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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0906/2010, ko Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów 
Urządzeń Rozrywkowych (Izklaides aprīkojuma ražotāju un operatoru 
tirdzniecības palātas) vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais Stanisław 
Matuszewski, par jauno Polijas Azartspēļu likumu un tā neatbilstību ES 
tiesību aktiem un principiem šajā jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir iepriekš minētās tirdzniecības palātas priekšsēdētājs, norāda 
uz jauno 2009. gada 19. novembra Polijas Azartspēļu likumu un apgalvo, ka tajā noteiktie 
ierobežojumi neatbilst ES tiesību aktiem un principiem šajā jomā. Lūgumraksta iesniedzējs, 
piemēram, norāda, ka prasība, ka uzņēmumiem jābūt reģistrētiem Polijā, ir pretrunā ES 
principiem, kas aizliedz kvantitatīvus ierobežojumus dalībvalstu starpā, tiesībām veikt 
uzņēmējdarbību, pakalpojumu brīvai apritei, kā arī konkurences noteikumiem. Viņš arī 
uzsver, ka, nenosūtot Komisijai paziņojumu par izmaiņām tehniskajās prasībās, kas ieviestas 
ar šo likumu, Polijas varas iestādes pārkāpa Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un 
noteikumu jomā, nosacījumus. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu 
iespējami ātri nodrošināt, ka Polijas varas iestādes atceļ likumu, kas ne tikai neatbilst ES 
tiesību aktiem, bet kam ir arī ievērojama ekonomiskā ietekme uz Polijas azartspēļu 
uzņēmumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 17. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī
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Izklaides aprīkojuma ražotāju un operatoru tirdzniecības palātas iesniegtais lūgumraksts 
attiecas uz Polijas 2009. gada 19. novembra Azartspēļu likuma (turpmāk tekstā „Azartspēļu 
likums”), kas stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī, iespējamo neatbilstību ES tiesību aktiem.

Attiecībā uz LESD 49. un 56. panta, kas nosaka brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību 
sniegt pakalpojumus, iespējamiem ierobežojumiem, lūgumraksta iesniedzējs norāda uz 
Azartspēļu likuma prasību, atbilstīgi kurai azartspēļu pakalpojumus var sniegt tikai tie 
uzņēmumi, kas izveidoti Polijā un reģistrēti atbilstīgā Polijas reģistrā. Turklāt lūgumraksta 
iesniedzējs norāda uz prasību par sākotnējo kapitālu (PLN 2–4 miljonu apmērā), kas attiecas 
uz visiem operatoriem, kuri vēlas sniegt pakalpojumus Polijā.

Attiecībā uz LESD 34. panta, kas nosaka preču brīvu apriti, ierobežojumu lūgumraksta 
iesniedzējs norāda uz ievērojamiem ierobežojumiem spēļu automātu tirdzniecībā.

Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka Azartspēļu likums netika paziņots saskaņā ar 
Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un 
noteikumu jomā, kā arī informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā.

Lūgumraksta iesniedzējs pamatoti apgalvo, ka līdzīgas sūdzības tika iesniegtas dažādos 
Eiropas Komisijas direktorātos, izvirzot jautājumu par Polijas Azartspēļu likuma neatbilstību 
ES tiesību aktiem. Sūdzību pašlaik padziļināti izskata Komisijas dienesti.  

Komisijas komentāri

Apšaubītie Azartspēļu likuma noteikumi, kas pieprasa, lai azartspēļu uzņēmumi būtu izveidoti 
Polijā, kā arī ieviest noteiktu minimālo parakstītā kapitāla vērtību, šķiet, patiesi rada zināmas 
problēmas saistībā ar atbilstību LESD 49. un 56. pantam.

