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Tema: Peticija Nr. 0906/2010 dėl naujo Lenkijos azartinių lošimų įstatymo ir jo 
nesuderinamumo su šios srities ES teisės aktais ir principais, kurią pateikė 
Lenkijos pilietis Stanisław Matuszewski „Izba Gospodarcza Producentów i 
Operatorów Urządzeń Rozrywkowych“ (Pramogų įrangos gamintojų ir 
operatorių prekybos rūmų) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra minėtų prekybos rūmų pirmininkas, nurodo naująjį 2009 m. 
lapkričio 19 d. Lenkijos azartinių lošimų įstatymą ir teigia, kad šiuo įstatymu nustatyti 
apribojimai yra nesuderinami su šios srities ES teisės aktais ir principais. Peticijos pateikėjas 
teigia, kad, pvz., reikalavimas įmonėms būti įregistruotoms Lenkijoje prieštarauja ES 
principams, pagal kuriuos draudžiami kiekybiniai apribojimai tarp valstybių narių, juo 
pažeidžiama steigimosi teisė, laisvo paslaugų judėjimo principas ir konkurencijos taisyklės. 
Peticijos pateikėjas taip pat pažymi, kad Lenkijos valdžios institucijos, nepranešusios 
Komisijai apie šiuo įstatymu nustatytus techninių reikalavimų pakeitimus, pažeidė Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką, nuostatas. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos 
Parlamentą kuo greičiau užtikrinti, kad Lenkijos valdžios institucijos panaikintų įstatymą, 
kuris yra ne tik nesuderinamas su ES teisės aktais, bet ir turi didelį ekonominį poveikį 
Lenkijos lošimo įmonėms.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.
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„Pramogų įrangos gamintojų ir operatorių prekybos rūmai pateikė peticiją dėl 2009 m. 
lapkričio 19 d. priimto ir 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lenkijos azartinių lošimų įstatymo 
(toliau – Azartinių lošimų įstatymas) tariamo nesuderinamumo su ES teisės aktais.

Kalbėdamas apie galimus SESV 49 ir 56 straipsnių dėl įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti 
paslaugas apribojimus, peticijos pateikėjas nurodo Azartinių lošimų įstatymo reikalavimą, 
pagal kurį lošimo paslaugas gali teikti tik Lenkijoje atitinkamame registre registruoti 
operatoriai. Be to, peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į reikalavimą dėl pradinio kapitalo 
(nuo 2 iki 4 mln. PLN), kuris galioja kiekvienam operatoriui, norinčiam teikti paslaugas 
Lenkijoje.

Kalbėdamas apie SESV 34 straipsnio dėl laisvo prekių judėjimo apribojimą, peticijos 
pateikėjas nurodo svarbius apribojimus lošimo automatų prekybai.

Peticijoje taip pat nurodoma, kad apie Azartinių lošimų įstatymą nebuvo pranešta pagal 
Direktyvą 98/34/EB, kuria nustatyta informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir 
informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka.

Peticijos pateikėjas teisingai pažymi, kad dėl panašių priežasčių jau buvo pateiktas skundas 
skirtingiems Europos Komisijos direktoratams, kuriame iškeltas klausimas dėl Lenkijos 
azartinių lošimų įstatymo suderinamumo su ES teisės aktais. Šiuo metu šį skundą išsamiai 
tiria Komisijos tarnybos.

Komisijos pastabos

Iš tiesų atrodo, kad tariamos Azartinių lošimų įstatymo nuostatos, kuriomis reikalaujama, kad 
lošimų operatoriai būtų registruoti Lenkijoje, ir nustatoma tam tikra minimali pasirašytojo 
kapitalo vertė, kelia tam tikrų problemų dėl jų suderinamumo su SESV 49 ir 56 straipsniais.

