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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0906/2010, adresată de Stanislaw Matuszewski, de cetățenie poloneză, 
în numele „Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń 
Rozrywkowych” (Camera de comerț pentru producătorii și operatorii de 
echipamente de amuzament), privind noua lege referitoare la jocurile de noroc și 
incompatibilitatea acesteia cu actele legislative și principiile UE în vigoare în 
acest domeniu

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este președintele Camerei de comerț menționate anterior, face referire la 
noua lege introdusă în Polonia privind jocurile de noroc din 19 noiembrie 2009 și susține că 
restricțiile introduse prin această lege sunt incompatibile cu actele legislative și principiile UE 
în vigoare în acest domeniu. Petiționarul subliniază, printre altele, faptul că dispozițiile 
privind înregistrarea obligatorie a societăților comerciale în Polonia contravin principiilor 
Uniunii Europene privind interzicerea restricțiilor cantitative între statele membre, dreptul de 
stabilire, libera circulație a serviciilor și normele privind concurența. De asemenea, 
petiționarul atrage atenția asupra faptului că autoritățile poloneze, prin faptul că nu au 
transmis Comisiei o notificare privind modificarea reglementărilor tehnice în conformitate cu 
noua lege în chestiune, se fac vinovate de încălcarea dispozițiilor Directivei 98/34/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de 
informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice. Prin urmare, petiționarul 
solicită Parlamentului European să se asigure cât mai rapid posibil că autoritățile poloneze vor 
abroga legea respectivă, care, pe lângă faptul că este incompatibilă cu legislația UE, are, de 
asemenea, consecințe economice extrem de negative asupra societăților comerciale 
organizatoare de jocuri de noroc.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
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[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Petiția, depusă în numele Camerei de comerț pentru producătorii și operatorii de echipamente 
de amuzament, se referă la presupusa nerespectare a legislației UE de către legea poloneză 
privind jocurile de noroc din 19 noiembrie 2009 (denumită în continuare „Legea privind 
jocurile de noroc”) care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010. 

În ceea ce privește potențialele restricționări ale articolelor 49 și 56 din TFUE care 
reglementează libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii, petiționarul se referă la 
cerința prevăzută de Legea privind jocurile de noroc, potrivit căreia, serviciile de jocuri de 
noroc pot fi furnizate numai de către operatori înființați în Polonia și înregistrați în registrul 
polonez corespunzător. În plus, petiționarul face referire la cerința de capital inițial (2-
4 milioane PLN), care se aplică fiecărui operator care dorește să își furnizeze serviciile în 
Polonia.

În ceea ce privește restricționarea articolului 34 din TFUE care reglementează libera circulație 
a mărfurilor, petiționarul se referă la restricții semnificative privind comerțul cu mașini de 
slot.

Petiția se referă și la absența notificării Legii privind jocurile de noroc în conformitate cu 
Directiva 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul 
standardelor și reglementărilor tehnice și a normelor privind serviciile societății 
informaționale. 

Petiționarul afirmă în mod corect că s-a depus o plângere referitoare la preocupări similare pe 
lângă diferitele direcții generale ale Comisiei Europene, în care se pune problema 
neconformității Legii poloneze privind jocurile de noroc cu legislația UE. Plângerea este în 
prezent examinată în detaliu de către serviciile Comisiei.  

Observațiile Comisiei

Presupusele dispoziții ale Legii privind jocurile de noroc care îi obligă pe operatori să se 
înființeze în Polonia și să stabilească o anumită valoare minimă a capitalului subscris par într-
adevăr să ridice unele probleme de compatibilitate cu articolele 49 și 56 din TFUE. 

