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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 1087/2002 af Panagiotis Hatzis, græsk statsborger, for den græske forening 
for elektroniske spil, om lovgivning, der forbyder computerspil på internettet

1. Sammendrag

Andrageren gør indsigelse imod en lovgivning, der for nylig er vedtaget i Grækenland, og 
som forbyder computerspil på internettet på offentlige steder. Han hævder, at dette er en 
krænkelse af princippet om fri bevægelighed for varer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. maj 2003). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 175, stk. 3).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. oktober 2003.

I forbindelse med andragernes påstand i femte punkt om, at græsk lov 3037/2002 ikke er i 
overensstemmelse med EU-lovgivning, har Kommissionen fulgt sagen nøje, og der er truffet 
følgende foranstaltninger:

Den 7. juni 2002 anmodede Kommissionen, før ovennævnte lov var blevet vedtaget, de 
græske myndigheder om oplysninger om den græske lovgivning om markedsføring og 
anvendelse af spillemaskiner på andre steder end i kasinoer og om de ændringer, der dengang 
blev foreslået.

Efter vedtagelsen af lov 3037/2002 og efter at have modtaget flere klager sendte 
Kommissionen den 18. oktober 2002 en åbningsskrivelse til de græske myndigheder, i 
hvilken den gjorde opmærksom på, at den græske lov indfører foranstaltninger, der kan have 
samme virkning som kvantitative begrænsninger på import af spil og dermed forbundne varer 
fra andre medlemsstater, og at sådanne foranstaltninger forekommer ubegrundede og 
uforholdsmæssige.
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I fortsættelse af de græske myndigheders svar af 17. december 2002 rejste Kommissionen 
også spørgsmålet over for de græske myndigheder på "pakkemødet" den 24. januar 2003 i 
Athen.

I betragtning af at visse bestemmelser i den græske lov også kan være i strid med den frie
udveksling af tjenesteydelser, etableringsfriheden og direktiv 98/34 vedrørende 
medlemsstaternes pligt til at notificere foranstaltninger, der medfører indførelse af tekniske 
forskrifter, sendte Kommissionen den 11. juli 2003 en supplerende åbningsskrivelse til de 
græske myndigheder vedrørende ovennævnte spørgsmål. De græske myndigheder skal svare 
senest to måneder efter modtagelsen af den supplerende åbningsskrivelse.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 3. februar 2004.

I fortsættelse af oplysningerne i det første svar på andragendet er der sket følgende udvikling:

Den 30. september 2003 modtog Kommissionens tjenestegrene de græske myndigheders svar 
på den yderligere åbningsskrivelse, som Kommissionen havde sendt.

De juridiske argumenter, der er givet i det svar, er i øjeblikket ved at blive undersøgt.

Den 4. november 2003 sendte Kommissionens tjenestegrene et brev, hvori de græske 
myndigheder blev anmodet om at fremsende yderligere oplysninger.

Den 10. december 2003 svarede de græske myndigheder på det pågældende brev, og deres 
svar er i øjeblikket ved at blive undersøgt.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. maj 2004.

I fortsættelse af oplysningerne i de tidligere svar på andragendet er der sket følgende 
udvikling:

Den 1. april 2004 anmodede Europa-Kommissionen formelt Grækenland om at ophæve et 
forbud mod installation og brug af elektriske, elektromekaniske og elektroniske spil, herunder 
computerspil, på alle offentlige og private steder - herunder steder, der tilbyder 
internettjenester (internetcaféer). Kommissionen er af den opfattelse, at den pågældende lov af 
29. juli 2002 ikke er i overensstemmelse med EF-traktatens bestemmelser om fri 
bevægelighed for varer, fri udveksling af tjenesteydelser og etableringsfriheden.

For det første har man ved at forbyde selve spillene med den græske lov forhindret, at spil, 
som er lovligt fremstillet eller markedsført i andre medlemsstater, kan importeres til og 
markedsføres i Grækenland, hvilket er i strid med princippet om fri bevægelighed for varer, 
der er fastsat i EF-traktatens artikel 28.

Da man forbyder tjenesteydelsesaktiviteter forbundet med elektroniske spil, forhindrer 
forbuddet for det andet virksomheder, som leverer sådanne tjenesteydelser lovligt i andre 
medlemsstater, i at levere den samme tjenesteydelse i Grækenland. Deres ret til at gøre dette 
er imidlertid sikret i henhold til principperne om fri udveksling af tjenesteydelser, der er 
fastsat i EF-traktatens artikel 49, og etableringsfriheden (dvs. at være varigt til stede i en 
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anden medlemsstat), som er fastsat i EF-traktatens artikel 43.  

