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Tárgy: Stanislaw Matuszewski lengyel állampolgár által az „Izba Gospodarcza 
Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych” (Szórakoztató-ipari 
Berendezések Gyártóinak és Üzemeltetőinek Kereskedelmi Kamarája) 
nevében benyújtott 0906/2010. számú petíció a szerencsejátékokról szóló új 
lengyel törvényről, és a törvénynek az Európai Unió e területen hatályos jogi 
aktusaival és elveivel való összeegyeztethetetlenségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a fent említett kereskedelmi kamara elnöke, felhívja a figyelmet a 
szerencsejátékokról szóló 2009. november 19-i új lengyel törvényre, és azt állítja, hogy a 
törvénnyel bevezetett szigorítások összeegyeztethetetlenek az Európai Unió ezen a területen 
hatályos jogi aktusaival és elveivel. A petíció benyújtója többek között rámutat arra, hogy a 
cégek lengyelországi kötelező cégbejegyzésére vonatkozó rendelkezések ellentétesek az 
Európai Uniónak a tagállamok közötti kereskedelemben alkalmazott mennyiségi 
korlátozásokra vonatkozó tilalmára, valamint a letelepedési jogra, a szolgáltatásnyújtás 
szabadságára és a versenyszabályokra vonatkozó elveivel. A petíció benyújtója ugyanakkor 
felhívja a figyelmet arra is, hogy a lengyel hatóságok azáltal, hogy nem értesítették a 
Bizottságot az érintett törvény bevezetésével megváltozott műszaki előírásokról, megsértették 
a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit. A 
petíció benyújtója ezért annak biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy a lengyel 
hatóságok vonják vissza az érintett törvényt, amely azon túl, hogy összeegyeztethetetlen a 
közösségi jogszabályokkal, rendkívül negatív gazdasági következményekkel jár a lengyel 
szerencsejáték-vállalkozásokra nézve.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A Szórakoztató-ipari Berendezések Gyártóinak és Üzemeltetőinek Kereskedelmi Kamarája 
által benyújtott petíció a szerencsejátékokról szóló, 2010. január 1-jén hatályba lépett 2009. 
november 19-i lengyel törvény (a továbbiakban: a szerencsejáték-törvény) európai uniós 
jognak való megfelelésének állítólagos hiányáról szól. 

Az EUMSZ letelepedés szabadságát és szolgáltatásnyújtás szabadságát szabályozó 49. és 56. 
cikkének esetleges korlátozása tekintetében a petíció benyújtója a szerencsejáték-törvény azon 
követelményére hivatkozik, amely szerint szerencsejáték-szolgáltatásokat kizárólag a 
Lengyelországban alapított és az illetékes lengyel cégbíróság által nyilvántartásba vett 
üzemeltetők nyújthatnak. A petíció benyújtója emellett rámutat a kezdőtőkével (2–4 millió 
PLN) kapcsolatos követelményre, amely a Lengyelországban szolgáltatásokat nyújtani kívánó 
mindegyik üzemeltetőre vonatkozik.

Az EUMSZ 34., az áruk szabad mozgását szabályozó cikkének korlátozásával kapcsolatban a 
petíció benyújtója a pénzbedobós automaták kereskedelmének jelentős korlátozását említi.

A petíció hivatkozik arra is, hogy elmaradt a szerencsejáték-törvénynek a műszaki 
szabványok és szabályok, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
szabályai terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 98/34/EK 
irányelv szerinti bejelentése.

A petíció benyújtója helyesen állapítja meg, hogy egy hasonló problémákkal kapcsolatos, a 
lengyel szerencsejáték-törvény európai uniós jogszabályoknak való megfelelésének hiányát 
felvető panaszt nyújtottak be az Európai Bizottság különböző főigazgatóságaihoz. Az említett 
panasz részletes vizsgálatát a Bizottság szolgálatai most végzik.  

A Bizottság észrevételei

A szerencsejáték-törvény azon állítólagos rendelkezései, amelyek előírják a szerencsejáték-
szolgáltatók számára a lengyelországi alapítást, továbbá a jegyzett tőke bizonyos 
minimumértékének megállapítását, valóban láthatóan bizonyos problémákat vetnek fel az 
EUMSZ 49. és 56. cikkével való összeegyeztethetőséget illetően. 

Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az EUMSZ 49. cikke és az EUMSZ 56. cikke a 
letelepedési szabadság és a szolgáltatásnyújtási szabadság korlátozásainak megszüntetését írja 
elő, és ilyen korlátozásnak tekintendő minden olyan intézkedés, amely e szabadságok
gyakorlását tiltja, zavarja, vagy kevésbé vonzóvá teszi1. Azok a tagállami rendelkezések, 
amelyek a Szerződés által biztosított alapvető szabadságok gyakorlását akadályozzák vagy 
                                               
1 A C-439/99. sz., Bizottság kontra Olaszország ügyben hozott ítélet [EBHT 2002., I-00305. o.] 22. pontja; lásd 
még a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozóan ezzel kapcsolatban a C-205/99. sz., Analir és társai ügyben 
hozott ítélet [EBHT 2001., I-1271. o.] 21. pontját.
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kevésbé vonzóvá teszik, csak akkor lehetnek indokoltak, ha négy feltételnek megfelelnek: i. 
megkülönböztetésmentesen kell alkalmazni őket; ii. közérdeken alapuló kényszerítő indokkal 
kell igazolni őket; iii. alkalmasnak kell lenniük arra, hogy biztosítsák az általuk elérni kívánt 
cél megvalósítását; iv. és nem haladhatják meg az annak megvalósításához szükséges 
mértéket1. 

Ami a bejegyzési követelményt és a követelmény EUMSZ 56. cikkének való megfelelőségét 
illeti, a Bíróság több esetben is úgy rendelkezett, hogy „az a feltétel, amely szerint valamely 
vállalkozásnak állandó telephelyet vagy leányvállalatot kell létrehoznia abban a tagállamban, 
ahol a szolgáltatásnyújtás történik, közvetlenül szembemegy a szolgáltatásnyújtás 
szabadságával, mivel e tagállamban lehetetlenné teszi a más tagállamban letelepedett 
vállalkozások általi szolgáltatásnyújtást”2. A Bíróság emellett kiemelte, hogy „ha valamely 
engedély követelménye a szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozásának minősül, az állandó 
telephely követelménye egyenesen e szabadság tagadásának tekintendő. Ahhoz, hogy az ilyen 
követelmény elfogadható legyen, meg kell állapítani, hogy ez a kitűzött cél eléréséhez 
nélkülözhetetlen feltételnek minősül.”3  
Az EUMSZ letelepedés szabadságát szabályozó 49. cikke tekintetében a Bizottság a C- 64/08. 
sz. Engelmann-ügyben 2010. szeptember 9-én az osztrák jog szerint alkalmazandó, látszólag 
hasonló követelménnyel kapcsolatban a közelmúltban hozott ítéletre hivatkozik.  Az említett 
előírás szerint kizárólag az Ausztriában székhellyel rendelkező társaságok jogosultak a 
szerencsejáték-szolgáltatás nyújtásához szükséges koncesszióra.  A Bíróság kimondta, hogy 
„a más tagállamban székhellyel rendelkező gazdasági szereplők általános kizárása 
aránytalannak tűnik, mivel túllép a bűnözés elleni küzdelemhez szükséges mértéken. Számos 
eszköz létezik ugyanis ezen gazdasági szereplők tevékenységeinek és könyvelésének 
ellenőrzésére” (lásd az ítélet 37. pontját).

A pénzbedobós játékautomaták üzemeltetésének korlátozásával kapcsolatban a Bizottság 
megjegyzi, hogy az EUMSZ 34. cikke – elvben – valóban megtiltja az olyan más 
tagállamokból származó áruk közösségen belüli kereskedelmének az ilyen áruk által 
teljesítendő követelményeket megállapító előírásokkal való akadályozását, amelyekben 
gyártásuk és forgalmazásuk jogszerűen történik, de az ilyen akadályok az EUMSZ 36. cikke 
vagy a Bíróság ítélkezési gyakorlatában említett más kötelező érvényű előírások alapján 
indokoltak is lehetnek.

