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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 1087/2002, ingediend door Panagiotis Hatzis (Griekse nationaliteit), 
namens de Federatie der Griekse Verenigingen voor elektronisch spelmateriaal, over het 
verbod om elektronisch spelmateriaal op Internet te gebruiken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzet zich tegen de onlangs in Griekenland aangenomen wet die het gebruik van 
elektronische spelletjes op Internet verbiedt in openbare ruimtes. De indiener signaleert dat dit 
verbod het beginsel van het vrije verkeer van goederen schendt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 mei 2003. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 175, lid 3 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 oktober 2003

"Naar aanleiding van de in punt 5 van het verzoekschrift aangevoerde incompatibiliteit van de 
Griekse Wet 3037/2002 met de Europese wetgeving heeft de Commissie deze kwestie 
nauwgezet gevolgd en heeft zij de volgende acties ondernomen:

Op 7 juni 2002, voordat de voornoemde wet van kracht werd, hebben de diensten van de 
Commissie de Griekse autoriteiten schriftelijk om informatie verzocht over de Griekse 
wetgeving inzake de handel in en het gebruik van spelapparaten in andere plaatsen dan 
casino's en over de destijds voorgestelde amendementen.

Naar aanleiding van de uitvaardiging van Wet 3037/2002 en na verschillende klachten 
ontvangen te hebben heeft de Commissie op 18 oktober 2002 een schriftelijke aanmaning aan 
de Griekse autoriteiten toegezonden waarin zij erop wijst dat de Griekse wet maatregelen 
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invoert die een gelijke werking kunnen hebben als kwantitatieve beperkingen met betrekking 
tot de invoer van spelletjes en daarmee verband houdende goederen uit andere lidstaten en dat 
die maatregelen ongerechtvaardigd en onevenredig lijken.

Naar aanleiding van het antwoord van de Griekse autoriteiten van 17 december 2002 stelden 
de diensten van de Commissie deze kwestie in de "pakketvergadering" met de Griekse 
autoriteiten op 24 januari 2003 eveneens aan de orde.

Rekening houdend met het feit dat sommige bepalingen van de Griekse wet bovendien in 
strijd zouden kunnen zijn met de vrijheid van dienstverlening, de vrijheid van vestiging, 
alsmede met Richtlijn 98/34 inzake de verplichting van de lidstaten om mededeling te doen 
van maatregelen tot invoering van technische normen, heeft de Commissie op 11 juli 2003 
een aanvullende schriftelijke aanmaning aan de Griekse autoriteiten toegezonden waarin de 
voornoemde kwesties nogmaals aan de orde gesteld werden. De Griekse autoriteiten dienen 
binnen twee maanden na ontvangst van de aanvullende schriftelijke aanmaning hierop te 
antwoorden."

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2004

”In aanvulling op de informatie die in het eerste antwoord op het verzoekschrift is verstrekt, 
kunnen de volgende ontwikkelingen worden aangestipt:

Op 30 september 2003 hebben de Commissiediensten het antwoord ontvangen van de Griekse 
overheid op de aanvullende schriftelijke aanmaning vanwege de Commissie.

De juridische argumenten die in dit antwoord worden aangevoerd, zijn momenteel in 
behandeling.

Op 4 november 2003 hebben de Commissiediensten een brief naar de Griekse overheid 
gestuurd met het verzoek om bijkomende inlichtingen.

Op 10 december 2003 hebben de Griekse autoriteiten op deze brief geantwoord en hun 
antwoord wordt momenteel behandeld."

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 mei 2004

"Na de inlichtingen die naar aanleiding van de vorige antwoorden op het verzoekschrift zijn 
ontvangen, zijn er de volgende ontwikkelingen geweest:

Op 1 april 2004 heeft de Commissie Griekenland officieel verzocht het verbod op de 
installatie en het gebruik van elektronische spelletjes, waaronder computerspelletjes, in alle 
openbare en particuliere ruimtes - met inbegrip van de ruimtes die Internetdiensten aanbieden 
(cyber-cafés), op te heffen. De Commissie is van mening dat de desbetreffende wet (van 
19 juli 2002) onverenigbaar is met de bepalingen van het EG-Verdrag inzake het vrij verkeer 
van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging.

Ten eerste is door het verbod op de spelletjes zelf door de Griekse wet voorkomen dat 
spelletjes, die in andere lidstaten rechtmatig worden geproduceerd of verkocht, in Griekenland 
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ingevoerd en op de markt gebracht worden. Dit is een overtreding van het beginsel van het 
vrije verkeer van goederen conform artikel 28 van het EG-Verdrag.

Ten tweede worden door het verbod van diensten in verband met elektronische spelletjes 
ondernemingen, die dit soort diensten rechtmatig in andere lidstaten aanbieden, door het 
verbod op het aanbieden van deze diensten in Griekenland gehinderd. Toch is hun recht op 
het aanbieden van deze diensten in het kader van de beginselen van de vrijheid van diensten 
conform artikel 49 van het EG-Verdrag en van de vrijheid van vestiging (d.w.z. de instelling 
van een permanente vestiging in een andere lidstaat) conform artikel 43 van het EG-Verdrag 
gewaarborgd. 

