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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1374/2002, внесена от Petros Tselepidis, с гръцко гражданство, 
от името на Асоциацията на вносителите, производителите, търговците 
на дребно и едро на електронни и механични играчки в Северна Гърция 
– SIPBE, относно забрана на компютърни игри

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията протестират срещу закона, приет от гръцкото правителство, 
който забранява игралните автомати, изискващи проявяването на знания или умения, 
като твърдят, че този закон нарушава принципа на свободното движение на стоки, 
свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги. Те посочват, че такъв 
закон има само в Гърция и че в другите държави-членки са намерени други начини за 
разграничаване на игрите, изискващи умения и хазартните игри, които се играят на 
компютри. Вносителите на петицията се обръщат за съдействие към Европейския 
парламент с цел да се сложи край на горепосочените нарушения и законът да бъде 
съответно изменен.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 юли 2003 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Междинен отговор от Комисията, получен на 13 ноември 2003 г.

По отношение на изтъкнатата в писмото предполагаема несъвместимост на гръцкия 
Закон № 3037/2002 с европейското законодателство, Комисията следи случая отблизо и 
е предприела следните действия:

На 7 юни 2002 г., преди влизането в сила на горепосочения закон, в писмо до гръцките 
органи службите на Комисията изискаха информация относно гръцкото 
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законодателство в областта на търговията и използването на игрални автомати на 
места, различни от казина, както и относно предложените изменения.
След влизането в сила на Закон № 3037/2002 и след като е получила няколко жалби, на 
18 октомври 2002 г. Комисията изпраща официално уведомително писмо до гръцките 
органи, в което отбелязва, че гръцкият закон въвежда мерки, които може да имат 
въздействие, равностойно на това на количествени ограничения за вноса на игри и 
свързани с тях стоки от други държави-членки и че подобни мерки са неоправдани и 
диспропорционални.

След отговора на гръцките органи от 17 декември 2002 г. службите на Комисията 
повдигат въпроса и в Атина на „общото заседание“ с гръцките органи на 24 януари 
2003 г. 

Като се има предвид, че някои разпоредби от гръцкия закон могат също така да 
противоречат на свободното предоставяне на услуги, свободата на установяване, както 
и на Директива 98/34, свързана със задължението на държавите-членки да предоставят 
информация за мерки, които въвеждат технически стандарти, на 11 юли 2003 г. 
Комисията изпрати допълнително писмо за официално известие до гръцките органи, в 
което повдигна споменатите проблеми. Гръцките органи трябва да отговорят в срок до 
два месеца след получаването на допълнителното официално уведомително писмо.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 21 април 2005 г.

След предоставената в предишните отговори на петицията информация е настъпило 
следното развитие:

На 10 февруари 2005 г., след решението си от 13 октомври 2004 г., Комисията завежда 
дело срещу Гърция в Съда на Европейските общности във връзка със забраната й за 
монтиране и експлоатация на електрически, електромеханични и електронни игри, 
включително компютърни игри, на всякакви обществени и частни места – включително
помещения, в които се предлагат интернет услуги.

Комисията смята, че въпросният гръцки закон (от 29 юли 2002 г.) е несъвместим с 
разпоредбите на Договора за ЕО относно свободното движение на стоки и услуги и
свободата на установяване. Фактът, че законът не е съобщен на етап законопроект, 
също съставлява нарушение на Директива 98/34/EО, която изисква предварително 
представяне на информация относно националните стандарти, които определят 
технически правила за електронни стоки и услуги. Въпреки че поема обещанието, че 
ще измени законодателството си в отговор на мотивираното становище на Комисията, 
изпратено през април 2004 г., Гърция все още не е внесла никакви промени.

Комисията смята, че гръцкото законодателство е диспропорционално, доколкото се 
прилага не само към оборудването (слот машини) и хазартните игри, които могат да 
повдигнат проблеми от обществен характер, но също така и към игри от най-различно 
естество, които сами по себе си не са източник на особено безпокойство, що се отнася 
до обществения ред или защитата на потребителите.

Както се отбелязва в предишните отговори на петицията, гръцкият закон е несъвместим 
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с разпоредбите на Договора за ЕО и европейското законодателство по следните точки:

Първо, като забранява самите игри, гръцкият закон възпрепятства законно произведени 
или търгувани игри в други държави-членки да бъдат внасяни и търгувани в Гърция, 
което нарушава принципа на свободното движение на стоки, посочен в член 28 от 
Договора за ЕО.

Второ, като забранява обслужващи дейности, свързани с електронните игри – например 
поддръжката им – забраната спира фирмите, които законно предоставят такива услуги в 
други държави-членки, да предоставят същите услуги в Гърция. Правото им да 
развиват такива дейности е гарантирано от принципа за свободно предоставяне на 
услуги, посочен в член 49 от Договора за ЕО, и съгласно свободата на установяване (с 
други думи, постоянно присъствие в друга държава-членка), гарантирана с член 43 от 
Договора за ЕО.

