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Verzoekschrift 488/2006, ingediend door Nikolaos Maliakkas (Griekse nationaliteit), 
over het Griekse verbod op het gebruik van elektronische videospelletjes in internetcafés

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de Griekse wet 3037/2002 welke het gebruik van elektrische, 
elektromechanische en elektronische spelletjes, inclusief computerspelletjes, verbiedt in alle 
openbare en particuliere ruimtes, inclusief plaatsen waar internetdiensten worden aangeboden, 
i.e. internetcafés. Indiener benadrukt dat, ondanks dat de Commissie, met het oog op het feit 
dat de genoemde wet niet overeenstemt met het EU-principe van vrij verkeer van diensten en 
het principe van vrije vestiging, een rechtzaak tegen Griekenland heeft aangespannen bij het 
Europees Hof van Justitie, de Griekse politie het gebruik van elektronische spelletjes in 
internetcafés nog steeds als een overtreding beschouwt. Daarom verzoekt hij het Parlement 
om tussenbeide te komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 november 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

Ten aanzien van de in het verzoekschrift genoemde klachten verwijst de Commissie naar het 
arrest van het Hof van Justitie van 26 oktober 2006 in zaak C-65/05, Commissie tegen 
Griekenland. Dit arrest betreft het verbod op de installatie en exploitatie van elektrische, 
elektromechanische en elektronische spelen in alle openbare of privégelegenheden, met 
uitzondering van casino’s, op straffe van strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties. Deze 
verboden en strafrechtelijk sancties zijn beschreven in wet nr. 3037/2002, waarnaar indiener 
verwijst. 

Het Hof heeft voor recht verklaard dat:
“…door in de artikelen 2, lid 1, en 3 van wet nr. 3037/2002 op straffe van in de artikelen 4 en 
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5 van deze wet geformuleerde strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties een algeheel 
verbod in te stellen om elektrische, elektromechanische en elektronische spelen, daaronder 
begrepen computerspelen, te installeren en te exploiteren in openbare of privégelegenheden, 
met uitzondering van casino’s, de Helleense Republiek de verplichtingen niet is nagekomen 
die op haar rusten krachtens de artikelen 28 EG, 43 EG en 49 EG, alsmede artikel 8 van 
Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels 
betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, zoals gewijzigd bij Richtlijn 
98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998”.

De Commissie heeft een brief gestuurd naar de Griekse autoriteiten waarin zij hen van dit 
arrest op de hoogte heeft gebracht. In de brief wordt de Griekse autoriteiten verzocht om, 
binnen drie maanden na het arrest, de Commissie op de hoogte te brengen van de maatregelen 
die zij hebben genomen ter uitvoering van het arrest van het Hof en een kopie van de 
aangenomen maatregelen op te sturen. Indien de Griekse autoriteiten het arrest van het Hof 
niet uitvoeren, heeft de Commissie het recht om op grond van artikel 228 EG gerechtelijke 
procedures tegen Griekenland in te stellen.
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