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Petiţia 0488/2006, prezentată de Nikolaos Maliakkas, privind interzicerea de către 
Grecia a utilizării jocurilor electronice în Internet cafe-uri

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul face referire la legea elenă 3037/2002 privind interzicerea utilizării jocurilor 
electrice, electromecanice şi electronice, inclusiv a jocurilor pentru calculatoare, în toate 
spaţiile publice şi private, inclusiv în cele în care se oferă servicii de Internet, cum ar fi 
Internet cafe-urile. Petiţionarul subliniază faptul că, deşi Comisia, care consideră legea în 
cauză ca fiind incompatibilă cu principiile comunitare ale libertăţii schimburilor de servicii şi 
ale libertăţii de iniţiativă, a declanşat procedurile împotriva Greciei la Curtea de Justiţie a 
Comunităţilor Europene, poliţia elenă continuă să considere că utilizarea jocurilor electronice 
în Internet cafeuri reprezintă un act ilegal. În consecinţă, petiţionarul solicită intervenţia 
Parlamentului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 7 noiembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
conform articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2007.

În legătură cu problema ridicată în petiţie, Comisia doreşte să facă referire la hotărârea Curţii 
de Justiţie din 26 octombrie 2006 în cauza Comisia contra Grecia (C-65/05). Această hotărâre 
se referă la interzicerea instalării şi utilizării jocurilor electrice, electromecanice şi electronice 
în toate spaţiile publice şi private, cu excepţia cazinourilor, pentru a cărei nerespectare sunt 
prevăzute sancţiuni penale şi administrative. Aceste interdicţii şi sancţiuni penale sunt 
prevăzute în legea nr. 3037/2002 la care face referire petiţionarul.

Curtea a hotărât:
„… prin introducerea în articolele 2 alineatul (1) şi 3 din legea 3037/2002 a interdicţiei,
pentru a cărei nerespectare sunt prevăzute sancţiunile penale şi administrative din articolele 4 
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şi 5 din aceeaşi lege, privind instalarea şi utilizarea jocurilor electrice, electromecanice şi 
electronice inclusiv a jocurilor pentru calculator, în toate spaţiile publice şi private, Republica 
Elenă nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în conformitate cu articolele 28 CE, 43 CE şi 
49 CE şi cu articolul 8 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, pin 
care se stabileşte o procedură pentru furnizarea de informaţii din domeniul standardelor 
tehnice şi din cel al reglementărilor şi al regulamentelor privind serviciile societăţii 
informaţionale astfel cum au fost modificate prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 iulie 1988”.

Comisia a trimis o scrisoare autorităţilor elene prin care le informează cu privire la hotărâre.
În scrisoare, se solicită autorităţilor elene să informeze Comisia, în termen de trei luni de la 
data hotărârii, cu privire la măsurile pe care le-au luat în vederea conformării cu hotărârea 
Curţii şi să trimită o copie a măsurilor adoptate. Dacă autorităţile elene nu se conformează cu 
hotărârea Curţii, Comisia are dreptul de a iniţia procedurile legale împotriva Greciei în 
conformitate cu articolul 228 CE.
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