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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007.

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0488/2006, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Nikolaos 
Maliakkas, par Grieķijas noteikto aizliegumu izmantot elektroniskās spēles Interneta 
kafejnīcās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Grieķijas likumu Nr. 3037/2002, ar ko aizliedz 
elektrisko, elektromehānisko un elektronisko spēļu, ieskaitot datorspēļu, izmantošanu visās 
sabiedriskajās un privātajās iestādēs, ieskaitot vietas, kas sniedz Interneta pakalpojumus, t.i., 
Interneta kafejnīcas. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Grieķijas policija joprojām uzskata 
elektronisko spēļu izmantošanu Interneta kafejnīcās par likumpārkāpumu, lai arī Komisija, 
uzskatot minēto likumu par nesavienojamu ar ES principiem par pakalpojumu brīvu apmaiņu 
un brīvību veikt uzņēmējdarbību, ir uzsākusi tiesvedību pret Grieķiju Eiropas Kopienu Tiesā . 
Tādēļ viņš lūdz Parlamenta iejaukšanos.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 7. novembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, saņemta 2007. gada 28. februārī.

Saistībā ar lūgumrakstā minētajām problēmām Komisija gribētu atsaukties uz Eiropas 
Kopienu Tiesas 2006. gada 26. oktobra spriedumu lietā Komisija pret Grieķiju (C-65/05). Šis 
spriedums ir saistīts ar elektrisko, elektromehānisko un elektronisko spēļu uzstādīšanas un 
darbības aizliegšanu visās sabiedriskajās vai privātajās iestādēs, izņemot kazino, uz ko 
attiecas kriminālas un administratīvas sankcijas. Šie aizliegumi un kriminālās sankcijas ir 
noteiktas Likumā Nr. 3037/2002, uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzējs.

Tiesa nosprieda, ka 
„…nosakot Likuma Nr. 3037/2002 2. panta 1. apakšpunktā un 3. pantā aizliegumu, ievērojot 
minētā likuma 4. un 5. pantā noteiktos kriminālos un administratīvos sodus par visu 
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elektrisko, elektromehānisko un elektronisko spēļu, ieskaitot datorspēles, uzstādīšanu un 
darbību visās sabiedriskajās vai privātajās iestādēs, izņemot kazino, Grieķijas Republikai nav 
izdevies izpildīt savas saistības saskaņā ar EK līguma 28., 43. un 49. pantu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/34/EK 8. pantu, kas nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu 
sfērā, kura grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīvu 
Nr. 98/48/EK”.

Komisija Grieķijas valsts iestādēm nosūtīja vēstuli, informējot tās par spriedumu. Grieķijas 
valsts iestādes tiek lūgtas vēstulē Komisijai triju mēnešu laikā no sprieduma datuma paziņot 
par veiktajiem pasākumiem, lai izpildītu Tiesas spriedumu, un iesniegt pieņemto pasākumu
kopiju. Ja Grieķijas valsts iestādes neizpildīs Tiesas spriedumu, tad Komisijai ir tiesības sākt 
tiesvedību pret Grieķiju saskaņā ar EK līguma 228. pantu.


