Grønlandsudvalget 2010-11
L 73 Svar på Spørgsmål 4
Offentligt

J.nr. 2010-511-0047
Dato: 21. januar 2011

Til
Folketinget - Grønlandsudvalget

L 73 - Forslag til Lov for Grønland om visse spil.
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 4 af 18. januar 2011.

Troels Lund Poulsen
/ Lars Henry Nielsen

Spørgsmål:
Ministeren bedes sende udvalget en redegørelse for, hvilke konsekvenser Kommissionens
åbningsskrivelse vedrørende den danske spillelovgivning har for forslaget og den grønlandske spillelovgivning samt forslagets videre behandling. I den forbindelse ønskes oplyst, om
lovforslaget vil kunne vedtages som det foreligger, uanset om der måtte ske justeringer af
den danske spillelovgivning sted i forlængelse af Kommissionens åbningsskrivelse.

Svar:
Kommissionen indledte i december 2010 en formel statsstøttesag med henblik på at få afklaret, hvorvidt de spilleafgifter, der er vedtaget i den nye danske lov om afgifter af spil,
lov nr. 698 af 25. juni 2010, udgør statsstøtte. Udvalget blev den 7. januar 2011 orienteret
herom.
De nye danske spillelove, som blandt andet indeholder en delvis liberalisering af det danske
spillemarked, var planlagt at skulle træde i kraft den 1. januar 2010. Ikrafttræden afventer
nu en afklaring af statsstøttesagen.
Det er mundtligt tilkendegivet over for mig, at Kommissionen vil søge at få afklaret sagen
hurtigst muligt. På den baggrund forventer jeg, at der foreligger en afklaring til sommer.
Såfremt sagen, som jeg formoder, ender med, at den danske lov om afgifter af spil ikke udgør statsstøtte, er det hensigten, at den nye spillelovgivning sættes i kraft hurtigst muligt og
uden ændringer.
Når de nye danske spillelove træder i kraft ophæves samtidig de gældende love, herunder
tips- og lottoloven, som indeholder bestemmelser om udbud af visse spil i Grønland.
For at undgå, at Grønland kommer til at stå i en situation uden lovgivning for visse spil, er
det nødvendigt, at lovforslaget om lov for Grønland om visse spil er færdigbehandlet af
Folketinget på tidspunktet, hvor de nye danske love træder i kraft. Da der ikke vil skulle
ske ændringer i de nye danske spillelove, jf. ovenfor, vil der heller ikke blive tale om ændringer af L 73.
De forslag til ændringer til L 73, som jeg har sendt til udvalget, og vil stille til 2. behandlingen af forslaget, indeholder kun mindre rent tekniske ændringer til reglerne om spil i
Danmark og Grønland, samt ændringer i den danske kasinolov, der muliggør, at ansvaret
for kasinoerne flyttes fra Justitsministeriet til Skatteministeriet.
Hvis statsstøttesagen mod min forventning afsluttes med, at de nye danske afgifter på spil
udgør statsstøtte, vil hverken de nye danske love eller loven for Grønland kunne sættes i
kraft. I stedet vil det skulle overvejes, om gældende regler skal ændres på en anden måde.
Eventuelle nye regler på spilleområdet vil for de danske reglers vedkommende skulle gennem behandling i Folketinget, og for de grønlandske reglers vedkommende igennem behandling i Grønlands Selvstyre og derefter i Folketinget.
Da de nye danske og allerede vedtagne regler på spilleområdet således kan blive sat i kraft
relativt hurtigt og uden ændringer, vil en manglende færdigbehandling af L 73 kunne skabe
en uheldig situation for Grønland angående muligheden for at udbyde spil på lovligt grundlag.
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