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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 1087/2002, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Panagiotis Hatzis
Grieķijas Elektronisko spēļu federācijas vārdā, par tiesību aktu, ar kuru aizliedz 
datorspēles internetā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret nesen Grieķijā pieņemto tiesību aktu, ar ko sabiedriskās
vietās aizliedz datorspēles internetā. Viņš apgalvo, ka šādi tiek pārkāpts preču brīvas aprites 
princips.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2003. gada 15. maijā. Komisija tika lūgta sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 175. panta 3. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2003. gada 7. oktobrī

Ņemot vērā Grieķijas likuma 3037/2002 iespējamo nesavienojamību ar Eiropas tiesību 
aktiem, uz ko ir norādīts lūgumraksta 5. punktā, Komisija uzmanīgi seko līdzi šim 
jautājumam un ir veikusi šādus pasākumus.

Komisijas dienesti 2002. gada 7. jūnijā pirms iepriekšminētā likuma pieņemšanas vēstulē 
Grieķijas iestādēm lūdza informāciju par Grieķijas tiesību aktiem, kas reglamentē spēļu 
automātu tirdzniecību un izmantošanu ārpus kazino, kā arī par toreiz ierosinātajiem 
grozījumiem.

Pēc likuma 3037/2002 pieņemšanas un pēc vairāku sūdzību saņemšanas Komisija 2002. gada 
18. oktobrī nosūtīja brīdinājuma vēstuli Grieķijas iestādēm, tajā norādot, ka Grieķijas likums 
ievieš pasākumus, kuru sekas var būt līdzvērtīgas kvantitatīvam ierobežojumam attiecībā uz 
spēļu un tamlīdzīgu preču ievedumu no citam dalībvalstīm, un ka šie pasākumi šķiet 
nepamatoti un nesamērīgi.
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Pēc Grieķijas iestāžu atbildes 2002. gada 17. decembrī Komisijas dienesti ierosināja šo 
jautājumu skatīt arī 2003. gada 24. janvāra īpašajā sanāksmē ar Grieķijas iestādēm Atēnās.

Ņemot vērā to, ka dažas Grieķijas likuma normas var būt pretrunā pakalpojumu brīvai apritei, 
brīvībai veikt uzņēmējdarbību, kā arī Direktīvai 98/34, kas dalībvalstīm paredz pienākumu 
ziņot par pasākumiem, ar kuriem ievieš tehniskos noteikumus, Komisija 2003. gada 11. jūlijā 
nosūtīja vēl vienu brīdinājuma vēstuli Grieķijas iestādēm sakarā ar iepriekšminētajiem 
jautājumiem. Grieķijas iestādēm jāsniedz atbilde divu mēnešu laikā pēc papildu brīdinājuma 
vēstules saņemšanas.

4. Nākamā Komisijas atbilde, kas saņemta 2004. gada 3. februārī

Pēc informācijas sniegšanas pirmajā atbildē uz lūgumrakstu, tam sekoja šādi notikumi.

Komisijas dienesti 2003. gada 30. septembrī saņēma Grieķijas iestāžu atbildi uz papildu 
brīdinājuma vēstuli, ko bija nosūtījusi Komisija.

Pašlaik tiek pārbaudīti šajā atbildē norādītie juridiskie argumenti.

Komisijas dienesti 2003. gada 4. novembrī nosūtīja vēstuli ar lūgumu Grieķijas iestādēm 
sniegt papildu informāciju.

Grieķijas iestādes 2003. gada 10. decembrī atbildēja uz šo vēstuli, un šī atbilde pašlaik tiek 
analizēta.

5. Nākamā Komisijas atbilde, kas saņemta 2004. gada 19. maijā

Pēc informācijas sniegšanas iepriekšējās atbildēs uz lūgumrakstu, tam sekoja šādi notikumi.

Eiropas Komisija 2004. gada 1. aprīlī oficiāli lūdza Grieķiju atcelt aizliegumu uzstādīt un 
darbināt elektriskās, elektromehāniskās un elektroniskās spēļu iekārtas, tostarp datorspēļu 
iekārtas, jebkādās sabiedriskās vai privātās telpās – ieskaitot telpas internetpakalpojumu 
nodrošināšanai (internetkafejnīcas). Komisija uzskata, ka minētais likums (pieņemts 
2002. gada 29. jūlijā) ir nesaderīgs ar EK līguma noteikumiem, kas skar preču un 
pakalpojumu brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību.

Pirmkārt, aizliedzot spēles kā tādas, Grieķijas likums aizkavē citās dalībvalstīs likumīgi ražotu 
vai tirgotu spēļu ievešanu un pārdošanu Grieķijā, šādi pārkāpjot preču brīvas aprites principu, 
kas noteikts EK līgumā 28. pantā. 

Otrkārt, aizliedzot pakalpojumu sniegšanu saistībā ar elektroniskajām spēlēm, šis aizliegums 
neļauj uzņēmumiem, kas likumīgi sniedz šādus pakalpojumus citās dalībvalstīs, sniegt tos 
pašus pakalpojumus Grieķijā. Taču šīs tiesības garantē pakalpojumu brīvas aprites principi, 
kas izklāstīti EK līguma 49. pantā, un brīvība veikt uzņēmējdarbību (citiem vārdiem, brīvība 
nodibināt pastāvīgu uzņēmumu citā dalībvalstī), ko nodrošina EK līguma 43. pants.  