Tenslotte zou de Commissie op grond van het feit dat in de Griekse wet regelingen voor 
elektronische en mechanische apparatuur vastgelegd is en de activiteiten van de Internet 
service providers geregeld worden, tevoren over de wet geïnformeerd moeten worden, en 
weliswaar conform richtlijn 98/34/EG, waarin de verplichting tot het melden van nationale 
regelingen vooraf is opgenomen, waarin technische voorschriften voor on-line aangeboden 
goederen en diensten zijn vastgelegd. Omdat dienstverlening in het kader van de
informatiegezelschappen per definitie vaak over de grenzen worden geleverd, dient deze 
melding vooraf ertoe te dienen en te waarborgen dat in de ene lidstaat vastgestelde regelingen 
niet schadelijk zijn voor de belangen van ondernemingen en burgers in andere lidstaten.

Het verzoek van de Commissie had de vorm van een "met redenen omkleed advies", het 
tweede stadium van een inbreukprocedure overeenkomstig artikel 226 van het EG-Verdrag. 
De Griekse autoriteiten zijn verplicht binnen twee maanden antwoord te geven."

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 maart 2005

”Na de informatie die in de vorige antwoorden op het verzoekschrift is verschaft, is er de 
volgende ontwikkeling geweest:

Op 13 oktober 2004 besloot de Commissie Griekenland voor het Europees Hof van Justitie te 
dagen in verband met het verbod op de installatie en het gebruik van elektronische spelletjes, 
waaronder computerspelletjes, in alle openbare en particuliere ruimtes - met inbegrip van de 
ruimtes die Internetdiensten aanbieden (cyber-cafés). De Commissie is van mening dat de 
desbetreffende Griekse wet (van 19 juli 2002) onverenigbaar is met de bepalingen van het 
EG-Verdrag inzake het vrij verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging. 
Het feit dat de wet niet is gemeld toen deze zich nog in het ontwerpstadium bevond, is ook 
een inbreuk op richtlijn 98/34/EG, waarin de verplichting tot het melden van nationale 
regelingen vooraf is opgenomen, waarin technische voorschriften voor on-line aangeboden 
goederen en diensten zijn vastgelegd. Hoewel Griekenland in reactie op het met redenen 
omklede advies van de Commissie van april 2004 had toegezegd haar wetgeving te wijzigen, 
heeft zij dit tot nu toe niet gedaan.

De Commissie is van mening dat de desbetreffende wet onevenredig is, aangezien hij niet 
alleen van toepassing is op apparatuur (spelletjesautomaten) en kansspelen, die aanleiding 
kunnen geven tot sociale problemen, maar ook op spelletjes van een heel andere aard die op 
zich geen bron van zorg zijn in verband met de openbare orde of de bescherming van de 
consument.
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De Griekse wet is volgens de Commissie onverenigbaar met de bepalingen van het 
EG-Verdrag en de Europese wetgeving, zoals reeds aangegeven in de eerdere antwoorden aan 
indiener (zie punt 5)."

7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

"Dit verzoekschrift heeft betrekking op dezelfde Griekse wet als verzoekschrift 1374/2002, 
namelijk Wet 3037/2002. Deze wet verbiedt ook alle gokapparaten in openbare en particuliere 
ruimten met uitzondering van casino's.

Zoals wij de Commissie verzoekschriften op 3 oktober 2006 mondeling hebben medegedeeld, 
bestaat er een geregistreerde zaak (2004/4850) over de kwesties die dit verzoekschrift aan de 
orde stelt in verband met het vrije verkeer van goederen. Meer specifiek heeft deze zaak 
betrekking op het verbod op de installatie en exploitatie van speelapparaten met kleine 
winsten in particuliere en openbare ruimten met uitzondering van casino's. De Commissie
heeft op 10 april 2006 een officiële schriftelijke kennisgeving naar de Griekse autoriteiten 
doen uitgaan, waarin zij erop wijst dat deze beperkingen mogelijk in strijd zijn met artikel 28 
van het EG-Verdrag. In het antwoord van de Griekse autoriteiten van 29 juni 2006 werd 
gesteld dat alle gokspelen gelijk behandeld worden ongeacht de vraag of er kleine winsten 
mee gemoeid zijn. Zij voeren aan dat alle soorten gokapparaten uitsluitend mogen worden 
geplaatst en geëxploiteerd in casino's teneinde de enorme sociale problemen die in 
Griekenland zijn opgetreden het hoofd te bieden. Zij wijzen erop dat de wet geen verbod 
inhoudt op de invoer en distributie van dergelijke types apparaten, maar op de installatie en
exploitatie ervan in openbare of particuliere ruimten met uitzondering van casino's. 

In de tussentijd heeft het Hof van Justitie op 26 oktober 2006 uitspraak gedaan in zaak C-
65/05, waarin het verklaart dat het verbod (krachtens artikel 2, lid 1 en artikel 3 van Wet
3037/2002 en gebonden aan de strafrechtelijke en administratieve sancties vastgelegd in de 
artikelen 4 en 5 van dezelfde wet) met betrekking tot de installatie en exploitatie van alle
elektrische, elektromechanische en elektronische spelen, inclusief alle computerspelen (het 
Hof had gokapparaten in deze zaak niet in aanmerking genomen), in alle openbare of
particuliere ruimten met uitzondering van casino's, een schending inhoudt van de artikelen 28, 
43 en 49 van het EG-Verdrag en van artikel 8 van Richtlijn 98/34/EG. In het licht van de 
uitspraak van het Hof van Justitie en de correspondentie met indiener en de lidstaat, zal de 
Commissie besluiten welke stappen genomen moeten worden tijdens de voorbereiding van het 
volgende inbreukverslag van de Commissie.”


