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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0142/2009 dėl įsikišimo į lažybas Atėnuose ir Salonikuose, kurią 
pateikė Italijos pilietis R. A. J., su dar dviem parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, advokatas, atstovauja Maltos lažybų tarpininkavimo įmonės „Stanleybet 
Malta Limited“ organizatoriams Graikijoje ir jos klientų grupei. Peticijos pateikėjas pažymi, 
kad 2008 m. lapkričio mėn. Graikijos valdžios institucijos suėmė kelis lažybų tarpininkus 
(„Stanley“ organizatorius) ir klientus Atėnuose ir Salonikuose už azartinių lošimų 
monopolijas reglamentuojančių Graikijos teisės aktų pažeidimą. Peticijos pateikėjas abejoja 
padėties Graikijoje teisėtumu, nes Graikijoje valstybei priklausanti OPAP (gr. Organismos 
prognostikon agonon podosfairou) turi monopolį ir kontroliuoja lažybas šalyje, taip ribodama 
konkurenciją, visų pirma su kitų ES valstybių narių įmonėmis. Todėl jis ragina Europos 
Parlamentą išnagrinėti šį klausimą ir ištirti, ar Graikijoje nepažeidžiami ES konkurencijos 
principai bei pagrindiniai vidaus rinkos principai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Pirmiausia pažymėtina, kad peticija buvo pateikta 2009 m. sausio mėn., o per tą laiką (iki 
2009 m. birželio mėn.) įvyko naujų pokyčių. Iš tikrųjų, pagal Komisijos iš kitų šaltinių gautą 
informaciją Graikijos administraciniai teismai patvirtino Graikijos valdžios institucijų taikytų 
vykdymo priemonių teisėtumą, todėl peticijos pateikėjai ar Maltoje licenciją gavęs azartinių 
lošimų organizatorius Graikijoje nebeatidarė naujų lažybų punktų. 
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Antra, reikėtų priminti, kad Maltoje licenciją gavęs azartinių lošimų organizatorius 2004 m. 
birželio 30 d. kreipėsi dėl lošimų licencijos išdavimo Graikijoje, o 2004 m. lapkričio 25 d. 
užginčijo nebylų jo prašymo atmetimą Graikijos Valstybės Taryboje. Pagal spaudoje pateiktą 
informaciją teismo sprendimas turėtų būti priimtas netrukus, ir gali būti patenkintas lošimų 
organizatoriaus reikalavimas kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį 
sprendimą.

Trečia, 2007 m. sausio 19 d. lošimų organizatorius Europos Komisijai pateikė skundą, susijusį 
su Graikijos valdžios institucijų atsisakymu skundo pateikėjui išduoti azartinių lošimų 
licenciją. Gavusi šį skundą Europos Komisija, vadovaudamasi EB sutarties 49 straipsniu, 
kuriuo užtikrinama laisvė teikti paslaugas, 2007 m. birželio 29 d. nusiuntė Graikijai oficialų 
pranešimą. Graikijos vyriausybė atsakė 2007 m. lapkričio 5 d., teigdama, kad jos azartinių 
lošimų teisės aktai pateisinami dėl privalomų reikalavimų, susijusių su vartotojų ir viešosios 
tvarkos apsauga. 2008 m. vasario 29 d. Europos Komisija nusiuntė Graikijai pagrįstą 
nuomonę. Graikijos vyriausybė atsakė 2008 m. gegužės ir liepos mėn., tvirtai laikydamasi 
pozicijos, kad jos azartinių lošimų teisės aktai yra suderinti su EB reikalavimais. Tačiau ji 
paskelbė esanti pasirengusi diskusijoms su Komisija dėl įvairių labiau ribojančių priemonių, 
kurias Graikija galėtų patvirtinti, kad azartinius lošimus reglamentuojančiais jos teisės aktais 
būtų nuosekliau ir sistemingiau kovojama su priklausomybe nuo azartinių lošimų bei siekiama 
nepilnamečių ir vartotojų apsaugos, kartu iki 2020 m. išlaikant azartinių lošimų organizatoriui 
suteiktas išimtines teises.

Komisija mano, kad dviems kitoje ES valstybėje narėje licencijuoto privataus sporto lažybų 
organizatoriaus tarpininkams ir trims klientams Graikijoje pritaikytos prievartos priemonės 
gali būti neproporcingos ir nesuderinamos su EB sutarties 43 ir 49 straipsniais, nes, kaip 
aiškiai nurodyta Europos Teisingumo Teismo sprendime Placanica1, aptariama valstybė narė 
atsisakė išduoti licencijas ar leidimus ir taip pažeidė Bendrijos teisę. Vadovaujantis 
Teisingumo Teismo sprendimu Gambelli2, toks Bendrijos teisės pažeidimas padaromas, kai 
valstybė narė nesiekia savo politika nuosekliai ir sistemingai iš tikrųjų mažinti azartinių 
lošimų galimybes.

