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26.10.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1374/2002 af Petros Tselepidis, græsk statsborger, for Association of 
Electronic and Mechanical Toy Importers, Manufacturers, Retailers and Dealers 
of Northern Greece - SIPBE, om et forbud mod computerspil

1. Sammendrag

Andragerne protesterer imod den lov, den græske regering har vedtaget, der forbyder 
elektroniske færdighedsspil, idet han mener, at det er en overtrædelse af princippet om fri 
bevægelighed for varer, etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser. 
Andragerne anfører, at loven kun gælder i Grækenland, og at man i andre medlemsstater har 
fundet måder at skelne mellem færdighedsspil og hasardspil, der spilles på computer. 
Andragerne anmoder om bistand fra Europa-Parlamentet med henblik på at få gjort en ende 
på ovennævnte overtrædelser og at få loven ændret i overensstemmelse hermed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. juli 2003). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. november 2003.

I forbindelse med andragernes påstand om, at græsk lov 3037/2002 ikke er i 
overensstemmelse med EU-lovgivning, har Kommissionen fulgt sagen nøje, og der er truffet 
følgende foranstaltninger:

Den 7. juni 2002 anmodede Kommissionen, før ovennævnte lov var blevet vedtaget, de 
græske myndigheder om oplysninger om den græske lovgivning om markedsføring og 
anvendelse af spillemaskiner på andre steder end i kasinoer og om de ændringer, der dengang 
blev foreslået.
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Efter vedtagelsen af lov 3037/2002 og efter at have modtaget flere klager sendte 
Kommissionen den 18. oktober 2002 en åbningsskrivelse til de græske myndigheder, i 
hvilken den gjorde opmærksom på, at den græske lov indfører foranstaltninger, der kan have 
samme virkning som kvantitative begrænsninger på import af spil og dermed forbundne varer 
fra andre medlemsstater, og at sådanne foranstaltninger forekommer ubegrundede og 
uforholdsmæssige.

I fortsættelse af de græske myndigheders svar af 17. december 2002 rejste Kommissionen 
også spørgsmålet over for de græske myndigheder på "pakkemødet" den 24. januar 2003 i 
Athen.

I betragtning af at visse bestemmelser i den græske lov også kan være i strid med den frie 
udveksling af tjenesteydelser, etableringsfriheden og direktiv 98/34 vedrørende 
medlemsstaternes pligt til at notificere foranstaltninger, der medfører indførelse af tekniske 
forskrifter, sendte Kommissionen den 11. juli 2003 en supplerende åbningsskrivelse til de 
græske myndigheder vedrørende ovennævnte spørgsmål. De græske myndigheder skal svare 
senest to måneder efter modtagelsen af den supplerende åbningsskrivelse.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. april 2005.

I fortsættelse af oplysningerne i de tidligere svar på andragendet er der sket følgende 
udvikling:

Den 10. februar 2005 indbragte Kommissionen i henhold til dens beslutning af 13. oktober 
2004 det græske forbud mod installation og brug af elektriske, elektromekaniske og 
elektroniske spil, herunder computerspil, på alle offentlige og private steder - herunder steder, 
der tilbyder internettjenester (internetcaféer) for EF-Domstolen.

Kommissionen er af den opfattelse, at den pågældende græske lov af 29. juli 2002 ikke er i 
overensstemmelse med EF-traktatens bestemmelser om fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser og etableringsfriheden. Den omstændighed, at loven ikke blev notificeret i 
forslagsfasen, er også en overtrædelse af direktiv 98/34/EF, i hvilket det fastsættes, at 
nationale love og bestemmelser indeholdende tekniske forskrifter for onlinevarer og -
tjenesteydelser skal notificeres på forhånd. Selv om Grækenland lovede at ændre sin 
lovgivning som svar på Kommissionens begrundede udtalelse, der blev sendt i april 2004, har 
landet endnu ikke indført ændringer.

Kommissionen mener, at den græske lovgivning er uforholdsmæssig, da den ikke blot finder 
anvendelse på udstyr (spilleautomater) og hasardspil, hvilket kan give anledning til social 
bekymring, men også for spil af en helt anden art, som ikke i sig selv vækker særlig 
bekymring med hensyn til den offentlige lov og orden eller forbrugerbeskyttelse.

Som nævnt i de tidligere svar på andragendet er den græske lov ikke i overensstemmelse med 
følgende bestemmelser i EF-traktaten og EU-lovgivningen:

For det første har man ved at forbyde selve spillene med den græske lov forhindret, at spil, 
som er lovligt fremstillet eller markedsført i andre medlemsstater, kan importeres til og 
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markedsføres i Grækenland, hvilket er i strid med princippet om fri bevægelighed for varer, 
der er fastsat i EF-traktatens artikel 28.

