki for overtrædelse af den 
græske spillemonopollovgivning. Andrageren stiller i den forbindelse spørgsmålstegn ved 
lovligheden af situationen i Grækenland, hvor det statsejede OPAP (Organismos prognostikon 
agonon podosfairou) har monopol og kontrollerer spil i landet med restriktioner på 
konkurrence, specielt fra andre EU-lande, og anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at tage 
sagen op med henblik på at efterprøve, hvorvidt situationen i Grækenland er i 
overensstemmelse med EU's konkurrenceprincipper og de grundlæggende principper om det 
indre marked.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009

"Først skal det bemærkes, at andragendet blev indgivet i januar 2009, og at der i mellemtiden 
(frem til juni 2009) er sket en ny udvikling i sagen. Ifølge oplysninger, som Kommissionen 
har modtaget fra andre kilder, bekræftede de græske administrative domstole lovligheden af 
de græske myndigheders gennemførelsesforanstaltninger, så der er ikke blevet åbnet nogen 
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nye spillebutikker i Grækenland af andragerne eller spilleoperatøren med maltesisk licens. 

For det andet erindres der om, at spilleoperatøren med maltesisk licens ansøgte om en 
spillelicens i Grækenland den 30. juni 2004, og den 25. november 2004 anfægtede den 
stiltiende afvisning af ansøgningen over for det græske statsråd. Ifølge oplysninger fra pressen 
ventes der snart en kendelse, hvor spilleoperatøren muligvis får medhold i, at der skal sendes 
en anmodning om en præjudiciel afgørelse til Domstolen. 

For det tredje indgav spilleoperatøren den 19. januar 2007 en klage til Kommissionen over de 
græske myndigheders afvisning af at udstede en spillelicens til klageren. I forbindelse med 
denne klage sendte Kommissionen den 29. juni 2007 en åbningsskrivelse til Grækenland i 
henhold til EF-traktatens artikel 49, hvori den fri udveksling af tjenesteydelser garanteres. 
Den græske regering svarede den 5. november 2007 med en påstand om, at landets 
spillelovgivning er begrundet i nødvendigheden af at beskytte forbrugerne og den offentlige 
orden. Den 29. februar 2008 sendte Kommissionen Grækenland en begrundet udtalelse. Den 
græske regering svarede i maj og juli 2008 og insisterede på, at landets spillelovgivning var 
forenelig med fællesskabslovgivningen. Den erklærede dog, at den var parat til at indgå i en 
drøftelse med Kommissionen om forskellige mere restriktive foranstaltninger, som 
Grækenland kunne indføre for at gøre landets spillelovgivning mere konsekvent og 
systematisk i kampen mod ludomani, beskyttelsen af mindreårige og forbrugerbeskyttelsen, 
samtidig med at de enerettigheder, der var tildelt en spilleoperatør frem til 2020, bevaredes. 

Kommissionen skønner, at de græske håndhævelsesforanstaltninger over for de to formidlere 
fra en privat bookmakervirksomhed med licens i en anden EU-medlemsstat og de tre kunder 
kan være uforholdsmæssige og uforenelige med EF-traktatens artikel 43 og 49, under 
forudsætning af, at den pågældende medlemsstat havde afvist at udstede licenser eller 
tilladelser i strid med fællesskabslovgivningen, således som det klart blev omtalt i De 
Europæiske Fællesskabers Domstols afgørelse i Placanica-dommen1. I Gambelli-dommen2

fastslår Domstolen, at fællesskabsretten overtrædes, når en medlemsstat ikke fører en politik, 
der har til formål reelt at begrænse spillemulighederne på en konsekvent og systematisk måde.

Kommissionen vil inden for rammerne af ovennævnte overtrædelsesprocedure fortsætte sin 
gennemgang af den græske lovgivning, der forbyder spilleoperatører, der er lovligt etableret i 
andre medlemsstater, at tilbyde deres spilletjenester i Grækenland, og vil holde Udvalget for 
Andragender orienteret om sagens udvikling."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. marts 2009

"Kommissionen vil inden for rammerne af traktatbrudsproceduren mod Grækenland, der blev 
indledt den 29. juni 2007, fortsætte sin gennemgang af den græske lovgivning, der forbyder 
spilleoperatører, der er lovligt etableret i andre medlemsstater, at tilbyde deres spilletjenester i 
Grækenland, og vil holde Udvalget for Andragender orienteret om sagens udvikling. 

