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Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0906/2010, внесена от Станислав Матушевски, с полско 
гражданство, от името на „Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów 
Urządzeń Rozrywkowych“ (Търговска камара на производителите и 
операторите на развлекателно оборудване), относно новия полски закон 
за хазарта и неговата несъвместимост със законодателството и 
принципите на ЕС в тази област

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е председател на горепосочената търговска камара, се 
позовава на новия полския закон за хазарта от 19 ноември 2009 г. и твърди, че 
наложените с този закон ограничения са несъвместими със законодателството и 
принципите на ЕС в тази област. Вносителят на петицията посочва например, че 
разпоредбите за задължителна регистрация на дружествата в Полша са в противоречие 
с принципите на ЕС за забрана на количествените ограничения между държавите 
членки, правото на установяване, свободното предоставяне на услуги и правилата за 
конкуренцията. Вносителят на петицията също така изтъква, че като не са 
нотифицирали Комисията за изменените с въпросния закон технически разпоредби, 
полските органи са нарушили разпоредбите на Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за определяне на процедура за предоставяне на информация в 
областта на техническите стандарти и регламенти. Поради това вносителят на 
петицията моли Европейския парламент да гарантира колкото се може по-скоро, че 
полските органи ще отменят закона, който, освен че е несъвместим със 
законодателството на ЕС, също така има изключително неблагоприятно икономическо 
въздействие върху полските дружества, работещи в областта на хазарта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Петицията, внесена от Търговската камара на производителите и операторите на 
развлекателно оборудване, се отнася до предполагаемо неспазване на правото на ЕС от 
полския закон за хазартните игри от 19 ноември 2009 г. (наричан по-долу „Закон за 
хазарта“), който е влязъл в сила на 1 януари 2010 г. 

По отношение на потенциалните ограничения на членове 49 и 56 от ДФЕС, които 
регламентират свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги, 
вносителят на петицията се позовава на изискването съгласно Закона за хазарта, според 
което хазартните услуги могат да бъдат предоставяни единствено от оператори, 
установени в Полша и регистрирани в съответния полски регистър. Освен това 
вносителят на петицията посочва изискването за първоначален капитал (2–4 милиона 
злоти), което се прилага за всеки оператор, желаещ да предоставя услугите си в Полша.

По отношение на ограничението на член 34 от ДФЕС, който регламентира свободното 
движение на стоки, вносителят на петицията се позовава на значителни ограничения 
относно търговията с монетни игрални автомати.

Петицията също така се отнася за липсата на уведомление за Закона за хазарта съгласно 
Директива 98/34/EО за определяне на процедура за предоставяне на информация в 
областта на техническите стандарти и регламенти и предписания относно услугите на 
информационното общество.

Вносителят на петицията правилно посочва, че жалба относно подобни опасения е била 
подавана в различни дирекции на Европейската комисия, в която е повдигнат въпросът 
за несъответствие с правото на ЕС на полския Закон за хазарта. Жалбата понастоящем 
се разглежда подробно от службите на Комисията.  

Наблюдения на Комисията

Предполагаемите разпоредби на Закона за хазарта, които изискват от операторите на 
хазартни игри да бъдат установени в Полша, както и да установят определена 
минимална стойност на вписания капитал, изглежда, действително пораждат известни 
проблеми със съвместимостта с членове 49 и 56 от ДФЕС. 

Съгласно установената съдебна практика членове 49 от ДФЕС и 56 от ДФЕС изискват 
премахването на ограниченията относно свободата на установяване и свободното 
предоставяне на услуги и за ограничения на свободата на установяване трябва да се 
считат всички мерки, които забраняват, затрудняват или правят по-малко 
привлекателно упражняването на тези свободи1. Националните мерки, които биха 
могли да затруднят или възпрепятстват упражняването на гарантираните от Договора 

                                               
1 Дело C-439/99, Комисията срещу Италия, [2002 г.] ECR I-00305, точка 22. вж. също така, в този смисъл, 
по отношение на свободното предоставяне на услуги, дело C-205/99 Аnalir и др. [2001] ECR I-1271, точка 
21).
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основни свободи, могат да бъдат обосновани само ако отговарят на четири условия: i)
да се прилагат по недискриминационен начин; ii) да бъдат обосновани със съображения 
от по-висш обществен интерес; iii) да бъдат подходящи за осигуряване на постигането 
на целта, която преследват, и iv) да не отиват отвъд необходимото за нейното 
постигане1. 

