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Opinia
W sprarvie zgodności z prawem Unii Europejsl<iej poselskiego proje|<tu

ustarvy o zmianie ustawy o grach i zakladach wzajemnych, w wersji
urvzględniaj ącej autopop raw kę (p rzeds tawicieI rvnios I<o d arvcÓrv : pose|

Jerzy Polaczek)

Na podstawie art.  34 ust.  9 uchwaly Sejmu Rzeczyrospo l i lc j  Poiskiej z dnia 30 l ipca 1992
roku Regulan.rin Sejlr.ru Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r., Nr 5, poz. 47)
sporządza się następtrj ącą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy
Projekt ustawy zakłada ograniczenie nrozliwości pl owadzenia

działalrrości gospodalczej na terytol ir-ul Rzeczypospolitej Polskiej rł, zaklesie
giel i zakładÓw wzajenmyclr do gier losowyclr, zakładow rvzajemnych i gier na
atltolllatach (al.t. 1 Llstawy zmierriarrej i korrsekwęllt' je tej zrrrlany r,vprowadzone
w treści ustawy). Przewidzialre 

.w 
obowiązujape.1 ustawie prowadzenie

dzia'lahrości w zakresie gier rra automatach o rrisl<icb wygrarrych rrie będzie
dotrruszczalne, a zezwo7enia na urządzanie i prowadzenie działalnoŚci w zakresie
gier na automatach o niskiclr wygrarryclr zachowają moc do ko ca okresu, na
jaki zostały udzieione (art. 8 ust. l projektu). Wnioski o przedłrrżerrie
zezwo|eniana plowadzenie działalności w zakresie gier na autonrataclr o niskir:h
wygranyclr. rietozpatrzone pzed dr-rierrr wejŚcia rł,' zycie Llstawy znrieniającej.
pozostawia się bez rozpatrzenta (art' 7 projektLr)' Projekt przewidrr.1e znrianę
stawki podatltu od gier uiszczal.lego przez podatnrkorł posiada.1ącyclr zezwolenie
na lrządzante gier na automataclr o iriskich wygranyclr do r(lwtrowartości 380
euro miesięcznie trd gier urządzanych na kazdynr autonracie (art. 9 prcljekful).

Proj ekt zakł.ada dokorrani e zrrrr alr będ ących konsekwencj ą wprowadzeni a
ograniczenia mozliwości prowadzenia dztałalnośct r,lr zakresie gier i zaktadÓw
wzajenrnych w ustawach: z dnia 26 lipca 1991 r. rr podatku dochodowyrn od
osÓb f,rzycznych (Dz. U. z 2000 r" Nr 14, poz' 176, ze zmtanami); z dnla 4
września 1997 r ' o dz'iałach adnrinistracji rządowej (Dz. I). 'z 2007 r. Nr 65, poz.
437,,ze znlial ianri '); z drria 10 wrześnta 

,l999 
r. - Kodel<s kanly skar.bolvy (f)z.

U. z 2007 r.. Nr 1l1' poz. 765. zę zrniarralni); z drria 16 l istopada 2000 r. o
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przeciw dziataniu praniu pieniędzy otaz finansowaniu terroryzmLl (D,. IJ . z 2003
r. Nr 153, poz. 1505, ze zrnLanan-ri) oraz z dnta 11 marca f004 r. o podatku od
towarÓw i usłu g (Dz.l]. Nr 54, poz. 535 , Ze Z|T|iananri).

lJstawa nla wejśc w zycte po trpływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Stan prawa {Jnii Europejskiej w materi i objętej projektem
Prawo Unii Europejskiej nie zawrcra przepisÓw regtrlu.1ących w sposob

szczegÓlny prowadzenia dztatalności polegającej na urządzaniu gier i zakładow
wząemrych. Dztałalność ta podlega ogolr.ryrrr regułonr wyrikająCyrn z Traktatu
ustanawiającego Wspolnotę Europejską (TWE), * tyrn zwłaszcza wynikającym
z art. 43 (swoboda przedsiębiorczoŚci) oraz art. 49 (swoboda Świadc Zenla
r-rsług). W zakresie dotyczącynr zwolrrienia Z podatku od towarÓw i usług
działalności w zakresie zakładÓw, loterii i inrryclr gier losowych lr-rb
hazardowyclr na|eży wymienić dyektywę 20O6l1I2lwE' Rady Z dnia 28
listopada 2006 r. w sprawie wspolnego systenru podatku od wal.tości dodanej
(Dr. lJrz. IJE L 347 , s. I , ze zwl.anami; dalej : dy el<tywa 20061 I 12) .