Saskaņā ar pastāvīgo tiesas praksi LESD 49. un 56. pants prasa atcelt ierobežojumus attiecībā 
uz brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību, un par šādu 
ierobežojumu ir uzskatāmi visi pasākumi, kas aizliedz, traucē vai padara mazāk pievilcīgu šīs 
brīvības izmantošanu1.Valsts pasākumi, kas var apgrūtināt vai padarīt mazāk pievilcīgu 
Līgumā garantēto pamatbrīvību izmantošanu, var būt pamatoti tikai tad, ja tie atbilst četriem 
nosacījumiem: i) tos piemēro nediskriminējošā veidā, ii) tiem jābūt pamatotiem ar primāriem 
vispārējo interešu iemesliem; iii) tie ir piemēroti, lai garantētu noteiktā mērķa sasniegšanu, un 
iv) tos īsteno tikai attiecīgā mērķa sasniegšanai.

Attiecībā uz prasību par uzņēmuma izveidošanu un tās atbilstību LESD 56. pantam Tiesa 
vairākkārt ir lēmusi, ka „nosacījums, ka uzņēmumam dalībvalstī, kurā tiek sniegts 
pakalpojums, ir jāizveido stabila iestāde vai meitasuzņēmums, tiešā veidā ierobežo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību, jo padara neiespējamu citās dalībvalstīs dibinātiem 
uzņēmumiem sniegt pakalpojumus šajā dalībvalstī”.2 Turklāt Tiesa uzsvēra, ka, „ja prasība 
                                               
1 Lieta C-439/99 Komisija pret Itāliju, 2002, ECR I-00305, 22. punkts; šajā saistībā par 
brīvību sniegt pakalpojumus sk. arī lietu C-205/99, Analir un citi, 2001, ECR I-1271, 
21. punkts.
2 Sk. lietu C-546/07 Komisija pret Vāciju, 2010, ECR I-00000, 39. punkts, un šajā saistībā arī 
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par atļauju ir pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojums, tad prasība par pastāvīga 
uzņēmuma esamību faktiski ir šīs brīvības noliegšana. Šāda prasība ir pieļaujama tikai tad, ja 
tas ir neatņemams nosacījums, lai sasniegtu noteikto mērķi.”1

Attiecībā uz LESD 49. pantu, kas nosaka brīvību veikt uzņēmējdarbību, Komisija atsaucas uz 
neseno 2010. gada 9. septembra spriedumu lietā C- 64/08, Engelmann, saistībā ar 
acīmredzami līdzīgas prasības piemērošanu saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem. Proti, tikai tie 
uzņēmumi, kuru juridiskā adrese ir Austrijā, ir tiesīgi saņemt azartspēļu rīkošanas koncesiju.
Tiesa norādīja, ka kategoriska to uzņēmēju izslēgšana, kuru juridiskā adrese ir citā dalībvalstī, 
ir nesamērīga, jo pārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai apkarotu noziedzību. Pastāv dažādi 
līdzekļi, lai pārbaudītu šo uzņēmēju darbību un grāmatvedības uzskaiti.” (sk. sprieduma 
37. punktu).

Attiecībā uz uzņēmējdarbības ierobežojumiem azartspēļu automātu jomā Komisija piebilst, ka 
LESD 34. pants principā aizliedz radīt šķēršļus Kopienas iekšējā tirgū, kuri rodas, piemērojot 
precēm, kas ievestas no dalībvalstīm, kurās tās likumīgi ražotas un tirgotas, noteikumus, kas 
nosaka prasības attiecībā uz šādām precēm, tomēr šādi šķēršļi var arī būt pamatoti saskaņā ar 
LESD 36. pantu vai citām obligātām prasībām, kas minētas Tiesas praksē.

Noslēgums

Lai pilnībā izvērtētu apšaubīto Polijas Azartspēļu likuma prasību atbilstību ES tiesību aktiem, 
Komisijai būs vajadzīgs vairāk informācijas un skaidrojumu par minēto prasību mērķi, 
piemērotību, vajadzību un samērīgumu, kā tas ir attiecībā uz visiem valsts pasākumiem, kas 
var ierobežot Līgumā noteiktās pamatbrīvības. Šajā nolūkā un saistībā ar iepriekš minētās 
sūdzības izskatīšanu Komisija sazināsies ar Polijas varas iestādēm. Komisija atbilstīgi 
informēs Lūgumrakstu komiteju.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Attiecībā uz iespējamo ES konkurences noteikumu pārkāpumu (LESD 101., 102. un 
106. pants) lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Azartspēļu likums rada situāciju, kurā valsts 
monopoluzņēmums ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli, galvenokārt reklamējot 
savus produktus (lai gan privātajiem operatoriem produktu reklamēšana ir aizliegta) un 
noslēdzot ekskluzīvus tirdzniecības darījumus ar saviem aģentiem.

