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Liga portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP) και Baw International Ltd κατά 
Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ YVES BOT, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΤΗ SANTA CASA ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΩΝ 

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Με τις προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας διευκρινίζει, ωστόσο, ότι το σχέδιο της πορτογαλικής 
κανονιστικής ρύθµισης έπρεπε να έχει γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή. Εφόσον δεν 

γνωστοποιήθηκε, η εν λόγω ρύθµιση δεν είναι, κατά τη γνώµη του, αντιτάξιµη στη Bwin και στη 
Liga. 

 
 
Η νοµοθεσία της Πορτογαλίας απονέµει στη Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, προ αιώνων 
ιδρυθέντα µη κερδοσκοπικό οργανισµό επιφορτισµένο µε τη χρηµατοδότηση δράσεων δηµοσίου 
συµφέροντος, το αποκλειστικό δικαίωµα οργάνωσης και εκµετάλλευσης των λαχείων καθώς και 
των αµοιβαίων στοιχηµάτων σε ολόκληρη την πορτογαλική επικράτεια. Η πορτογαλική 
νοµοθεσία επέκτεινε το αποκλειστικό αυτό δικαίωµα σε όλα τα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, 
µεταξύ των οποίων και το ∆ιαδίκτυο. Προέβλεψε επίσης κυρώσεις υπό µορφή διοικητικών 
προστίµων κατά όσων διοργανώνουν τέτοια τυχερά παίγνια κατά παραβίαση του αποκλειστικού 
αυτού δικαιώµατος και διαφηµίζουν τα παίγνια αυτά. 
 
Η Bwin, επιχείρηση στοιχηµάτων on-line εγκατεστηµένη στο Γιβραλτάρ, και η Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional καταδικάστηκαν σε πρόστιµα ύψους 74 500 ευρώ και 75 000 
αντιστοίχως για τη διοργάνωση αµοιβαίων στοιχηµάτων µε ηλεκτρονικά µέσα και για τη 
διαφήµισή τους. Το Tribunal de Pequena Instãncia Criminal do Porto, ενώπιον του οποίου η 
Bwin και η Liga αµφισβήτησαν τα πρόστιµα αυτά, διερωτάται ως προς το συµβατό της νέας 
πορτογαλικής ρύθµισης µε το κοινοτικό δίκαιο. 
 



Στις σηµερινές προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας Y. Bot θεωρεί ότι η επέκταση της 
πορτογαλικής ρύθµισης και στα λαχεία και στοιχήµατα που λειτουργούν µε ηλεκτρονικά µέσα 
επικοινωνίας εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας που προβλέπει µια διαδικασία 
πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 1. Πράγµατι, η επίµαχη 
νοµοθεσία απαγορεύει την παροχή ή τη χρήση υπηρεσίας και συνιστά, κατά συνέπεια, «τεχνικό 
κανόνα» κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας. 
 
∆εδοµένου ότι η οδηγία προβλέπει υποχρέωση των κρατών µελών να γνωστοποιούν στη 
Επιτροπή κάθε σχέδιο τεχνικού κανόνα, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι το σχέδιο της 
πορτογαλικής ρύθµισης έπρεπε να έχει γνωστοποιηθεί στο όργανο αυτό. Για την 
περίπτωση που η Πορτογαλική Κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε τέτοια γνωστοποίηση, ο 
γενικός εισαγγελέας προτείνει το µη αντιτάξιµο της πορτογαλικής ρύθµισης στη Bwin και 
στη Liga και το ανεφάρµοστό της από το εθνικό δικαστήριο. Στο εθνικό δικαστήριο 
εναπόκειται να εξακριβώσει κατά πόσον το σχέδιο της πορτογαλικής ρύθµισης γνωστοποιήθηκε 
στην Επιτροπή. Οµοίως, σ’ αυτό εναπόκειται να συναγάγει όλες τις συνέπειες όσον αφορά τα 
πρόστιµα που επιβλήθηκαν στη Liga και στη Bwin. 
 
Περαιτέρω, ο γενικός εισαγγελέας εξετάζει το συµβατό της νέας πορτογαλικής ρύθµισης µε 
την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 
 
Προκαταρτικά, ο γενικός εισαγγελέας αναφέρει ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν αποσκοπεί στο 
άνοιγµα της αγοράς στον τοµέα των τυχερών και χρηµατικών παιγνίων. Υποστηρίζει ότι 
µόνον αν ένα κράτος µέλος αντιµετωπίζει τα τυχερά και χρηµατικά παίγνια ως γνήσια 
οικονοµική δραστηριότητα µε στόχο την αποκόµιση του µέγιστου δυνατού κέρδους είναι 
υποχρεωµένο να ανοίξει τη δραστηριότητα αυτή στην αγορά. 
 
