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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 1087/2002, Panagiotis Hatzis  (Kreikan kansalainen), Kreikan 
tietokonepeliliiton puolesta, tietokonepelien kieltämistä Internetissä koskevasta 
lainsäädännöstä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa äskettäin Kreikassa hyväksyttyä lakia, joka kieltää 
tietokonepelit Internetissä julkisilla paikoilla. Hänen mukaansa tämä merkitsee tavaroiden
vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen rikkomista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 15. toukokuuta 2003. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 175 artiklan 3 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 7. lokakuuta 2003

Komissio on tutkinut tarkasti vetoomuksen kohdassa 5 väitettyä Kreikan lain 3037/2002 
yhteensopimattomuutta yhteisön lainsäädännön kanssa ja toteuttanut seuraavat toimenpiteet:

Komission yksiköt lähettivät 7. kesäkuuta 2002 eli ennen edellä mainitun lain hyväksymistä 
Kreikan viranomaisille kirjeen pyytääkseen heiltä tietoja muualla kuin kasinoissa käytettyjen 
pelilaitteiden markkinointia ja käyttöä koskevasta Kreikan lainsäädännöstä ja siihen tuolloin 
ehdotetuista muutoksista.

Saatuaan useita valituksia lain 3037/2002 hyväksymisen jälkeen komissio lähetti 
18. lokakuuta 2002 Kreikan viranomaisille virallisen huomautuksen, jossa se ilmoitti Kreikan 
lainsäädännön sisältävän perusteettomilta ja kohtuuttomilta vaikuttavia toimenpiteitä, joilla 
saatetaan rajoittaa pelien ja niihin liittyvien varusteiden maahantuontia toisesta jäsenvaltiosta.

Komission yksiköt saivat vastauksen Kreikan viranomaisilta 17. joulukuuta 2002, ja asia 
otettiin esille myös heidän kanssaan Ateenassa 24. tammikuuta 2003 pidetyssä 
pakettikokouksessa.
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Komissio katsoi, että kyseinen Kreikan laki saattaa rikkoa palvelujen tarjoamisen vapautta, 
sijoittautumisvapautta sekä teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annettua direktiiviä 98/34/EY ja lähetti 
11. heinäkuuta 2003 Kreikan viranomaisille uuden virallisen huomautuksen edellä 
mainittuihin asioihin liittyen. Kreikan viranomaisten on vastattava kahden kuukauden 
kuluessa uuden virallisen huomautuksen vastaanottamisesta."

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 3. helmikuuta 2004

"Vetoomuksen esittäjälle ensimmäisessä vastauksessa annettuihin tietoihin viitaten seuraavaa 
kehitystä on tapahtunut:

Komission yksiköt saivat 30. syyskuuta 2003 Kreikan viranomaisilta vastauksen komission 
lähettämään uuteen viralliseen huomautukseen.

Vastauksen oikeudellisia perusteita tutkitaan parhaillaan.

Komission yksiköt lähettivät 4. marraskuuta 2003 kirjeen, jossa ne pyysivät Kreikan 
viranomaisilta lisätietoja.

Kreikan viranomaiset vastasivat kirjeeseen 10. joulukuuta 2003. Vastausta tutkitaan 
parhaillaan."

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. toukokuuta 2004

"Vetoomuksen esittäjälle aiemmissa vastauksissa annettuihin tietoihin viitaten seuraavaa 
kehitystä on tapahtunut:

Komissio pyysi virallisesti 1. huhtikuuta 2004 Kreikkaa kumoamaan kiellon, joka koskee 
sähköisten, sähkömekaanisten ja elektronisten pelien, siis myös tietokonepelien asentamista ja 
käyttämistä kaikissa julkisissa ja yksityisissä paikoissa, mukaan lukien verkkoyhteyksiä 
tarjoavissa paikoissa (Internet-kahviloissa). Komissio katsoo, että kyseessä oleva laki (annettu 
29. heinäkuuta 2002) on EY-sopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta, palvelujen 
tarjoamisen vapautta ja sijoittautumisvapautta koskevien määräysten vastainen.

Ensinnäkin kieltämällä itse pelit Kreikan laki on estänyt muissa jäsenvaltioissa laillisesti 
tuotettujen tai markkinoitujen pelien tuonnin Kreikkaan ja niiden markkinoinnin, mikä on 
vastoin EY-sopimuksen 28 artiklan mukaista tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta.

Toiseksi elektronisiin peleihin liittyvien palveluiden kiellolla estetään muissa jäsenvaltioissa 
tällaisia palveluita laillisesti tarjoavia yrityksiä tarjoamasta niitä Kreikassa. Nämä oikeudet on 
kuitenkin taattu EY-sopimuksen 49 artiklan palvelujen tarjoamisen vapautta sekä 43 artiklan 
sijoittautumisvapautta (toisin sanoen vapautta harjoittaa pysyvää toimintaa toisessa 
jäsenvaltiossa) koskevilla periaatteilla.

Koska tällä lailla säännellään elektronisia ja mekaanisia laitteita ja se koskee 
Internetpalveluiden tarjoajia, siitä olisi direktiivin 98/34/EY mukaisesti pitänyt ilmoittaa 
komissiolle etukäteen, sillä direktiivin mukaan kansallisista sääntelytoimista, joilla asetetaan 
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teknisiä määräyksiä sähköisesti myytäville tavaroille ja palveluille, pitää ilmoittaa etukäteen. 
Tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoaminen on jo määritelmän mukaan usein rajat ylittävää, 
joten etukäteen tehtävän ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, etteivät yhdessä 
jäsenvaltiossa laaditut säännöt aiheuta vahinkoa toisten jäsenvaltioiden kansalaisten tai 
yritysten eduille.

