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Θέμα: Αναφορά 0906/2010, του Stanisław Matuszewski, πολωνικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του Εμπορικού Επιμελητηρίου παραγωγών και φορέων 
εκμετάλλευσης εξοπλισμού αναψυχής («Izba Gospodarcza Producentów i 
Operatorów Urządzeń Rozrywkowych»), σχετικά με τη νέα πολωνική 
νομοθεσία περί των τυχερών παιχνιδιών και την ασυμβατότητά της με το 
δίκαιο και τις αρχές της ΕΕ στον εν λόγω τομέα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πρόεδρος του ανωτέρω Εμπορικού Επιμελητηρίου, κάνει λόγο 
για τη νέα πολωνική νομοθεσία της 19ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια, 
και ισχυρίζεται ότι οι περιορισμοί που θεσπίζονται δυνάμει της συγκεκριμένης νομοθεσίας 
δεν συνάδουν με το δίκαιο και τις αρχές της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Ο αναφέρων 
δηλώνει, για παράδειγμα, ότι η απαίτηση για την καταχώρηση των εταιρειών στην Πολωνία 
αντιβαίνει στις αρχές της ΕΕ σχετικά με την απαγόρευση ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των 
κρατών μελών, το δικαίωμα εγκατάστασης, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και 
τους κανόνες ανταγωνισμού. Επισημαίνει επίσης ότι οι πολωνικές αρχές δεν ενημέρωσαν την 
Επιτροπή για την τροποποίηση των τεχνικών απαιτήσεων που επέφερε η εν λόγω νομοθεσία, 
παραβιάζοντας κατά τον τρόπο αυτόν τις διατάξεις της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 
τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει το συντομότερο δυνατόν ότι οι πολωνικές αρχές θα 
καταργήσουν τη συγκεκριμένη νομοθεσία, η οποία, πέραν της ασυμβατότητάς της με το 
δίκαιο της ΕΕ, έχει και σοβαρότατο οικονομικό αντίκτυπο στις πολωνικές εταιρείες τυχερών 
παιχνιδιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Η υπό εξέταση αναφορά, την οποία υπέβαλε το Εμπορικό Επιμελητήριο παραγωγών και 
φορέων εκμετάλλευσης εξοπλισμού αναψυχής, αφορά την καταγγελλόμενη μη συμμόρφωση 
με τη κοινοτική νομοθεσία της πολωνικής νομοθετικής πράξης σχετικά με τα τυχερά 
παιχνίδια η οποία εγκρίθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2009 (εφεξής «νομοθετική πράξη σχετικά με 
τα τυχερά παιχνίδια») και τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2010. 

Όσον αφορά τους ενδεχόμενους περιορισμούς των άρθρων 49 και 56 ΣΛΕΕ που διέπουν την 
ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ο αναφέρων επικαλείται τη 
διάταξη της νομοθετικής πράξης σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια δυνάμει της οποίας 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών μπορούν να παρέχονται μόνον από εταιρείες οι οποίες έχουν 
συσταθεί στην Πολωνία και έχουν εγγραφεί στο οικείο πολωνικό μητρώο. Επιπλέον, ο 
αναφέρων επισημαίνει την απαίτηση ως προς το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο (2-4 εκατ. ζλότι), 
η οποία ισχύει για κάθε εταιρεία που επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Πολωνία.

Όσον αφορά τον περιορισμό του άρθρου 34 ΣΛΕΕ που διέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, ο αναφέρων επικαλείται τους σημαντικούς περιορισμούς που επιβάλλονται 
στην εμπορία μηχανημάτων με κέρματα.

Στην αναφορά επισημαίνεται επίσης η μη κοινοποίηση της νομοθετικής πράξης σχετικά με τα 
τυχερά παιχνίδια δυνάμει της οδηγίας 98/34/ΕΚ για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων 
σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

Ο αναφέρων ορθώς αναφέρει ότι έχει υποβληθεί σε διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγγελία στην οποία εκφράζονται παρόμοιες ανησυχίες περί μη 
συμμόρφωσης της πολωνικής νομοθετικής πράξης σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια με τη 
νομοθεσία της ΕΕ. Η εν λόγω καταγγελία εξετάζεται επί του παρόντος λεπτομερώς από τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής.  

