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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0488/2006 złożona przez Nikolaosa Maliakkasa (Grecja), w sprawie zakazu 
wykorzystywania gier elektronicznych w kawiarenkach internetowych w Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odwołuje się do greckiej ustawy nr 3037/2002 zakazującej 
wykorzystywania gier elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych, w tym 
komputerowych, we wszystkich miejscach publicznych i prywatnych, w tym w miejscach, 
w których oferowane są usługi dostępu do Internetu, czyli w kawiarenkach internetowych. 
Zaznacza on, że chociaż Komisja, uznając wspomnianą ustawę za niezgodną z zasadami UE 
dotyczącymi swobody wymiany usług i swobody przedsiębiorczości, wszczęła postępowanie 
przeciwko Grecji w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, policja w Grecji wciąż uznaje 
stosowanie gier elektronicznych w kawiarenkach internetowych za wykroczenie. W związku 
z powyższym składający petycję zwraca się do Parlamentu o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 7 listopada 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

W odniesieniu do kwestii poruszonych w petycji Komisja chciałaby odwołać się do wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Komisja przeciwko 
Grecji (C-65/05). Wyrok ten dotyczy zakazu instalowania i prowadzenia działalności 
w zakresie gier elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych we wszelkich 
miejscach publicznych i prywatnych z wyjątkiem kasyn, pod rygorem sankcji karnych lub 
administracyjnych. Wspomniany zakaz i sankcje karne określa ustawa nr 3037/2002, do 
której odwołuje się składający petycję.

Trybunał orzekł, co następuje:
„…wprowadzając w art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy nr 3037/2002 zakaz − pod rygorem 
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przewidzianych w art. 4 i art. 5 tej ustawy sankcji karnych i administracyjnych − instalowania 
i prowadzenia działalności w zakresie wszelkich gier elektrycznych, elektromechanicznych 
i elektronicznych, w tym wszelkich gier komputerowych, we wszelkich miejscach 
publicznych i prywatnych z wyjątkiem kasyn, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, 
które na niej ciążą na mocy art. 28 WE, 43 WE i 49 WE oraz art. 8 dyrektywy 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących 
usług społeczeństwa informacyjnego, zmienionej dyrektywą 98/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r.”.

Komisja wystosowała do władz greckich pismo, w którym informuje o wyroku i zwraca się 
do władz greckich o powiadomienie Komisji, w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania 
wyroku, o środkach podjętych w celu zastosowania się do orzeczenia Trybunału, oraz o 
przekazanie kopii przyjętych środków. Jeśli władze greckie nie zastosują się do wyroku 
Trybunału, Komisja może wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Grecji na mocy art. 228 
WE.