Este stabilit prin jurisprudență că articolele 49 și 56 din TFUE prevăd eliminarea restricțiilor 
privind libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii și că toate măsurile care interzic, 
împiedică sau fac mai puțin atractivă exercitarea acestor libertăți trebuie să fie considerate ca 
reprezentând astfel de restricții1. Măsurile naționale susceptibile să îngreuneze sau să facă mai 
puțin atractivă exercitarea libertăților fundamentale garantate prin tratat pot fi justificate 
numai dacă îndeplinesc patru condiții: (i) trebuie să se aplice în mod nediscriminatoriu; (ii)
trebuie să fie justificate prin motive imperative bazate pe interesul public general; (iii) trebuie 
să poată garanta îndeplinirea obiectivului pe care îl urmăresc și (iv) trebuie să nu aibă alte 

                                               
1 Cauza C-439/99, Comisia/Italia, Rec., 2002, p. I-00305, punctul 22; a se vedea, de asemenea, referitor la 
libertatea de a presta servicii, cauza C-205/99, Analir și alții, Rec., 2001, p. I-1271, punctul 21.
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efecte decât cele necesare pentru atingerea acestui obiectiv1. 

În ceea ce privește cerința de înființare și conformitatea acesteia cu articolul 56 din TFUE, 
Curtea a susținut în mai multe rânduri că „cerința ca o întreprindere să creeze un sediu 
permanent sau o sucursală în statul membru în care serviciile sunt furnizate vine în 
contradicție directă cu libertatea de a presta servicii, deoarece aceasta face imposibilă 
prestarea de servicii, în acel stat membru, de către întreprinderile stabilite în alte state 
membre”2. Curtea a subliniat, de asemenea, că „în cazul în care cerința de autorizare 
constituie o restricție privind libertatea de a presta servicii, cerința unui sediu permanent este 
chiar negarea acelei libertăți. Pentru a fi acceptată o astfel de cerință, trebuie să se 
demonstreze că aceasta constituie o condiție indispensabilă pentru a atinge obiectivul 
urmărit.”3  
În ceea ce privește articolul 49 din TFUE privind libertatea de stabilire, Comisia face trimitere 
la hotărârea recentă din 9 septembrie 2010 în cauza C-64/08, Engelmann pronunțată în 
legătură cu o cerință aparent similară aplicabilă în temeiul legislației austriece. Mai precis, 
doar întreprinderile cu sediul în Austria pot beneficia de o concesiune privind stabilirea de 
jocuri de noroc. Curtea a precizat că „excluderea categorică a operatorilor al căror sediu se 
află în alt stat membru pare disproporționată, deoarece depășește ceea ce este necesar pentru 
combaterea criminalității. Există într-adevăr diferite măsuri de monitorizare a activităților și 
conturilor unor astfel de operatori...” (a se vedea punctul 37 din hotărâre).

În ceea ce privește restricțiile privind folosirea jocurilor cu mașini de slot, Comisia arată că 
articolul 34 din TFUE interzice într-adevăr, în principiu, obstacolele din calea comerțului 
intracomunitar, care sunt consecințele aplicării, la mărfurile provenite din alte state membre în 
care sunt fabricate și comercializate în mod legal, a normelor care stabilesc condițiile care 
trebuie îndeplinite de către astfel de mărfuri, dar astfel de obstacole ar putea fi, de asemenea, 
justificate în temeiul articolului 36 din TFUE sau a altor cerințe obligatorii menționate în 
jurisprudența Curții de Justiție.

Concluzie

Pentru a putea evalua pe deplin conformitatea cu legislația UE a cerințelor prevăzute de Legea
poloneză privind jocurile de noroc, Comisia ar avea nevoie de mai multe informații și 
clarificări cu privire la scopul, oportunitatea, necesitatea și proporționalitatea lor, care sunt 
necesare pentru toate măsurile naționale care ar putea restrânge libertățile fundamentale 
prevăzute de tratat. În acest scop și în analiza petiției mai sus-menționate, Comisia va contacta 
autoritățile poloneze. Comisia va informa Comisia pentru petiții în consecință.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2011 (REV.)

