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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0906/2010 af Stanislaw Matuszewski, polsk statsborger, for "Izba 
Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych" (Chamber of 
Commerce of Producers and Operators of Amusement Equipment), om den nye 
polske spillelov og dennes uforenelighed med EU's på området gældende retsakter 
og principper

1. Sammendrag

Andrageren, der formand for ovennævnte handelskammer, henviser til den nye polske 
spillelov af 19. november 2009 og hævder, at de med denne lov indførte restriktioner er 
uforenelige med EU's på området gældende retsakter og principper. Andrageren påpeger bl.a., 
at bestemmelserne om obligatorisk firmaregistrering i Polen er i modstrid med EU's 
principper om forbud mod kvantitative restriktioner mellem medlemsstaterne, 
etableringsretten, fri udveksling af tjenesteydelser og konkurrencereglerne. Andrageren gør 
tillige opmærksom på, at de polske myndigheder ved ikke at have sendt Kommissionen 
notifikation om de med den pågældende lov ændrede tekniske forskrifter har gjort sig 
skyldige i overtrædelse af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter. Andrageren 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om så hurtigt som muligt at sikre, at de polske 
myndigheder tilbagekalder den pågældende lov, som foruden at være uforenelig med EU-
lovgivningen også har yderst negative økonomiske konsekvenser for de polske 
spillevirksomheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.
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"Andragendet, der er indsendt af Chamber of Commerce of Producers and Operators of 
Amusement Equipment, vedrører den polske spillelov af 19. november 2009 (i det følgende 
benævnt "spilleloven"), der trådte i kraft den 1. januar 2010, og dens påståede manglende 
overholdelse af EU-lovgivningen. 

Med hensyn til de potentielle begrænsninger i artikel 49 og 56 i TEUF om etableringsfriheden 
og den frie udveksling af tjenesteydelser henviser andrageren til spillelovens krav om, at 
spilletjenester kun må tilbydes af virksomheder, der er indregistreret i Polen og registreret i 
det relevante polske register. Derudover henviser andrageren til kravene om startkapital (2-4 
mio. zloty), der gælder alle virksomheder, som ønsker at tilbyde deres serviceydelser i Polen.

Med hensyn til begrænsningen i artikel 34 i TEUF, der regulerer den fri bevægelighed for 
varer, henviser andrageren til betydelige begrænsninger for spilleautomater.

Andragendet henviser også til den manglende anmeldelse af spilleloven under direktiv 
98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter og 
forskrifter for informationssamfundets tjenester.

Andrageren skriver korrekt, at en lignende klage er blevet indgivet til Kommissionens 
forskellige direktorater, hvori der stilles spørgsmål ved den polske spillelovs overholdelse af 
EU-lovgivningen. Kommissionens tjenestegrene undersøger i øjeblikket klagen i detaljer.

Kommissionens bemærkninger

De påståede bestemmelser i spilleloven, der kræver, at spiloperatører er indregistreret i Polen, 
og derudover fastsætter et bestemt minimumsbeløb for den tegnede kapital, giver 
tilsyneladende visse problemer i forhold til overholdelse af artikel 49 og 56 i TEUF.

Retspraksis for artikel 49 og 56 i TEUF kræver, at begrænsningerne for etableringsfriheden 
og den fri udveksling af tjenesteydelser fjernes, og at alle foranstaltninger, der forbyder, 
hæmmer eller gør disse friheder mindre attraktive, må betragtes som sådanne begrænsninger1. 
Nationale foranstaltninger, der kan forhindre eller gøre de grundlæggende friheder garanteret 
af traktaten mindre attraktive, kan kun accepteres, hvis de opfylder fire betingelser: i) de skal 
anvendes uden forskelsbehandling ii) de skal være begrundet i tvingende hensyn til 
samfundets almene interesse, iii) de skal være egnede til at sikre virkeliggørelsen af det 
formål, de forfølger, og iv) de må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå 
formålet2.

Hvad angår kravet om indregistrering og dets overholdelse af artikel 56 i TEUF har 
Domstolen ved flere lejligheder fastslået, at "betingelsen om, at en virksomhed skal oprette et 
fast forretningssted eller et datterselskab i den medlemsstat, hvor ydelsen skal præsteres, er 
direkte i strid med den frie udveksling af tjenesteydelser, idet den gør det umuligt for 
virksomheder, der er etableret i andre medlemsstater, at udføre tjenesteydelser i denne 

                                               
1 Sag C-439/99, Kommissionen mod Italien, Sml. 2002 I, s. 00305, præmis 22. Jf. i denne henseende med 
hensyn til den frie udveksling af tjenesteydelser sag C-205/99 Analir m.fl. Sml. 2001 I, s. 1271, præmis 21).
2 Sag C-140/03, Kommissionen mod Grækenland, præmis 34.
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medlemsstat"1. Domstolen har derudover understreget, at "mens kravet om en tilladelse 
indebærer en begrænsning af retten til fri udveksling af tjenesteydelser, er et krav om fast 
etablering reelt udtryk for en ophævelse af denne ret. Et sådant krav kan kun anses for lovligt, 
såfremt det godtgøres, at det udgør en ufravigelig forudsætning for at opnå det tilstræbte 
formål"2.

