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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0488/2006 af Nikolaos Maliakkas, græsk statsborger, om Grækenlands 
forbud mod brug af elektroniske spil på internetcaféer

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den græske lov 3037/2002 om forbud mod brug af elektriske, 
elektromekaniske og elektroniske spil, herunder computerspil, på alle offentlige og private 
steder, herunder steder, der tilbyder internettjenester, f.eks. internetcaféer. Andrageren 
påpeger, at selv om Kommissionen, som anser den pågældende lov for at være i strid med 
EU's principper om fri udveksling af tjenester og etableringsfrihed, har indledt en sag mod 
Grækenland ved EF-domstolen, betragter græsk politi fortsat brugen af elektroniske spil på 
internetcaféer som en lovovertrædelse. Han anmoder følgelig Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. november 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2007.

I forbindelse med de problemer, der er rejst i andragendet, henviser Kommissionen til 
Domstolens dom af 26. oktober 2006 i sagen Kommissionen mod Grækenland (C-65/05).
Dommen vedrører forbuddet mod installation og drift af elektriske, elektromekaniske og 
elektroniske spil på alle offentlige og private steder, bortset fra kasinoer, under trussel om 
strafferetlige og administrative sanktioner. Disse forbud og strafferetlige sanktioner er fastsat i 
lov nr. 3037/2002, som andrageren henviser til.

Domstolen fastslog at:
"… at Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 28 EF, 43 
EF og 49 EF samt artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF om en 
informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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98/48/EF af 20. juli 1998, idet den i artikel 2, stk. 1, og artikel 3 i lov nr. 3037/2002 har 
indført et forbud mod installation og drift af alle elektriske, elektromekaniske og elektroniske 
spil, herunder tekniske behændighedsspil og computerspil, på alle offentlige eller private 
steder, bortset fra spillekasinoer, under trussel om strafferetlige og administrative sanktioner 
som fastsat i artikel 4 og 5 i samme lov".

Kommissionen sendte et brev til de græske myndigheder, hvori den oplyste dem om dommen.
De græske myndigheder blev i brevet anmodet om inden for tre måneder fra dommens 
afsigelse at oplyse Kommissionen om de foranstaltninger, som de har truffet med henblik på 
at efterleve Domstolens afgørelse, og fremsende en kopi af de vedtagne foranstaltninger.
Såfremt de græske myndigheder ikke følger Domstolens dom, kan Kommissionen retsforfølge 
Grækenland efter artikel 228 EF.