În ceea ce privește posibila încălcare a normelor UE din domeniul concurenței (articolele 101, 
102 și 106 din TFUE), petiționarul face referire la Legea jocurilor de noroc care permite 
                                               
1 Cauza C-140/03, Comisia /Grecia, punctul 34.
2 A se vedea cauza C-546/07, Comisia/Germania, Rec., 2010, p. I-00000, punctul 39, și de asemenea, în acest 
sens, cauza C-205/84, Comisia/Germania, Rec., 1986, p. 3755, punctul 52; cauza C-279/00, Comisia/Italia, Rec., 
2002, p. I-1425, punctul 17 și cauza C-496/01, Comisia/Franța, Rec., 2004, p. I-2351, punctul 65.
3 A se vedea, printre altele, cauza C-452/04, Fidium Finanz AG, Rec., 2006, p. I-09521, punctul 46.
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societății monopol naționale să abuzeze de poziția sa în special prin promovarea produselor 
(deși publicitatea este interzisă pentru operatorii privați) și prin încheierea de acorduri de 
exclusivitate cu agenții săi.

În ceea ce privește plângerea referitoare la Directiva 98/34/CE, ar trebui menționat că, la 
11 mai 2011, Curtea de Justiție a UE a primit o cerere de pronunțare a unei hotărâri 
preliminare în cauzele conexate C-213/11, C-214/11 și C-217/11 - Fortuna sp. z o.o.; Grand 
S.p.a. sp. z o.o. și Forta sp. z o.o.  Instanța a fost întrebată dacă anumite dispoziții din legea 
poloneză privind jocurile de noroc din 19 noiembrie 2009 referitoare la jocurile mecanice cu 
câștig redus ar putea constitui o reglementare tehnică în sensul Directivei 98/34/CE.

În ceea ce privește aspectele din petiție referitoare la libertatea de stabilire și libertatea de a 
oferi servicii, Comisia a solicitat autorităților poloneze să explice și să justifice cerința de 
înființare prevăzută de legislația poloneză privind jocurile de noroc. 

În răspunsul acestora la cererea de clarificări a Comisiei, autoritățile poloneze au confirmat 
că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Legea jocurilor de noroc din 
19 noiembrie 2009 [Jurnalul Oficial nr. 201 (1570), astfel cum a fost modificat], activitățile 
care intră sub incidența acestei legi pot fi desfășurate în mod exclusiv sub forma unei societăți 
pe acțiuni sau a unei societăți cu răspundere limitată cu sediul înregistrat în Polonia. Mai mult, 
autoritățile poloneze au explicat că unul dintre motivele pentru care legea jocurilor de noroc a 
fost adoptată a fost nevoia de a aborda neregulile de pe piața jocurilor. Nevoia de a monitoriza 
și reglementa piața jocurilor este, printre altele, o consecință a necesității de a oferi protecție 
împotriva dependenței și de a combate economia informală. În viziunea autorităților poloneze, 
statele membre au, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, libertatea de a folosi 
diferite tipuri de măsuri în vederea reglementării pieței jocurilor de noroc, având în vedere 
necesitatea de a proteja societatea împotriva efectelor negative ale jocurilor de noroc și ale 
utilizării acestora pentru dezvoltarea unor activități infracționale. Conform autorităților 
poloneze, soluția utilizată, și anume cerința de înființare, poate fi justificată de motivele 
menționate anterior. 

Pentru Comisie, explicația de mai sus nu este pe deplin satisfăcătoare, întrucât autoritățile 
poloneze nu au aplicat pe deplin, în evaluarea cerinței de înființare, testul de proporționalitate 
solicitat de jurisprudența consacrată, în special în ceea ce privește evaluarea unor mijloace 
mai puțin restrictive care ar putea atinge același scop. În special, acestea nu au ținut cont de 
Hotărârea Curții în cauza C-64/08, Engelmann, pronunțată în legătură cu o cerință similară 
aplicabilă în cadrul legislației austriece. Informațiile suplimentare obținute de Comisie nu au 
clarificat mai bine chestiunea. Prin urmare, Comisia va trebui să decidă care sunt măsurile 
adecvate și va informa Comisia pentru petiții în consecință. 