По отношение на изискването за установяване и неговото съответствие с член 56 от 
ДФЕС, Съдът многократно се е произнасял, че „условието, според което 
предприятието трябва да създаде постоянен обект или дъщерно дружество в 
държавата членка по предоставянето на услуги, влиза в пряко противоречие със 
свободното предоставяне на услуги, доколкото прави невъзможно предоставянето в 
тази държава членка на услуги от предприятия, установени в други държави 
членки“2. Освен това Съдът на ЕС е подчертал, че „ако изискването за разрешение 
представлява ограничение на свободното предоставяне на услуги, изискването за 
постоянен обект е дори отричане на тази свобода. За да бъде прието такова 
изискване, трябва да се докаже, че то представлява условие, което е необходимо за 
постигането на преследваната цел“3. 
По отношение на член 49 от ДФЕС, който управлява свободата на установяване, 
Комисията би се позовала на скорошното решение от 9 септември 2010 г. по дело C-
64/08 Engelmann, издадено във връзка с очевидно подобно изискване, приложимо 
съгласно австрийското право.  Именно, само дружества със седалище в Австрия са 
квалифицирани за концесия на заведение за хазартни игри. Съдът е постановил, че 
„категоричното изключване на лица със седалище в друга държава членка изглежда 
непропорционално, тъй като надхвърля необходимото за борбата срещу престъпността.
Всъщност съществуват различни средства за контрол на дейността и счетоводните 
сметки на тези лица...“ (вж. точка 37 от решението).

По отношение на ограниченията относно управлението на игри на монетни игрални 
автомати, Комисията отбелязва, че член 34 от ДФЕС забранява действително, по 
принцип, пречките за вътрешната търговия в рамките на Общността, които са 
последиците от прилагането, за стоки от други държави членки, в които са законно 
произведени и търгувани, на правила, които определят изискванията, на които трябва 
да отговарят такива стоки, но такива пречки също така биха могли да бъдат обосновани 
съгласно член 36 от ДФЕС или други задължителни изисквания, посочени в съдебната 
практика на Съда.

Заключениe

За да бъде в състояние да оцени изцяло спазването на правото на ЕС на 
предполагаемите изисквания на полския Закон за хазарта, Комисията ще се нуждае от 

                                               
1 Дело C-140/03, Комисия срещу Гърция, точка 34.
2 Вж. дело C-546/07, Комисията срещу Германия, ECR [2010] I-00000, точка 39 и също така, в този 
смисъл, дело 205/84 Комисията срещу Германия, ECR [1986] 3755, точка 52; Дело C-279/00 Комисия с/у 
Италия [2002 г.] Сборник I-1425, параграф 17 и дело C-496/01 Комисията срещу Франция [2004] Recueil 
I-2351, параграф 65.
3 Вж., наред с другото, дело C-452/04 Fidium Finanz AG, Recueil [2006] I-09521, точка 46).
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повече информация и разяснения относно техните цели, уместност, необходимост и 
пропорционалност, както се изисква за всички национални мерки, които евентуално 
биха могли да ограничат основните свободи, заложени в Договора. За тази цел и в 
рамките на разглеждането на горепосочената жалба, Комисията ще се свърже с 
полските органи. Комисията съответно ще продължи да информира комисията по 
петиции.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 26 октомври 2011 г.(REV)

По отношение на потенциалното нарушение на правилата на ЕС в областта на 
конкуренцията (членове 101, 102 и 106 от ДФЕС), вносителят посочва, че Законът за 
хазарта води до злоупотреба с господстващо положение от страна на националния 
монополист, предимно с това, че националният монополист рекламира услугите си 
(докато за частните оператори рекламата е забранена) и сключва изключителни 
търговски споразумения със своите представители.

По отношение на частта от жалбата, отнасяща се до Директива 98/34/ЕО, следва да 
бъде отбелязано, че на 11 май 2011 г. Съдът на ЕС е получил искане за преюдициално 
заключение по съединени дела C-213/11, C-214/11 и C-217/11 – Fortuna sp. z o.o.; Grand 
S.p.a. sp. z o.o. и Forta sp. z o.o. Съдът е бил запитан дали определени разпоредби от 
полския закон за игрите на късмета от 19 ноември 2009 г., а именно разпоредбите 
относно игрални автомати с ниски печалби, може да представляват технически 
регламент по смисъла на Директива 98/34/ЕО.

Що се отнася до аспектите на петицията, свързани със свободата на установяване и 
свободата за предоставяне на услуги, Комисията изиска от полските органи да обяснят 
и обосноват изискването за установяване, залегнало в полското законодателство 
относно хазарта. 

