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Betreft: Verzoekschrift 0906/2010, ingediend door Stanislaw Matuszewski (Poolse 
nationaliteit), namens de "Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń 
Rozrywkowych" (Chamber of Commerce of Producers and Operators of 
Amusement Equipment), over de nieuwe Poolse wet op de kansspelen en de 
onverenigbaarheid daarvan met de op dit terrein geldende rechtsinstrumenten en 
beginselen van de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die voorzitter is van bovengenoemde kamer van koophandel, verwijst naar de 
nieuwe Poolse wet op de kansspelen van 19 november 2009 en stelt dat de met deze wet 
ingevoerde beperkingen onverenigbaar zijn met de op dit terrein geldende rechtsinstrumenten 
en beginselen van de EU. Indiener wijst onder andere op het feit dat de bepalingen inzake 
verplichte bedrijfsregistratie in Polen strijdig zijn met de beginselen van de EU inzake een 
verbod op kwantitatieve beperkingen tussen de lidstaten, het recht van vestiging, het vrij 
verrichten van diensten en de mededingingsregels. Indiener wijst er tevens op dat de Poolse 
autoriteiten zich schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van de bepalingen in Richtlijn 
98/34/EG van het Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied 
van normen en technische voorschriften, doordat zij de Commissie niet hebben geïnformeerd 
over de via de betreffende wet gewijzigde technische voorschriften. Indiener verzoekt 
derhalve het Europees Parlement zo snel mogelijk te garanderen dat de Poolse autoriteiten de 
betreffende wet, die niet alleen onverenigbaar is met de EU-wetgeving maar ook uiterst 
negatieve financiële consequenties heeft voor de Poolse kansspelbedrijven, intrekken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011

Het verzoekschrift, ingediend door de Chamber of Commerce of Producers and Operators of 
Amusement Equipment, heeft betrekking op de Poolse wet op de kansspelen van 
19 november 2009 (hierna kansspelwet) die op 1 januari 2011 in werking is getreden en niet 
in overeenstemming zou zijn met de EU-wetgeving.

Wat betreft de mogelijke beperkingen van de artikelen 49 en 56 VWEU inzake de vrijheid 
van vestiging en het vrij verrichten van diensten, verwijst indiener naar de voorwaarde van de 
kansspelwet volgens welke kansspelen uitsluitend georganiseerd mogen worden door 
marktdeelnemers die in Polen zijn gevestigd en staan ingeschreven in de relevante Poolse 
registers. Bovendien wijst indiener op de voorwaarde aangaande een startkapitaal (2-
4 miljoen PLN) die geldt voor iedere marktdeelnemer die zijn diensten in Polen wil 
aanbieden.

Wat betreft de beperking van artikel 34 VWEU inzake het vrij verkeer van goederen, wijst 
indiener op aanzienlijke beperkingen op de handel in speelautomaten.

Indiener wijst er tevens op dat de kansspelwet niet bekend is gemaakt conform de bepalingen 
van Richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en 
technische voorschriften en regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij. 

Indiener stelt terecht dat er bij verschillende directoraten van de Europese Commissie een 
klacht over vergelijkbare zaken is ingediend en waarin naar voren is gebracht dat de Poolse 
kansspelwet niet in overeenstemming is met de EU-wetgeving. De klacht wordt momenteel 
door de diensten van de Commissie nader onderzocht. 

Opmerkingen van de Commissie

De aangedragen bepalingen van de kansspelwet w a a r i n  is vastgesteld dat 
kansspelexploitanten in Polen moeten zijn gevestigd en er een bepaald minimumkapitaal moet 
zijn geplaatst, leveren inderdaad problemen op voor wat betreft de verenigbaarheid met de 
artikelen 49 en 56 VWEU. 