На последно място, доколкото гръцкият закон установява правила за електронните и 
механични устройства и урежда дейностите на  доставчиците на интернет услуги, той е 
трябвало да бъде предмет на предварително официално уведомление, отправено към 
Комисията,  съгласно Директива 98/34/EО, която изисква предварително представяне 
на информация относно националните стандарти, които определят технически правила 
за онлайн стоки и услуги.

Като се има предвид, че дружествата за информационни услуги по правило често 
предоставят услугите си и в други държави, това предварително уведомление има за 
цел да гарантира, че правилата, приети в една държава-членка, не накърняват 
интересите на фирмите и гражданите в другите държави.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 30 ноември 2005 г.

След последния допълнителен отговор по петицията не е настъпило развитие, що се 
отнася до гръцката забрана за монтиране и експлоатация на електрически, 
електромеханични и електронни игри, включително компютърни игри, на всякакви 
обществени и частни места – включително помещения, в които се предлагат интернет 
услуги . Това се дължи на факта, както се отбелязва в последния допълнителен отговор, 
че случаят е препратен от Комисията до Съда на Европейските общности на 10 
февруари 2005 г., като в момента предстои разглеждане на делото.

Комисията не е променила позицията си, тоест, че въпросният гръцки закон (Закон № 
3037 от 29 юли 2002 г.) е несъвместим с разпоредбите на Договора за ЕО относно 
свободното движение на стоки и услуги и свободата на установяване и също така че 
влизането му в сила представлява нарушение на Директива 98/34/EО, която изисква 
предварително съобщаване на националните стандарти, които определят технически 
правила за онлайн стоки и услуги.

6. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 28 март 2005 г.

След предоставянето на допълнителна информация на 30 ноември 2005 г .  не е 
настъпило развитие, що се отнася до гръцката забрана за монтиране и функциониране 



PE337.384 REV VII 4/6 CM\729431BG.doc

BG

на електрически, електромеханични и електронни игри, включително компютърни 
игри, на всякакви обществени и частни места – включително помещения, в които се 
предлагат интернет услуги. 

Случаят е препратен от Комисията към Съда на Европейските общности на 10 
февруари 2005 г., като предстои разглеждане на делото. С постановление от 25 май 
2005 г. председателят на Съда е разрешил на Република Франция да се включи в Дело 
C-65/05 в подкрепа на исканията на Гърция.

Комисията би искала да подчертае отново, че не е променила позицията си, тоест 
- че въпросният гръцки закон (Закон № 3037 от 29 юли 2002 г.) е несъвместим с 

разпоредбите на Договора за ЕО относно свободното движение на стоки и услуги
и свободата на установяване;

- и също така, че влизането в сила на закона съставлява нарушение на Директива 
98/34/EО, която изисква предварително съобщаване на националните стандарти, 
които определят технически правила за онлайн стоки и услуги.

7. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 януари 2007 г.

Комисията информира комисията по петиции на 23 февруари 2006 г., че жалба 
2002/4769, която се отнася до същия гръцки закон както и настоящата петиция, е 
препратена до Съда на 10 февруари 2005 г. (Дело C-65/05). Съдът произнася решението 
си по това дело на 26 октомври 2006 г., като заявява, че забраната съгласно член 2, 
параграф 1 и член 3 от Закон № 3037/2002, предвиждаща наказателни и 
административни санкции, определени в членове 4 и 5 от същия закон, относно 
монтирането и функционирането на електрически, електромеханични и електронни 
игри, включително компютърни игри, на всякакви публични и частни места с 
изключение на казина, нарушава членове 28, 43, и 49 от Договора за ЕО и член 8 от 
Директива 98/34/EО. Съдът заявява, че доводът, приведен от Република Гърция, че 
заключенията на Съда по Дела C-275/92 Schindler и C-124/97 Läärä следва да се 
приложат и в този случай, не могат да бъдат приети. Съдът отбелязва, че настоящото 
дело засяга електрически, електромеханични и електронни игри, които нямат сравними 
характеристики с тези на игрите в гореизброените дела. В действителност игрите, които 
са предмет на забраната, посочени в член 2, параграф 1 от Закон № 3037/2002, не са 
хазартни, тъй като не се играят с цел печалба на пари.

Дори и съдебната практика да не може да се приложи в настоящия случай, Република 
Гърция излага редица първостепенни причини в името на обществения интерес, които 
според гръцките органи могат да оправдаят поставянето на бариера, възпрепятстваща 
свободното движение на стоки. Въпреки това Съдът твърди, че също така е необходимо 
оспорваното национално законодателство да бъде пропорционално на заложените цели. 
Той твърди, че Република Гърция не е установила дали е приложила всички технически 
и организационни мерки, които могат да постигнат заложените цели, като се използват 
по-малко ограничителни мерки за вътрешната търговия в Общността. 

