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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0142/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais R. A. J. un 
kam pievienoti divi paraksti, par iejaukšanos derībās Atēnās un Salonikos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir jurists un pārstāv gan Maltas bukmeikeru uzņēmumu Stanleybet, 
Malta Limited pārstāvi Grieķijā, gan vairākus tā klientus. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
par Grieķijas azartspēļu monopola tiesību aktu pārkāpumiem Grieķijas iestādes 2008. gada 
novembrī Atēnās un Salonikos arestēja un apcietināja vairākus bukmeikerus (Stanley 
operatorus) un klientus. Lūgumraksta iesniedzējs apšauba Grieķijas rīcības tiesiskumu, jo 
valstij piederošajam OPAP (Organismos prognostikon agonon podosfairou) ir monopols, un 
tas kontrolē derību rīkošanu visā valstī, ierobežojot konkurenci, it īpaši no citām ES 
dalībvalstīm, un tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu un 
pārliecināties, vai situācija Grieķijā atbilst ES konkurences principiem un iekšējā tirgus 
pamatprincipiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 14. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Pirmkārt, jāatzīmē, ka lūgumrakstu iesniedza 2009. gada janvārī un tikmēr (līdz 2009. gada 
jūnijam) lietā bijusi jauna notikumu attīstība. Saskaņā ar informāciju, kuru Komisija saņēma 
no citiem avotiem, Grieķijas administratīvās tiesas apstiprināja Grieķijas varas iestāžu izpildes 
pasākumu tiesiskumu, tāpēc lūgumraksta iesniedzēji vai azartspēļu uzņēmums, kurš licenci 
saņēmis Maltā, nav atvēris jaunas derību slēgšanas vietas Grieķijā.
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Otrkārt, jāatceras, ka azartspēļu uzņēmums, kurš licenci saņēmis Maltā, pieteicās uz 
azartspēļu licenci Grieķijā 2004. gada 30. jūnijā un 2004. gada 25. novembrī apstrīdēja sava 
pieteikuma noraidījumu Grieķijas Valsts padomē. Saskaņā ar informāciju presē drīz 
sagaidāms spriedums, kurš, iespējams, atzīs azartspēļu uzņēmuma pieprasījumu, ka prasība 
par iepriekšēju nolēmumu jānodod Eiropas Savienības Tiesai.

Treškārt, azartspēļu uzņēmums 2007. gada 19. janvārī iesniedza sūdzību Eiropas Komisijai 
par Grieķijas varas iestāžu atteikumu piešķirt sūdzības iesniedzējam azartspēļu licenci.
Saistībā ar šo sūdzību 2007. gada 29. jūnijā Eiropas Komisija Grieķijai nosūtīja oficiālu 
paziņojuma vēstuli, kas balstīta uz EK līguma 49. pantu, kurš garantē pakalpojumu sniegšanas 
brīvību. Grieķijas valdība atbildēja 2007. gada 5. novembrī, apgalvojot, ka tās azartspēļu 
tiesību akti ir balstīti uz sevišķi svarīgiem patērētāju un sabiedriskās kārtības aizsardzības 
iemesliem. Eiropas Komisija 2008. gada 29. februārī nosūtīja Grieķijai argumentētu 
atzinumu. Grieķijas valdība atbildēja 2008. gada maijā un jūlijā, uzstājot, ka tās azartspēļu 
tiesību akti atbilst attiecīgajiem EK tiesību aktiem. Tomēr Grieķija atzina, ka ir gatava 
apspriest ar Komisiju dažādus vēl vairāk ierobežojošus pasākumus, kurus Grieķija varētu 
pieņemt, lai padarītu savus azartspēļu tiesību aktus konsekventākus un sistemātiskākus cīņā 
pret azartspēļu atkarību, kā arī nepilngadīgo un patērētāju aizsardzībai, vienlaikus saglabājot 
ekskluzīvās tiesības, kas azartspēļu uzņēmumam piešķirtas līdz 2020. gadam.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas aplēsēm izpildes pasākumi Grieķijā pret diviem starpniekiem 
no privātā sporta derību slēgšanas uzņēmuma, kas licenci saņēmis citā ES dalībvalstī, un trim 
klientiem varētu būt neproporcionāli un nesaderīgi ar EK līguma 43. un 49. pantu, ja, kā 
skaidri norādīts Eiropas Kopienu Tiesas Placanica spriedumā1, attiecīgā dalībvalsts atsakās 
piešķirt licences vai atļaujas, pārkāpjot Kopienas tiesību aktus. Saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas Gambelli spriedumu2 šāds Kopienas tiesību aktu pārkāpums notiek, ja dalībvalsts 
neīsteno politiku, kuras mērķis ir tiešām konsekventi un sistemātiski samazināt azartspēļu 
iespējas.