In de rechtspraak is vastgesteld dat ingevolge de artikelen 49 en 56 VWEU de beperkingen op 
de vrijheid van vestiging respectievelijk het vrij verrichten van diensten opgeheven moet 
worden en dat alle maatregelen die de uitoefening van die vrijheden verbieden, belemmeren 
of minder aantrekkelijk maken als dergelijke beperkingen moeten worden beschouwd1. 
Nationale regelingen die de uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde fundamentele 
vrijheden kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk maken, zijn alleen gerechtvaardigd 
wanneer zij beantwoorden aan de volgende vier voorwaarden: i) zij moeten zonder 
discriminatie worden toegepast; ii) zij moeten zijn gerechtvaardigd om dwingende redenen 
van algemeen belang; iii) zij moeten geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde 
doel te waarborgen; en iv) zij mogen niet verder gaan dan nodig is voor het bereiken van dat 

                                               
1 Zaak C-439/99, Commissie tegen Italië, Jurispr. 2002, blz. I-00305, punt 22; zie, in die zin, voor het vrij 
verrichten van diensten ook zaak C-205/99, Analir e.a., Jurispr. 2001, blz. I-1271, punt 21).
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doel1. 

Wat betreft de voorwaarde van vestiging en de verenigbaarheid van deze voorwaarde met 
artikel 56 VWEU, heeft het Hof herhaaldelijk gesteld dat "de voorwaarde dat een 
onderneming een vaste inrichting of dochteronderneming moet oprichten in de lidstaat waar 
de dienst wordt verricht, druist rechtstreeks in tegen de vrijheid van dienstverrichting, nu het 
de verrichting van de betrokken diensten in deze lidstaat door in andere lidstaten gevestigde 
ondernemingen onmogelijk maakt"2. Het Hof heeft bovendien onderstreept dat "terwijl het 
vergunningsvereiste een beperking van de vrijheid van dienstverrichting vormt, is het vereiste 
van een vaste inrichting in feite de ontkenning van die vrijheid. Een dergelijk vereiste is 
slechts aanvaardbaar, indien vaststaat dat het onmisbaar is om het beoogde doel te 
bereiken."3

Wat betreft artikel 49 VWEU inzake de vrijheid van vestiging, wil de Commissie wijzen op 
het recente arrest van 9 september 2010 in zaak C- 64/08 Engelmann dat is gewezen in 
verband met een blijkbaar vergelijkbare voorwaarde die is opgenomen in de Oostenrijkse wet. 
Uitsluitend bedrijven die in Oostenrijk zijn gevestigd komen namelijk in aanmerking voor een 
concessie voor de exploitatie van casino's. Het Hof merkte op dat "de absolute uitsluiting van 
in een andere lidstaat gevestigde marktdeelnemers onevenredig is, omdat dit verder gaat dan 
noodzakelijk is ter bestrijding van criminaliteit. Er bestaan immers verschillende middelen 
om de activiteiten en de rekeningen van deze marktdeelnemers te controleren…" (zie punt 37 
van het arrest).

Wat betreft de beperkingen van het exploiteren van spelautomaten, merkt de Commissie op 
dat artikel 34 VWEU in beginsel inderdaad belemmeringen van de intracommunautaire 
handel verbiedt die voortvloeien uit de toepassing op goederen uit andere lidstaten, waar zij 
rechtmatig zijn vervaardigd en in de handel gebracht, van voorschriften betreffende de 
voorwaarden waaraan die goederen moeten voldoen. Dergelijke belemmeringen kunnen 
echter ook zijn gerechtvaardigd op grond van artikel 36 VWEU of wegens dwingende 
redenen zoals vermeld in de rechtspraak van het Hof van Justitie.

Conclusie

Ten einde de verenigbaarheid van de aangedragen voorwaarden van de Poolse kansspelwet 
met de EU-wetgeving volledig te kunnen toetsen, heeft de Commissie aanvullende informatie 
nodig en een toelichting op het doel, de geschiktheid, de noodzaak en de evenredigheid van 
deze voorwaarden zoals is vereist voor alle nationale maatregelen die de fundamentele 
vrijheden van het Verdrag mogelijk kunnen beperken. De Commissie zal daartoe en met het 
oog op de behandeling van de bovengenoemde klacht contact opnemen met de Poolse 
autoriteiten. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften verder op de hoogte houden.