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι επίμαχες διατάξεις της νομοθετικής πράξης σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια οι οποίες 
επιβάλλουν στις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών να έχουν την καταστατική τους έδρα στην 
Πολωνία καθώς και να αποδεικνύουν την ύπαρξη συγκεκριμένου ελάχιστου εγγεγραμμένου 
κεφαλαίου φαίνεται να εγείρουν ορισμένα προβλήματα συμβατότητας με τα άρθρα 49 και 56
ΣΛΕΕ. 

Κατά πάγια νομολογία, τα άρθρα 49 και 56 ΣΛΕΕ επιβάλλουν την κατάργηση των 
περιορισμών στην ελευθερία εγκατάστασης και στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών και ως 
τέτοιοι περιορισμοί πρέπει να θεωρούνται όλα τα μέτρα που απαγορεύουν, παρεμποδίζουν ή 
καθιστούν λιγότερο ελκυστική την άσκηση των ελευθεριών αυτών1. Τα εθνικά μέτρα που 

                                               
1 Υπόθεση C-439/99, της 4ης Απριλίου 2002, Επιτροπή κατά Ιταλίας [1995] Συλ. I-00305, σκέψη 22. βλ. 
επίσης, για το ίδιο θέμα, σε σχέση με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, την υπόθεση C-205/99 Analir και 
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περιορίζουν ή καθιστούν λιγότερο ελκυστική την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών τις 
οποίες εγγυάται η Συνθήκη δεν μπορούν να δικαιολογηθούν παρά μόνον αν πληρούν 
τέσσερις προϋποθέσεις: (i) να εφαρμόζονται κατά τρόπο μη δημιουργούντα διακρίσεις, (ii) να 
ανταποκρίνονται σε επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος· (iii) να είναι κατάλληλα για 
την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και (iv) να μη βαίνουν πέραν αυτού που είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού1.

Όσον αφορά την απαίτηση που αφορά την έδρα της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τη 
συμμόρφωσή της με το άρθρο 56 ΣΛΕΕ, το Δικαστήριο έχει υποστηρίξει επανειλημμένως ότι 
«η προϋπόθεση της συστάσεως, εκ μέρους της επιχειρήσεως, σταθερής εγκαταστάσεως ή 
θυγατρικής εντός του κράτους μέλους όπου πρέπει να παρασχεθεί η υπηρεσία θίγει ευθέως 
την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, καθόσον καθιστά αδύνατη, εντός του κράτους μέλους 
αυτού, την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη»2. Το 
Δικαστήριο έχει, επιπλέον, υπογραμμίσει ότι «Αν η υποχρέωση λήψεως άδειας συνιστά 
περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η απαίτηση της υπάρξεως μόνιμης 
εγκαταστάσεως συνιστά στην πραγματικότητα καθαυτό άρνηση της εν λόγω ελευθερίας. Για 
να γίνει αποδεκτή μια τέτοια απαίτηση, πρέπει να αποδεικνύεται ότι συνιστά απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίτευξη του επιδιωκομένου στόχου»3.  
Όσον αφορά το άρθρο 49 ΣΛΕΕ που διέπει την ελευθερία εγκατάστασης, η Επιτροπή 
παραπέμπει στην πρόσφατη απόφαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, στο πλαίσιο της υπόθεσης 
C-64/08 Engelmann, η οποία εκδόθηκε σε σχέση με τη φαινομενικά παρόμοια απαίτηση που 
προβλέπεται στην αυστριακή νομοθεσία.  Ειδικότερα, μόνον εταιρείες οι οποίες έχουν την 
έδρα τους στην Αυστρία δικαιούνται να λαμβάνουν άδεια για τη σύσταση επιχείρησης 
τυχερών παιχνιδιών.  Το Δικαστήριο δήλωσε ότι «ο κατηγορηματικός αποκλεισμός από τη 
διαδικασία αδειοδοτήσεως των εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος οικονομικών φορέων 
είναι δυσανάλογος, διότι βαίνει πέραν του μέτρου που είναι αναγκαίο για την πάταξη της 
εγκληματικότητας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν διάφορα μέσα ελέγχου των δραστηριοτήτων και 
των λογαριασμών αυτών των φορέων…» (βλ. την παράγραφο 37 της απόφασης του 
Δικαστηρίου).