Attiecībā uz sūdzību par Direktīvu 98/34/EK ir jānorāda, ka 2011. gada 11. maijā Eiropas 
Savienības Tiesa saņēma lūgumu sniegt prejudiciālu lēmumu apvienotajās lietās C-213/11, C-
214/11 un C-217/11 — Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. un Forta sp. z o.o. Tiesā tika 
iesniegts jautājums, vai konkrēti noteikumi par spēļu automātiem ar zemiem laimestiem 
Polijas 2009. gada novembra Likumā par azartspēlēm varētu būt tehniski noteikumi 
Direktīvas 98/34/EK izpratnē.

Attiecībā uz lūgumraksta aspektiem saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu 
                                                                                                                                                  
lietu 205/84 Komisija pret Vāciju, 1986, ECR 3755, 52. punkts; lietu C-279/00 Komisija pret 
Itāliju, 2002, ECR I-1425, 17. punkts, un lietu C-496/01 Komisija pret Franciju, 2004, ECR I-
2351, 65. punkts).
1 Cita starpā sk. lietu C-452/04 Fidium Finanz AG, 2006., ECR I-09521, 46. punkts.
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sniegšanas brīvību Komisija aicināja Polijas varas iestādes paskaidrot un pamatot Polijas 
tiesību aktos par azartspēlēm noteikto prasību par uzņēmuma dibināšanu.

Atbildot uz Komisijas prasību sniegt paskaidrojumu, Polijas varas iestādes apstiprināja, ka 
saskaņā ar 2009. gada 19. novembra Azartspēļu likumu (Likumu Vēstnesis, Nr. 201(1570), ar 
grozījumiem), darbības, kas ietilpst šī likuma piemērošanas jomā, drīkst veikt tikai tāda akciju 
sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras juridiskā adrese ir Polijas Republikā.
Turklāt Polijas varas iestādes paskaidroja, ka viens no Azartspēļu likuma pieņemšanas 
iemesliem bija vajadzība novērst pārkāpumus azartspēļu tirgū. Vajadzība regulēt azartspēļu 
tirgu cita starpā izriet no nepieciešamības nodrošināt aizsardzību pret atkarību un apkarot ēnu 
ekonomiku. Polijas varas iestādes uzskata, ka saskaņā ar Tiesas judikatūru dalībvalstīm ir 
tiesības izmantot dažādus pasākumus, lai regulētu azartspēļu tirgu nolūkā aizsargāt sabiedrību 
pret azartspēļu negatīvo ietekmi un to izmantošanu kriminālu aktivitāšu labā. Polijas varas 
iestādes uzskata, ka izmantoto risinājumu, proti, prasību par uzņēmumu dibināšanu, var 
pamatot ar iepriekš minēto motīvu.

Komisija minēto paskaidrojumu neuzskata par pilnīgi apmierinošu, jo Polijas varas iestādes 
savā prasības par uzņēmuma dibināšanu novērtējumā neveica pilnīgu proporcionalitātes 
pārbaudi, ko paredz pastāvīgā tiesas prakse, jo īpaši saistībā ar to, vai citi mazāk ierobežojoši 
līdzekļi varētu nodrošināt identiska mērķa sasniegšanu. Polijas varas iestādes jo īpaši neņēma 
vērā Tiesas spriedumu lietā C- 64/08, Engelmann, saistībā ar acīmredzami līdzīgas prasības 
piemērošanu saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem. Papildu informācija, ko Komisija ieguva, 
nenodrošināja atbilstīgu jautājuma skaidrojumu. Tāpēc Komisijai būs jāpieņem lēmums par 
pienācīgu turpmāko rīcību, un tā attiecīgi informēs Lūgumrakstu komiteju.