Da man forbyder tjenesteydelsesaktiviteter forbundet med elektroniske spil, f.eks. 
vedligeholdelse af dem, forhindrer forbuddet for det andet virksomheder, som leverer sådanne 
tjenesteydelser lovligt i andre medlemsstater, i at levere den samme tjenesteydelse i 
Grækenland. Deres ret til at gøre dette er imidlertid sikret i henhold til princippet om fri 
udveksling af tjenesteydelser, der er fastsat i EF-traktatens artikel 49, og i henhold til 
etableringsfriheden (dvs. at være varigt til stede i en anden medlemsstat), som er fastsat i EF-
traktatens artikel 43.

Endelig skulle den græske lov, da den fastsætter regler for elektroniske og mekaniske 
anordninger og for internettjenesteudbyderes aktiviteter, have været notificeret til 
Kommissionen på forhånd i henhold til direktiv 98/34/EF, i hvilket det fastsættes, at nationale 
love og bestemmelser indeholdende tekniske forskrifter for onlinevarer og -tjenesteydelser 
skal notificeres på forhånd. 

Da tjenesteydelser i informationssamfundet pr. definition ofte leveres på tværs af grænser, er 
formålet med denne forhåndsnotifikation at sikre, at de regler, der fastsættes i én medlemsstat, 
ikke skader virksomheders og borgeres interesser i andre medlemsstater.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. november 2005.

Efter fremsendelsen af yderligere oplysninger den 30. november 2005 er der ikke sket 
yderligere udvikling vedrørende det græske forbud mod installation og anvendelse af 
elektriske, elektromekaniske og elektroniske spil, herunder computerspil, på alle offentlige og 
private steder - herunder steder, der tilbyder internettjenester (internetcaféer). 

Kommissionen indbragte sagen for EF-Domstolen den 10. februar 2005, og høringen er endnu 
ikke afsluttet. Ved kendelse af 25. maj 2005 gav formanden for EF-Domstolen Den Franske 
Republik tilladelse til at intervenere i sag C-65/05 til støtte for Grækenlands påstand.

Kommissionen understreger på ny, at den ikke har ændret holdning, dvs. 
- at den pågældende græske lov (lov 3037 af 29. juli 2002) ikke er i overensstemmelse 

med EF-traktatens bestemmelser om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og 
etableringsfriheden

- og at vedtagelsesproceduren var en overtrædelse af direktiv 98/34/EF, i hvilket det 
fastsættes, at nationale love og bestemmelser indeholdende tekniske forskrifter for onlinevarer 
og -tjenesteydelser skal notificeres på forhånd.

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. januar 2007

Som Kommissionen meddelte Udvalget for Andragender den 23. februar 2006, klage 
2002/4769, der drejer sig om den samme græske lov som dette andragende, blev sagen 
indbragt for EF-Domstolen den 10. februar 2005 (sag C-65/05). EF-Domstolen afsagde dom i 
denne sag den 26. oktober 2006, i hvilken den fastslog, at forbuddet i henhold til § 2, stk. 1, 
og § 3 i lov nr. 3037/2002, der er omfattet af de samme strafferetlige og administrative straffe 
som dem, der er fastsat i §§ 4 og 5 i den samme lov, mod installation og anvendelse af 
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elektriske, elektromekaniske og elektroniske spil, herunder computerspil, på alle offentlige og 
private steder undtagen i kasinoer, er en overtrædelse af EF-traktatens artikel 28, 43 og 49 og 
artikel 8 i direktiv 98/34/EF. EF-Domstolen udtalte, at det argument, Den Hellenske Republik 
gjorde gældende om, at Domstolens domme i sagerne C-275/92 Schindler og C-124/97 Läärä
også burde finde anvendelse på denne sag, ikke kan godtages. Domstolen påpegede, at denne 
sag drejer sig om elektriske, elektromekaniske og elektroniske spil, som ikke har de samme 
karakteristika som de spil, der var tale om i ovennævnte sager. Faktisk er de spil, som er 
omfattet af forbuddet i § 2, stk. 1, i lov nr. 3037/2002, ikke hasardspil, da de ikke spilles for at 
vinde penge.

Selv om EF-Domstolens retspraksis ikke kan anvendes på denne sag, fremførte Den 
Hellenske Republik en række bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, 
og hævdede, at de kan anvendes som begrundelse for, at loven hindrer den fri bevægelighed 
for varer. EF-Domstolen udtalte, at den pågældende nationale lovgivning imidlertid også skal 
stå i forhold til de tilsigtede mål. Den slog fast, at Den Hellenske Republik ikke har bevist, at 
den gennemførte alle de tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger, der kunne have 
medvirket til at nå det tilsigtede mål, idet den kunne have anvendt foranstaltninger, som 
begrænsede handelen inden for EU mindre. 