Όσον αφορά τους περιορισμούς στη λειτουργία τυχερών παιχνιδιών με κέρματα, η Επιτροπή 
επισημαίνει ότι το άρθρο 34 ΣΛΕΕ απαγορεύει καταρχήν τα εμπόδια στο ενδοκοινοτικό 
εμπόριο που ανακύπτουν από την εφαρμογή επί των εμπορευμάτων προελεύσεως άλλων 
κρατών μελών, όπου αυτά νομίμως παρασκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο, κανόνων 
σχετικών με τους όρους στους οποίους πρέπει να ανταποκρίνονται τα εμπορεύματα αυτά, 
όμως αυτά τα εμπόδια μπορούν επίσης να αιτιολογηθούν δυνάμει του άρθρου 36 ΣΛΕΕ ή 
άλλων υποχρεωτικών απαιτήσεων που αναφέρονται στη νομολογία του Δικαστηρίου.

Συμπέρασμα

                                                                                                                                                  
άλλοι [2001] Συλλ. I-1271, παράγραφος 21). 
1 Υπόθεση C-140/03, Επιτροπή κατά Ελλάδας, παράγραφος 34.
2 Βλ. την υπόθεση C-546/07, Επιτροπή κατά Γερμανίας, Συλλ. [2010] I-00000, παράγραφος 39, καθώς και, για 
το ίδιο θέμα, την υπόθεση 205/84 Επιτροπή κατά Γερμανίας, Συλλ. [1986] 3755, παράγραφος 52· την υπόθεση 
C-279/00 Επιτροπή κατά Ιταλίας [2002] Συλλ. I-1425, παράγραφος 17· και την υπόθεση C-496/01 Επιτροπή 
κατά Γαλλίας [2004] Συλλ. I-2351, παράγραφος 65).
3 Βλ., μεταξύ άλλων, την υπόθεση C-452/04 Fidium Finanz AG, Συλλ. [2006] I-09521, παράγραφος 46.
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Προκειμένου να μπορέσει να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ των επίμαχων 
απαιτήσεων της πολωνικής νομοθετικής πράξης σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια, η Επιτροπή 
χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις όσον αφορά τους σκοπούς, την 
καταλληλότητα, την αναγκαιότητα και την αναλογικότητά τους, όπως απαιτείται για όλα τα 
εθνικά μέτρα τα οποία ενδέχεται να περιορίζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες που 
κατοχυρώνονται δυνάμει της Συνθήκης. Προς τον σκοπό αυτόν, και στο πλαίσιο της εξέτασης 
της προαναφερθείσας καταγγελίας, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις πολωνικές αρχές. Η 
Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τις περαιτέρω εξελίξεις.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Όσον αφορά την πιθανή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ (άρθρα 101, 102 και 
106 της ΣΛΕΕ), ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η νομοθετική πράξη σχετικά με τα τυχερά 
παιχνίδια επιτρέπει στο κρατικό μονοπώλιο να κάνει κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του, 
κυρίως διαφημίζοντας τα προϊόντα του (ενώ η διαφήμιση απαγορεύεται για τους ιδιωτικούς 
φορείς εκμετάλλευσης) και συνάπτοντας συμφωνίες αποκλειστικότητας με τους 
αντιπροσώπους του.