Komisija turpinās saistībā ar iepriekš minēto pārkāpuma procedūru to Grieķijas tiesību aktu 
izpēti, kas aizliedz azartspēļu uzņēmumiem, kuri likumīgi izveidoti citā dalībvalstī, sniegt 
azartspēļu pakalpojumus Grieķijā, un informēs Lūgumrakstu komiteju par lietas attīstību.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. martā

„Komisija 2007. gada 29. jūnijā ierosināto pārkāpumu procedūru pret Grieķiju ietvaros 
turpinās izmeklēt Grieķijas tiesību aktus, kuri aizliedz azartspēļu operatoriem, kas likumīgi 
izvietoti citās dalībvalstīs, sniegt savus pakalpojumus Grieķijā, un informēs Lūgumrakstu 
komiteju par notikumu attīstību.

Tiek apsvērtas politikas alternatīvas notiekošajām pārkāpuma procedūrām pret vairākām 
dalībvalstīm azartspēļu jomā, kā to paziņojis komisārs M. Barnier savā atbildē uz EP mutisko 
jautājumu3.”
                                               
1 EST, 06.03.2007, Placanica, C-338/04
2 EST, 06.11.2003, Gambelli, C-243/01
3 OQ 0141/09, 
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5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

„Komisija 2007. gada 29. jūnijā ierosināto pārkāpumu procedūru pret Grieķiju ietvaros 
turpina izmeklēt Grieķijas tiesību aktus, kuri aizliedz azartspēļu operatoriem, kas likumīgi 
izvietoti citās dalībvalstīs, sniegt savus pakalpojumus Grieķijā, un informēs Lūgumrakstu 
komiteju par notikumu attīstību. Šai sakarā Komisija ir informēta par azartspēļu tiesiskā 
regulējuma reformām Grieķijā, par kurām ir sniegta informācija saskaņā ar 
Direktīvu 98/34/EK. Saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK Komisijas veiktā likumprojekta 
novērtējuma iznākums tiks ņemts vērā, lemjot par tālāku rīcību pašreizējā pienākumu 
neizpildes procedūrā. Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmāko lietas virzību.

Komisija 2011. gada 24. martā pieņēma Zaļo grāmatu par tiešsaistes azartspēlēm iekšējā tirgū.  
Zaļās grāmatas mērķis ir uzsākt plašu sabiedrisko apspriešanu par visiem skartajiem 
sabiedriskajiem jautājumiem un iespējamām iekšējā tirgus problēmām, kuras izraisa strauja uz 
ES iedzīvotājiem mērķēta legālo un nelegālo tiešsaistes azartspēļu attīstība. Komisija šo 
apspriešanu uzsāk bez aizspriedumiem, neiejaucoties secinājumos par nepieciešamo rīcību, 
piemēroto rīcības veidu vai līmeni, kādā šāda rīcība būtu veicama. Apspriešanas mērķis ir 
apkopot faktus, izvērtēt riskus un apzināt visu iesaistīto pušu viedokļus šajā daudzpusīgajā 
jautājumā.”

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

„Komisija joprojām veic izpēti par Grieķijas tiesību aktiem azartspēļu jomā, tostarp par 
Grieķijas īstenotās reformas gaitu pēdējos mēnešos, un par kuru Grieķija ir ziņojusi Komisijai 
saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK. Izmeklēšanas procesa iznākums lielā mērā ir atkarīgs no tā, 
kāda papildu informācija, ko Komisija 2012. gada janvārī pieprasīja Grieķijai, tiks iesniegta.  
Komisija uzskata, ka tai būtu iespējams ne vēlāk kā 2012. gada septembrī iesniegt 
Lūgumrakstu komitejai vairāk informācijas šajā sakarā.”

7. Komisijas atbilde (REV.IV), saņemta 2013. gada 27. februārī

Komisija 2007. gada jūnijā ierosināja pārkāpuma procedūru pret Grieķiju. 

Pārkāpums ir saistīts ar sporta derību pakalpojumu sniegšanu. Tiesvedība pret Grieķiju ir 
saistīta arī ar lūgumraksta iesniedzēja (un sūdzības iesniedzēja) minētajiem ierobežojumiem. 
Lai papildinātu iepriekšējo atbildi mēs vēlamies informēt Eiropas Parlamentu par turpmāko 
notikumu gaitu:

Joprojām notiek Grieķijas azartspēļu tiesību aktu pārskatīšana. Tika pavisam nesen Grieķijas 
iestādes informēja Komisiju par jaunajiem tiesību aktu pasākumu projektiem. Vienlaikus 
Komisija novērtē papildu informāciju, ko sniedza Grieķijas iestādes, par vairākiem 
pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt Grieķijas azartspēļu tiesību aktu atbilstību ES 
tiesībām. Šo informāciju Komisija pieprasīja 2012. gada oktobrī. 

