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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0488/2006, Nikolaos Maliakkas, Kreikan kansalainen, Kreikan kiellosta 
käyttää elektronisia pelejä Internet-kahviloissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa Kreikan lakiin 3037/2002, joka kieltää sähköisten, 
sähkömekaanisten ja elektronisten pelien, myös tietokonepelien käytön kaikissa julkisissa ja 
yksityisissä tiloissa, mukaan luettuna Internet-palveluita tarjoavat tilat, toisin sanoen Internet-
kahvilat. Vetoomuksen esittäjä korostaa, että vaikka komissio, joka pitää kyseistä lakia
palveluiden vaihdon vapautta ja sijoittautumisvapautta koskevien EU:n periaatteiden 
vastaisena, on aloittanut Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa oikeudenkäynnin Kreikkaa 
vastaan, Kreikan poliisi katsoo yhä elektronisten pelien käytön Internet-kahviloissa 
rikokseksi. Siksi se pyytää parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. marraskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007

"Vetoomuksessa esille tuotujen ongelmien suhteen komissio haluaa viitata yhteisöjen 
tuomioistuimen 26. lokakuuta 2006 asiassa komissio vastaan Kreikka (C-65/05) antamaan
tuomioon. Tämä tuomio koskee kieltoa asentaa ja käyttää sähköisiä, sähkömekaanisia ja 
elektronisia pelejä missään muissa julkisissa tai yksityisissä tiloissa kuin kasinoissa. Kiellon 
noudattamatta jättämisestä on säädetty rangaistusseuraamuksia ja hallinnollisia seuraamuksia. 
Näistä kielloista ja rangaistusseuraamuksista on säädetty vetoomuksen esittäjän 
mainitsemassa laissa 3037/2002.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio oli seuraava:
"Helleenien tasavalta ei ole noudattanut EY 28, EY 43 ja EY 49 artiklan eikä teknisiä 
standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien 
tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 
20.7.1998 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/48/EY, 8 artiklan
mukaisia velvoitteitaan, koska se on lain 3037/2002 2 §:n 1 momentissa ja 3 §:ssä kieltänyt 
kaikkien sähköisten, elektronisten ja sähkömekaanisten pelien, mukaan lukien kaikkien 
tietokonepelien asentamisen ja käytön kaikilla muilla julkisilla tai yksityisillä paikoilla kuin 
kasinoissa saman lain 4 ja 5 §:ssä säädettyjen rangaistusseuraamusten ja hallinnollisten 
seuraamusten uhalla."

Komissio on lähettänyt Kreikan viranomaisille kirjeen, jolla se on ilmoittanut päätöksestä. 
Kirjeessä Kreikan viranomaisia pyydetään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen 
päiväyksestä ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin ne ovat ryhtyneet noudattaakseen yhteisöjen 
tuomioistuimen päätöstä, sekä toimittamaan kopio annetuista säännöksistä. Jos Kreikan 
viranomaiset eivät noudata yhteisöjen tuomioistuimen päätöstä, komissiolla on oikeus aloittaa 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 228 artiklan mukainen oikeudenkäynti."
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