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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0142/2009, którą złożył R.A.J. (Włochy) z dwoma innymi 
podpisami, w sprawie interwencji dotyczącej zakładów bukmacherskich 
w Atenach i Salonikach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, adwokat, reprezentuje zarówno operatorów maltańskiej firmy 
bukmacherskiej Stanleybet, Malta Limited w Grecji, jak i grupę ich klientów. Składający 
petycję zaznacza, że w listopadzie 2008 r. władze greckie aresztowały i zatrzymały kilku 
bukmacherów (operatorów Stanley) i klientów w Atenach i Salonikach za naruszanie 
greckiego ustawodawstwa dotyczącego monopolu w zakresie gier hazardowych. Składający 
petycję kwestionuje legalność sytuacji w Grecji, gdzie OPAP (Organismos prognostikon 
agonon podosfairou) będący własnością państwa posiada monopol i kontroluje zakłady 
bukmacherskie w kraju, ograniczając konkurencję, zwłaszcza podmiotom z innych państw 
członkowskich UE, dlatego wzywa Parlament Europejski do zajęcia się sprawą w celu 
zbadania, czy sytuacja w Grecji jest zgodna z zasadami UE dotyczącymi konkurencji 
i podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Po pierwsze, należy zauważyć, że petycję złożono w styczniu 2009 r., a od tego czasu (do 
czerwca 2009 r.) pojawiły się nowe elementy. Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez 
Komisję z innych źródeł greckie sądy administracyjne rzeczywiście potwierdziły zgodność 
z prawem środków wykonawczych przyjętych przez greckie władze. A zatem ani składający 
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petycję, ani licencjonowany na Malcie operator hazardowy nie otworzyli nowych punktów 
bukmacherskich w Grecji. 

Po drugie, należy przypomnieć, że operator hazardowy licencjonowany na Malcie wystąpił 
o koncesję na organizację gier losowych w Grecji w dniu 30 czerwca 2004 r., a w dniu 
25 listopada 2004 r. zakwestionował milczące oddalenie jego wniosku przed grecką Radą 
Stanu. Zgodnie z informacjami prasowymi wyrok spodziewany jest wkrótce. Prawdopodobnie 
uwzględnione zostanie żądanie operatora hazardowego dotyczące wystąpienia do Trybunału 
Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia prejudycjalnego. 

Po trzecie, w dniu 19 stycznia 2007 r. operator hazardowy złożył w Komisji Europejskiej 
skargę dotyczącą odmowy udzielenia mu przez władze greckie koncesji na organizację gier 
losowych. Na podstawie tej skargi Komisja Europejska w dniu 29 czerwca 2007 r. 
wystosowała do Grecji wezwanie do usunięcia uchybienia w oparciu o art. 49 traktatu WE, 
który gwarantuje swobodę świadczenia usług. Rząd grecki udzielił odpowiedzi w dniu 
5 listopada 2007 r., twierdząc, że ustawodawstwo w sprawie gier losowych jest uzasadnione 
nadrzędnymi powodami związanymi z ochroną konsumentów oraz porządku publicznego. 
W dniu 29 lutego 2008 r. Komisja Europejska wystosowała do Grecji uzasadnioną opinię. 
Rząd grecki udzielił odpowiedzi w maju i lipcu 2008 r., podkreślając, że ustawodawstwo 
w sprawie gier losowych jest zgodne z prawem WE. Oświadczył jednak, że jest otwarty na 
omówienie wraz z Komisją różnych bardziej rygorystycznych środków, jakie można by 
przyjąć w Grecji, tak aby ustawodawstwo w sprawie gier losowych stało się spójniejsze 
i bardziej uporządkowane w kontekście zwalczania uzależnienia od hazardu oraz ochrony 
nieletnich i konsumentów, z jednoczesnym zachowaniem do 2020 r. wyłącznych praw 
przyznawanych operatorowi hazardowemu. 

Komisja ocenia, że przyjęte w Grecji środki wykonawcze wymierzone przeciw dwóm 
pośrednikom prywatnego operatora zakładów sportowych licencjonowanego w innym 
państwie członkowskim UE oraz trzem konsumentom mogą być nieproporcjonalne 
i niezgodne z art. 43 i 49 traktatu WE, o ile, jak wyraźnie stwierdzono w wyroku 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Placanica1, przedmiotowe państwo 
członkowskie odmówiło udzielenia koncesji lub zezwolenia z naruszeniem prawa 
wspólnotowego. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Gambelli2 do 
takiego naruszenia prawa wspólnotowego dochodzi wówczas, gdy państwo członkowskie nie 
prowadzi w spójny i systematyczny sposób polityki zmierzającej do rzeczywistego 
ograniczenia możliwości uprawiania hazardu.

