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Tárgy: R. A. J. olasz állampolgár által benyújtott 0142/2009. számú, további 2 
aláírást tartalmazó petíció a görög hatóságok részéről az Athénban és 
Szalonikiben zajló fogadási tevékenységek ellen történő fellépésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ügyvéd, aki a Stanleybet Malta Limited fogadóiroda görögországi 
üzemeltetőit és a cég egyes ügyfeleinek csoportját képviseli. A petíció benyújtója rámutat 
arra, hogy a görög hatóságok 2008 novemberében több bukmékert (a Stanley alkalmazottait), 
valamint azok athéni és szaloniki ügyfeleit is letartóztatták és őrizetbe vették a szerencsejáték-
monopóliumról szóló görög jogszabályok megsértéséért. A petíció benyújtója megkérdőjelezi 
a görögországi helyzet törvényességét, amely szerint az állami tulajdonban lévő OPAP 
(Organismos prognostikon agonon podosfairou) monopolhelyzetben van és ellenőrzi az 
országban folytatott fogadásokat, amivel korlátozza a versenyt, különösen a többi uniós 
tagállammal szemben, ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon az üggyel és 
vizsgálja ki, hogy a jelenlegi görögországi helyzet összhangban van-e az Európai Unióban 
érvényes versenyszabályokkal, valamint a belső piacra vonatkozó alapvető elvekkel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

Először is megjegyzendő, hogy a petíciót 2009 januárjában nyújtották be, és időközben (2009. 
júniusig) új fejlemények következtek be. Valójában a Bizottsághoz más forrásokból 
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beérkezett információk szerint a görög közigazgatási bíróságok megerősítették a görög 
hatóságok végrehajtási intézkedéseinek jogszerűségét, így a petíció benyújtói, illetve a Máltán 
engedélyezett szerencsejáték-üzemeltető nem nyitott újabb fogadóirodákat Görögországban. 

Másodszor, emlékeztetni kell arra, hogy a Máltán engedélyezett szerencsejáték-üzemeltető 
2004. június 30-án szerencsejáték-engedélyért folyamodott Görögországban, és 2004. 
november 25-én a görög Államtanács előtt megtámadta kérelmének hallgatólagos elutasítását. 
A sajtóból származó információk szerint hamarosan ítélet várható, amely lehetséges, hogy 
helyt fog adni a szerencsejáték-üzemeltető azon követelésének, hogy előzetes döntéshozatal 
iránti kérelmet kell a Bíróság elé terjeszteni. 

Harmadszor, a szerencsejáték-üzemeltető 2007. január 19-én panaszt nyújtott be az Európai 
Bizottsághoz azzal kapcsolatban, hogy a görög hatóságok megtagadták, hogy szerencsejáték-
engedélyt adjanak a panaszosnak. E panasz keretében az Európai Bizottság 2007. június 29-én 
felszólító levelet küldött Görögországnak az EK-Szerződés 49. cikke alapján, amely 
szavatolja a szolgáltatásnyújtás szabadságát. A görög kormány 2007. november 5-i 
válaszában azt állította, hogy a szerencsejáték-jogszabályt a fogyasztók védelmével és a 
közrend védelmével kapcsolatos kényszerítő okok indokolják. Az Európai Bizottság 2008. 
február 29-én indokolással ellátott véleményt küldött Görögországnak. A görög kormány 
2008 májusában és júliusában válaszolt, kitartva amellett, hogy a szerencsejáték-jogszabály 
összeegyeztethető az EK-Szerződéssel. Kijelentette azonban, hogy kész a Bizottsággal 
megvitatni különféle olyan, korlátozóbb jellegű intézkedéseket, amelyeket Görögország 
elfogadhatna annak érdekében, hogy a szerencsejáték-függőség elleni küzdelem, a kiskorúak 
és a fogyasztók védelme terén következetesebbé és módszeresebbé tegye szerencsejáték-
jogszabályát, a szerencsejáték-üzemeltetőnek 2020-ig adott kizárólagos jogok fenntartása 
mellett. 

A Bizottság értékelése szerint az egy másik tagállamban engedélyezett magántulajdonú 
sportfogadási üzemeltető két ügynökével és három ügyfelével szembeni görögországi 
végrehajtási intézkedések aránytalanok és összeegyeztethetetlenek az EK-Szerződés 43. és 49. 
cikkével, feltéve, hogy – mint azt az Európai Bíróság által a Placanica-ügyben hozott ítélet1

világosan megállapítja – az érintett tagállam a közösségi jogot sértve megtagadta az 
engedélyek kiadását. A Bíróság által a Gambelli-ügyben hozott ítélet2 szerint akkor áll fenn a 
közösségi jog ilyen megsértése, ha egy tagállam nem folytat következetesen és módszeresen a 
szerencsejáték-lehetőségek tényleges csökkentésére irányuló politikát.