Komisija vykstant pirmiau aprašytai pažeidimo procedūrai toliau tirs Graikijos teisės aktus, 
kuriais kitose valstybėse narėse teisėtai įsisteigusiems azartinių lošimų organizatoriams 
draudžiama teikti azartinių lošimų paslaugas Graikijoje, ir teiks Peticijų komitetui informaciją 
apie tyrimo eigą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 25 d.

„Komisija, vykdydama pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Graikiją, pradėtą 2007 m. 
birželio 29 d., ir toliau tiria Graikijos teisės aktus, kuriais kitose valstybėse narėse teisėtai 
įsisteigusiems azartinių lošimų organizatoriams draudžiama teikti azartinių lošimų paslaugas 
Graikijoje, ir praneš Peticijų komitetui apie tyrimo eigą. 

                                               
1 ETT, 2007 m. kovos 6 d., Placanica, C-338/04. .
2 ETT, 2003 m. lapkričio 6 d., Gambelli, C-243/01.
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Kaip savo atsakyme į Europos Parlamento pateiktą klausimą žodžiu pranešė Komisijos narys 
M. Barnier1, azartinių lošimų srityje svarstomos vykdomoms pažeidimo nagrinėjimo 
procedūroms, pradėtoms prieš kelias valstybes nares, alternatyvios politikos priemonės.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Komisija, vykdydama pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Graikiją, pradėtą 2007 m. 
birželio 29 d., ir toliau tiria Graikijos teisės aktus, kuriais kitose valstybėse narėse teisėtai 
įsisteigusiems azartinių lošimų organizatoriams draudžiama teikti azartinių lošimų paslaugas 
Graikijoje. Šiuo atžvilgiu Komisija žino apie Graikijos azartinių lošimų teisinės bazės 
pertvarką, nes ji buvo apie tai informuota pagal Direktyvą 98/34/EB. Priimant sprendimą dėl 
tolesnių veiksmų nagrinėjant šią pažeidimo bylą bus atsižvelgta į Komisijos pagal Direktyvą 
98/34/EB atlikto įstatymo projekto vertinimo rezultatus. Komisija ir toliau informuos Peticijų 
komitetą apie tolesnę klausimo nagrinėjimo eigą.

2011 m. kovo 24 d. Komisija patvirtino žaliąją knygą ”Internetiniai lošimai vidaus rinkoje“. 
Šios žaliosios knygos tikslas – pradėti išsamias viešąsias konsultacijas dėl visų svarbių 
viešosios politikos uždavinių ir galimų vidaus rinkos problemų, kylančių dėl greitos tiek 
teisėtų, tiek neteisėtų internetinių lošimų pasiūlymų, skirtų ES gyvenantiems piliečiams, 
plėtros. Komisija pradeda šias konsultacijas be išankstinio nusistatymo, nes ji iš anksto 
nenumato, kokios išvados bus padarytos dėl būtinybės imtis veiksmų, tokių veiksmų formos 
(jei taikoma) ir kuriuo lygmeniu tokių veiksmų reikėtų imtis. Jos esminis tikslas yra surinkti 
faktus, įvertinti riziką ir gauti visų suinteresuotųjų subjektų nuomones apie reiškinį, turintį 
daug aspektų.“

6. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. gegužės 30 d.

Komisija vis dar tęsia Graikijos azartinių lošimų teisės aktų, taip pat jų persvarstymų, kurie 
buvo atlikti per pastaruosius kelis mėnesius ir apie kuriuos Komisijai buvo pranešta pagal 
Direktyvą 98/34/EB, tyrimą. Šio tyrimo proceso rezultatai didele dalimi priklausys nuo 
Graikijos suteiktos papildomos informacijos, kurią Komisija paprašė pateikti 2012 m. sausio 
mėnesį. Komisija mano, kad vėliausiai iki 2012 m. rugsėjo mėnesio turbūt galės suteikti 
daugiau informacijos Peticijų komitetui.

7. Komisijos atsakymas (REV. IV), gautas 2013 m. vasario 27 d.

Komisija pradėjo pažeidimo tyrimo procedūras prieš Graikiją 2007 m. 

Pažeidimas susijęs su sporto lažybų paslaugomis. Procedūros, nukreiptos prieš Graikiją, 
apima peticijos (ir skundo) pateikėjo nurodytus apribojimus. Be to, kas jau buvo pranešta 
ankstesniame atsakyme, Komisija norėtų informuoti Europos Parlamentą apie šiuos 
klausimus:

                                               
1 Klausimas žodžiu Nr. 0141/09, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20100211&secondRef=ITEM-
004&language=EN.
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Graikijos azartinių lošimų teisės svarstymas vis dar vyksta. Graikijos valdžios institucijos tik 
visai neseniai pranešė Komisijai apie naujus teisėkūros procedūra priimamų priemonių 
projektus. Tuo pačiu metu Komisija vertina Graikijos valdžios institucijų pateiktą papildomą 
informaciją apie keletą priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti Graikijos azartinių lošimų 
taisyklių atitiktį ES teisei. Šios informacijos Komisija paprašė 2012 m. spalio mėn. 