Pagal nusistovėjusią teismo praktiką SESV 49 ir 56 straipsniais reikalaujama panaikinti 
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas apribojimus ir kad visos priemonės, kuriomis 
draudžiama, trukdoma ar mažinamas patrauklumas naudotis šiomis laisvėmis, turi būti 
vertinamos kaip minėti apribojimai1. Nacionalinės priemonės, kuriomis gali būti trukdoma 
naudotis pagrindinėmis Sutartimi užtikrinamomis teisėmis arba naudojimąsi jomis padaroma 
mažiau patrauklų, gali būti pateisinamos tik tuomet, jei jos atitinka keturias sąlygas: i) 
priemonės privalo būti taikomos nediskriminuojant; ii) jos privalo būti pagrįstos privalomais, 
bendruoju interesu pagrįstais pagrindais; iii) jos turi būti tinkamos siekiant užtikrinti, kad 
jomis siekiamas tikslas bus įgyvendintas, ir iv) neviršyti to, kas būtina tikslui pasiekti2.

Kalbant apie registracijos šalyje reikalavimą ir jo suderinamumą su SESV 56 straipsniu, 
Teismas keliais atvejais nusprendė, kad „sąlyga, pagal kurią įmonė turi įsteigti nuolatinį 
padalinį arba dukterinę bendrovę valstybėje narėje, kurioje teikiamos paslaugos, tiesiogiai 
prieštarauja laisvei teikti paslaugas, nes dėl jos neįmanoma kitose valstybėse narėse 

                                               
1 2002 m. sausio 15 d. Sprendimas Komisija prieš Italiją (C-439/99, [2002], Rink. p. I-00305, 22 punktas); šiuo 
klausimu dėl laisvės teikti paslaugas taip pat žr. 2001 m. vasario 20 d. Sprendimo Analir ir kt., C-205/99, [2001], 
Rink. p. I-1271, 21 punktą.
2 2005 m. balandžio 21 d. Sprendimas Komisija prieš Graikiją (C-140/03, 34 punktas).
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įsteigtoms įmonėms teikti paslaugų šioje valstybėje narėje“1. Be to, Teismas pabrėžė, kad „jei 
reikalavimas gauti leidimą yra laisvo paslaugų teikimo apribojimas, stabilios įmonės 
reikalavimas yra pats šios laisvės neigimas. Toks reikalavimas yra priimtinas, tik jei įrodoma, 
kad jis yra būtina sąlyga pasiekti siekiamų tikslų“2.

Dėl įsisteigimo laisvę reglamentuojančio SESV 49 straipsnio Komisija norėtų paminėti 
naujausią 2010 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Engelmann (byla C-64/08), priimtą dėl akivaizdžiai 
panašaus reikalavimo, kuris taikomas pagal Austrijos teisę. Pagal šį reikalavimą tik Austrijoje 
buveinę turinčios įmonės turi teisę į lošimo įmonių koncesiją. Teismas nusprendė, kad 
„kategoriškas subjektų, turinčių buveinę kitoje valstybėje narėje, pašalinimas atrodo 
neproporcingas, nes taip viršijama tai, kas būtina kovai su nusikalstamumu. Iš tiesų yra daug 
priemonių šių subjektų veiklai ir sąskaitoms kontroliuoti...“ (žr. šio sprendimo 37 punktą).

Dėl lošimų automatų naudojimo apribojimų Komisija pažymi, kad SESV 34 straipsniu iš tiesų 
iš principo draudžiamos prekybos Bendrijos viduje kliūtys, kurios sudaromos prekėms, 
gaunamoms iš kitų valstybių narių, kuriose tos prekės teisėtai gaminamos ir parduodamos, 
taikant taisykles, kuriose keliami reikalavimai tokioms prekėms, tačiau tokios kliūtys taip pat 
gali būti pateisinamos pagal SESV 36 straipsnį ar kitus privalomus reikalavimus, minėtus 
Teisingumo teismo praktikoje.

Išvada

Norint išsamiai įvertinti Lenkijos azartinių lošimų įstatymo reikalavimų suderinamumą su ES 
teisės aktais, Komisijai reikėtų daugiau informacijos ir paaiškinimo apie jų paskirtį, 
tinkamumą, būtinumą ir proporcingumą, kurių reikalaujama iš visų nacionalinių priemonių, 
kurios gali apriboti pagrindines Sutartimis nustatytas laisves. Tuo tikslu ir siekdama 
išnagrinėti minėtą skundą Komisija kreipsis į Lenkijos valdžios institucijas. Komisija 
atitinkamai informuos Peticijų komitetą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d. (REV)

„Dėl galimo ES konkurencijos taisyklių (SESV 101, 102 ir 106 straipsnių) pažeidimo 
peticijos pateikėjas nurodo Azartinių lošimų įstatymą, kuriuo remdamasis nacionalinis 
monopolistas piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi daugiausia reklamuodamas savo 
produktus (o privačių operatorių reklama draudžiama) ir sudarydamas išskirtinio prekiavimo 
susitarimus su savo atstovais.

