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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja nr 1087/2002 złożona przez Panagiotisa Hatzisa (Grecja), w imieniu greckiego 
Stowarzyszenia Gier Elektronicznych, w sprawie ustawy zakazującej gier 
komputerowych w Internecie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się przyjętej ostatnio w Grecji ustawie zakazującej 
internetowych gier komputerowych w miejscach publicznych, argumentując, że stanowi to 
naruszenie zasady swobodnego przepływu towarów.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 15 maja 2003 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji na mocy art. 192 ust. 4.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 października 2003 r.

W związku z rzekomą niezgodnością greckiej ustawy nr 3037/2002 z prawem 
wspólnotowym, podniesioną w pkt. 5 petycji, Komisja dokładnie rozpatrzyła sprawę i podjęła 
następujące działania:

W dniu 7 czerwca 2002 r., zanim wyżej wspomniana ustawa została uchwalona, służby 
Komisji zwróciły się listownie do władz greckich o informacje na temat obowiązujących w 
Grecji przepisów dotyczących sprzedaży i użytkowania automatów do gier w miejscach 
innych niż kasyna, oraz na temat proponowanych wówczas poprawek.

W następstwie uchwalenia ustawy nr 3037/2002 i wpłynięcia kilku skarg, w dniu 18 
października 2002 r. Komisja wystosowała do władz greckich wezwanie do usunięcia 
uchybienia, w którym zwraca uwagę na fakt, że grecka ustawa przewiduje środki mogące 
mieć wpływ na ilościowe ograniczenia w imporcie gier i towarów pokrewnych z innych 
państw członkowskich, oraz że działania te wydają się niewspółmierne i niczym 
nieusprawiedliwione.
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Po otrzymaniu odpowiedzi władz greckich władz w dniu 17 grudnia 2002 r. służby Komisji 
poruszyły tę kwestię także podczas „spotkania pakietowego” z władzami greckimi w Atenach 
w dniu 24 stycznia 2003 r.

Mając na uwadze, że niektóre z przepisów greckiej ustawy mogą być również sprzeczne 
z zasadą swobody świadczenia usług, zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw, jak i 
dyrektywą 98/34 ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych, w dniu 11 lipca 2003 r. Komisja skierowała do władz greckich dodatkowe 
wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym poruszono wyżej wymienione kwestie. Władze 
greckie są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na dodatkowe wezwanie do usunięcia 
uchybienia w przeciągu dwóch miesięcy od jego otrzymania.

4. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lutego 2004 r.

W związku z informacjami, jakie napłynęły w pierwszej odpowiedzi na petycję, podjęte 
zostały następujące działania.

W dniu 30 września 2003 r. służby Komisji otrzymały odpowiedź władz greckich na 
skierowane przez Komisję dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia.

Zawarta w odpowiedzi argumentacja prawna jest obecnie rozpatrywana.

W dniu 4 listopada 2003 r. służby Komisji wysłały do greckich władz pismo z prośbą o 
dostarczenie dalszych informacji. 

W dniu 10 grudnia 2003 r. władze greckie przesłały swą odpowiedź, która jest obecnie 
rozpatrywana.

5. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 19 maja 2004 r.

W związku z informacjami, jakie napłynęły w wcześniejszych odpowiedziach na petycję 
podjęto następujące działania:

W dniu 1 kwietnia 2004 r. Komisja Europejska oficjalnie zwróciła się do Grecji o zniesienie 
zakazu instalowania i korzystania z elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych 
gier, w tym gier komputerowych, we wszelkich miejscach publicznych i prywatnych, w tym 
w lokalach oferujących usługi internetowe (kawiarnie internetowe). Komisja jest zdania, że 
przedmiotowa ustawa (z 29 lipca 2002 r.) jest niezgodna z postanowieniami traktatu WE 
odnośnie do swobodnego przepływu towarów oraz swobody świadczenia usług i 
przedsiębiorczości.

Po pierwsze, poprzez zakazanie samych gier, grecka ustawa uniemożliwiła, by legalnie 
produkowane lub sprzedawane w innych państwach członkowskich gry mogły być 
importowane i sprzedawane w Grecji, co stoi w sprzeczności z zasadą swobodnego przepływu 
towarów ustanowioną w art. 28 traktatu WE.  
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Po drugie, zakazując usług związanych z grami elektronicznymi, uniemożliwiono firmom 
oferującym tego typu usługi w innych państwach członkowskich, by legalnie świadczyły takie 
same usługi w Grecji, do czego mają prawo zgodnie z zasadami swobody świadczenia usług, 
przewidywanej w art. 49 traktatu WE, oraz z zasadami swobody przedsiębiorczości (innymi 
słowy prawo do stałej obecności w innym państwie członkowskim), zagwarantowanej w art. 
43 traktatu WE. 

Wreszcie, mając na uwadze, że ustawa określa przepisy dotyczące urządzeń elektronicznych i 
mechanicznych oraz reguluje działalność dostawców usług internetowych, informacje o 
ustawie greckiej powinny były zostać przekazane do Komisji wcześniej, zgodnie z dyrektywą 
98/34/WE, która ustanawia procedurę udzielania informacji w zakresie przepisów 
technicznych dla towarów i usług on-line. Mając na uwadze, że usługi informacyjne dla 
społeczeństwa z natury rzeczy mają często charakter transgraniczny, uprzednie 
zawiadomienie ma na celu pomoc w zapewnieniu, iż przepisy ustanowione w jednym z 
państw członkowskich nie szkodzą interesom przedsiębiorstw i obywateli w innych 
państwach członkowskich.