A Bizottság a fent említett jogsértési eljárás keretében folytatni fogja a görög jogszabály 
vizsgálatát, amely a más tagállamokban törvényesen letelepedett szerencsejáték-üzemeltetők 
számára megtiltja, hogy Görögországban szerencsejáték-szolgáltatásokat nyújtsanak, és 
folyamatosan tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a fejleményekről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. március 25.

                                               
1 Európai Bíróság, 2007. március 6., Placanica, C-338/04. sz. ügy
2 Európai Bíróság, 2003. november 6., Gambelli, C-243/01. sz. ügy
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A Bizottság a Görögország ellen 2007. június 29-én indított jogsértési eljárás keretében 
folytatja a görög jogszabály vizsgálatát, amely a más tagállamokban törvényesen letelepedett 
szerencsejáték-üzemeltetők számára megtiltja, hogy Görögországban szerencsejáték-
szolgáltatásokat nyújtsanak, és folyamatosan tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a 
fejleményekről. 

Amint azt Barnier biztos úr az Európai Parlament szóbeli választ igénylő kérdésére1 adott 
válaszában bejelentette, a szerencsejátékok kérdésében jelenleg számos tagállam ellen folyó 
jogsértési eljárások szakpolitikai alternatíváinak bevezetését tervezik.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. június 10. (REV II)

A Bizottság a Görögország ellen 2007. június 29-én indított jogsértési eljárás keretében 
folytatja a görög jogszabály vizsgálatát, amely a más tagállamokban törvényesen letelepedett 
szerencsejáték-üzemeltetők számára megtiltja, hogy Görögországban szerencsejáték-
szolgáltatásokat nyújtsanak. Ezzel kapcsolatosan a Bizottság tisztában van a szerencsejátékra 
irányuló görög jogi keret reformjával, amelyet a 98/34/EK irányelv alapján jelentettek be. A 
jogszabálytervezet 98/34/EK irányelv alapján történő bizottsági értékelésének eredményét 
figyelembe fogják venni, amikor a jelenlegi jogsértési eljárás következő lépéseiről döntenek. 
A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy további fejleményeiről.  

Az Európai Bizottság 2011. március 24-én elfogadta a „Zöld könyv az online 
szerencsejátékokról a belső piacon” című dokumentumot.  E zöld könyv célja, hogy széles 
körű nyilvános konzultáció induljon valamennyi, a témába vágó nyilvános kihívásról és a 
belső piacot érintő lehetséges kérdésről, amelyek az EU-ban élő polgároknak szánt 
engedéllyel és az engedély nélkül folytatott online szerencsejáték-ajánlatok gyors fejlődéséből 
erednek. A Bizottság előre megfogalmazott vélemény nélkül nyitotta meg e konzultációt, s 
nem vetíti előre a jövőbeni intézkedések szükségességéről, formájáról és szintjéről a 
későbbiekben levonandó következtetéseket. Alapvető célja, hogy tényeket gyűjtsön, értékelje 
a helyzetet és valamennyi érdekelt fél véleményét is megismerje egy olyan jelenségről, 
amelynek számos dimenziója van.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. május 30.

A görögországi szerencsejáték-jogszabályok – többek között a 98/34/EK irányelv értelmében 
a Bizottságnak bejelentett, az elmúlt néhány hónapban folytatott reformok – Bizottság általi 
vizsgálata még jelenleg is tart. A vizsgálati folyamat eredménye nagymértékben attól függ, 
hogy Görögország megadja-e a Bizottság által 2012 januárjában kért kiegészítő 
információkat.  A Bizottság véleménye szerint legkésőbb 2012 szeptemberében módjában áll 
majd további információkkal szolgálni a Petíciós Bizottság részére.

7. A Bizottságtól kapott válasz (REV IV): 2013. február 27.

A Bizottság 2007 júniusában kötelezettségszegési eljárást indított Görögország ellen. 

A kötelezettségszegés a sportfogadási szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos. A 
                                               
1 OQ 0141/09, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100211+ITEM-
004+DOC+XML+V0//HU
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Görögországgal szembeni eljárás a petíció benyújtója (és a panaszos) által említett 
korlátozásokra is kiterjed. Korábbi válaszunk kiegészítéseképpen az alábbi fejleményekről 
kívánjuk tájékoztatni az Európai Parlamentet:

A görög szerencsejáték-törvény felülvizsgálata jelenleg még folyik. A görög hatóságok 
csupán a közelmúltban juttatták el a Bizottságnak új jogalkotási intézkedések tervezeteit. A 
Bizottság ugyanakkor a görög hatóságok által rendelkezésre bocsátott, a görög szerencsejáték-
szabályok uniós joggal való összeegyeztethetőségének biztosítását célzó intézkedésekről 
szóló kiegészítő információkat értékeli. Ezeket a Bizottság 2012 októberében kérte. 

