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Tárgy: A Petros Tselepidis, görög állampolgár által az észak-görögországi 
elektronikus- és mechanikusjáték-importőrök, -gyártók, -kiskereskedők és -
kereskedők szövetségének (SIPBE) nevében benyújtott, 1374/2002. számú 
petíció a számítógépes játékok tilalmáról

1. A petíció összefoglalása

A kérelmezők kifogást emeltek a görög kormány elektronikus ügyességi játékok tilalmára 
vonatkozó törvénye ellen arra hivatkozva, hogy az sérti az áruk szabad mozgásának, valamint 
a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvét. A kérelmezők jelezték, hogy a 
jogszabály csak Görögországra vonatkozik, más tagállamokban módot találtak arra, hogy 
különbséget tegyenek a számítógépes ügyességi játékok és a számítógépes szerencsejátékok 
között. A kérelmezők az Európai Parlamenthez fordulnak azzal a kéréssel, hogy támogassa 
őket a fenti jogsértés megszüntetésében és az ennek megfelelő törvénymódosításban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2003. július 24-én. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2003. november 13.

A petíció tárgyát képező 3037/2002. sz. görög jogszabály és az uniós jog állítólagos 
összeférhetetlenségét a Bizottság alaposan megvizsgálta és az alábbi intézkedéseket hozta:

A fent említett törvény megalkotása előtt, 2002. június 7-én a Bizottság levélben kért 
tájékoztatást a görög hatóságoktól a játékautomaták kaszinókon kívüli forgalmazására és 
használatára vonatkozó görög jogszabályokról, valamint az akkori módosítási javaslatokról.
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A 3037/2002. sz. törvény megalkotása, és az ezzel kapcsolatos panaszok beérkezése után a 
Bizottság 2002. október 18-án hivatalos levélben közölte a görög hatóságokkal, hogy a görög 
jogszabály olyan indokolatlannak és aránytalannak tűnő intézkedéseket vezet be, amelyek 
hatásai a más tagállamokból származó játékok és kapcsolt termékek behozatalának 
mennyiségi korlátozásával egyenértékűek lehetnek.

A görög hatóságok 2002. december 17-i válaszát követően a Bizottság ismételten napirendre 
tűzte a kérdést a görög hatóságokkal 2003. január 24-én Athénban, a Bizottság által 
felülvizsgált valamennyi olyan ügyről szóló megbeszélésen, amelyek a görög jogszabályok 
közösségi jognak történő megfelelését érinti.

Figyelembe véve, hogy a görög jog egyes rendelkezései ellentmondhatnak nemcsak a 
szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadságának, hanem a tagállamok műszaki szabályokat 
bevezető intézkedések bejelentésére vonatkozó kötelezettsége tekintetében a 98/34/EK 
irányelvnek is, a Bizottság 2003. július 11-én a fenti kérdésekben újabb hivatalos értesítést 
küldött a görög hatóságoknak. A görög hatóságok az újabb hivatalos értesítés kézhezvételétől 
számított két hónapon belül kötelesek válaszolni.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2005. április 21.

A petícióra adott korábbi válaszok tartalmán túl az alábbi fejleményekről számolhatunk be:

A 2004. október 13-án hozott határozatot követően 2005. február 10-én a Bizottság az 
Európai Bírósághoz fordult, mivel Görögország betiltotta az elektromos, elektromechanikus 
és elektronikus játékok, köztük a számítógépes játékok valamennyi magán- és közterületen –
beleértve az internet-hozzáférést biztosító helyiségekben (internetkávézókban) – történő 
beszerelését és üzemeltetését.

A Bizottság úgy véli, hogy a kérdéses (2002. július 29-i) görög jogszabály összeférhetetlen az 
EK-Szerződésnek az áruk és a szolgáltatások szabad mozgására, valamint a letelepedés 
szabadságára vonatkozó rendelkezéseivel. Az a tény továbbá, hogy a jogszabályt tervezésének 
szakaszában nem jelentették be, szintén sérti a 98/34/EK irányelvet, amely előírja az on-line 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó műszaki szabályokat tartalmazó nemzeti 
rendelkezések előzetes bejelentési kötelezettségét. Görögország még semmilyen változtatást 
sem foganatosított, annak ellenére, hogy a Bizottság 2004 áprilisában elküldött, indokolással 
ellátott véleményére adott válaszában ígéretet tett a jogszabály módosítására.

A Bizottság úgy véli, hogy a görög jogszabály aránytalan, mivel nem kizárólag olyan 
berendezésekre (pénzbedobós készülékekre) és a szerencsejátékokra vonatkozik, amelyek 
akár társadalmi aggályokat is felvethetnek, hanem olyan, teljesen más jellegű játékokra is, 
amelyek önmagukban – akár a közrend, akár a fogyasztóvédelem szempontjából – nem 
adhatnak okot különösebb aggodalomra.

