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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0408/2010, którą złożył Komitet Wykonawczy organizacji na rzecz 
osób niepełnosprawnych Organización Impulsora de Discapacitados (OID) w 
sprawie monopolu na sprzedaż biletów emitowanych przez hiszpańskie 
Krajowe Towarzystwo Osób Niewidomych (ONCE)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłaszają sprzeciw wobec faktu, że jedynie osoby niepełnosprawne uznane 
przez hiszpańskie Krajowe Towarzystwo Osób Niewidomych mają zezwolenie na sprzedaż 
emitowanych przez to towarzystwo losów na loterię. Składający petycję twierdzą, że tworzy 
to monopol, i domagają się, aby inne osoby również mogły sprzedawać wspomniane losy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 lipca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Petycja

Przedmiotową petycję złożyła hiszpańska organizacja wolontariacka typu non-profit, 
prowadząca działalność w zakresie integracji osób upośledzonych społecznie, osób z 
uszkodzeniem narządów czucia oraz osób mających problemy w środowisku pracowniczym. 
Aby sfinansować różne działania, organizacja ta wystąpiła o pozwolenie na organizację i 
przeprowadzenie loterii. Władze Hiszpanii nie udzieliły jednak tego typu pozwolenia. 
Składający petycję utrzymują, że odmowa ta stanowi między innymi naruszenie prawa UE, w 
szczególności biorąc pod uwagę to, że ONCE (Organizacion de Ciegos de España), 
organizacji typu non-profit, która zajmuje się poprawą warunków życia osób niewidomych w 
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Hiszpanii, udzielono pozwolenia na organizację własnej loterii. 

UWAGI KOMISJI DOTYCZĄCE PETYCJI 
W Hiszpanii, L.A.E. (Loteria y Apuestas del Estado), loteria państwowa, oraz ONCE mają 
monopol na loterie krajowe. Sektor publiczny wykorzystuje loterie na szczeblu krajowym w 
oparciu o zasadę wyłączności. W 1956 r. władze Hiszpanii zakazały sprzedaży zagranicznych 
losów na loterie, jak również ogłaszania programów, reklam i komunikatów dotyczących 
loterii zagranicznych. W 1985 r. na mocy dodatkowego przepisu nr 18 do ustawy dotyczącej 
budżetu państwa na 1986 r. zakazano wprowadzania do obrotu, sprzedaży, posiadania oraz 
produkcji biletów, znaczków, dowcipów rysunkowych, banknotów, maszyn i wszelkich 
innych elementów, w tym elementów technicznych i skomputeryzowanych, promujących gry 
losowe, losowania, loterie, tombole, losowe połączenia oraz ogólnie wszelkie działania, w 
przypadku których podejmowanie ryzyka przyjmuje formę zakładania się o pieniądze lub 
przedmioty wartościowe. Zakaz ten nie obejmuje loterii państwowych i loterii 
organizowanych przez Krajowe Towarzystwo Osób Niewidomych. ONCE (Krajowe 
Towarzystwo Osób Niewidomych) ma ponadto monopol na niektóre losowania specjalne, jak 
na przykład losowanie kuponów na rzecz niewidomych (Cupón pro-ciegos) i «Combo». 
Zgodnie z art. 5 zarządzenia z dnia 23 marca 2000 r. Krajowe Towarzystwo Osób 
Niewidomych ma wyłączne prawo do organizacji określonych loterii, jak również może 
prowadzić intensywniejszą działalność w ramach innych gier hazardowych.

W swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej określił stosowanie
prawa UE w odniesieniu do usług hazardowych oraz możliwości ograniczania tego typu usług 
przez państwa członkowskie. 