3. Analiza przepisÓw projektu pod l<ątem ustalonego stanu prawa
Unii Europejskiej

Projekt ustawy wprowadza ograniczenta w zakresie prowadzenta
dztała|ności polegające na wykluczeniu gier na automatach o niskich wygranych
z\<ategorii dopuszczahrych na gnrncie obowiązu.;ącej ustawy o grach losowych i
za\<ładach wzajemnyclr gier. Jedrrocześnie w projekcie przewidu.1e się oclrronę
praw nabytych posiadaczy zezwo|e na urządzanie i prowadzen7e działalności w
zakresie gier na autonratach o rrisk.iclr wygranych dopusz czając prowad Zęnle
takiej działalności do czasu wygaśnięcia posiadanyclr przez niclr zezwdtęn.

Wprow adzęnte ogranic Zen:^a w zakresie dopusz cza|nych fonn gier
hazardowyclr naleŻy ocenić zlvtaszcza w korrtekście art. 43 oraz 49 TWE.

Zarowno art. 43 .IWE, jak i art. 49 TWE zakazu.jąstosowania środkow o
cirarakt erze dyskryrrrirrtrj ącyn.l' j ak i ograni Czen o clrarakt erzę
niedyslcynrinującylll (patrz np. orz eczen|a W Sprawaclr C-3 317 4 van Binsberget,I,
C-5 5194 Gebltard [ 1 995] ECR I.4165). Wvjątki od zasad swobody
przedsiębiorczości oraz swobody świad Częnla usług, określone odpowiednio w
art. 46 oraz 55 TWE,, a więc stosowanie ograni Czen w zakresie obu tych
swobod, dozlvolone jest gdy uzasadniują to wymogi porządku ptrblicznego,
bezpieczenstwa publicznego lub zdrowia publicznego. Ograni czenta o
c1rarakteTZe niedyskryrrrinacyjnynl w zakresie swobody przedsiębiorczości oraz
swobody świadczenla usług są dopuszczalne jezeli Są uzasadnione nadrzędnymi
powodami odnoszącymi się do interesu publicznego (patrz np. orzęczenie C-
33174 van Binsbeł,gen). Trybunał Sprawiedliwości w licznyclr orzeczeniach
określił zakres pojęcia interesu publicznego zaltcza1ąc do niego np. ochronę
konsumenta, oclrr onę zdrowla oraz egzekr,vowanie prawa podatkowego.



Zgodnle z orze:znictwem Trybunału Sprawiedliwości szkodliwe dla
jednostek i społecze stwa moralnie i finansowo konsekwencj e zwląZane Z grami
t zakładami wzajenmymi (ang. garuing ałld bettiltg) mogą uzasadniać rnargines
swobody władzl<rąowych dla określenia jakie środki Są wymagane dla ochrony
konsumenta i oclrrony porządlcrr publicznego (np. orzeczenia w sprawach: C.
275192 Scltindler f1994) ECR I-01039, C-124197 Lacirci U9991 ECR I-06067
oraz C-243l01 Gantbelli |2003] ECR I-l303 1). Trybunał wskazał przy tym, ze
ogranic zenla dotyczące swobod traktatowyclr dotyczącyclr swobody
przedsiębiorczości i swobody świadczenia ustug mLlSZą spełniać l<ryteria
określone w orzecznictwie Trybunału (m.in. sprawy C- 19192 Kraus |1993] ECR
I-1663 p. 3 2 oraz C-5 5194 Gebhard U9951 ECR I-4165 p . 37). Zatem, zgodnte z
ustalonymi przez Trybunał kryterianri, ograni częnia takie ff}uszą byc
uzasadtrione nadrzędnyrrri wymoganri interesu ogolnego, llluszą być
odpowiednie dla osiągnięcia celu dla jakiego Są wprowadzane oraz nle mogą
wykraczac poza to co jest nięzbędne dla osiągnięcia celu. W zadnymprzypadku
nie nrogą one nrieć clrarakteru dysl<ryrrrirrującego.

tJstawo dawca p o 1 ski wprow adząąc nowe re gul acj e doty czące dozwolon ej
działalności w zal<resie gier t zakładow wzajemnych korzysta Z wpikającej Z
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości swobody w zakresie l<ształtowarria tej
dziedziny dziata|ności gospod arczej, Zgodnie Z uzasadnieniern do projekttr
ustawy jej celem jest nr.in. ograni Częnle procederr-r prania pieniędzy, a takze
ogranic Zenle mozliwości szkodliwego zdrowotnie uzaleinienia od hazardu.
Projekt nie narusza praw nabytych przez dotychczasowyclr posiadaczy zezwolęn
na urządzante i prow adzenie działalności w zakresie gier na automataclr o
niskiclr wygranych. Projekt rrie wykracza poza to, co jest niezbędne dla ochrony
wskazanęgo w uzasadnieniu interestr publicznego.