Hvad angår artikel 49 i TEUF om etableringsfriheden henviser Kommissionen til den nylige 
dom af 9. september 2010 i sag C-64/08 Engelmann, der blev udstedt i forbindelse med et 
lignende krav i den østrigske lovgivning.  Her kunne kun virksomheder baseret i Østrig opnå 
tilladelse til at udbyde spilletjenester.  Domstolen fremhævede, at "en kategorisk udelukkelse 
af erhvervsdrivende med hjemsted i en anden medlemsstat må anses for uforholdsmæssig, da 
dette går videre end nødvendigt for at bekæmpe kriminalitet. Der findes således andre midler, 
hvorved sådanne erhvervsdrivendes virksomhed og regnskaber kan kontrolleres […]" (se 
præmis 37 i dommen).

Hvad angår begrænsningerne for drift af spilleautomater bemærker Kommissionen, at artikel 
34 i TEUF principielt forbyder forhindringer for handel inden for fællesskabet som følge af, at 
der stilles krav til varer, der er lovligt fremstillet og markedsført i andre medlemsstater, men 
sådanne forhindringer kan også accepteres i henhold til artikel 36 i TEUF eller andre 
obligatoriske krav, der fremgår af Domstolens retspraksis.

Konklusion

For at kunne foretage en tilbundsgående vurdering af kravene i den polske spillelovs 
overholdelse af EU-lovgivningen har Kommissionen brug for yderligere oplysninger og 
afklaringer med hensyn til deres formål, egnethed, nødvendighed og proportionalitet, som er 
påkrævet i forbindelse med alle nationale foranstaltninger, der potentielt kan begrænse 
grundliggende traktatfriheder. Med det formål og i forbindelse med behandlingen af 
ovennævnte klage vil Kommissionen kontakte de polske myndigheder. Kommissionen vil 
holde Udvalget for Andragender orienteret."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. oktober 2011 (REV).

"Med hensyn til den mulige overtrædelse af EU's konkurrenceregler (artikel 101, 102 og 106 i 
TEUF) henviser andrageren til spilleloven, der medfører, at den nationale monopolhaver 
misbruger sin dominerende stilling først og fremmest ved at reklamere for sine produkter 
(mens reklamering er forbudt for private aktører) og ved at indgå eksklusive købsaftaler med 
sine agenter.

Med hensyn til klagen vedrørende direktiv 98/34/EF skal det bemærkes, at EU-Domstolen 
den 11. maj 2011 modtog anmodningen om præjudiciel afgørelse i de forenede sager C-
213/11, C-214/11 og C-217/11 – Fortuna sp. z o.o.; Grand S.p.a. sp. z o.o. og Forta sp. z o.o. 
Domstolen blev spurgt om, hvorvidt visse bestemmelser i den polske lovgivning om 

                                               
1 Jf. sag C-546/07, Kommissionen mod Tyskland, Sml. 2010 I, s. 00000, præmis 39, og ligeledes jf. sag  205/84, 
Kommissionen mod Tyskland, Sml. 1986, s. 3755, præmis 52; Sag C-279/00, Kommissionen mod Italien, Sml. 
2002 I, s.1425, præmis 17; Sag C-496/01 Kommissionen mod Frankrig, Sml. 2004 I, s. 2351, præmis 65).
2 Se bl.a. sag C-452/04 Fidium Finanz AG, Sml. 2006 I, s. 09521, præmis 46).
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hasardspil af 19. november 2009 om automatspil med mindre gevinster kan udgøre en teknisk 
forskrift som defineret i direktiv 98/34/EF.

Med hensyn til de dele af andragendet, der angår etableringsfriheden og den frie udveksling af 
tjenesteydelser, har Kommissionen anmodet de polske myndigheder om at forklare og
begrunde kravet om indregistrering nedfældet i den polske lovgivning om spillevirksomhed.

I de polske myndigheders svar på Kommissionens anmodning om præcisering bekræftes det, 
at i henhold til artikel 6, stk. 4, i loven om spilleaktiviteter af 19. november 2009 (lovtidende, 
nr. 201(1570) som ændret) kan aktiviteter, der er omfattet af denne lovs anvendelsesområde, 
udelukkende udføres som et aktieselskab med hjemsted i Republikken Polen. Desuden 
forklarede de polske myndigheder, at en af årsagerne til vedtagelsen af loven om 
spilleaktiviteter var behovet for at bekæmpe uregelmæssigheder på spillemarkedet. Behovet 
for at overvåge og regulere spillemarkedet udspringer bl.a. af behovet for at yde beskyttelse 
mod afhængighed og bekæmpe den uformelle økonomi. Ifølge de polske myndigheder kan 
medlemsstater i overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis frit gennemføre 
forskellige former for foranstaltninger med henblik på at regulere spillemarkedet som følge af 
behovet for at beskytte samfundet mod de negative følger af spil og brugen af spil til fremme 
af kriminelle aktiviteter. Den anvendte løsning, nemlig kravet om indregistrering, kan ifølge 
de polske myndigheder retfærdiggøres af de førnævnte grunde.