Σχετικά με τον χειρισμό της καταγγελίας που αφορά την οδηγία 98/34/ΕΚ, πρέπει να 
επισημανθεί ότι τον Μάϊο του 2011, το Δικαστήριο της ΕΕ έλαβε αίτηση για την έκδοση 
προδικαστικής απόφασης στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-213/11, C-214/11 και C-
217/11 – Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. και Forta sp. z o.o.  Ζητήθηκε από το 
Δικαστήριο να αποφανθεί κατά πόσον ορισμένες διατάξεις του πολωνικού νόμου σχετικά με 
τα τυχερά παιχνίδια της 19ης Νοεμβρίου 2009 που αφορούν μηχανικά παίγνια με μικρά 
κέρδη θα μπορούσαν να συνιστούν τεχνικούς κανόνες κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ.

Σχετικά με τις πτυχές της αναφοράς που αφορούν την ελευθερία εγκατάστασης και την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών, η Επιτροπή ζήτησε από τις πολωνικές αρχές να εξηγήσουν 
και να δικαιολογήσουν την απαίτηση του πολωνικού νόμου για τα τυχερά παιχνίδια που 
αφορά την έδρα της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

Στην απάντησή τους στο αίτημα της Επιτροπής για την παροχή διευκρινίσεων, οι πολωνικές 
αρχές επιβεβαίωσαν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της νομοθετικής πράξης 
σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια της 19ης Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 
201(1570), όπως τροποποιήθηκε), οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του εν λόγω νόμου μπορούν να ασκούνται αποκλειστικά από ανώνυμη εταιρεία ή από 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με καταστατική έδρα στη Δημοκρατία της Πολωνίας. 
Επιπλέον, οι πολωνικές αρχές εξήγησαν ότι ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην 
έγκριση της πράξης σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια ήταν η ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
παρατυπίες στην αγορά τυχερών παιχνιδιών. Η ανάγκη παρακολούθησης και ρύθμισης της 
αγοράς τυχερών παιχνιδιών πηγάζει, μεταξύ άλλων, από την ανάγκη προστασίας από τον 
εθισμό και την ανάγκη καταπολέμησης της άτυπης οικονομίας. Κατά την άποψη των 
πολωνικών αρχών, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα, σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου, να εφαρμόζουν διάφορα είδη μέτρων προκειμένου να ρυθμίζουν την αγορά 
τυχερών παιχνιδιών, λόγω της ανάγκης προστασίας της κοινωνίας από τις αρνητικές 
επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών και από τη χρήση τους για την προώθηση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων. Η λύση που χρησιμοποιήθηκε, συγκεκριμένα η απαίτηση να έχει η 
ενδιαφερόμενη εταιρεία καταστατική έδρα στην Πολωνία, δικαιολογείται, σύμφωνα με τις 
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πολωνικές αρχές, από τους προαναφερθέντες λόγους. 

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η παραπάνω εξήγηση δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική, 
καθώς οι πολωνικές αρχές κατά την αξιολόγηση της εν λόγω απαίτησης δεν εφάρμοσαν 
πλήρως τον έλεγχο της αναλογικότητας που απαιτείται από την πάγια νομολογία, ιδίως όσον 
αφορά το κατά πόσον άλλα λιγότερο περιοριστικά μέτρα θα μπορούσαν να επιτύχουν τον ίδιο 
στόχο.  Συγκεκριμένα, δεν έλαβαν υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-
64/08 Engelmann, η οποία αφορά παρόμοια απαίτηση που εφαρμόζεται δυνάμει της 
αυστριακής νομοθεσίας.  Πρόσθετες πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή δεν έριξαν 
περισσότερο φως στο ζήτημα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά 
με τις κατάλληλες περαιτέρω ενέργειες και θα τηρεί την Επιτροπή Αναφορών ενήμερη για το 
θέμα αυτό. 

Όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, η απάντηση εξακολουθεί να τελεί 
υπό εξέταση.

Σχετικά με τον χειρισμό της καταγγελίας που αφορά την οδηγία 98/34/ΕΚ, η Επιτροπή 
πρόκειται να αποφασίσει σχετικά με τη λήψη περαιτέρω μέτρων μόλις εκδοθεί η απόφαση 
του Δικαστηρίου επί των υποθέσεων C-213/11, C-214/11 και C-217/11 – Fortuna sp. z o.o., 
Grand S.p.a. sp. z o.o. και Forta sp. z o.o. 