                                               
1 EU-Domstolen, den 6.3.2007, Placanica, C-338/04.
2 EU-Domstolen, den 6.11.2003, Gambelli, C-243/01.
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Som det blev meddelt af kommissær Barnier i hans svar på en mundtlig forespørgsel fra 
Europa-Parlamentet1, er politiske alternativer til den igangværende traktatbrudsprocedure mod 
adskillige medlemsstater inden for hasardspil under overvejelse."

5. Kommissionens supplerende svar (REV II), modtaget den 10. juni 2011

"Kommissionen vil inden for rammerne af traktatbrudsproceduren mod Grækenland, der blev 
indledt den 29. juni 2007, fortsætte sin gennemgang af den græske lovgivning, som forbyder 
spilleoperatører, der er lovligt etableret i andre medlemsstater, at tilbyde deres spilletjenester i 
Grækenland. Kommissionen er i denne forbindelse opmærksom på de reformer af det græske 
lovgivningsmæssige grundlag for hasardspil, der er anmeldt under direktiv 98/34/EF. 
Resultatet af Kommissionens evaluering af lovforslaget i henhold til direktiv 98/34/EF vil 
blive taget i betragtning, når der træffes beslutning om de næste skridt i den igangværende 
overtrædelsesprocedure. Kommissionen holder Udvalget for Andragender underrettet om den 
videre udvikling.  

Den 24. marts vedtog Kommissionen en grønbog om onlinespil i det indre marked.  Formålet 
med grønbogen er at lancere en bred offentlig høring om alle relevante offentlige udfordringer 
og mulige problemer på det indre marked som følge af den hastige udvikling inden for både 
lovlige og uautoriserede onlinespil rettet mod borgerne i EU. Kommissionen indleder denne 
høring med et åbent sind, idet den ikke har forudfattede meninger om de konklusioner, der 
efterfølgende skal drages om, hvorvidt det er nødvendigt at skride til handling, hvilken form 
en sådan handling i så fald skulle have, og på hvilket niveau der skulle handles. Dens 
grundlæggende formål er at indsamle fakta, vurdere indsatserne og indsamle synspunkter fra 
alle interesserede parter om et fænomen, der har flere dimensioner."

6. Kommissionens svar (REV), modtaget den 30. maj 2012

”Kommissionens undersøgelse af den græske spillovgivning, herunder ændringerne, der er 
blevet foretaget i de seneste måneder og indberettet til Kommissionen, foregår stadig.   
Resultaterne af undersøgelsen afhænger i vid udstrækning af, at Grækenland fremsender de 
supplerende oplysninger, som Kommissionen krævede i januar 2012.  Efter Kommissionens 
opfattelse vil det være muligt at give Udvalget for Andragender yderligere oplysninger senest 
i september 2012.”

7. Kommissionens supplerende svar (REV IV), modtaget den 27. februar 2013

"Kommissionen indledte en overtrædelsesprocedure mod Grækenland i juni 2007. 

Overtrædelsen vedrører udbuddet af sportsvæddemål. Proceduren mod Grækenland omfatter 
de restriktioner, som andrageren (og klageren) henviser til. Foruden vores tidligere svar vil vi 
gerne oplyse Europa-Parlamentet om følgende udvikling:

Gennemgangen af den græske spillelovgivning er endnu ikke afsluttet. De græske 
myndigheder har først for nylig underrettet Kommissionen om nye udkast til 
lovgivningsforanstaltninger. Samtidig vurderer Kommissionen yderligere oplysninger fra de 
                                               
1 QO O-0141/2009, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20100211+ITEM-004+DOC+XML+V0//DA. 
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græske myndigheder om en række foranstaltninger, der har til formål at sikre, at den græske 
spillelovgivning er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Kommissionen havde anmodet 
om disse oplysninger i oktober 2012. 