În ceea ce privește libera circulație a bunurilor, răspunsul este încă în curs de examinare.

Referitor la procesarea plângerii privind Directiva 98/34/CE, Comisia va decide cu privire la 
următoarele măsuri după pronunțarea de către Curtea de Justiție a unei hotărâri în cauzele C-
213/11, C-214/11 și C-217/11 – Fortuna sp. z o.o.; Grand S.p.a. sp. z o.o. și Forta sp. z o.o.

În ceea ce privește aspectul privind concurența din petiție, petiționarul a adresat și o plângere 
în care abordează problematici similare către diferite direcții generale ale Comisiei Europene. 
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Examinarea acestei plângeri s-a încheiat și petiționarul/autorul plângerii a fost informat cu 
privire la rezultatele acesteia prin scrisoarea din 13 septembrie 2011. În scrisoarea sa, Comisia 
și-a exprimat părerea că, pe baza informațiilor oferite de autorul plângerii și a anchetei interne 
a Comisiei, nu există suficiente indicii cu privire la o încălcare a articolelor 101 și/sau 102 din 
TFUE.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 27 martie 2013 (REV II)

La 23 octombrie 2012, Comisia Europeană a adoptat Comunicarea „Către un cadru european 
global pentru jocurile de noroc online”. Pe baza unei consultări publice detaliate, comunicarea 
prevede un plan de acțiune care caută să ofere mai multă claritate la nivelul UE în favoarea 
autorităților naționale, a operatorilor, a consumatorilor și a industriei conexe, cum ar fi 
serviciile de plată sau furnizorii de servicii mass-media. Una dintre acțiunile prevăzute în 
comunicare urmărește să asigure conformitatea deplină a cadrelor de reglementare naționale 
cu legislația UE.

În paralel cu adoptarea comunicării, Comisia a invitat statele membre vizate să comunice 
informații legate de cele mai recente evoluții survenite în legislația națională privind jocurile 
de noroc. În acest context, Comisia a solicitat autorităților poloneze să furnizeze informații 
actualizate, generale și de natură juridică, astfel încât Comisia să poată finaliza evaluarea 
compatibilității cu legislația UE.

În funcție de răspunsuri, Comisia va accelera procesul de finalizare a evaluării dispozițiilor 
naționale care fac obiectul cazurilor de încălcare a legislației UE și al reclamațiilor încă 
nesoluționate și va lua măsuri de aplicare dacă se impune acest lucru, luând în considerare 
jurisprudența recentă a CJUE.

În ceea ce privește plângerea referitoare la Directiva 98/34/CE, ar trebui menționat că, la 
19 iulie 2012, Curtea de Justiție a UE a hotărât în cauzele conexate C-213/11, C-214/11 și C-
217/11 - Fortuna sp. z o.o.; Grand S.p.a. sp. z o.o. și Forta sp. z o.o că anumite dispoziții din 
Legea privind jocurile de noroc din 19 noiembrie 2009 ar putea constitui o reglementare 
tehnică în sensul Directivei 98/34/CE.

Serviciile Comisiei au inițiat un dialog cu autoritățile poloneze în cadrul căruia au adresat 
acestora întrebări privind măsurile pe care acestea intenționează să le adopte pentru a pune în 
aplicare conținutul hotărârii. 

În ceea ce privește motivele plângerii cu privire la presupusa încălcare a dispozițiilor din tratat 
privind libera circulație a bunurilor, Comisia Europeană consideră că cerința ca jocurile cu 
mașini de slot definite în Legea privind jocurile de noroc din 2009 să funcționeze numai în 
cazinouri este justificată prin motive imperative bazate pe interesul public. Reclamanții au 
fost informați în acest sens.