Σχετικά με την πτυχή της αναφοράς που αφορά τον ανταγωνισμό, ο αναφέρων υπέβαλε άλλη 
μια καταγγελία θίγοντας παρόμοια θέματα σε διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η εξέταση της εν λόγω καταγγελίας έχει ολοκληρωθεί και ο 
αναφέρων/καταγγέλλων ενημερώθηκε για τα αποτελέσματά της μέσω επιστολής με 
ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου 2011. Στη συγκεκριμένη επιστολή, η Επιτροπή εξέφρασε την 
άποψη ότι, βάσει των πληροφοριών που προσκόμισε ο αναφέρων και της εσωτερικής έρευνας 
που διεξήγαγε η Επιτροπή, δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να στοιχειοθετούν 
παραβίαση των άρθρων 101 ή/και 102 της ΣΛΕΕ.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013 
(ΑΝΑΘ ΙΙ)

Στις 23 Οκτωβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση «Προς ένα 
ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση».  .Με 
βάση μια εμπεριστατωμένη δημόσια διαβούλευση, η ανακοίνωση αυτή αναπτύσσει ένα 
σχέδιο δράσης που επιδιώκει να ενισχύσει τη διαφάνεια σε ολόκληρη την ΕΕ προς όφελος 
των εθνικών αρχών, των φορέων εκμετάλλευσης, των καταναλωτών και των συναφών 
τομέων, όπως οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμής ή υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης.  
Μία από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση επιδιώκει να διασφαλίσει πλήρη 
συμμόρφωση των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων προς το δίκαιο της ΕΕ. 

Ταυτόχρονα με την έγκριση της ανακοίνωσης, η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη να παράσχουν ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη νομοθεσία τους για 
τα τυχερά παιχνίδια. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή ζήτησε από τις πολωνικές αρχές να 
προσκομίσουν επικαιροποιημένα νομικά και πραγματικά στοιχεία που να παρέχουν τη 
δυνατότητα στην Επιτροπή να ολοκληρώσει την αξιολόγησή της όσον αφορά τη 
συμβατότητα με το δίκαιο της ΕΕ. 



PE458.730v03-00 6/6 CM\931864EL.doc

EL

Με βάση τις απαντήσεις, η Επιτροπή θα επισπεύσει την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της 
όσον αφορά τις εθνικές διατάξεις στις εκκρεμούσες υποθέσεις επί παραβάσει και καταγγελίες 
και, αν χρειάζεται, θα λάβει μέτρα επιβολής του νόμου, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη 
νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ως προς την καταγγελία σχετικά με την οδηγία 98/34/EΚ, πρέπει να επισημανθεί ότι στις 19 
Ιουλίου 2012, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-213/11, C-
214/11 και C-217/11 – Fortuna sp. z o.o, Grand S.p.a. sp. z o.o. και Forta sp. z o.o, ότι 
ορισμένες διατάξεις του νόμου σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια της 19ης Νοεμβρίου 2009, θα 
μπορούσαν να συνιστούν τεχνικούς κανόνες κατά την έννοια της οδηγίας 98/34/ΕΚ. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ξεκίνησαν διάλογο με τις πολωνικές αρχές ζητώντας από αυτές 
να της παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που προτίθενται να αναλάβουν 
προκειμένου να εφαρμόσουν το περιεχόμενο της απόφασης. 

Ως προς τους λόγους της καταγγελίας σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση των διατάξεων 
της συνθήκης περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θεωρεί ότι η απαίτηση, τα τυχερά παιχνίδια με κέρματα, όπως ορίζεται στον Νόμο του 2009 
για τα τυχερά παιχνίδια, να λειτουργούν μόνο σε καζίνο, δικαιολογείται από επιτακτικούς 
λόγους που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον. Οι καταγγέλλοντες ενημερώθηκαν σχετικά. 


