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Comisia pentru petiții

27.2.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0142/2009, adresată de R.A.J., de cetățenie italiană, însoțită de alte 
2 semnături, privind intervenția autorităților elene în activitățile de pariuri 
din Atena și Salonic

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este avocat, reprezintă atât casa de pariuri malteză Stanleybet, adică 
operatorii Malta Limited în Grecia, cât și un grup de clienți ai acesteia. Petiționarul subliniază 
faptul că în noiembrie 2008, autoritățile elene au arestat și reținut mai mulți agenți de pariuri 
(operatori Stanley) și clienți din Atena și Salonic pentru încălcarea legislației elene privind 
jocurile de noroc de monopol. Petiționarul se îndoiește de legalitatea situației din Grecia, unde 
organismul deținut de stat OPAP (Organismos prognostikon agonon podosfairou) are 
monopol și controlează pariurile la nivel național cu restricții privind concurența, în special 
din partea altor state membre ale UE și, prin urmare, el solicită Parlamentului European să 
intervină pentru a verifica dacă situația existentă în Grecia respectă principiile europene 
privind concurența și principiile fundamentale ale pieței interne.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

În primul rând, ar trebui remarcat faptul că petiția a fost depusă în ianuarie 2009 și că, între 
timp (până în iunie 2009), au apărut elemente noi. De fapt, potrivit informațiilor primite de 
Comisie de la alte surse, instanțele administrative elene au confirmat legalitatea măsurilor de 
executare ale autorităților elene, de aceea petiționarii sau operatorul de jocuri de noroc 
autorizat în Malta nu au mai deschis nicio casă de pariuri în Grecia.
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În al doilea rând, ar trebui reamintit faptul că operatorul de jocuri de noroc autorizat în Malta 
a depus o cerere pentru o licență pentru jocuri de noroc în Grecia la 30 iunie 2004, iar la 
25 noiembrie 2004 a contestat respingerea tacită a cererii sale în fața Consiliului de Stat elen. 
Conform informațiilor din presă, se așteaptă în curând o hotărâre care ar putea admite 
solicitarea operatorului de jocuri de noroc de a înainta Curții de Justiție o cerere de pronunțare 
a unei hotărâri preliminare.

În al treilea rând, la 19 ianuarie 2007, operatorul de jocuri de noroc a adresat Comisiei 
Europene o plângere referitoare la refuzul autorităților elene de a-i acorda acestuia o licență 
pentru jocuri de noroc. În contextul acestei plângeri, la 29 iunie 2007, Comisia Europeană a 
transmis Greciei o scrisoare de punere în întârziere în baza articolului 49 din TCE care 
garantează libertatea de a presta servicii. Guvernul elen a răspuns la 5 noiembrie 2007, 
susținând că legislația în domeniul jocurilor de noroc este justificată de motive imperative 
legate de protecția consumatorilor și protecția ordinii publice. La 29 februarie 2008, Comisia 
Europeană a transmis Greciei un aviz motivat. Guvernul elen a răspuns în mai și iulie 2008, 
insistând asupra faptului că legislația elenă privind jocurile de noroc este compatibilă cu 
legislația comunitară. Cu toate acestea, guvernul a declarat că este deschis să discute cu 
Comisia diferite măsuri mai restrictive care ar putea fi adoptate de Grecia pentru ca legislația 
privind jocurile de noroc să devină mai coerentă și mai sistematică în vederea combaterii 
dependenței de jocurile de noroc, pentru protecția minorilor și a consumatorilor, menținând în 
același timp drepturile exclusive acordate operatorilor de jocuri de noroc până în anul 2020.

Comisia consideră că măsurile de executare impuse în Grecia împotriva celor doi intermediari 
din partea unui operator particular de pariuri sportive care deține licență într-un alt stat 
membru al UE și a celor trei clienți ar putea fi disproporționate și incompatibile cu 
articolele 43 și 49 din Tratatul CE, numai în condițiile în care, după cum se precizează clar în 
Hotărârea Placanica1 a Curții Europene de Justiție, statul membru în cauză a refuzat să acorde 
licențe sau autorizații cu încălcarea dreptului comunitar. Conform Hotărârii Gambelli2 a Curții 
de Justiție, o astfel de încălcare a dreptului comunitar are loc atunci când un stat membru nu 
practică o politică de reducere efectivă a oportunităților de jocuri de noroc într-o manieră 
constantă și sistematică.

În cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor menționate anterior, Comisia 
își va continua investigația în ceea ce privește legislația elenă care interzice operatorilor de 
jocuri de noroc stabiliți în mod legal într-un alt stat membru să ofere servicii în materie de 
jocuri de noroc în Grecia și va informa Comisia pentru petiții în privința evoluțiilor ulterioare.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 martie 2009

În cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată împotriva Greciei la 
29 iunie 2007, Comisia își continuă investigația în ceea ce privește legislația elenă care 
interzice operatorilor de jocuri de noroc stabiliți în mod legal într-un alt stat membru ofere 

                                               
1 Hotărârea CEJ în cauza C-338/04, Placanica, 6.3.2007.
2 Hotărârea CEJ în cauza C-243/01, Gambelli, 6.11.2003.
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servicii în materie de jocuri de noroc în Grecia și va informa Comisia pentru petiții în privința 
evoluțiilor ulterioare.

După cum a anunțat comisarul Barnier în răspunsul acestuia la o întrebare cu solicitare de 
răspuns oral din partea Parlamentului European, se au în vedere alternative politice la 
procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate împotriva mai multor state 
membre în domeniul jocurilor de noroc1.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 10 iunie 2011 (REV II)

În cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată împotriva Greciei la 
29 iunie 2007, Comisia își continuă investigația în ceea ce privește legislația elenă care le 
interzice operatorilor de jocuri de noroc stabiliți în mod legal într-un alt stat membru să ofere 
servicii în materie de jocuri de noroc în Grecia. În acest context, Comisia cunoaște reformele 
cadrului juridic elen pentru jocurile de noroc, care a fost modificat în temeiul 
Directivei 98/34/CE. Rezultatul evaluării proiectului legislativ de către Comisie în temeiul 
Directivei 98/34/CE va fi luat în considerație atunci când se vor decide următorii pași din 
procedura curentă de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Comisia va ține la curent Comisia 
pentru petiții cu privire la evoluțiile ulterioare.

La 24 martie 2011, Comisia a adoptat Cartea verde privind jocurile de noroc online în piața 
internă. Scopul acestei Cărți verzi este lansarea unei ample consultări publice cu privire la 
toate provocările relevante pentru politicile publice și la toate problemele eventuale legate de 
piața internă care rezultă din dezvoltarea rapidă a ofertelor de jocuri de noroc online atât 
licite, cât și neautorizate, adresate cetățenilor UE. Comisia lansează această consultare în 
spirit deschis, fără prejudecăți în ceea ce privește concluziile care urmează să fie formulate 
ulterior cu privire la necesitatea de a lua măsuri, la forma, după caz, a acestor măsuri și la 
nivelul la care acestea trebuie întreprinse. Scopul său fundamental este culegerea informațiilor 
faptice, evaluarea mizelor și colectarea opiniilor tuturor părților interesate cu privire la un 
fenomen multidimensional.

6. Răspunsul Comisiei REV, primit la 30 mai 2012

Ancheta Comisiei cu privire la legislația elenă în materie de jocuri de noroc, inclusiv la 
reformele acesteia întreprinse în cursul ultimelor luni și notificate Comisiei în temeiul 
Directivei 98/34/CE, este încă în curs de desfășurare. Rezultatul anchetei depinde în mare 
măsură de furnizarea de către Grecia a informațiilor suplimentare solicitate de Comisie în luna 
ianuarie 2012. Comisia consideră că ar trebui să fie în măsură să ofere mai multe informații 
Comisiei pentru petiții până cel târziu în luna septembrie 2012

7. Răspunsul Comisiei (REV. IV), primit la 27 februarie 2013

În iunie 2007, Comisia a deschis o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva Greciei.

Neîndeplinirea obligațiilor se referă la prestarea de servicii de pariuri sportive. Procedurile 
                                               
1 OQ 0141/09, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100211+ITEM-
004+DOC+XML+V0//RO.
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împotriva Greciei includ restricțiile la care face referire petiționarul (și autorul plângerii). Pe 
lângă răspunsul nostru anterior, am dori să informăm Parlamentul European cu privire la 
următoarele elemente:

Revizuirea legislației elene privind jocurile de noroc este încă în curs de desfășurare. Recent, 
autoritățile elene au notificat Comisiei un nou proiect de măsuri legislative. În același timp, 
Comisia evaluează informațiile suplimentare furnizate de autoritățile elene cu privire la o 
serie de măsuri menite să asigure conformitatea normelor elene privind jocurile de noroc cu 
dreptul UE. Aceste informații au fost solicitate de Comisie în octombrie 2012. 