В своя отговор на поисканото от Комисията разяснение, полските органи потвърдиха, 
че съобразно член 6, параграф 4 от Закона за хазартните дейности от 19 ноември 2009 г. 
(Правен вестник, № 201(1570), с неговите изменения), попадащите в обхвата на този 
закон дейности могат да бъдат извършвани изключително само от акционерно 
дружество или дружество с ограничена отговорност със седалище на територията на 
Република Полша. Освен това полските органи са посочили, че една от причините за 
приемането на Закона за хазартните дейности е била необходимостта от борба с 
нередностите на пазара на хазартни игри. Необходимостта от надзор и регулация на 
пазара на хазартни игри произтича, наред с другото, от необходимостта от 
предоставяне на защита срещу зависимостта от хазарта и с цел противопоставяне на 
сивата икономика. Според полските органи държавите членки, в съответствие със 
съдебната практика на Съда на ЕС, са свободни да използват различни видове мерки с 
цел регулирането на пазара на хазартни игри, което е породено от необходимостта от 
защита на обществото срещу негативното влияние на хазарта и използването на хазарта 
за подпомагане на криминални дейности. Според полските органи използваното 
решение, а именно изискването за установяване, може да бъде обосновано с 
гореспоменатите причини. 

Комисията не намира гореизложеното обяснение за достатъчно задоволително, тъй 
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като при извършването на оценката си на изискването за установяване полските органи 
не са приложили в пълна степен теста за пропорционалност, изискван според добре 
установената съдебна практика, особено по отношение на това дали други, по-малко 
рестриктивни мерки, биха могли да постигнат същата цел.  По-специално, органите не 
са взели предвид решението на Съда по дело C-64/08 Engelmann, издадено във връзка с 
подобно изискване, приложимо съгласно австрийското право.  Получената в Комисията 
допълнителна информация не хвърли повече светлина върху въпроса. Поради това 
Комисията ще трябва да вземе решение относно подходящите последващи действия и 
съответно ще продължи да информира комисията по петиции. 

Що се отнася до свободното движение на стоки, отговорът все още е в процес на 
разглеждане.

По отношение на разглеждането на частта от жалбата, която се отнася до Директива 
98/34/ЕО, Комисията ще вземе решение за последващи действия, веднага щом бъде 
обявено решението на Съда на ЕС по дела C-213/11, C-214/11 и C-217/11 – Fortuna sp. z 
o.o.; Grand S.p.a. sp. z o.o. и Forta sp. z o.o.

Що се отнася до аспектите на петицията, свързани с конкуренцията, вносителят е подал 
друга жалба, която повдига сходни въпроси, в различни генерални дирекции на 
Европейската комисия. Разглеждането на тази жалба е приключило и 
вносителят/жалбоподателят е бил информиран относно резултата в писмо от 13 
септември 2011 г. В това писмо Комисията изразява становището, че въз основа на 
предоставената от жалбоподателя информация и на вътрешното разследване, проведено 
от Комисията, не са налице достатъчно основания да се счита, че са нарушени членове 
101 и/или 102 от ДФЕС.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г. (REV II)

На 23 октомври 2012 г. Европейската комисия прие съобщението „За цялостна 
европейска нормативна уредба в областта на хазартните игри по интернет“. 
Изхождайки от задълбочени обществени консултации, това съобщение определя план 
за действие, който има за цел да увеличи яснотата в ЕС в помощ на националните 
органи, организаторите на хазартни игри, потребителите и свързаните дружества като 
доставчиците на платежни услуги и на медийно обслужване. Едно от действията, 
посочени в съобщението, има за цел да осигури пълно съответствие на националните 
регулаторни рамки със законодателството на ЕС.

Едновременно с приемането на съобщението Комисията прикани засегнатите държави 
членки да предоставят информация относно последните промени и развитието във 
връзка със законодателството им относно хазарта. В този контекст Комисията прикани 
полските органи да представят актуализирана правна и фактическа информация, за да 
може Комисията да извърши оценка на съвместимостта със законодателството на ЕС.

Въз основа на отговорите Комисията ще ускори извършването на оценката на 
националните разпоредби във връзка с висящите процедури за нарушения и жалби и 
при необходимост ще предприеме правоприлагащи мерки, като вземе предвид най-
скорошната съдебна практика на Съда на ЕС.
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По отношение на частта от жалбата, отнасяща се до Директива 98/34/ЕО, следва да 
бъде отбелязано, че на 19 юли 2012 г. Съдът на ЕС е взел решение по съединени дела 
C-213/11, C-214/11 и C-217/11 – Fortuna sp. z o.o.; Grand S.p.a. sp. z o.o. и Forta sp. z o.oо, 
постановявайки, че определени разпоредби от полския закон за игрите на късмета от 19 
ноември 2009 г. биха могли да представляват технически регламент по смисъла на 
Директива 98/34/ЕО.

Службите на Комисията започнаха диалог с полските органи, като ги запитаха относно 
стъпките, които възнамеряват да предприемат, за да изпълнят на практика 
съдържанието на решението. 

Що се отнася до основанията на жалбата, свързана с предполагаемо нарушение на 
разпоредбите на Договора относно свободното движение на стоки, Европейската 
комисия счита, че изискването в Закона за хазартните игри от 2009 г. игрите на 
монетни игрални автомати да се извършват единствено в казина се обосновава със 
съображения, свързани с обществения интерес. Вносителите са били надлежно 
информирани.