W ramach wspomnianego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego Komisja będzie kontynuować dochodzenie dotyczące greckiego 
ustawodawstwa, które zakazuje świadczenia usług bukmacherskich w Grecji operatorom 
hazardowym legalnie działającym w innych państwach członkowskich, i poinformuje 
Komisję Petycji o rozwoju wydarzeń.

                                               
1 ETS, 6/03/07, Placanica, C-338/04.
2 ETS, 6/11/03, Gambelli, C-243/01.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 25 marca 2009 r.

W ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciwko Grecji, rozpoczętego 29 czerwca 2007 r., Komisja kontynuuje dochodzenie 
dotyczące greckiego ustawodawstwa, które zakazuje operatorom hazardowym działającym 
legalnie w innych państwach członkowskich świadczenia usług w Grecji, i będzie 
informowała Komisję Petycji o postępach w tej sprawie. 
Jak ogłosił komisarz Barnier w odpowiedzi na pytanie ustne skierowane przez Parlament 
Europejski, rozważane są polityczne alternatywy dla trwających procedur w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko niektórym państwom 
członkowskim w dziedzinie hazardu1.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r. (REV II)

W ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciwko Grecji, rozpoczętego dnia 29 czerwca 2007 r., Komisja kontynuuje dochodzenie 
dotyczące greckiego ustawodawstwa, które zakazuje operatorom hazardowym działającym 
legalnie w innych państwach członkowskich świadczenia usług w Grecji. W tym kontekście 
Komisja jest świadoma reform greckich ram prawnych dotyczących gier hazardowych, 
zgłoszonych zgodnie z dyrektywą 98/34/WE. Wynik dokonanej przez Komisję na mocy 
dyrektywy 98/34/WE oceny projektu ustawy zostanie uwzględniony przy podejmowaniu 
decyzji w sprawie dalszych działań w ramach obecnego postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja będzie na bieżąco informować Komisję 
Petycji o wszelkich postępach w tej sprawie.  

W dniu 24 marca 2011 r. Komisja przyjęła Zielona księgę w sprawie gier hazardowych 
oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego.  Celem niniejszej zielonej księgi 
jest uruchomienie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych dotyczących wszystkich 
istotnych wyzwań społecznych oraz ewentualnych kwestii dotyczących rynku wewnętrznego, 
które są efektem szybkiego rozwoju skierowanej do obywateli UE oferty gier hazardowych 
oferowanych w Internecie, przy czym chodzi zarówno o gry legalne, jak i te, na które nie 
wydano zezwolenia. Rozpoczynając te konsultacje, Komisja otwarta jest na różne propozycje 
i nie przesądza o wnioskach, które zostaną później wyciągnięte w odniesieniu do 
konieczności podjęcia działań, formy takich działań w stosownych przypadkach oraz 
szczebla, na jakim te działania powinny zostać podjęte. Jej głównym celem jest gromadzenie 
faktów, ocena wyzwań oraz odnotowywanie opinii wszystkich zainteresowanych stron na 
temat tego wieloaspektowego zjawiska.

6. REV Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Komisja wciąż jest w trakcie przeprowadzania dochodzenia w sprawie greckiego prawa o 
grach hazardowych, w tym jego reform przeprowadzanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy, 
o których powiadomiono Komisję na mocy dyrektywy 98/34/WE.   Wyniki procesu 
dochodzenia zależą w dużym stopniu od udzielenia przez Grecję dodatkowych informacji, 
których Komisja zażądała w styczniu 2012 r.  Komisja uważa, że będzie w stanie udzielić 
                                               
1 OQ 0141/09, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20100211&secondRef=ITEM-
004&language=PL.



PE428.090v05-00 4/5 CM\929921PL.doc

PL

Komisji Petycji więcej informacji najpóźniej do września 2012 r.

7. Odpowiedź Komisji (REV.IV) otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

W czerwcu 2007 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko Grecji. 

Uchybienie zobowiązaniom związane jest ze świadczeniem usług zakładów sportowych. 
Postępowanie przeciwko Grecji obejmuje restrykcje, do których odnosi się składający petycję 
(i skarżący). Uzupełniając udzieloną wcześniej odpowiedź, pragniemy poinformować 
Parlament Europejski o następujących zmianach:

Przegląd greckiego prawa o grach hazardowych wciąż trwa. Niedawno dopiero władze 
greckie poinformowały Komisję o nowym projekcie środków ustawodawczych. Jednocześnie 
Komisja dokonuje oceny przekazanych przez władze greckie dodatkowych informacji w 
sprawie szeregu środków mających na celu zapewnienie zgodności greckich przepisów 
dotyczących gier hazardowych z prawem UE. O informacje te Komisja wniosła w 
październiku 2012 r. 