Komission pyyntö esitettiin "lausuntona perusteluineen", joka on EY-sopimuksen 226 artiklan 
mukaisen rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Kreikan viranomaisten on vastattava kahden 
kuukauden kuluessa."

6. Komission täydentävä vastaus, saatu 17. maaliskuuta 2005

"Vetoomuksen esittäjälle aiemmissa vastauksissa annettuihin tietoihin viitaten seuraavaa 
kehitystä on tapahtunut:

Komissio päätti 13. lokakuuta 2004 viedä Kreikan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen 
sähköisten, sähkömekaanisten ja elektronisten pelien, siis myös tietokonepelien, asentamista 
ja käyttämistä kaikissa julkisissa ja yksityisissä paikoissa, mukaan lukien verkkoyhteyksiä 
tarjoavissa paikoissa (Internet-kahviloissa), koskevan kiellon vuoksi. Komissio katsoo 
kyseisen Kreikan lain (voimaantulopäivä 29. heinäkuuta 2002) olevan yhteensopimaton EY:n 
perustamissopimuksen tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta sekä 
sijoittautumisvapautta koskevien määräysten kanssa. Lisäksi se, ettei laista ilmoitettu 
ehdotusvaiheessa, rikkoo direktiiviä 98/34/EY, jossa säädetään kansallisia säännöstöjä 
verkkotuotteita ja -palveluja koskevista teknisistä säännöistä koskevien tietojen 
toimittamisesta ennakkoon. Huolimatta lupauksestaan muuttaa lainsäädäntöään vastauksena 
komission huhtikuussa 2004 lähettämään perusteltuun lausuntoon Kreikka ei ole vielä 
toteuttanut mitään muutoksia.

Komissio katsoo Kreikan lainsäädännön olevan suhteetonta, sillä sitä ei sovelleta ainoastaan 
laitteisiin (raha-automaatteihin) ja uhkapeleihin, jotka saattavat aiheuttaa sosiaalisia ongelmia, 
vaan myös täysin erityyppisiin peleihin, jotka eivät itsessään ole erityisen huolestuttavia 
yleisen järjestyksen tai kuluttajansuojan kannalta.

Kreikan lain katsotaan rikkovan EY-sopimuksen ja yhteisön lainsäädännön säännöksiä, kuten 
aiemmissa vastauksissa vetoomukseen todettiin (katso 5 kohta)."

7. Komission täydentävä vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007

Vetoomus, kuten myös vetoomus 1374/2002, koskee Kreikan lakia nro 3037/2002. Laki 
kieltää myös kaikki rahapeliautomaatit muilla julkisilla ja yksityisillä paikoilla kuin 
kasinoissa.

Kuten ilmoitimme suullisesti vetoomusvaliokunnalle 3. lokakuuta 2006, tässä vetoomuksessa 
käsitellyistä tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvistä kysymyksistä on olemassa 
rekisteröity asia (2004/4850). Asia koskee pientä voittoa tuottavien rahapeliautomaattien 
asentamisen ja käytön kieltämistä muilla julkisilla ja yksityisillä paikoilla kuin kasinoissa. 
Komissio lähetti 10. huhtikuuta 2006 Kreikan viranomaisille virallisen huomautuksen siitä, 
että nämä rajoitukset saattavat rikkoa EY-sopimuksen 28 artiklaa. Kreikan viranomaiset 
vastasivat 29. kesäkuuta 2006 todeten, että kaikkia rahapeliautomaatteja käsitellään samalla 
tavalla riippumatta siitä, tuottavatko ne pientä vai suurta voittoa. Viranomaiset toteavat, että 
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kaikkia rahapeliautomaatteja saa asentaa ja käyttää ainoastaan kasinoissa, jotta voidaan torjua 
Kreikassa ilmenneitä valtavia sosiaalisia ongelmia. Ne huomauttavat, ettei laki kiellä 
tällaisten laitteiden maahantuontia ja levittämistä vaan niiden asentamisen ja käytön muilla 
julkisilla ja yksityisillä paikoilla kuin kasinoissa.

Tällä välin tuomioistuin on antanut tuomionsa asiassa C-65/05 (26. lokakuuta 2006) todeten, 
että lain 3037/2002 2 §:n 2 momentin ja 3 §:n mukainen kaikkien sähköisten, elektronisten ja 
sähkömekaanisten pelien, mukaan lukien kaikkien tietokonepelien (tuomioistuin ei 
tarkastellut rahapeliautomaatteja tässä asiassa), asentamisen ja käytön kieltäminen kaikilla 
muilla julkisilla tai yksityisillä paikoilla kuin kasinoissa saman lain 4 ja 5 §:ssä säädettyjen 
rangaistusseuraamusten ja hallinnollisten seuraamusten uhalla rikkoo EY 28, EY 43 ja EY 
49 artiklaa ja direktiivin 98/34/EY 8 artiklaa. Komissio päättää tuomioistuimen tuomion sekä 
vetoomuksen esittäjän ja jäsenvaltion kanssa käymänsä kirjeenvaihdon perusteella toimista, 
joihin se ryhtyy komission seuraavan rikkomisia koskevan raportin yhteydessä.