Prośba Komisji przyjęła formę „uzasadnionej opinii”, stanowiącej drugi etap postępowania w 
sprawie naruszenia, zgodnie z art. 226 traktatu WE. Władze greckie są zobowiązane do 
udzielenia odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy. 

6. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 17 marca 2005 r.

W związku z informacjami, jakie napłynęły we wcześniejszych odpowiedziach na petycję, 
podjęte zostały następujące działania. 

W dniu 13 października 2004 r. Komisja postanowiła przekazać Europejskiemu Trybunałowi 
Sprawiedliwości sprawę Grecji w związku z nałożonym przez nią zakazem instalowania i 
korzystania z elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych gier, w tym gier 
komputerowych, we wszystkich miejscach publicznych i prywatnych, w tym w punktach 
świadczących usługi internetowe (kawiarnie internetowe). Komisja uważa, że omawiany akt 
prawny Grecji (z dnia 29 lipca 2002 r.) jest niezgodny z postanowieniami traktatu WE w 
sprawie swobodnego przepływu dóbr i usług oraz swobody przedsiębiorczości. Fakt, że 
organy UE nie zostały poinformowane o zamiarze wprowadzenia tego aktu na etapie jego 
przygotowywania także narusza postanowienia dyrektywy 98/34/WE, która ustanawia 
procedurę udzielania informacji w zakresie przepisów technicznych dla towarów i usług  
on-line. Pomimo podjętego zobowiązania do zmiany aktu w odpowiedzi na uzasadnioną 
opinię Komisji przesłaną w kwietniu 2004 r. Grecja jak dotąd nie wprowadziła żadnych 
zmian.

Zdaniem Komisji greckie ustawodawstwo jest nieproporcjonalne, ponieważ odnosi się nie 
tylko do sprzętów (automaty do gry) i gier hazardowych, które mogą być przyczyną zaburzeń 
natury społecznej, ale także do gier o zupełnie odmiennym charakterze, które nie są same w 
sobie źródłem szczególnych zagrożeń dla porządku publicznego czy też ochrony konsumenta.

Prawo greckie uznane zostało za niezgodne z postanowieniami traktatu WE i prawa 
europejskiego, jak już zauważono we wcześniejszych odpowiedziach na petycję (patrz punkt 
5).
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7. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

Rozpatrywana petycja, podobnie jak petycja nr 1374/2002, dotyczy tej samej ustawy greckiej, 
mianowicie ustawy nr 3037/2002. Ustawa ta zabrania również instalowania i korzystania z 
automatów do gier hazardowych w miejscach publicznych i prywatnych innych niż kasyna.

Jak już informowaliśmy ustnie Komisję Petycji w dniu 3 października 2006 r. sprawa 
dotycząca kwestii poruszanych w tej petycji związanych ze swobodnym przepływem 
towarów została już zarejestrowana pod numerem 2004/4850. Ściślej rzecz ujmując, sprawa 
ta dotyczy zakazu instalowania i korzystania z automatów do gier hazardowych 
umożliwiających czerpanie niewielkiego zysku w miejscach prywatnych i publicznych z 
wyjątkiem kasyn. W dniu 10 kwietnia 2006 r. Komisja skierowała do władz greckich 
wezwanie do usunięcia uchybienia twierdząc, że ograniczenia tego rodzaju mogą naruszać art. 
28 WE. Władze greckie w odpowiedzi z dnia 29 czerwca 2006 r. stwierdziły, że wszystkie 
gry hazardowe podlegają tym samym zasadom niezależnie od wysokości zysku, jaki można z 
nich czerpać. Władze utrzymują, iż zezwala się na instalowanie i korzystanie z automatów do 
gier hazardowych wyłącznie w kasynach po to, by zaradzić ogromnym problemom 
społecznym, które pojawiły się w Grecji. Zaznaczają one, iż ustawa nie zabrania importu i 
obrotu automatami tego typu, lecz ich instalacji i korzystania z nich w publicznych i 
prywatnych miejscach z wyjątkiem kasyn. 

W międzyczasie, w dniu 26 października 2006 r., Trybunał Sprawiedliwości wydał 
orzeczenie w sprawie C-65/05, uznając, że zakaz zawarty w art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy nr 
3037/2002, podlegający karom wynikającym z prawa karnego i administracyjnego 
przewidzianym w art. 4 i 5 tej samej ustawy, który dotyczy instalacji i korzystania z 
wszystkich gier elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych, w tym wszystkich 
gier komputerowych (Trybunał nie wziął w tym wypadku pod uwagę automatów do gier 
hazardowych), we wszystkich miejscach publicznych i prywatnych z wyjątkiem kasyn, 
stanowi naruszenie art. 28, 43 i 49 TWE i art. 8 dyrektywy 98/34/WE. W świetle orzeczenia 
Trybunału oraz korespondencji ze składającym petycję i zainteresowanym państwem 
członkowskim, Komisja zadecyduje o działaniach, jakie należy podjąć w trakcie sporządzania 
kolejnego protokołu ze stwierdzenia naruszenia. 