Zgodnie z art. 49 TFUE dotyczącym swobody przedsiębiorczości zezwala się na faktyczne 
prowadzenie działalności gospodarczej przez czas nieokreślony z wykorzystaniem stałej 
siedziby w innym państwie członkowskim. Organizacja i przeprowadzenie loterii z pewnością 
wchodzi w ten zakres. Na mocy art. 49 TFUE (sprawa C-243/01, Gambelli i in. [2003] 
Zb.Orz. I-13031, pkt 46) zabrania się nakładania na obywateli państwa członkowskiego na 
terytorium innego państwa członkowskiego ograniczeń swobody przedsiębiorczości, włącznie 
z ograniczeniami w zakresie tworzenia agencji, oddziałów lub jednostek zależnych.

Co więcej, w rozumieniu art. 56 TFUE loterie są uznawane za „usługi”. Działalność loteryjna, 
o której mowa, to działalność organizatora umożliwiającego uczestnictwo nabywcom 
kuponów na grę losową poprzez oferowanie im nadziei wygranej oraz zapewnienie w tym 
celu przyjmowania stawek, organizacji losowań, ustalenia i przyznawania fantów lub 
wygranych (sprawa C-275/92, Schindler, [1994] Zb.Orz.I-01039 pkt 25–27).

Art. 49 i 56 TFUE wymagają zniesienia jakichkolwiek ograniczeń swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, nawet gdy ograniczenia te są stosowane bez 
różnicy zarówno w stosunku do krajowych usługodawców, jak i usługodawców z innych 
państw członkowskich, jeżeli są one w stanie uniemożliwić, utrudnić lub uczynić mniej 
atrakcyjną działalność usługodawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, 
gdzie zgodnie z przepisami świadczy on takie same usługi. Ze swobody świadczenia usług 
korzystają zarówno usługodawca, jak i usługobiorca (sprawa C-42/07 Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional i Bwin International [2009] Zb.Orz. I-0000, pkt 51 i przytoczone tam 
orzecznictwo). 
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Nie budzi wątpliwości, że uregulowanie państwa członkowskiego, które przyznaje wyłączne 
prawo do organizowania gier losowych i zakazuje innym podmiotom oferowania takich 
samych usług, stanowi ograniczenie swobody zagwarantowanej w Traktacie (zob. podobnie 
ww. wyrok w sprawie Liga Portuguesa de Futebol Profissional i Bwin International, pkt 52; a 
także wyrok w sprawie C-258/08 Ladbrokes Betting & Gaming i Ladbrokes International 
[2010] Zb.Orz. I-0000, pkt 16). 

Należy jednak zbadać, czy tego rodzaju ograniczenie może zostać dopuszczone na zasadzie 
odstępstw wyraźnie przewidzianych w art. 51 i 52 TFUE lub uzasadnione, zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału, nadrzędnymi względami interesu publicznego (zob. podobnie 
wyrok w sprawie Liga Portuguesa de Futebol Profissional i Bwin International, pkt 55). 

Artykuł 52 ust. 1 TFUE dopuszcza ograniczenia uzasadnione względami porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego. Orzecznictwo Trybunału 
wskazało szereg nadrzędnych względów interesu publicznego mogących również uzasadniać 
te ograniczenia, takich jak w szczególności względy ochrony konsumentów, przeciwdziałania 
oszustwom i skłanianiu obywateli do nadmiernych wydatków związanych z grami, jak też 
ogólne względy zapobiegania zakłóceniom porządku publicznego (ww. wyrok w sprawie 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional i Bwin International, pkt 56). 

W tym kontekście względy moralne, religijne lub kulturowe, jak też konsekwencje moralnie i 
finansowo szkodliwe dla jednostek i społeczeństwa, które wiążą się z grami i zakładami, 
mogą uzasadniać istnienie dyskrecjonalnych uprawnień władz krajowych wystarczających dla 
ustalenia wymogów w zakresie ochrony konsumentów i porządku społecznego (sprawa 
C-243/01 Gambelli i in. [2003], Zb.Orz. I-13031, pkt 63; a także sprawy połączone C-338/04, 
C-359/04 i C-360/04 Placanica i in. [2007] Zb.Orz. I-1891, pkt 47). 