Dėl skundo, susijusio su Direktyva 98/34/EB, reikėtų pažymėti, kad 2011 m. gegužės 11 d. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas gavo prašymą priimti prejudicinį sprendimą 
sujungtose bylose C-213/11, C-214/11 ir C-217/11 (Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o.
ir Forta sp. z o.o.). Teismo klausta, ar kai kurios 2009 m. lapkričio 19 d. Lenkijos azartinių 
lošimų įstatymo nuostatos dėl mažų laimėjimų automatų gali būti laikomos techniniu 
                                               
1 Žr. 2010 m. lapkričio 23 d. Sprendimo Komisija prieš Vokietiją, C-546/07, [2010], Rink. p. I-00000, 39 punktą, 
tuo pačiu klausimu žr. 1986 m. gruodžio 4 d. Sprendimo Komisija prieš Vokietiją, 2005/84, [1986], 
Rink. p. 3755, 52 punktą, 2002 m. vasario 7 d. Sprendimo Komisija prieš Italiją, C-279/00, [2002], Rink. p. I-
1425, 17 punktą, ir 2004 m. kovo 11 d. Sprendimo Komisija prieš Prancūziją, C-496/01, [2004], Rink. p. I-2351, 
65 punktą.
2 Žr., inter alia, 2006 m. spalio 3 d. Sprendimo Fidium Finanz AG, C-452/04, [2006], Rink. p. I-09521, 
46 punktą.
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reglamentu pagal Direktyvą 98/34/EB.

Kalbant apie peticijoje minimus įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas aspektus, 
pažymėtina, kad Komisija paprašė Lenkijos valdžios institucijų paaiškinti ir pagrįsti Lenkijos 
azartinių lošimų teisės aktuose nustatytą registracijos reikalavimą.

Atsakydamos į Komisijos prašymą pateikti paaiškinimą Lenkijos valdžios institucijos 
patvirtino, kad pagal 2009 m. lapkričio 19 d. Lenkijos azartinių lošimų įstatymo 6 straipsnio 
4 dalį (Įstatymų leidinys Nr. 201(1570) su pakeitimais) veiklą, patenkančią į šio įstatymo 
taikymo sritį, gali vykdyti tik uždara akcinė bendrovė arba ribotos turtinės atsakomybės 
bendrovė, kurios būstinė registruota Lenkijos Respublikoje. Be to, Lenkijos valdžios 
institucijos paaiškino, kad viena iš priežasčių, dėl kurių buvo priimtas Azartinių lošimų 
įstatymas, buvo poreikis spręsti pažeidimų lošimų rinkoje klausimą. Poreikis stebėti ir 
reglamentuoti žaidimų rinką kilo, be kita ko, prireikus užtikrinti apsaugą nuo žalingų įpročių 
ir kovoti su neoficialia ekonomika. Lenkijos valdžios institucijų nuomone, pagal Teisingumo 
Teismo praktiką valstybės narės gali taikyti įvairias priemones azartinių lošimų rinkai 
reglamentuoti, nes reikia apsaugoti visuomenę nuo neigiamo azartinių lošimų poveikio ir 
imtis veiksmų, kad azartiniais lošimais nebūtų prisidedama prie kriminalinės veiklos. Pasak 
Lenkijos valdžios institucijų, taikomą priemonę, t. y. registracijos reikalavimą, galima pagrįsti 
minėtomis priežastimis.

Minėtas paaiškinimas Komisiją nevisiškai patenkino, nes vertindamos registracijos 
reikalavimą Lenkijos valdžios institucijos nevisiškai taikė pagal nusistovėjusią teismų 
praktiką nustatytą proporcingumo vertinimą, ypač kalbant apie galimybę tą patį tikslą pasiekti 
ne tokiomis ribojančiomis priemonėmis. Visų pirma, Lenkijos valdžios institucijos 
neatsižvelgė į Teismo sprendimą Engelmann (byla C-64/08), priimtą dėl panašaus 
reikalavimo, taikomo pagal Austrijos teisę. Komisijos gauta papildoma informacija daugiau 
aiškumo šiuo klausimu nesuteikė. Todėl Komisija turės spręsti dėl atitinkamų tolesnių 
veiksmų ir atitinkamai informuos Peticijų komitetą.