                                               
1 Zaak C-140/03, Commissie tegen Griekenland, punt 34.
2 Zie zaak C-546/07, Commissie tegen Duitsland, Jurispr. 2010, blz. I-00000, punt 39, en zie ook, in die zin, 
zaak 205/84, Commissie tegen Duitsland, Jurispr. 1986, blz. 3755, punt 52; zaak C-279/00, Commissie tegen 
Italië, Jurispr. 2002, blz. I-1425, punt 17; en zaak C-496/01 Commissie tegen Frankrijk, Jurispr. 2004, blz. I-
2351, punt 65).
3 Zie, onder andere, zaak C-452/04 Fidium Finanz AG, Jurispr. 2006, blz. I-09521, punt 46).
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2011

Wat betreft een mogelijke inbreuk op de mededingingswetgeving van de EU (artikelen 101, 
102 en 106 VWEU) wijst indiener op het feit dat de wet op de kansspelen de nationale 
monopolist gelegenheid geeft zijn dominante positie te misbruiken, voornamelijk door voor 
zijn producten te adverteren (terwijl adverteren niet is toegestaan voor private exploitanten) 
en door exclusieve overeenkomsten aan te gaan met zijn tussenpersonen. 

Ten aanzien van de klacht met betrekking tot Richtlijn 98/34/EG moet worden opgemerkt dat 
het Hof van Justitie van de EU op 11 mei 2011 een verzoek om een prejudiciële beslissing 
heeft ontvangen in de gevoegde zaken C-213/11, C-214/11 en C-217/11 – Fortuna sp. z o.o., 
Grand S.p.a. sp. z o.o. en Forta sp. z o.o. Het Hof werd gevraagd of bepaalde bepalingen van 
de Poolse wet op de kansspelen van 19 november 2009 inzake speelautomaten die weinig 
winst opleveren, wel een technisch voorschrift vormden in de zin van Richtlijn 98/34/EG.

Ten aanzien van de aspecten van het verzoekschrift met betrekking tot de vrijheid van 
vestiging en de vrijheid van dienstverlening heeft de Commissie de Poolse autoriteiten 
gevraagd tekst en uitleg te geven bij de vereiste van vestiging die is opgenomen in de Poolse 
gokwetgeving. 

In hun antwoord op het verzoek van de Commissie om opheldering bevestigden de Poolse 
autoriteiten dat ingevolge artikel 6, lid 4, van de Poolse wet op de kansspelen van 
19 november 2009 (Pools publicatieblad, nr. 201(1570), zoals gewijzigd), activiteiten die 
binnen het toepassingsgebied van deze wet vallen, uitsluitend kunnen worden verricht als 
aandelenvennootschap of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een geregistreerd 
kantoor in de Republiek Polen. Daarnaast legden de Poolse autoriteiten uit dat een van de 
redenen om de wet op de kansspelen aan te nemen, gelegen was in de behoefte om de 
onregelmatigheden op de kansspelenmarkt aan te pakken. De behoefte om de 
kansspelenmarkt te controleren en te reguleren zou onder andere voortkomen uit de noodzaak 
om bescherming te bieden tegen verslaving en om de informele economie te bestrijden. Naar 
het oordeel van de Poolse autoriteiten staat het de lidstaten overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie vrij om diverse maatregelen te nemen die bedoeld zijn om de 
kansspelenmarkt te reguleren, zulks vanwege de behoefte om de samenleving te beschermen 
tegen de negatieve effecten van kansspelen en tegen het gebruik van kansspelen ter 
bevordering van criminele activiteiten. De gekozen oplossing, namelijk de vereiste van 
vestiging, kan volgens de Poolse autoriteiten worden gerechtvaardigd op grond van 
voornoemde redenen. 

Voor de Commissie is deze uitleg niet volledig bevredigend, omdat de Poolse autoriteiten bij 
hun beoordeling van de vestigingsvereiste de op grond van de vaste jurisprudentie vereiste 
evenredigheidstoets niet volledig hebben toegepast, met name in de zin van de vraag of 
hetzelfde doel ook met andere, minder beperkende methoden kan worden bereikt. In het 
bijzonder is geen rekening gehouden met het arrest van het Hof in zaak C-64/08 Engelmann, 
dat is uitgesproken met betrekking tot een vergelijkbare vereiste die geldt op grond van de 
Oostenrijkse wetgeving. Aanvullende informatie die door de Commissie is ingewonnen, kon 
de zaak evenmin ophelderen. Daarom zal de Commissie zich beraden op passende 
vervolgstappen en zal zij de Commissie verzoekschriften dienovereenkomstig informeren. 