                                                                                                                                                  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20100211&secondRef=ITEM-
004&language=EN
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Eiropas Komisija 2012. gada 23. oktobrī pieņēma paziņojumu par visaptverošu Eiropas 
regulējumu attiecībā uz tiešsaistes azartspēlēm. Pamatojoties uz padziļinātu apspriešanos ar 
sabiedrību, paziņojumā izklāstīts rīcības plāns, kura mērķis ir visā ES nodrošināt lielāku 
skaidrību, kas sniegtu labumu valstu iestādēm, operatoriem, patērētājiem un saistītajām 
nozarēm, piemēram, maksājumu dienestiem vai plašsaziņas pakalpojumu sniedzējiem. Lai 
risinātu ES un valstu līmeņa problēmas, tiek noteiktas piecas prioritāras rīcības jomas:

 valstu reglamentējošo noteikumu atbilstība ES tiesību aktiem;
 administratīvās sadarbības un efektīvas īstenošanas uzlabošana; 
 patērētāju un iedzīvotāju, nepilngadīgo un neaizsargātu iedzīvotāju grupu aizsardzība; 
 krāpšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana; 
 aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu godīgumu sportā un novērstu vienošanos par 

sacensību iznākumu. 

Vienlaikus ar šā paziņojuma pieņemšanu Komisija ielūdza attiecīgās dalībvalstis sniegt 
informāciju par to azartspēļu tiesību aktu attīstību. Tās dalībvalstis, pret kurām ir uzsākta 
pārkāpumu procedūra vai ir reģistrētas sūdzības, tiek aicinātas sniegt atjauninātu juridisku un 
faktisku informāciju, lai Komisija varētu pabeigt novērtējumu par likumdošanas atbilstību ES 
tiesību aktiem.

Pamatojoties uz atbildēm, Komisija paātrinās valstu noteikumu novērtēšanu lietās, par kurām 
tiek veikta pārkāpumu procedūra un izskatītas sūdzības, un vajadzības gadījumā īstenos 
rīcību, ņemot vērā jaunāko Eiropas Savienības Tiesas praksi. 

2013. gada 24. janvārī Eiropas Savienības Tiesa apvienotajās lietās C-186/11 un C-209/11, 
Stanleybet un William Hill pieņēma spriedumu par Grieķijas iepriekšējās regulatīvās sistēmas 
attiecībā uz azartspēlēm atbilstību ES tiesību aktiem. Minētie noteikumi bija šā lūgumraksta 
un sūdzības pamatā. Savā spriedumā Tiesa atzīmē, pirmkārt, ka valsts tiesību akti, ar kuriem 
tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības un pausts aizliegums citā dalībvalstī reģistrētiem 
pakalpojumu sniedzējiem piedāvāt tās pašas azartspēles Grieķijas teritorijā, ir pakalpojumu 
brīvas aprites vai dibinājumbrīvības ierobežojums. Turklāt Tiesa norāda — tā kā šajā jomā 
nav veikta Kopienas saskaņošana, katra dalībvalsts saskaņā ar savu vērtību sistēmu šajās 
jomās pati drīkst noteikt to, kas ir nepieciešams attiecīgo interešu aizsargāšanai. Saskaņā ar 
iepriekšējo tiesas praksi azartspēļu piegādes ierobežošana un ar šīm spēlēm saistīto kriminālo 
darbību apkarošana var attaisnot pamatbrīvību ierobežojumus. Tomēr Tiesa uzsver, ka 
dalībvalstu ierobežojošiem pasākumiem ir jāatbilst proporcionalitātes un diskriminācijas 
nepieļaušanas principiem, vienlaikus reāli nodrošinot mērķu sasniegšanu konsekventā un 
sistemātiskā veidā.

Valsts tiesa ir atbildīga par to, lai valsts tiesību akti patiesi atbilstu mērķim samazināt 
azartspēļu iespējas un apkarot to veicinātās kriminālās darbības. Tiesa savā spriedumā 
ierosina, ka dalībvalsts tiesai saistībā ar pirmo mērķi ir jāņem vērā monopoluzņēmumu 
reglamentējošā tiesiskā regulējuma dažādi aspekti un darbības praktiskais veids, piemēram, 
tas, ka monopoluzņēmumiem ir noteiktas tiesības un priekšrocības reklāmas jomā, vai tas, ka 
derību maksimums tiek noteikts katram spēļu veidam (un nevis spēlētājam). Attiecībā uz otro 
mērķi dalībvalstu tiesām būs jāpārbauda valsts kontroles efektivitāte, ņemot vērā to, ka tik 
ierobežojošs pasākums kā monopoluzņēmuma darbība ir stigri jākontrolē, kaut gan Grieķijas 
valsts veiktā monopoluzņēmuma uzraudzība, kas ir biržā kotēta akciju sabiedrība, var šķist 
virspusēja.
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Tiesas spriedumam ir jāstimulē pārskatīšana un jāsniedz vērtīgs ieguldījums reformu procesā.