Ovenstående forklaring er for Kommissionen ikke fuldt tilfredsstillende, da de polske 
myndigheder i deres vurdering af kravet om indregistrering ikke fuldt ud har anvendt den 
ifølge fastlagt retspraksis påkrævede proportionalitetstest, især i forhold til hvorvidt andre 
mindre restriktive foranstaltninger ville kunne opnå samme mål.  De har navnlig ikke taget 
hensyn til Domstolens afgørelse C-64/08 Engelmann, der blev truffet i forbindelse med et 
lignende krav i den østrigske lovgivning.  Yderligere oplysninger, som Kommissionen har 
modtaget, har ikke oplyst sagen nærmere. Derfor skal Kommissionen træffe beslutning om en 
hensigtsmæssig opfølgende foranstaltning, og den vil holde Udvalget for Andragender 
orienteret.

Med hensyn til den frie bevægelighed for varer er svaret fortsat under behandling.

Med hensyn til behandling af klagen vedrørende direktiv 98/34/EF vil Kommissionen træffe 
beslutning om yderligere tiltag, når Domstolen har afsagt dom i sagerne C-213/11, C-214/11 
og C-217/11 – Fortuna sp. z o.o.; Grand S.p.a. sp. z o.o. og Forta sp. z o.o.

Vedrørende andragendets konkurrencerelaterede aspekt har andrageren indgivet endnu en 
klage, der rejser lignende spørgsmål, over for forskellige af Kommissionens 
generaldirektorater. Undersøgelsen af denne klage er afsluttet, og andrageren/klageren er 
blevet oplyst om resultaterne i skrivelse af 13. september 2011. I denne skrivelse fandt 
Kommissionen, at på grundlag af oplysningerne fra klageren og Kommissionens interne 
undersøgelse er der ikke tilstrækkelige indikationer for overtrædelse af artikel 101 og/eller 
102 i TEUF".

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 27. marts 2013 (REV II).

"Den 23. oktober 2012 vedtog Kommissionen en meddelelse med titlen "Mod et samlet 
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europæisk regelsæt for onlinespil". På grundlag af en tilbundsgående offentlig høring 
fastlægges der i denne meddelelse en handlingsplan, som sigter efter at skabe større klarhed i 
hele EU til gavn for nationale myndigheder, operatører, forbrugere og berørte industrier med 
hensyn til f.eks. betalingstjenester eller leverandører af medietjenester. Et af 
handlingsområderne i meddelelsen søger at sikre nationale lovgivningsmæssige rammers 
fulde forenelighed med EU-lovgivningen.

Samtidig med vedtagelsen af denne meddelelse opfordrede Kommissionen de berørte 
medlemsstater til at indsende oplysninger om den seneste udvikling i deres spillelovgivning. I 
denne forbindelse har Kommissionen anmodet de polske myndigheder om at indgive 
ajourførte og faktuelle oplysninger, der vil give Kommissionen mulighed for at fuldføre sin 
vurdering af foreneligheden med EU-lovgivningen.

På grundlag af oplysningerne vil Kommissionen fremskynde afslutningen af sin vurdering af 
nationale bestemmelser i forbindelse med verserende overtrædelsessager og -klager og om 
nødvendigt træffe foranstaltninger til håndhævelse under hensyntagen til EU-Domstolens 
seneste retspraksis.

Med hensyn til klagen vedrørende direktiv 98/34/EF bør det bemærkes, at EU-Domstolen den 
19. juli 2012 i de forenede sager C-213/11, C-214/11 og C-217/11 – Fortuna sp. z o.o.; Grand 
S.p.a. sp. z o.o. og Forta sp. z o.o afgjorde, at visse bestemmelser i lovgivningen om 
hasardspil af 19. november 2009 kan udgøre tekniske forskrifter som defineret i direktiv 
98/34/EF.

Kommissionens tjenestegrene har indledt en dialog med de polske myndigheder og spurgt 
dem om, hvilke skridt, de agter at tage for at gennemføre indholdet af dommen.

Med hensyn til årsagerne til klagen, der vedrører et angiveligt brud på traktatens 
bestemmelser om den frie bevægelighed for varer, mener Kommissionen, at kravet om, at 
spilleautomater som defineret i spilleloven af 2009 kun drives i kasinoer, er begrundet i 
tvingende hensyn til samfundets interesse. Andragerne blev underrettet herom".