Wat betreft het vrije verkeer van goederen wordt de kwestie op dit moment nog nader 
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bestudeerd.

Wat betreft de afhandeling van de klacht met betrekking tot Richtlijn 98/34/EG zal de 
Commissie zich beraden op nadere stappen zodra zij van het Hof van Justitie diens 
prejudiciële beslissing in de zaken C-213/11, C-214/11 en C-217/11 – Fortuna sp. z o.o., 
Grand S.p.a. sp. z o.o. en Forta sp. z o.o. – heeft ontvangen.

Wat het mededingingsaspect van het verzoekschrift aangaat, kan worden opgemerkt dat 
indiener reeds bij verschillende directoraten-generaal van de Europese Commissie een andere 
klacht heeft ingediend waarin vergelijkbare kwesties worden aangekaart. De beoordeling van 
deze klacht is reeds afgesloten en indiener/klager is in een brief van 13 september 2011 in 
kennis gesteld van de uitkomst. In deze brief huldigde de Commissie het standpunt dat op 
basis van de door klager verstrekte informatie en het interne onderzoek van de Commissie 
zelf, onvoldoende aanwijzingen bestonden om te concluderen dat er sprake was van een 
inbreuk op de artikelen 101 en/of 102 VWEU.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Op 23 oktober 2012 heeft de Europese Commissie de mededeling "Een breed Europees kader 
voor onlinegokken" goedgekeurd. In deze mededeling, die is gebaseerd op een uitgebreide 
openbare raadpleging, wordt een actieplan uiteengezet om binnen de EU meer duidelijkheid te 
scheppen voor nationale instanties, gokbedrijven, consumenten en aanverwante 
bedrijfstakken, zoals aanbieders van betaaldiensten en mediadiensten. Een van de acties uit de 
mededeling is erop gericht de nationale regelgevingskaders volledig in overeenstemming te 
brengen met de EU-wetgeving.

Toen de Commissie deze mededeling goedkeurde, verzocht zij de lidstaten ook om informatie 
te verschaffen over de meest recente ontwikkelingen in hun wetgeving inzake kansspelen. De 
Commissie heeft de Poolse autoriteiten in dit verband verzocht om actuele juridische en 
feitelijke gegevens waarmee zij haar beoordeling van de verenigbaarheid met de EU-
wetgeving kan afronden.

Op basis van de reactie zal de Commissie de afronding van haar beoordeling van de nationale 
bepalingen in het kader van de lopende inbreukzaken en klachten bespoedigen, en indien 
nodig handhavingsmaatregelen nemen. Zij zal hierbij rekening houden met de recentste 
jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Ten aanzien van de klacht met betrekking tot Richtlijn 98/34/EG moet worden opgemerkt dat 
het Europese Hof van Justitie op 19 juli 2012 in de gevoegde zaken C-213/11, C-214/11 en C-
217/11 – Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. en Forta sp. z o.o. heeft geoordeeld dat 
sommige bepalingen van de wet op de kansspelen van 19 november 2009 als technische 
voorschriften in de zin van Richtlijn 98/34/EG kunnen worden beschouwd.

De diensten van de Commissie zijn een dialoog aangegaan met de Poolse autoriteiten en 
hebben hen gevraagd welke maatregelen zij willen nemen met het oog op de 
tenuitvoerlegging van het arrest. 

Wat betreft de gronden van de klacht over een vermeende inbreuk op de bepalingen van het 
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Verdrag betreffende het vrije verkeer van goederen, is de Commissie van mening dat de 
vereiste dat spelautomaten zoals omschreven in de kansspelwet van 2009 alleen in casino's 
worden geëxploiteerd, gerechtvaardigd is om dwingende redenen van openbaar belang. De 
indieners van de klacht werden hiervan op de hoogte gesteld.


