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Szanowni Pa stwo !
Sad Rejonowy Wydzia II Karny w Zakopanem ( Polska ), zwraca si uprzejmie do
Trybuna u Sprawiedliwo ci

Unii Europejskiej, na podstawie art. 267 Traktatu o

funkcjonowaniu Unii Europejskiej z nast puj cym pytaniem prawnym: czy przepis art. 1
ust. 11 Dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 roku ustanawiaj cej procedur
udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotycz cych
us ug spo ecze stwa informacyjnego ( Dz.U. UE.L.98.204.37 z pó .zm.) powinien by
interpretowany w ten sposób, ze do przepisów technicznych, których projekty powinny
zosta przekazane Komisji, zgodnie z art. 8 ust. 1 wymienionej (Dyrektywy, nale y tak e
przepis ustawowy, który definiuje poj cia i zakazy ustawowe opisane i uj te w art. 29
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych ( Dz.U. Nr 201, poz. 1 540 ze
zm.).
Wyst pienie do Trybuna u z pytaniem prejudycjalnym, znajduje uzasadnienie w
fakcie, e ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz.
1540 ze zm.), wesz a w ycie w dniu 01 stycznia 2010 roku. tymczasem zgodnie z definicj
zawart w Dyrektywie 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998
roku ustanawiaj cej procedur
technicznych

oraz

UE.L.98.204.37

z

udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów

zasad dotycz cych
dnia

21.07

1998r)

us ug

spo ecze stwa

(,.Dyrektywa")

jest

informacyjnego (Dz.U,
przepisem

technicznym

zdefiniowan ym w art. 1 pkt 11 Dyrektywy, reguluj cym przep yw towarów i us ug.
W wietle powy szego, w niniejszej sprawie istotne znaczenie ma ustalenie. czy
ustawa o grach hazardowych, obj ta by a obowi zkiem notyfikacji wskazanym w art.
ust. 11

Dyrektywy,

zgodnie

z którym
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przekazuj Komisji wszelkie projekty przepisów technicznych, z wyj tkiem tych. które w

1

pe ni stanowi

transpozycj

normy mi dzynarodowej lub europejskiej, w którym to

przypadku wystarczaj ca jest informacja dotycz ca odpowiedniej normy. Przekazuj
Komisji tak e podstaw prawn konieczn do przyj cia uregulowa technicznych, je eli nie
zosta y one wyra nie uj te w projekcie"'.
Zdaniem Ministerstwa Finansów Departament S

by Celnej, projekt ustawy o

grach hazardowych nie podlega procedurze notyfikacji, poniewa nie zawiera przepisów
technicznych w rozumieniu Dyrektywy 98/34/WH Parlamentu Europejskiego i Rady z unia
22 czerwca 1998 roku. ustanawiaj cej procedur udzielania informacji w dziedzinie norm i
przepisów technicznych oraz zasad dotycz cych us ug spo ecze stwa informacyjnego.
Jednocze nie Ministerstwo poinformowa o,

e za

enia do projektu ustawy o grach

liczbowych i hazardowych zosta y poddane konsultacjom mi dzyresortowym, w tym z
Ministrem Gospodarki, który zgodnie z §1 ust.3 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23
grudnia 2002 roku w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych ( Dz. U. Nr 239, poz. 2039. oraz z 2004r. Nr 65. poz.597) jest
koordynatorem krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Nadto, w trakcie
prac nad projektem ustawy o grach hazardowych opracowywanym na podstawie w w
za

, ze wzgl du na obowi zek notyfikowania norm i przepisów technicznych ,

stosownie do wymogów w/w Dyrektywy 98/34/WE. przepisy dotycz ce takich zagadnie
wy czono do odr bnego projektu tj. projektu ustawy o zmianie ustawy o grach
hazardowych

oraz

niektórych

innych

ustaw,

który

zosta

notyfikowany

Komisji

Europejskiej, a ustawa z dnia 26 maja 201 1 roku o /.mianie ustawy o grach hazardowych
oraz niektórych innych ustaw, zawieraj ca przepisy techniczne, wesz a w ycie z dniem 14
lipca 2011 roku ( Dz.U. Nr 134, poz. 779).
Zatem, S d Rejonowy w Zakopanem zwraca si

z uprzejma pro

odpowiedzi na przedstawione na wst pie pytanie prejudycjalne.
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