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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Nikolaos Maliakkas, görög állampolgár által benyújtott 0488/2006 sz. petíció 
Görögországban az elektronikus játékok internetkávézókban történő használatának 
betiltásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója hivatkozik a görög 3037/2002. sz. törvényre, amely megtiltja az 
elektromos, elektromechanikus és elektronikus játékok – ezen belül a számítógépes játékok –
használatát minden nyilvános és nem nyilvános helyen, ideértve az internetes szolgáltatásokat 
nyújtó helyeket, azaz az internetkávézókat. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy – bár a 
Bizottság, amely szerint az érintett jogszabályt ellentétes a szolgáltatásnyújtás, illetve a 
letelepedés szabadságával, eljárást kezdeményezett Görögország ellen az Európai Bíróságnál 
– a görög rendőrség még mindig bűncselekménynek tekinti az elektronikus játékok 
internetkávézókban történő használatát. Ezért arra kéri a Parlamentet, hogy avatkozzon közbe.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. november 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott válasz.

A petícióban felvetett problémákkal kapcsolatban a Bizottság a Bíróságnak a Bizottság kontra 
Görögország ügyben (C-65/05) hozott 2006. október 26-i ítéletre kíván hivatkozni. Ez az 
ítélet az elektromos, elektromechanikus és elektronikus játékoknak a játéktermek kivételével 
bármely nyilvános vagy magánterületen történő elhelyezésére és használatára vonatkozó,
büntetőjogi vagy közigazgatási szankciókkal járó tilalommal kapcsolatos. Ezeket a tilalmakat 
és büntetőjogi szankciókat a petíció benyújtója által említett 3037/2002. sz. törvény határozza 
meg. 

A Bíróság a következőképpen ítélkezett:
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„…a 3037/2002. sz. törvény 2. cikkének (1) bekezdésében és 3. cikkében – ugyanezen 
törvény 4. és 5. cikkében meghatározott büntetőjogi vagy közigazgatási szankciók terhe 
mellett – megtiltotta minden elektromos, elektromechanikus és elektronikus játéknak – a 
szórakoztatóelektronikai játékokat és minden számítógépes játékot is beleértve – a 
játéktermek kivételével bármely nyilvános vagy magánterületen történő elhelyezését és 
használatát, a Görög Köztársaság nem teljesítette az EKSz. 28. cikkéből, 43. cikkéből és 49. 
cikkéből, valamint az 1998. július 20-i 98/48/EK európai parlamenti és tanács irányelvvel 
módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás 
és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 
1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanács irányelv 8. cikkéből eredő 
kötelezettségeit”.

A Bizottság levelet küldött a görög hatóságoknak, amelyben tájékoztatja őket az ítéletről. A 
levélben felkéri a görög hatóságokat, hogy az ítélet napjától számított három hónapon belül 
értesítsék a Bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket a Bíróság döntésének betartása 
érdekében tettek, és továbbítsanak egy másolatot az elfogadott intézkedésekről. Ha a görög 
hatóságok nem tartják be a Bíróság ítéletét, a Bizottságnak jogában áll, hogy az EK-Szerződés 
228. cikke alapján bírósági eljárást indítson Görögország ellen.
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