2012 m. spalio 23 d. Europos Komisija priėmė komunikatą „Kompleksiškos europinės 
internetinių lošimų sistemos kūrimas“. Vadovaudamasi plačiomis viešosiomis 
konsultacijomis, Komisija parengė veiksmų planą, kuriuo siekiama padidinti aiškumą visoje 
ES, siekiant naudos nacionalinėms institucijoms, organizatoriams, vartotojams ir susijusiems 
sektoriams, pvz., mokėjimo ar žiniasklaidos paslaugų teikėjams. Siekiant spręsti ES ir 
nacionaliniu lygmenimis kylančias problemas, išskiriamos penkios pirmenybinės sritys:

 nacionalinių reguliavimo sistemų derėjimas su ES teise; 
 administracinio bendradarbiavimo skatinimas ir veiksmingesnis teisės aktų vykdymo 

užtikrinimas; 
 vartotojų ir piliečių, nepilnamečių ir pažeidžiamų grupių apsauga; 
 sukčiavimo ir pinigų plovimo prevencija; 
 sąžiningo sporto užtikrinimas ir susitarimų dėl varžybų baigties prevencija.

Priimdama šį komunikatą, Komisija drauge paragino atitinkamas valstybes nares pateikti 
informaciją apie naujausius jų lošimus reglamentuojančių teisės aktų pokyčius. Valstybių 
narių, prieš kurias pradėtos pažeidimo nagrinėjimo procedūros ar įregistruoti skundai, buvo 
paprašyta pateikti (atnaujintą) teisinę ir faktinę informaciją, kad Komisija galėtų baigti savo 
atitikties ES teisei vertinimą.

Remdamasi atsakymais, Komisija galės greičiau baigti nacionalinių nuostatų vertinimą 
vykstant pažeidimo tyrimo ir skundų nagrinėjimo procedūroms ir prireikus imsis 
įgyvendinimo užtikrinimo veiksmų, atsižvelgdama į naujausią ESTT praktiką. 

2013 m. sausio 24 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas sujungtose bylose C-186/11 ir 
C-209/11 Stanleybet ir William Hill priėmė sprendimą dėl ankstesnės Graikijos lošimo 
paslaugų reglamentavimo sistemos atitikties ES teisei. Dėl tų nuostatų taip pat buvo pateikta 
ši peticija ir skundas. Savo sprendime Teismas pažymi, pirma, kad nacionaliniai teisės aktai, 
pagal kuriuos suteikiamos išskirtinės teisės ir kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems teikėjams 
draudžiama siūlyti tuos pačius azartinius lošimus Graikijos teritorijoje, yra paslaugų teikimo 
laisvės ir įsisteigimo laisvės apribojimas. Teismas taip pat pažymi, kad dėl to, jog šioje srityje 
teisė nederinama Bendrijos lygmeniu, kiekvienos valstybės narės kompetencijai priklauso 
laikantis savo vertybių nustatyti, ko reikia siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugoti atitinkami 
interesai šiose srityse. Pagal ankstesnę Teismo praktiką jau buvo pripažinta, kad siekiant 
apriboti azartinių lošimų pasiūlą ir kovoti su nusikalstamumu, susijusiu su tais lošimais, gali 
būti pateisinamas pagrindinių laisvių suvaržymas. Vis dėlto Teismas pabrėžia, kad valstybių 
narių taikomos ribojamosios priemonės turi tenkinti proporcingumo ir nediskriminavimo 
sąlygas, tačiau drauge turi būti užtikrinama, kad bus nuosekliai ir sistemingai siekiama 
užsibrėžtų tikslų.

Dabar jau nacionaliniams teismams priklauso užtikrinti, kad pagal nacionalinius teisės aktus 
būtų iš tikrųjų sprendžiama problema, kaip sumažinti galimybes lošti ir kaip kovoti su 
nusikalstamumu, atsirandančiu dėl lošimų. Savo sprendime Teismas siūlo, kad nacionalinis 



CM\929921LT.doc 5/5 PE428.090v05-00

LT

teismas, turint mintyje pirmą tikslą, atsižvelgtų į įvairius teisinės sistemos, pagal kurią 
reglamentuojami monopolį turintys subjektai, ypatumus ir į būdą, kaip ji veikia praktiškai, 
pvz., į tai, kad turint monopolį naudojamasi tam tikromis reklamavimo teisėmis ir 
privilegijomis, arba į tai, kad maksimali statoma suma nustatoma lošimų kortelei, o ne lošėjui. 
Kai dėl antro tikslo, tai nacionalinis teismas turės patikrinti valstybės kontrolės 
veiksmingumą, atsižvelgdamas į tai, kad tokiai ribojamajai priemonei kaip monopolis turi būti 
taikoma griežta kontrolė, tačiau gali pasirodyti, kad Graikijos valstybės vykdoma monopolį 
turinčios akcinės bendrovės, kurios akcijomis prekiaujama biržoje, kontrolė yra tik 
paviršutinė.

Sprendimas turėtų padėti paskatinti persvarstymo procesą ir suteikti vertingą postūmį 
reformoms.