Endelig skulle den græske lov, da den fastsætter regler for elektroniske og mekaniske 
anordninger og for internettjenesteudbyderes aktiviteter, have været notificeret over for
Kommissionen på forhånd i henhold til direktiv 98/34/EF, i hvilket det fastsættes, at nationale 
love og bestemmelser indeholdende tekniske forskrifter for onlinevarer og -tjenesteydelser 
skal notificeres på forhånd. Da tjenesteydelser i informationssamfundet pr. definition ofte 
leveres på tværs af grænser, er formålet med denne forhåndsnotifikation at sikre, at de regler, 
der fastsættes i én medlemsstat, ikke skader virksomheders og borgeres interesser i andre 
medlemsstater.

Kommissionens anmodning var en ”begrundet udtalelse”, anden fase af en 
overtrædelsesprocedure i henhold til EF-traktatens artikel 226. De græske myndigheder skal 
svare inden for to måneder.

6.       Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. marts 2005.

I fortsættelse af oplysningerne i de tidligere svar på andragendet er der sket følgende 
udvikling:

Den 13. oktober 2004 besluttede Kommissionen at indbringe det græske forbud mod 
installation og brug af elektriske, elektromekaniske og elektroniske spil, herunder 
computerspil, på alle offentlige og private steder - herunder steder, der tilbyder 
internettjenester (internetcaféer) for EF-Domstolen. Kommissionen er af den opfattelse, at den 
pågældende græske lov af 29. juli 2002 ikke er i overensstemmelse med EF-traktatens 
bestemmelser om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og etableringsfriheden. Den 
omstændighed, at loven ikke blev notificeret i forslagsfasen, er også en overtrædelse af 
direktiv 98/34/EF, i hvilket det fastsættes, at nationale love og bestemmelser indeholdende 
tekniske forskrifter for onlinevarer og -tjenesteydelser skal notificeres på forhånd. Selv om 
Grækenland lovede at ændre sin lovgivning som svar på Kommissionens begrundede 
udtalelse, der blev sendt i april 2004, har landet endnu ikke indført ændringer.

Kommissionen mener, at den græske lovgivning er uforholdsmæssig, da den ikke blot finder 
anvendelse på udstyr (spilleautomater) og hasardspil, hvilket kan give anledning til social 
bekymring, men også for spil af en helt anden art, som ikke i sig selv vækker særlig 
bekymring med hensyn til den offentlige lov og orden eller forbrugerbeskyttelse.

Som nævnt i de tidligere svar på andragendet (se punkt 5) anses den græske lov for ikke at 
være i overensstemmelse med bestemmelser i EF-traktaten og EU-lovgivningen:

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. februar 2007.

Ligesom andragende 1374/2002 vedrører dette andragende den samme græske lov, nemlig 
3037/2002. Denne lov forbyder også alle spillemaskiner på offentlige og private steder 
undtagen i kasinoer.

Som vi mundtligt har underrettet Udvalget for Andragender om den 3. oktober 2006, er der en 
registreret sag (2004/4850) om de spørgsmål, der er behandlet i dette andragende, for så vidt
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angår den frie bevægelighed for varer. Mere specifikt vedrører denne sag forbuddet mod 
installation og anvendelse af spillemaskiner med lille fortjeneste på private og offentlige 
steder undtagen i kasinoer. Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til de græske 
myndigheder den 10. april 2006, hvori det hævdedes, at disse begrænsninger kunne være en 
overtrædelse af EF-traktatens artikel 28. De græske myndigheder svarede den 29. juni 2006, 
idet de erklærede, at alle spil om penge behandles på samme måde, uanset om de giver lille 
fortjeneste eller ej. De hævder, at alle spillemaskiner kun kan installeres og anvendes i 
kasinoer for at håndtere de enorme sociale problemer, der er indtruffet i Grækenland. De 
påpeger, at loven ikke forbyder import og udbredelse af disse typer maskiner, men installation 
og anvendelse af maskinerne på offentlige eller private steder undtagen i kasinoer.

I mellemtiden afsagde EF-Domstolen kendelse den 26. oktober 2006 i sag C-65/05, i hvilken 
den fastslog, at forbuddet i henhold til § 2, stk. 1, og § 3 i lov nr. 3037/2002, der er omfattet af 
de samme strafferetlige og administrative straffe som dem, der er fastsat i §§ 4 og 5 i den 
samme lov, mod installation og anvendelse af elektriske, elektromekaniske og elektroniske 
spil, herunder computerspil (domstolen behandlede ikke spillemaskiner i denne sag), på alle 
offentlige og private steder undtagen i kasinoer, er en overtrædelse af EF-traktatens artikel 28, 
43 og 49 og artikel 8 i direktiv 98/34/EF. På baggrund af Domstolens kendelse og
korrespondance med klageren og medlemsstaten vil Kommissionen træffe beslutning om de 
foranstaltninger, der skal træffes, i Kommissionens næste rapport om overtrædelser.