Következtetés

Ahhoz, hogy teljes mértékben elvégezhesse annak értékelését, hogy a lengyel szerencsejáték-
törvény állítólagos követelményei megfelelnek-e az európai uniós jognak, a Bizottságnak 
további információkra és magyarázatokra van szüksége a lengyel jogszabály célját, 

                                               
1 A C-140/03. sz., Bizottság kontra Görögország ügyben hozott ítélet 34. pontja.
2 Lásd a C-546/07. sz., Bizottság kontra Németország ügyben hozott ítélet [EBHT 2010., I-0000. o.] 39. pontját, 
a 205/84. sz., Bizottság kontra Németország ügyben hozott ítélet [EBHT 1986., 3755. o.] 52. pontját, a C-
279/00. sz., Bizottság kontra Olaszország ügyben hozott ítélet [EBHT 2002., I-1425. o.] 17. pontját és a C-
496/01. sz., Bizottság kontra Franciaország ügyben hozott ítélet [EBHT 2004., I-2351. o.] 65. pontját.
3 Lásd többek között a C-452/04. sz. Fidium Finanz AG ügyben hozott ítélet [EBHT 2006., I-09521. o.] 46. 
pontját.
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alkalmasságát, szükségességét és arányosságát illetően, ahogyan az minden olyan nemzeti 
intézkedés esetében is szükséges, amely valószínűsíthetően korlátozza a Szerződésben foglalt 
alapvető szabadságokat. E célból és a korábban említett panasz kezelésének vonatkozásában a 
Bizottság felveszi a kapcsolatot a lengyel hatóságokkal. A Bizottság ennek megfelelően 
tájékoztatja majd a Petíciós Bizottságot.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. október 26.

Az uniós versenyjogszabályok (az EUMSZ 101., 102. és 106. cikke) esetleges megsértését 
illetően a petíció benyújtója a szerencsejáték-törvényre hivatkozik, amely hozzájárul a 
nemzeti monopóliummal rendelkezők erőfölénnyel való visszaéléséhez, főként termékeik 
reklámozása (holott a magánüzemeltetők esetében reklámtilalom érvényesül), illetve 
kizárólagos ügynöki szerződések kötése útján.

A 98/34/EK irányelvvel kapcsolatos panasz tekintetében meg kell jegyezni, hogy 
2011. május 11-én az Európai Unió Bíróságához előzetes döntéshozatal iránti kérelmet 
nyújtottak be a C-213/11., a C-214/11. és a C-217/11. sz. Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z 
o.o. és Forta sp. z o.o. egyesített ügyekben . A Bíróságtól arra a kérdésre várják a választ, 
hogy a 2009. november 19-i lengyel szerencsejáték-törvény egyes (az alacsony nyeremény 
elérésére alkalmas játékautomatákról szóló) rendelkezései a 98/34/EK irányelv szerinti 
műszaki szabályt képeznek-e.

A petíciónak a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságával kapcsolatos egyes 
szempontjai tekintetében a Bizottság felkérte a lengyel hatóságokat, hogy nyújtsanak 
magyarázatot és indokolják a lengyel szerencsejáték-törvényben foglalt bejegyzési 
követelményt. 

A Bizottság pontosítás iránti kérelmére válaszul a lengyel hatóságok megerősítették, hogy a 
2009. november 19-i (módosított) jogszabályszerencsejáték-törvény 6. cikkének (4) 
bekezdése (Hivatalos Lap, 201(1570)) értelmében az e törvény hatálya alá tartozó 
tevékenységek kizárólag a Lengyel Köztársaság területén bejegyzett székhellyel rendelkező 
részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság formájában nyújthatók. A lengyel 
hatóságok emellett kifejtették, hogy a szerencsejáték-törvény elfogadását egyebek mellett az 
indokolta, hogy kezelni kellett a játékpiacon tapasztalható szabálytalanságokat. A játékpiac 
nyomon követésének és szabályozásának szükségességét többek között az indokolja, hogy 
védelmet kell biztosítani a függőséggel szemben, és meg kell fékezni a feketegazdaságot. A 
lengyel hatóságok véleménye szerint a tagállamok a Bíróság ítélkezési gyakorlatának 
megfelelően szabadon alkalmazhatnak különböző intézkedéseket a szerencsejáték-piac 
szabályozására annak érdekében, hogy védjék a társadalmat a szerencsejáték káros hatásaival, 
valamint a szerencsejáték bűncselekmények elősegítésében való felhasználásával szemben. 
Az alkalmazott megoldás – nevezetesen a bejegyzési követelmény – a lengyel hatóságok 
szerint a fent említett megfontolásokkal igazolható. 

A Bizottság számára a fenti magyarázat nem teljesen kielégítő, mivel a lengyel hatóságok a 
bejegyzési követelmény értékelésekor nem alkalmazzák teljes mértékben az állandó ítélkezési 
gyakorlat által előírt arányossági vizsgálatot, különösen a tekintetben, hogy más kevésbé 
korlátozó eszközökkel is elérhető-e ugyanaz a cél.  Így különösen nem vették figyelembe a 
Bíróság C-64/08. sz. Engelmann-ügyben hozott ítéletét, amelyet az osztrák jogban 
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érvényesülő hasonló előírás kapcsán hoztak.  A Bizottság által kapott további információk 
sem világították meg jobban a kérdést. A Bizottságnak ezért döntenie kell majd a megfelelő 
nyomon követő intézkedésekről, amelyekről megfelelően tájékoztatni fogja a Petíciós 
Bizottságot. 