Den 23. oktober 2012 vedtog Kommissionen en meddelelse med titlen ”Mod et samlet 
europæisk regelsæt for onlinespil”. På grundlag af en tilbundsgående offentlig høring 
fastlægges der i denne meddelelse en handlingsplan, som sigter efter at skabe større klarhed i 
hele EU til gavn for nationale myndigheder, operatører, forbrugere og berørte industrier med 
hensyn til f.eks. betalingstjenester eller leverandører af medietjenester. Fem handlingsområder 
prioriteres med henblik på at tage de aktuelle udfordringer op på EU-plan og nationalt plan:

 nationale lovgivningsmæssige rammers forenelighed med EU-lovgivningen 
 styrkelse af administrativt samarbejde og effektiv håndhævelse 
 beskyttelse af forbrugere og borgere, mindreårige og sårbare grupper 
 forebyggelse af bedrageri og hvidvaskning af penge 
 beskyttelse af sportens integritet og bekæmpelse af matchfixing 

Samtidig med vedtagelsen af denne meddelelse opfordrede Kommissionen de berørte 
medlemsstater til at indsende oplysninger om den seneste udvikling i deres spillelovgivning. 
De medlemsstater, mod hvilke der er indledt overtrædelsessager, eller over hvilke klager er 
blevet indgivet, er blevet anmodet om at stille juridiske og faktuelle (ajourførte) oplysninger 
til rådighed, således at Kommissionen kan afslutte sin vurdering af, om EU-lovgivningen er 
blevet overholdt.

På grundlag af oplysningerne vil Kommissionen fremskynde afslutningen af sin vurdering af 
nationale bestemmelser i forbindelse med verserende overtrædelsessager og -klager og om 
nødvendigt træffe foranstaltninger til håndhævelse under hensyntagen til EU-Domstolens 
seneste retspraksis. 

Den 24. januar 2013 traf EU-Domstolen afgørelse i de forenede sager C-186/11 og C-209/11, 
Stanleybet og William Hill, om foreneligheden mellem de tidligere græske 
lovgivningsmæssige rammer på området for spiltjenester og EU-lovgivningen. Disse regler 
udgjorde også grundlaget for dette andragende og denne klage. Domstolen bemærker for det 
første i sin dom, at national lovgivning, som indrømmer en eneret og forbyder tjenesteydere 
med hjemsted i en anden medlemsstat at udbyde de samme hasardspil på det græske område, 
udgør en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser eller for etableringsfriheden.
Domstolen bemærker endvidere, at så længe området ikke er harmoniseret på fællesskabsplan, 
tilkommer det hver medlemsstat på disse områder i overensstemmelse med sine egne 
værdinormer at vurdere de krav, som måtte være nødvendige til beskyttelse af de omhandlede 
interesser. Som det allerede er anerkendt i tidligere retspraksis, kan begrænsning af udbuddet 
af hasardspil og bekæmpelse af den til hasardspil knyttede kriminalitet begrunde restriktioner 
for grundlæggende friheder. Domstolen understreger imidlertid, at de restriktioner, som 
medlemsstaterne pålægger, skal opfylde de betingelser om forholdsmæssighed og 
ikkeforskelsbehandling, samtidig med at det sikres, at de tilsigtede mål opfyldes på en 
sammenhængende og systematisk måde.

Det påhviler nu de nationale domstole at sikre, at den nationale lovgivning reelt opfylder 
formålet om at reducere spillemulighederne og bekæmpe den til hasardspil knyttede 
kriminalitet. Domstolen foreslår i sin dom, at de nationale domstole i forbindelse med det 
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første mål skal tage hensyn til de forskellige forhold, der kendetegner monopolets regelsæt, og 
den måde, hvorpå dette organ i praksis fungerer, såsom det forhold, at monopolet skulle have 
bestemte rettigheder og privilegier for så vidt angår reklame, eller det forhold, at 
maksimumsindsatsen fastsættes pr. spillekupon (og ikke pr. spiller). Hvad angår det andet mål 
påhviler det den nationale domstol at kontrollere den effektive virkning af den statslige 
kontrol under hensyntagen til det forhold, at en så restriktiv foranstaltning som et monopol 
skal underlægges en streng kontrol, hvorimod det lader til, at den græske stat blot fører 
overfladisk tilsyn med det monopol, som er et børsnoteret aktieselskab.

Dommen bør fremme gennemgangen og give et værdifuldt input til reformprocessen.”