Στο πλαίσιο της ανάλυσής του, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι η πορτογαλική ρύθµιση 
συνιστά περιορισµό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθόσον απαγορεύει σε παρέχοντα 
υπηρεσίες παιγνίων µε ηλεκτρονικά µέσα, εγκατεστηµένο εντός κράτους µέλους εκτός της 
Πορτογαλίας, να προτείνει λαχεία καθώς και αµοιβαία στοιχήµατα µέσω του ∆ιαδικτύου σε 
καταναλωτές που κατοικούν στο τελευταίο αυτό κράτος. Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας 
υπενθυµίζει ότι ένας τέτοιος περιορισµός συµβιβάζεται µε το κοινοτικό δίκαιο, εφόσον 
πληροί ορισµένες προϋποθέσεις: πρέπει να δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο γενικού 
συµφέροντος, να είναι κατάλληλος για την εξασφάλιση της επίτευξης του επιδιωκοµένου 
σκοπού και να µη βαίνει πέραν του αναγκαίου για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 
Επιπλέον, και εν πάση περιπτώσει, ο περιορισµός πρέπει να εφαρµόζεται κατά τρόπο που 
δεν δηµιουργεί δυσµενείς διακρίσεις. 
 
Όσον αφορά τη δικαιολόγηση της πορτογαλικής ρύθµισης, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι η 
Πορτογαλία µπορούσε θεµιτώς να περιορίσει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών λαχείων και 
αµοιβαίων στοιχηµάτων µέσω του ∆ιαδικτύου για να προστατεύσει τους καταναλωτές και τη 
δηµόσια τάξη. Στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται να εξετάσει κατά πόσον η πορτογαλική 
ρύθµιση είναι κατάλληλη προς διασφάλιση της αποτελεσµατικής προστασίας των καταναλωτών 
καθώς και της δηµόσιας τάξης. 
 
Συγκεκριµένα, αφενός, η παραχώρηση αποκλειστικού δικαιώµατος σε ένα µοναδικό φορέα 
επιτρέπει την επίτευξη σκοπών όπως αυτοί που επιδιώκει η πορτογαλική ρύθµιση µόνον αν ο 

                                                 
1 Οδηγία της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισµών (ΕΕ L 204, σ. 37), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998 (ΕΕ L 217, σ. 18). 



φορέας αυτός βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο. Εναπόκειται, συνεπώς, στο εθνικό δικαστήριο να 
εξακριβώσει αν αυτό ισχύει στην περίπτωση της Santa Casa. 
 
Αφετέρου, το αιτούν δικαστήριο οφείλει επίσης να εξετάσει µήπως, στο πλαίσιο της εφαρµογής 
της επίδικης πορτογαλικής ρύθµισης, η Πορτογαλία την εφαρµόζει καταχρηστικά επιδιώκοντας 
την επίτευξη του µέγιστου κέρδους. Όσον αφορά τα πρόσθετα παίγνια που η Πορτογαλική 
Κυβέρνηση δηµιούργησε στον τοµέα των λαχείων και των αµοιβαίων στοιχηµάτων καθώς και 
τη διαφήµισή τους, ο γενικός εισαγγελέας υπενθυµίζει ότι το ∆ικαστήριο έχει δεχθεί ότι ένα 
κράτος µπορεί να ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτόν ώστε να προσελκύσει όσους επιδίδονται σε 
απαγορευόµενες δραστηριότητες παιγνίων προς επιτρεπόµενες δραστηριότητες. ∆ιευκρινίζει, 
πάντως, ότι στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να εκτιµήσει κατά πόσον η διεύρυνση του 
φάσµατος των παιγνίων και το επίµαχο επίπεδο διαφήµισης υπερέβησαν προδήλως το αναγκαίο 
για την επίτευξη των σκοπών επί των οποίων ερείδεται το µονοπώλιο της Santa Casa. Όσον 
αφορά την πολιτική επέκτασης του παιγνίου στα καζίνο, την οποία, κατά τις προσφεύγουσες, 
ακολούθησαν οι πορτογαλικές αρχές, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι ένα κράτος έχει το 
δικαίωµα να προβλέψει διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης, περισσότερο ή λιγότερο 
περιοριστικούς, για διαφορετικά παίγνια. 
 
Τέλος, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι η παραχώρηση αποκλειστικού δικαιώµατος σε ένα 
µοναδικό ελεγχόµενο από το κράτος µέλος φορέα ο οποίος δεν επιδιώκει κερδοσκοπικό σκοπό 
µπορεί να συνιστά όχι δυσανάλογο µέτρο για την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκει η 
πορτογαλική ρύθµιση. Θεωρεί επίσης ότι η επίδικη ρύθµιση δεν δηµιουργεί δυσµενείς 
διακρίσεις, καθόσον δεν συνεπάγεται διακρίσεις λόγω ιθαγένειας. 
  
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η γνώµη του γενικού εισαγγελέα δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο. Έργο του 
γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, νοµική λύση 
για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα. 
 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: CS DE EN ES EL HU IT NL PL PT RO SK SL 

Το πλήρες κείµενο των προτάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-42/07  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της αναπτύξεως των προτάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

 
 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-42/07