W dniu 23 października 2012 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat pt. „W kierunku 
kompleksowych przepisów UE w sprawie gier hazardowych online”. W oparciu o gruntowne 
konsultacje publiczne w komunikacie określono plan działania, którego celem jest 
zwiększenie jasności w całej UE, z korzyścią dla organów krajowych, operatorów, 
konsumentów i odnośnych branży, jak np. dla dostawców usług płatniczych lub usług 
medialnych. Pięciu obszarom działań nadano znaczenie priorytetowe w podejmowaniu 
wyzwań, przed jakimi stoi UE oraz wyzwań na poziomie krajowym:

 zgodność krajowych ram regulacyjnych z prawem UE 
 wzmacnianie współpracy administracyjnej oraz skuteczność egzekwowania 
 ochrona konsumentów i obywateli, a także dzieci i grup szczególnie wrażliwych 
 zapobieganie nadużyciom i praniu pieniędzy 
 zagwarantowanie uczciwości w sporcie i zapobieganie ustawianiu wyników zawodów 

sportowych 

Wraz z przyjęciem tego komunikatu Komisja zwróciła się do zainteresowanych państw 
członkowskich o dostarczenie informacji o najnowszych zmianach w ich przepisach o grach 
hazardowych. Państwa członkowskie, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego lub w odniesieniu do których 
zarejestrowano skargi, zostały wezwane do przekazania informacji prawnych i 
merytorycznych, dzięki którym Komisja będzie mogła przeprowadzić ocenę zgodności z 
prawem UE.
W oparciu o nadesłane odpowiedzi Komisja przyspieszy proces oceny przepisów krajowych 
w sprawach toczących się postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego oraz postępowań w sprawie skarg oraz w razie konieczności podejmie 
działania mające na celu egzekwowanie przepisów, z uwzględnieniem najnowszego 
orzecznictwa ETS. 

W dniu 24 stycznia 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach 
połączonych C-186/11 i C-209/11 (Stanleybet i William Hill) wydał wyrok w sprawie 
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zgodności z prawem UE wcześniejszych ram regulacyjnych Grecji dotyczących usług gier 
hazardowych. Przepisy te były punktem wyjścia niniejszej petycji oraz skargi. W wyroku 
Trybunał zwraca uwagę przede wszystkim na fakt, że krajowe przepisy przyznające monopol 
na prowadzenia gier losowych i zabraniające usługodawcom mającym siedzibę w innym 
państwie członkowskim oferowania gier losowych na terytorium Grecji, stanowią 
ograniczenie swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości.  Ponadto Trybunał 
stwierdził, że w związku z brakiem harmonizacji na poziomie Wspólnoty w tym zakresie, do 
każdego państwa członkowskiego z osobna należy ocena w tych dziedzinach – według 
własnej skali wartości – wymogów związanych z ochroną danych interesów.  Tak jak uznano 
już w poprzednim orzecznictwie, ograniczenie świadczenia usług gier losowych i zwalczanie 
przestępczości związanej z grami losowymi mogą być uzasadnieniem ograniczenia 
podstawowych wolności. Trybunał podkreśla jednak, że ograniczenia ustanawiane przez 
państwa członkowskie muszą spełniać przesłanki w zakresie proporcjonalności i 
niedyskryminacji i jednocześnie rzeczywiście odzwierciedlać troskę o realizację 
wyznaczonych celów w sposób spójny i systematyczny. 

To do sądu krajowego należy dopilnowanie, by przepisy krajowe rzeczywiście 
odzwierciedlały cel doprowadzenia do ograniczenia oferty gier losowych oraz zwalczania 
związanej z nimi przestępczości.  Co się tyczy pierwszego celu, Trybunał sugeruje w swoim 
wyroku, by sąd krajowy uwzględniał różne okoliczności cechujące ramy prawne dotyczące 
monopolisty i praktyczny sposób jego funkcjonowania, takie jak okoliczność, iż monopoliście 
przysługują pewne prawa i przywileje w zakresie reklamy lub okoliczność, iż maksymalna 
stawka zakładu jest określana w odniesieniu do kuponu, a nie w odniesieniu do gracza. Co się 
tyczy drugiego celu, skuteczny charakter kontroli państwowej musi zostać oceniony przez sąd 
krajowy z uwzględnieniem tego, iż środek tak ograniczający, jak monopol, musi między 
innymi podlegać ścisłej kontroli ze strony organów władzy publiczne, podczas gdy kontrola 
sprawowana przez państwo greckie nad monopolistą – spółką akcyjną notowaną na giełdzie 
papierów wartościowych – okazuje się zaledwie powierzchowna.

Wyrok ten powinien być impulsem do nowego procesu przeglądu oraz posłużyć jako cenny 
wkład w proces reformy.