Projekt ustawy w zakresie swojej regulacji nie wprowadza rozrożnienia
rniędzy podmiotanri krajowyrni i podrniotarni pochodzącymi Z pozostałych
paristw członkowsl<iclr IJE.

4. Konkluzje
Projekt ustawy o zrnianie ustawy o grach i za|<ładach wzaJenrnych nie

narusza prawa Unii Er-rropej skiej .

opracował.. ZespÓł Prawa Europejslriego i Mi ędz1lnarodowego
Alrceptov,ał.. plb t,* Kancelarii Sejntu
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Opin ia
w sprarvie strvierdzenia, czy poselski projekt ustarvy o zmianie ustawy o

grach i za|dadach lvzajemnycIr (pzedsta.rvicie| wnioskodalr'crÓw: posel Jerzy
Polaczek) jest projektem ustawy lvyl<onującej prawo Unii Europejskiej rv

rozurnieniu art. 95a Regulaminu Sejmu

Projekt Llsiawy zakłada ograniczenie rrlożliwości prowadzetria
działalności gospo<larczej na tel.ytot.iunr Rzeczypospolitej Polskiej w za]<resie
gier i zakładÓr,v wzajernnych do gier losowyclr, zakładÓw wzajen-Lnych i gier na
aLrtornatach (art. I ustau,y zmrenianej i konsekwencje tej zmian,v rvplowadzone
w tręści ustawy). Przewidzialle .w obowiązującej ustawie prowadzetrie
dziatalności w zakresię gier na autonratach o niskiclr wygranych rrie będzie
dopuszczalne. a zez'wolenia na lrządzanie i prowadzerrie działalrrości w zakresie
gier na autorrratach o niskiclr wygranyclr zaclrowają nroc do ko ca okręsu, na
jaki zostały udzielone (art. 8 ust. 1 projektrr). Wniosl<i o przedłuzenie
zezwolęnja na prowadzetrie działalności w zakresie gier na autonrataclr o niskich
wygranych, niero'zpatrzone przed dnienr wejścia w życle ustawy znrieniającej,
pozostawia się bez rczpatrzenia (at. 7 projektu)' Plojekt przewtdtrje zlrrianę
stawki podatku od gier uiszczanego przez podahrik<iw posiadającyclr zezwolerrie
rra urządzalrie gier na automataclr o niskiclr wygrarryclr do 380 euro nriesięcznie
od giel ttl.ząd:zanychnakażdym autonracie (art. 9 projektrr).

Proj ekt zakłada d okon ani e zr-tri arr będ ącyclr ko n sekwelrcj ą wprowadzenia
ograniczenia rrrozliwości prowadzenia działalności w zakresie gier i zakładÓw
wzajenmych w ustawach: z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osÓb 1izycznyclr (Dz. U. z 200(, r. Nr 14, poz' 176, ze zmianamt); z dnia 4
września 1997 r. o dzlałach adrrrinistrac.1t rządowej (Dz. U. zf007 r. Nr 65, poz.
437,'z,e znrianarrli); z drria 10 września 1999 r. _ Kodeks kamy skarbowy (Dz.
U. z'f00i r, Nr 111, poz. 165, ze zmianami); z dnia 16 l istopada 2000 r. o
ptzectwdziałuriu praniu pieniędzy oraz fitlatlsowatriu terroryznlu (Dz. \J. z,2003
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r. Nr 153, poz. 1505, ze zmianami) oraz z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarÓw i usłr-r g (Dz.t]. Nr 54, poz. 535 , Zę zlT|iananri).

Projekt ustawy nie wykonuje prawa lJnii Europejskiej.
Projekt ustawy o zmranle ustawy o grach i zaktadach wzajemnych nie jest

projektern ustawy wyl<orrującej prawo lJnii Europejskiej W rozumieniu art. 95a
Regulaminu Sejmu.
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