Kommissionen vil nu overvåge situationen for at sikre, at medlemsstaten ændrer den 
pågældende lov på en passende måde, således at den efterkommer EF-Domstolens dom.

8. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. december 2007.

Som opfølgning på Kommissionens svar fra november 2006 og mødet i Udvalget for 
Andragender den 2. maj 2007 vil Kommissionen her beskrive den seneste udvikling i sagen. 
Klage 2002/4769 vedrørende den samme græske lov som dette andragende blev henvist til 
Domstolen den 10. februar 2005 (sag C-65/05). EF-Domstolen afsagde dom i denne sag den 
26. oktober 2006, i hvilken den fastslog, at forbuddet i henhold til § 2, stk. 1, og § 3 i lov nr. 
3037/2002, der er omfattet af de samme strafferetlige og administrative straffe, som dem der 
er fastsat i §§ 4 og 5 i den samme lov, mod installation og anvendelse af elektriske, 
elektromekaniske og elektroniske spil, herunder computerspil, på alle offentlige og private 
steder, undtagen i kasinoer, er en overtrædelse af EF-traktatens artikel 28, 43 og 49 og artikel 
8 i direktiv 98/34/EF.

Den 11. december 2006 blev de græske myndigheder underrettet om ovennævnte dom og 
spurgt om, hvilke opfølgningsforanstaltninger, der var blevet truffet. Den 12. februar 2007 
sendte de græske myndigheder et brev til Kommissionen, hvori de hævdede, at sagen var 
alvorlig og kompliceret, og at de relevante ministerier samarbejdede med henblik på at 
etablere et system, der er socialt acceptabelt, forholdsmæssigt og i overensstemmelse med 
fællesskabsretten. De græske myndigheder havde imidlertid ikke tilsendt Kommissionen 
nogen oplysninger om ændringer til loven. Derfor sendte Kommissionen den 23. marts 2007 
en åbningsskrivelse i henhold til traktatens artikel 228. Da de græske myndigheder undlod at 
svare, sendte Kommissionen den 29. juni 2007 en begrundet udtalelse. De græske 
myndigheder har heller ikke besvaret den begrundede udtalelse, hvorfor Kommissionen den 
17. oktober 2007 besluttede på ny at indbringe sagen for Domstolen i henhold til EF-
traktatens artikel 228, idet den anmodede Domstolen om også at pålægge Grækenland 
økonomiske sanktioner for at undlade at efterkomme dommen.
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9. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. juni 2008.

Som opfølgning på Kommissionens svar fra november 2007 og mødet i Udvalget for 
Andragender i februar 2008 ønsker Kommissionen at oplyse om den seneste udvikling i 
sagen. Som allerede nævnt besluttede Kommissionen den 17. oktober 2007 på ny at indbringe 
sagen for Domstolen i henhold til EF-traktatens artikel 228, idet den anmodede Domstolen 
om også at pålægge Grækenland økonomiske sanktioner for at undlade at efterkomme 
dommen. Sagen blev indbragt for Domstolen den 10. marts 2008. Sagen verserer således nu 
ved EF-Domstolen.  

10. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. oktober 2009.

EF-Domstolen afsagde den 4. juni 2009 dom i sag C-109/08, som er den sag, der er relevant 
for dette andragende. I dommen blev Den Hellenske Republik tilpligtet til Kommissionen på 
kontoen "Det Europæiske Fællesskabs egne indtægter" at betale en tvangsbøde på 31.536 euro 
pr. dag fra datoen for domsafsigelsen (4. juni 2009), indtil de græske myndigheder har opfyldt 
dommen i sag C-65/05, Kommissionen mod Grækenland. Domstolen tilpligtede desuden Den 
Hellenske Republik at betale Kommissionen et fast beløb på 3 mio. euro.

Kommissionen sendte følgelig den 7. juli 2009 en skrivelse til de græske myndigheder, hvori 
det anmodede dem om at indbetale 3.000.000 euro på kontoen "Det Europæiske Fællesskabs 
egne indtægter". Den 18. august 2009 sendte Kommissionen en ny skrivelse, hvori det bad de 
græske myndigheder indbetale 1.797.552 euro på kontoen "Det Europæiske Fællesskabs egne 
indtægter". Kommissionen vil med jævne mellemrum fortsætte med at kræve betaling af 
dagbøden på 31.536 euro, indtil de græske myndigheder har opfyldt Domstolens dom i sag C-
65/05.

Kommissionen ønsker at understrege, at ovennævnte domme udelukkende vedrører 
underholdningsmaskiner (dvs. maskiner, hvor der ikke forekommer indsats med penge).
Overtrædelsessagen mod Grækenland vedrørende spilleautomater blev lukket ved 
Kommissionens beslutning af 25. juni 2009.