Atbilde saistībā ar preču brīvu apriti vēl tiek gatavota.

Attiecībā uz jautājuma risināšanu par sūdzību saistībā ar Direktīvu 98/34/EK Komisija lems 
par turpmāko rīcību, tiklīdz Tiesa pieņems lēmumu lietās C-213/11, C-214/11 un C-217/11 —
Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. un Forta sp. z o.o.

Pievēršoties lūgumraksta aspektam attiecībā uz konkurenci, jānorāda, ka lūgumraksta 
iesniedzējs ir iesniedzis vēl vienu sūdzību par līdzīgām problēmām saistībā ar citu Eiropas 
Komisijas ģenerāldirektorātu. Šīs sūdzības izskatīšana ir pabeigta, un lūgumraksta/sūdzības 
iesniedzējs ir informēts par tās rezultātiem 2011. gada 13. septembra vēstulē. Šajā vēstulē 
Komisija pauda viedokli, ka, balstoties uz sūdzības iesniedzēja sniegto informāciju un 
Komisijas iekšējo izmeklēšanu, nav pietiekamu norāžu par LESD 101. un/vai 102. panta 
pārkāpumu.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā (REV II),

Eiropas Komisija 2012. gada 23. oktobrī pieņēma paziņojumu „Ceļā uz visaptverošu Eiropas 
regulējumu tiešsaistes azartspēlēm”. Pamatojoties uz padziļinātu apspriešanos ar sabiedrību, 
paziņojumā izklāstīts rīcības plāns, kura mērķis ir visā ES nodrošināt lielāku skaidrību, kas 
sniegtu labumu valsts iestādēm, operatoriem, patērētājiem un saistītajām nozarēm, piemēram, 
maksājumu vai plašsaziņas pakalpojumu sniedzējiem. Viens no paziņojumā minētajiem 
pasākumiem paredz panākt valsts tiesību aktu pilnīgu atbilstību ES tiesību aktiem.
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Vienlaikus ar šā paziņojuma pieņemšanu Komisija aicināja iesaistītās dalībvalstis sniegt 
informāciju par jaunākajām norisēm attiecībā uz to regulējumu azartspēļu jomā. Šajā sakarībā 
Komisija lūdza Polijas iestādēm sniegt jaunāko juridisko un faktisko informāciju, lai Komisija 
varētu pabeigt novērtējumu par tā atbilstību ES tiesību aktiem.

Pamatojoties uz atbildēm, Komisija paātrinās valstu noteikumu novērtēšanu lietās, par kurām 
ierosināta pārkāpumu procedūra un izskatītas sūdzības, un nepieciešamības gadījumā veiks 
izpildes nodrošināšanas pasākumus, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas jaunāko praksi.

Attiecībā uz sūdzību par Direktīvu 98/34/EK ir jānorāda, ka 2012. gada 19. jūlijā Eiropas 
Savienības Tiesa pieņēma lēmumu apvienotajās lietās C-213/11, C-214/11 un C-217/11 —
Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. un Forta sp. z o.o., un šajā lēmumā teikts, ka daži 
noteikumi 2009. gada 19. novembra Azartspēļu likumā varētu tikt uzskatīti par tehniskiem 
noteikumiem Direktīvas 98/34/EK nozīmē.

Komisijas dienesti ir uzsākuši dialogu ar Polijas iestādēm, lūdzot informēt par pasākumiem, 
ko tās ir paredzējušas veikt sprieduma satura īstenošanai. 

Saistībā ar konkrētajā sūdzībā minēto iespējamo pārkāpumu attiecībā uz Līguma noteikumiem 
par preču brīvu apriti Eiropas Komisija uzskata, ka prasība spēļu automātus (kā tie definēti 
2009. gada 19. novembra Azartspēļu likumā) uzstādīt tikai kazino telpās ir pamatota ar 
primāriem vispārējo interešu apsvērumiem. Par to atbilstoši informēti sūdzības iesniedzēji.