Visbeidzot, tā ka šis Grieķijas likums nosaka noteikumus elektronisko un mehānisko ierīču 
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izmantošanai un reglamentē internetpakalpojumu sniedzēju darbību, par tā izstrādi vajadzēja 
jau iepriekš paziņot Komisijai saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK, kurā paredzēts, ka dalībvalstis 
informē par tiesību aktu projektiem, kuros nosaka tehniskos noteikumus tiešsaistes preču un 
pakalpojumu jomā. Tā kā informācijas sabiedrības pakalpojumus pēc definīcijas bieži vien 
sniedz pāri robežām, šādai iepriekšējai izziņošanai ir jānodrošina, ka vienā dalībvalstī 
izstrādāti noteikumi nekaitēs uzņēmumu un pilsoņu interesēm citās dalībvalstīs.

Komisijas pieprasījums tika sagatavots kā "argumentēts atzinums", kas ir pārkāpumu 
izmeklēšanas procedūras otrais posms saskaņā ar EK līguma 226. pantu. Grieķijas iestādēm 
jāsniedz atbilde divu mēnešu laikā.

6. Nākamā Komisijas atbilde, kas saņemta 2005. gada 17. martā

Pēc informācijas sniegšanas iepriekšējās atbildēs uz lūgumrakstu, tam sekoja šādi notikumi.

Eiropas Komisija 2004. gada 13. oktobrī pieņēma lēmumu iesūdzēt Grieķiju Eiropas Kopienu 
Tiesā sakarā ar aizliegumu uzstādīt un darbināt elektriskās, elektromehāniskās un 
elektroniskās spēļu iekārtas, tostarp datorspēļu iekārtas, jebkādās sabiedriskās vai privātās 
telpās – ieskaitot telpas internetpakalpojumu nodrošināšanai (internetkafejnīcas). Komisija 
uzskata, ka minētais Grieķijas likums (pieņemts 2002. gada 29. jūlijā) ir nesaderīgs ar EK 
līguma noteikumiem par preču un pakalpojumu brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību. 
Tas, ka par šo likumu netika paziņots likumprojekta stadijā, arī ir Direktīvas 98/34/EK 
pārkāpums, jo tā paredz, ka dalībvalstis informē par tiesību aktu projektiem, kuros nosaka 
tehniskos noteikumus tiešsaistes preču un pakalpojumu jomā. Pretēji solījumam grozīt šo 
tiesību aktu pēc Komisijas 2004. gada aprīlī izsūtītā "argumentētā atzinuma" saņemšanas, 
Grieķija vēl nav izdarījusi nekādas izmaiņas.

Komisija uzskata, ka Grieķijas likums ir nesamērīgs, jo tas skar ne tikai iekārtas (spēļu 
automātus) un azartspēles, kas var radīt bažas sabiedrībā, bet arī pavisam citas spēles, kuras 
pašas par sevi nevar būt neapmierinātības avots sabiedriskās kārtības vai patērētāju tiesību 
aizsardzības kontekstā.

Grieķijas likums ir uzskatāms par nesaderīgu ar EK līguma un ES tiesību aktu normām, kā tas 
norādīts iepriekšējās atbildēs uz šo lūgumrakstu (skatīt 5. punktu).

7. Nākamā Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 28. februārī

Šis lūgumraksts tāpat kā lūgumraksts 1374/2002 attiecas uz to pašu Grieķijas likumu, proti, 
likumu 3037/2002. Ar minēto likumu ir aizliegts izmantot jebkādus azartspēļu automātus 
sabiedriskās un privātās telpās, izņemot kazino.

Mēs jau mutiski informējām Lūgumrakstu komiteju 2006. gada 3. oktobrī par to, ka sakarā ar 
jautājumiem, kurus skar šis lūgumraksts, ciktāl tie attiecas uz preču brīvu apriti, jau ir 
reģistrēta viena lieta (2004/4850). Konkrētāk, šī lieta ir saistīta ar aizliegumu uzstādīt un 
darbināt mazpeļnas azartspēļu automātus privātās un sabiedriskās telpās, izņemot kazino. 
Komisija 2006. gada 10. aprīlī nosūtīja brīdinājuma vēstuli Grieķijas iestādēm, norādot, ka 
minētie ierobežojumi var būt pretrunā EK līguma 28. pantam. Grieķijas iestādes sagatavoja 
atbildi 2006. gada 29. jūnijā, paskaidrojot, ka vienādas normas attiecas uz visām azartspēlēm 
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neatkarīgi no tā, vai tās ir mazpeļņas spēles vai ne. Tās apgalvo, ka jebkādus azartspēļu 
automātus drīkst uzstādīt un darbināt tikai kazino, lai tiktu galā ar samilzušajām sociālajām 
problēmām Grieķijā. Tiek uzsvērts, ka likums neaizliedz ievest un laist apgrozībā šāda veida 
spēļu automātus, bet aizliedz tos uzstādīt un darbināt sabiedriskās un privātās telpās, izņemot 
kazino. 

Tikmēr Eiropas Kopienu Tiesa 2006. gada 26. oktobrī pieņēma nolēmumu lietā C-65/05, 
paziņojot, ka Likuma Nr. 3037/2002 2. panta 1. punktā un 3. pantā ietvertais aizliegums 
uzstādīt un darbināt jebkādas elektriskās, elektromehāniskās un elektroniskās spēļu iekārtas, 
tostarp datorspēļu iekārtas (tiesa šajā lietā neizskatīja azartspēļu iekārtas) visās sabiedriskās 
un privātas telpās, izņemot kazino, kura neievērošana ir krimināli un administratīvi sodāma 
saskaņā ar tā paša likuma 4. un 5. pantu, ir pretrunā EK līguma 28., 43. un 49. pantam un 
Direktīvas 98/34/EK 8. pantam. Ievērojot tiesas nolēmumu un saraksti ar lūgumraksta 
iesniedzēju un dalībvalsti, Komisija, gatavojot nākamo pārkāpumu izmeklēšanas ziņojumu, 
pieņems lēmumu par šajā sakarā veicamajiem pasākumiem.
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