Az áruk szabad mozgásával kapcsolatos aggályokról a Bizottság válasza még készül.

A 98/34/EK irányelvvel kapcsolatos panasz intézése tekintetében a Bizottság csak azután tesz 
további lépéseket, hogy a Bíróság ítéletet hirdetett a C-213/11., a C-214/11. és a C-217/11. 
számú Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. és Forta sp. z o.o. egyesített ügyekben.

A petícióban felvetett versenyjogi kérdések kapcsán a petíció benyújtója beterjesztett egy, az 
Európai Bizottság különböző főigazgatóságaival kapcsolatban hasonló kérdéseket felvető 
másik panaszt. E panasz megvizsgálását lezárták, és a petíció benyújtóját/a panaszost a 
2011. szeptember 13-i levélben tájékoztatták annak eredményéről. E levélben a Bizottság arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy a panaszos által nyújtott információk és a Bizottság belső 
vizsgálata alapján nincs elegendő arra mutató jel, hogy megsértették volna az EUMSZ 101. 
és/vagy 102. cikkét.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV II): 2013. március 27.

Az Európai Bizottság 2012. október 23-án fogadta el az „Úton az online szerencsejátékokra 
vonatkozó átfogó európai keretrendszer felé” című közleményt. A közlemény a 
nyilvánossággal folytatott, mindenre kiterjedő konzultáció alapján cselekvési tervet határoz 
meg, melynek célja, hogy a nemzeti hatóságok, a szolgáltatók, az üzemeltetők, a fogyasztók 
és a kapcsolódó ágazatok, például a pénzforgalmi szolgáltatók és a médiaszolgáltatók számára 
az egész Unióban fokozottabb legyen az egyértelműség. A közleményben meghatározott 
egyik fellépés célja annak biztosítása, hogy a nemzeti keretszabályozás maradéktalanul 
megfeleljen az uniós jogszabályoknak.

Az említett közlemény elfogadásával párhuzamosan a Bizottság felkérte az érintett 
tagállamokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást a szerencsejátékokra vonatkozó jogszabályaikkal 
kapcsolatos legújabb fejleményekről. Ezzel összefüggésben a Bizottság megkérte a lengyel 
hatóságokat, hogy a Bizottság számára nyújtsanak a jogi és ténybeli körülményeket illetően 
naprakész tájékoztatást, hogy a Bizottság befejezhesse az uniós jogszabályokkal való 
összeegyeztethetőség értékelését.

A válaszok alapján a Bizottság fel fogja gyorsítani a folyamatban lévő jogsértési esetek és 
panaszos ügyek kapcsán a nemzeti rendelkezések kiértékelését, valamint szükség esetén – az 
Európai Bíróság legfrissebb ítélkezési gyakorlatának figyelembevételével – jogérvényesítési 
intézkedéseket fog hozni.

A 98/34/EK irányelvvel kapcsolatos panasz tekintetében meg kell jegyezni, hogy 
2012. július 19-én az Európai Unió Bírósága a C-213/11., a C-214/11. és a C-217/11. sz. 
Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. és Forta sp. z o.o. egyesített ügyekben azt az ítéletet 
hozta, hogy a 2009. november 19-i szerencsejáték-törvény egyes rendelkezései a 98/34/EK 
irányelv értelmében vett műszaki szabályoknak minősülhetnek. 
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A Bizottság szolgálatai párbeszédet kezdtek a lengyel hatóságokkal, megkérdezve tőlük, hogy 
milyen lépéseket kívánnak tenni az ítélet tartalmi részének végrehajtása érdekében. 

A Szerződésnek az áruk szabad mozgásáról szóló rendelkezései feltételezett megsértésével 
kapcsolatos panasz indokait illetően a Bizottság úgy véli, hogy a közérdeken alapuló 
kényszerítő okok miatt indokolt az a követelmény, hogy a 2009-es szerencsejáték-törvényben 
meghatározott pénzbedobós játékautomatákat csak kaszinókban lehessen üzemeltetni. A 
panasz benyújtóit ennek megfelelően tájékoztatták.