2012. október 23-án az Európai Bizottság elfogadta az „Úton az online szerencsejátékokra 
vonatkozó átfogó európai keretrendszer felé” című közleményt. A nyilvánossággal folytatott, 
mindenre kiterjedő konzultáció alapján a Bizottság cselekvési tervet dolgoz ki, melynek célja, 
hogy a nemzeti hatóságok, a szolgáltatók, a fogyasztók és a kapcsolódó ágazatok, például a 
pénzforgalmi szolgáltatók és a médiaszolgáltatók számára az egész Unióban növekedjen az 
egyértelműség. Az uniós és nemzeti szinten felmerülő kihívások kezelése érdekében a 
következő öt cselekvési terület kap kiemelt szerepet:

 a nemzeti szabályozási keretek uniós jogszabályoknak való megfelelése; 
 az igazgatási együttműködés és a hatékony végrehajtás fokozása; 
 a fogyasztók és polgárok, kiskorúak és veszélyeztetett csoportok védelme; 
 a csalás és a pénzmosás megelőzése; 
 a sport tisztességességének védelme és a mérkőzéseredmények befolyásolásának 

megakadályozása. 

Az említett közlemény elfogadásával párhuzamosan a Bizottság felkérte az érintett
tagállamokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást a szerencsejátékokra vonatkozó jogszabályaikkal 
kapcsolatos legújabb fejleményekről. Azokat a tagállamokat, amelyekkel szemben 
kötelezettségszegési eljárás van folyamatban, vagy amelyekkel szemben panaszt regisztráltak, 
felkérték arra, hogy nyújtsanak jogi és (frissített) tényszerű információkat a Bizottságnak, 
hogy az befejezhesse az uniós jogszabályokkal való összeegyeztethetőség értékelését.

A válaszok alapján a Bizottság fel fogja gyorsítani a folyamatban lévő jogsértési esetek és 
panaszos ügyek kapcsán a nemzeti rendelkezések kiértékelését, valamint szükség esetén – az 
Európai Bíróság legfrissebb ítélkezési gyakorlatának figyelembevételével – jogérvényesítési 
intézkedéseket fog hozni. 

2013. január 24-én az Európai Unió Bírósága a C-186/11. és C-209/11. számú, Stanleybet és 
William Hill egyesített ügyekben ítéletet hozott a szerencsejátékokra vonatkozó korábbi 
görög szabályozási rendszer uniós joggal való összeegyeztethetőségéről. Ez a petíció és 
panasz is ezeken a szabályokon alapult. Ítéletében a Bíróság elsősorban megállapítja, hogy az 
a nemzeti szabályozás, amely kizárólagos jogot ad, és megtiltja a valamely más tagállamban 
letelepedett szolgáltatók számára ugyanazon szerencsejátékok Görögországban történő 
nyújtását, a szolgáltatásnyújtás szabadsága és a letelepedés szabadsága korlátozásának 
minősül. A Bíróság továbbá megállapítja, hogy a terület közösségi harmonizációja hiányában 
az egyes tagállamok feladata, hogy e területen saját értékrendjüknek megfelelően megítéljék 
az érintett érdekek védelméből következő követelményeket. Ahogyan azt már a korábbi 
ítélkezési gyakorlat is elismerte, a szerencsejáték-kínálat kínálat korlátozása és a 
szerencsejátékokhoz kapcsolódó bűnözés elleni küzdelem alkalmas lehet az alapvető 
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szabadságok korlátozásának igazolására. A Bíróság ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a 
tagállamok által előírt korlátozásoknak meg kell felelniük az arányosságra és hátrányos 
megkülönböztetés tilalmára vonatkozó feltételeknek, ugyanakkor biztosítani kell a kitűzött 
célok koherens és szisztematikus módon történő megvalósítását.

Innentől a nemzeti bíróságok feladata annak biztosítása, hogy a nemzeti szabályozás valóban 
megfeleljen a szerencsejátékban való részvétel lehetőségeinek csökkentésére és az e területen 
folytatott bűnözés elleni harcra irányuló törekvésnek. Ítéletében a Bíróság javasolja, hogy a 
nemzeti bíróság az első célkitűzéssel kapcsolatban vegye figyelembe a monopólium 
szabályozási keretét meghatározó különböző tényezőket és azt, ahogyan e szervezet a 
gyakorlatban működik, például azt a tényt, hogy a monopólium bizonyos jogokkal és 
kiváltságokkal rendelkezik a reklámozás tekintetében, továbbá azt, hogy a tét fogadási 
szelvényenként (és nem játékosonként) kerül meghatározásra. Ami a második célkitűzést 
illeti, a nemzeti bíróságnak meg kell vizsgálnia az állami ellenőrzések tényleges jellegét, nem 
megfeledkezve arról, hogy az olyan mértékben korlátozó intézkedést, mint a monopólium, 
szigorú hatósági ellenőrzésnek kell alávetni, miközben úgy tűnik, hogy a monopólium (amely 
egy részvénytársasági formában működő jegyzett vállalkozás) felett a görög állam csupán 
felületes módon gyakorolja felügyeletét.

Az ítélet remélhetőleg ösztönözni fogja a felülvizsgálati eljárást, és nagymértékben hozzájárul 
a reformfolyamathoz.