Комисията ще следи положението, за да гарантира, че държавата-членка ще измени 
съответния закон по подходящ начин, за да го приведе в съответствие с решението на 
Съда.



CM\729431BG.doc 5/6 PE337.384 REV VII

BG

8. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 19 декември 2007 г.

Като продължение на съобщението на Комисията от ноември 2006 г. и заседанието на 
комисията по петиции на 2 май 2007 г. Комисията би искала да предостави 
допълнителни сведения относно последното развитие по случая. Жалба 2002/4769, 
която засяга същия гръцки закон както и настоящата петиция, е препратена до Съда на 
10 февруари 2005 г. (Дело C-65/05). Съдът произнася решението си по това дело на 26 
октомври 2006 г., като заявява, че забраната съгласно член 2, параграф 1 и член 3 от 
Закон № 3037/2002, предвиждаща наказателни и административни санкции, определени 
в членове 4 и 5 от същия закон, относно монтирането и функционирането на 
електрически, електромеханични и електронни игри, включително компютърни игри, 
на всякакви обществени и частни места с изключение на казина, нарушава членове 28, 
43 и 49 от Договора за ЕО и член 8 от Директива 98/34/EО.

На 11 декември 2006 г. гръцките органи са били информирани за горепосоченото 
съдебно решение и от тях е поискано да предприемат последващи действия. На 12 
февруари 2007 г. те са изпратили писмо до Комисията, в което заявяват, че въпросът е 
сериозен и сложен и че отговорните министри си сътрудничат, за да изградят система, 
която да е приемлива за обществото, пропорционална и в съответствие със 
законодателството на Общността. Въпреки това гръцките органи не са изпратили на 
Комисията каквито и да е изменения на закона. В резултат на това Комисията е 
изпратила официално уведомително писмо на 23 март 2007 г. съгласно член 228 от 
Договора за ЕО. Тъй като гръцките органи не са отговорили, на 29 юни 2007 г. е 
изпратено мотивирано становище. Гръцките органи не са отговорили и на 
мотивираното становище, в резултат на което на 17 октомври 2007 г. Комисията е 
решила да препрати случая за втори път до Съда съгласно член 228 от Договора за ЕО, 
като се обръща с искане към Съда да наложи и финансови глоби на Гърция за това, че 
не се е съобразила със съдебното му решение.

9. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

Като продължение на съобщението на Комисията от ноември 2007 г. и заседанието на 
комисията по петиции от 28 февруари 2008 г. Комисията би искала да предостави 
допълнителни сведения относно последното развитие по случая. Както вече беше 
посочено, на 17 октомври 2007 г. Комисията реши да препрати случая за втори път до 
Съда съгласно член 228 от Договора за ЕО, като се обърна с искане към Съда да наложи 
и финансови глоби на Гърция за това, че не се е съобразила със съдебното му решение. 
Случаят е препратен до Съда на 10 март 2008 г. В момента случаят се разглежда в Съда 
на Европейските общности.

10. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

На 4 юни 2009 г. Съдът произнесе решението си по дело C-109/08, което е делото, 
свързано с настоящата петиция. По това дело Съдът осъжда Република Гърция да 
заплати на Комисията по сметка „Собствени ресурси на Европейската общност“ 
периодична имуществена санкция в размер на 31 536 EUR за всеки ден, считано от 
постановяването на настоящото решение (4 юни 2009 г.) до изпълнението от гръцките 
органи на Решението по дело C-65/05, Комисия/Гърция. В допълнение към това Съдът 
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осъжда Република Гърция да заплати на Комисията еднократно платима сума от три 
милиона евро. 

В резултат на това на 7 юли 2009 г. Комисията изпрати до гръцките органи писмо с 
искане да платят по сметка „Собствени ресурси на Европейската общност“ сумата от 
три милиона евро. На 18 август 2009 г. Комисията изпрати ново писмо, с което поиска
от гръцките органи да платят по сметка „Собствени ресурси на Европейската общност“ 
сумата от 1 797 552 EUR. Комисията ще продължи през определен период от време да 
изисква заплащането на дневната санкция от 31 536 EUR, докато гръцките органи не 
изпълнят Решението на Съда по дело C-65/05. 

Комисията би искала да поясни, че горепосочените решения са свързани с игрални 
автомати единствено за развлечение (т.е. когато не става въпрос за хазарт). Делото за 
нарушение срещу Гърция, свързано с хазартните автомати, беше приключено с 
Решение на Комисията от 25 юни 2009 г. 