Państwa członkowskie mają swobodę ustalania, według własnej hierarchii wartości, celów ich 
polityki w dziedzinie gier losowych i w razie potrzeby szczegółowego określenia poziomu 
ochrony, do którego dążą. Niemniej jednak nakładane przez nie ograniczenia muszą spełniać 
przesłanki wynikające z orzecznictwa Trybunału, w szczególności w zakresie ich 
proporcjonalności (zob. podobnie wyroki: w sprawie Placanica i in., pkt 48; a także w sprawie 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional i Bwin International, pkt 59). Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału do państw członkowskich należy zbadanie, czy ich regulacje 
rzeczywiście odpowiadają celom, które mogą je uzasadniać i czy wynikające z tych regulacji 
ograniczenia nie okazują się nieproporcjonalne do tychże celów (ww. wyroki: w sprawie 
Gambelli i in., pkt 75; a także w sprawie Placanica i in., pkt 58). 

Hiszpania uregulowała swój krajowy rynek loterii w formie systemu wyłącznych praw. Prawo 
do organizowania i prowadzenia loterii na szczeblu krajowym przysługuje jedynie L.A.E., 
loterii państwowej, oraz ONCE, Krajowemu Towarzystwu Osób Niewidomych. System ten 
przekłada się na ograniczenie swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług nakładane na 
wszystkich innych operatorów, ponieważ zakazuje się im oferowania loterii na szczeblu 
krajowym. Prawo UE nie tylko pozwala wybrać państwom członkowskim model regulacji 
niezbędny do osiągnięcia celów określonych w ramach krajowej polityki hazardowej, ale też 
wymaga, aby każde ograniczenie właściwe dla tego systemu było uzasadnione i 
proporcjonalne. Na podstawie informacji dostarczonych przez składających petycję Komisja 
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nie stwierdziła istotnych elementów, które wskazywałyby na brak uzasadnienia lub 
proporcjonalności hiszpańskiego systemu wyłącznych praw w kontekście organizacji i 
prowadzenia loterii. 

Dyrektywa 2000/78/WE1wprowadza zakaz dyskryminacji z powodu między innymi 
niepełnosprawności w odniesieniu do zatrudnienia i pracy. Komisja jest zdania, że 
przedmiotowa dyrektywa nie ma zastosowania do sytuacji, o której mowa, ponieważ dotyczy 
ona skargi w związku z hipotetyczną dyskryminacją między różnymi stowarzyszeniami 
założonymi przez różne rodzaje osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pozwolenia na 
organizację loterii. Jeśli zaś chodzi o domniemane naruszenie zasad równego traktowania 
przewidzianych w europejskiej konwencji praw człowieka, należy przypomnieć, że jest to 
instrument prawny Rady Europy. Naruszenie europejskiej konwencji praw człowieka w 
przedmiotowej sprawie nie może stanowić naruszenia prawa Unii, ponieważ sprawa ta nie 
wchodzi w zakres kompetencji UE. Jeśli natomiast chodzi o skargę w związku z naruszeniem 
przepisów konstytucji hiszpańskiej dotyczących równości, wystarczy przypomnieć, że jest to 
kwestia podlegająca wyłącznym kompetencjom władz krajowych, a nie Unii Europejskiej.

Wnioski

Hiszpański monopol na loterie stanowi ograniczenie reguł rynku wewnętrznego, które to 
ograniczenie może zostać dopuszczone na zasadzie odstępstw wyraźnie przewidzianych w 
Traktacie lub uzasadnione, zgodnie z orzecznictwem Trybunału, nadrzędnymi względami 
interesu publicznego. Na podstawie informacji dostarczonych przez składających petycję 
Komisja nie jest w stanie stwierdzić istotnych elementów, które wskazywałyby na 
niezgodność hiszpańskiego modelu regulacji z prawem Unii.

                                               
1Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.