La 23 octombrie 2012, Comisia Europeană a adoptat Comunicarea intitulată „Către un cadru 
european global pentru jocurile de noroc online”. Bazată pe o consultare publică aprofundată, 
această comunicare stabilește un plan de acțiune care urmărește să îmbunătățească 
transparența pe întreg teritoriul UE în favoarea autorităților naționale, a operatorilor, a 
consumatorilor și a industriilor conexe, cum ar fi furnizorii de servicii de plăți sau de servicii 
mass-media. Cinci domenii de acțiune sunt vizate cu prioritate pentru a aborda provocările 
existente la nivel european și național:

 conformitatea cadrelor de reglementare naționale cu dreptul UE
 intensificarea cooperării administrative și a punerii în aplicare eficiente
 protecția consumatorilor și a cetățenilor, a minorilor și a grupurilor vulnerabile
 prevenirea fraudei și a spălării de bani
 protejarea integrității sporturilor și combaterea meciurilor aranjate.

Simultan cu adoptarea acestei comunicări, Comisia a invitat statele membre vizate să 
furnizeze informații referitoare la ultimele evoluții privind legislația acestora în materie de 
jocuri de noroc. Statelor membre împotriva cărora s-au deschis proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor ori s-au înregistrat reclamații li s-a solicitat să furnizeze informații 
legale și faptice (actualizate) pentru a permite Comisiei să finalizeze evaluarea compatibilității 
cu dreptul UE.

Pe baza răspunsurilor, Comisia va accelera finalizarea evaluării dispozițiilor naționale vizate 
de procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și de reclamațiile aflate în curs de 
derulare și va adopta măsuri de punere în aplicare dacă va fi necesar, luând în considerare cea 
mai recentă jurisprudență a CJUE.

La 24 ianuarie 2013, Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat în cauzele conexate 
C-186/11 și C-209/11, Stanleybet și William Hill, în ceea ce privește compatibilitatea dintre 
sistemul elen de reglementare a jocurilor de noroc existent anterior și legislația UE. De 
asemenea, aceste norme au stat la baza prezentei petiții și reclamații. În primul rând, în 
hotărârea sa, Curtea a menționat faptul că legislația națională care conferă un drept exclusiv și 
le interzice furnizorilor stabiliți în alt stat membru să ofere aceleași jocuri de noroc pe 
teritoriul elen constituie o restricționare a libertății de a presta servicii sau a libertății de 
stabilire. În plus, Curtea observă faptul că, în lipsa unei armonizări comunitare în materie, este 
de competența fiecărui stat membru să stabilească în aceste domenii, potrivit propriei scări de 
valori, cerințele pe care le presupune protecția intereselor în cauză. Astfel cum s-a recunoscut 
în jurisprudența anterioară, limitarea ofertei de jocuri de noroc și combaterea criminalității 
legate de aceste jocuri este de natură să justifice anumite restricții aplicate libertăților 
fundamentale. Cu toate acestea, Curtea subliniază faptul că restricțiile pe care statele membre 
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le impun trebuie să îndeplinească cerințele de proporționalitate și de nediscriminare, 
asigurând în același timp realizarea obiectivului invocat în mod consecvent și sistematic.

În prezent, este de competența instanței naționale să se asigure că legislația națională respectă 
într-adevăr preocuparea de reducere a ocaziilor de a juca jocuri de noroc și de combatere a 
criminalității pe care acestea o generează. În hotărârea sa, Curtea sugerează faptul că instanța 
națională ar trebui să ia în considerare, în ceea ce privește primul obiectiv, diferitele elemente 
care caracterizează cadrul de reglementare al monopolului și modul în care acesta 
funcționează în practică, precum faptul că monopolul ar dispune de anumite drepturi și 
privilegii în ceea ce privește publicitatea sau faptul că miza maximă ar fi fixată pe bilet de joc 
(și nu pe jucător). În ceea ce privește cel de-al doilea obiectiv, instanța națională va trebui să 
verifice eficiența controalelor de stat, având în vedere faptul că o măsură atât de restrictivă 
precum monopolul ar trebui să fie supusă unui control strict, în contextul în care 
supravegherea de către statul elen a monopolului, societate pe acțiuni cotată la bursă, pare a fi 
doar superficială.

Hotărârea ar trebui să stimuleze procesul de revizuire și să ofere o contribuție valoroasă 
procesului de reformă.