Su laisvu prekių judėjimu susijęs atsakymas tebenagrinėjamas.

Kalbant apie skundo dėl Direktyvos 98/34/EB nagrinėjimą, pasakytina, kad Komisija nutars 
dėl tolesnių veiksmų, kai tik bus priimtas Teisingumo Teismas sprendimas bylose C-213/11, 
C-214/11 ir C-217/11 (Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. ir Forta sp. z o.o).

Dėl peticijos klausimo, susijusio su konkurencija, peticijos pateikėjas skirtingiems Europos 
Komisijos generaliniams direktoratams pateikė kitą skundą, kuriame keliamos panašios 
problemos. Šio skundo tyrimas baigtas ir peticijos pateikėjui (skundo pateikėjui) 2011 m. 
rugsėjo 13 d. raštu pranešta apie rezultatus. Šiame rašte Komisija išreiškė nuomonę, kad, 
remiantis skundo pateikėjo informacija ir Komisijos atliktu vidaus tyrimu, nėra pakankamai 
įrodymų, kad būtų galima teigti, jog buvo pažeisti SESV 101 ir (arba) 102 straipsniai.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d. (REV II)

„2012 m. spalio 23 d. Europos Komisija priėmė komunikatą „Kompleksiškos europinės 
internetinių lošimų sistemos kūrimas“. Šiuo komunikatu, kuris yra pagrįstas išsamiomis 
viešomis konsultacijomis, nustatomas veiksmų planas, kuriuo siekiama padidinti aiškumą ES 
nacionalinių valdžios institucijų, operatorių, vartotojų ir atitinkamos pramonės atstovų, pvz., 
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mokėjimo paslaugų ar žiniasklaidos paslaugų teikėjų, labui. Vienu iš komunikatu nustatytų 
veiksmų siekiama užtikrinti visapusišką nacionalinių reglamentavimo sistemų suderinamumą 
su ES teise.

Tuo metu, kai priėmė šį komunikatą, Komisija paragino atitinkamas valstybes nares teikti 
informaciją apie naujausią padėtį jų azartinių lošimų teisės aktų srityje. Esant tokioms 
aplinkybėms Komisija paprašė Lenkijos valdžios institucijų suteikti naujausią teisinę ir 
faktinę informaciją, kuria remdamasi Komisija galėtų pabaigti suderinamumo su ES teise 
vertinimą.

Gavusi atsakymus Komisija greičiau pabaigs vertinti nacionalines nuostatas nagrinėjamose 
pažeidimo bylose ir skunduose, taip pat, jei bus būtina, imsis įgyvendinimo veiksmų, 
atsižvelgdama į naujausią Teisingumo Teismo praktiką.

Dėl skundo, susijusio su Direktyva 98/34/EB, reikėtų pažymėti, kad 2012 m. liepos 19 d. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą sujungtose bylose C-213/11, C-
214/11 ir C-217/11 (Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. ir Forta sp. z o.o.), kuriame 
konstatavo, kad tam tikras 2009 m. lapkričio 19 d. Azartinių lošimų įstatymo nuostatas galima 
vertinti kaip techninį reglamentą pagal Direktyvą 98/34/EB.

Komisijos tarnybos pradėjo dialogą su Lenkijos valdžios institucijomis ir paprašė jų suteikti 
informacijos apie veiksmus, kurių ketinama imtis, kad būtų įgyvendintos teismo sprendimo 
nuostatos.

Atsižvelgdama į priežastis, dėl kurių pateiktas skundas dėl tariamo Sutarčių nuostatų, 
reglamentuojančių laisvą prekių judėjimą, pažeidimo, Europos Komisija mano, kad nurodytas 
reikalavimas lošimų automatus, kaip nustatyta 2009 m. Azartinių lošimų įstatyme, naudoti tik 
kazino, yra pateisinamas su viešuoju interesu susijusiomis priežastimis. Skundo pateikėjai 
buvo atitinkamai informuoti.“