Amint már a petícióra adott korábbi válaszokból is kitűnt, az EK-Szerződés, az európai jog 
rendelkezései és a görög jog az alábbiakban összeférhetetlenek:

Először is, a játékok betiltásával a görög jogszabály megakadályozza a más tagállamokban 
törvényesen gyártott vagy forgalmazott játékok behozatalát Görögországba, valamint azok 
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ottani forgalmazását, ami sérti az EK-Szerződés 28. cikkében megállapított, az áruk szabad 
mozgására vonatkozó elvet.

Másodszor, az elektronikus játékokkal kapcsolatos szolgáltatási tevékenységek – például 
karbantartásuk – tiltásával megakadályozza, hogy a más tagállamokban legálisan működő 
ilyen szolgáltatást nyújtó vállalatok Görögországban ugyanezt a szolgáltatást nyújtsák. 
Ugyanakkor ehhez való jogukat az EK-Szerződés 49. cikkében a szolgáltatásnyújtás 
szabadságára vonatkozóan meghatározott elv, valamint az EK-Szerződés 43. cikke által 
biztosított letelepedési szabadság (amely egy másik tagállamban való tartós jelenlétet jelent) 
garantálja.

Végezetül a 98/34/EK irányelv értelmében – amely tájékoztatási kötelezettséget ír elő arra az 
esetre, ha a nemzeti rendelet műszaki szabályokat állapít meg on-line termékekre és 
szolgáltatásokra – a Bizottságot előzetesen értesíteni kellett volna a görög jogszabályról, 
mivel az szabályokat állapít meg elektronikus és mechanikus eszközökre, valamint 
szabályozza az internetes szolgáltatást biztosítók tevékenységét is.

Mivel az információs társadalom szolgáltatásai természetükből adódóan gyakran határokon 
átnyúlnak, az előzetes értesítés célja azt biztosítani, hogy egy bizonyos tagállamban hozott 
szabályok ne sértsék más tagállamok polgárainak vagy vállalatainak érdekeit.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2005. november 30.

A petícióra adott utolsó kiegészítő válasz óta nem történt további fejlemény a Görögország 
által az elektromos, elektromechanikus és elektronikus játékok, ezen belül a számítógépes 
játékok, valamennyi magán- és közterületen (beleértve az internet-hozzáférést biztosító 
helyiségekben (internetkávézókban) történő beszerelésére és üzemeltetésére bevezetett tilalom 
tekintetében. Ennek az az oka, hogy (amint azt a legutóbbi kiegészítő válasz is tartalmazza) 
2005. február 10-én a Bizottság az Európai Bírósághoz utalta az ügyet, amelynek tárgyalása 
még folyamatban van.

A Bizottság fenntartja álláspontját, amely szerint a szóban forgó görög törvény (a 2002. július 
29-i 3037. sz. törvény) nem összeegyeztethető az EK-Szerződésben az áruk és a 
szolgáltatások szabad mozgására, valamint a letelepedés szabadságára vonatkozóan 
megállapított rendelkezésekkel, továbbá a törvény megalkotása megsértette a 98/34/EK 
irányelvet, amely az on-line termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó technikai szabályokat 
megállapító nemzeti jogszabályok esetében előzetes értesítést ír elő.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2005. március 28.

A kiegészítő tájékoztatás 2005. november 30-i átadását követően nem történtek újabb 
fejlemények a Görögország által az elektromos, elektromechanikus és elektronikus játékok, 
ezen belül a számítógépes játékok, valamennyi magán- és közterületen (beleértve az internet-
hozzáférést biztosító helyiségekben (internetkávézókban) történő beszerelésére és 
üzemeltetésére bevezetett tilalom tekintetében.

A Bizottság 2005. február 10-én az Európai Bírósághoz utalta az ügyet, amelynek tárgyalása 
még folyamatban van. 2005. május 25-i végzésében a Bíróság elnöke engedélyezte a Francia 
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Köztársaságnak, hogy Görögország kereseti kérelmének támogatására beavatkozzon a C-
65/05. sz. ügybe.

A Bizottság ismételten hangsúlyozni kívánja, hogy álláspontján nem változtatott, azaz hogy 
- a kérdéses (2002. július 29-i 3037 sz. törvény) összeegyeztethetetlen az EK-Szerződés 

áruk és szolgáltatások szabad áramlására és a letelepedés szabadságára vonatkozó 
rendelkezéseivel, valamint hogy

- a törvény meghozatala során követett eljárás sértette az internetes árukra és 
szolgáltatásokra vonatkozó műszaki szabályokat megállapító nemzeti szabályok előzetes 
bejelentését előíró 98/34/EK irányelvet.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. január 25.

Ahogy arról a Bizottság 2006. február 23-án tájékoztatta a Petíciós Bizottságot, a 2002/4769 
panaszt – amely ugyanarra a görög törvényre vonatkozik, mint ez a petíció – 2005. február 
10-én a Bírósághoz utalták (C-65/05. sz. ügy). A Bíróság ebben az ügyben 2006. október 26-
án hozott határozatot, kijelentve, hogy az elektromos, elektromechanikus és elektronikus 
játékok, köztük a számítógépes játékok valamennyi köz- és magánterületen – kaszinók 
kivételével – történő üzembe helyezésének és működtetésének tilalmáról szóló 3037/2002 sz. 
törvény 2. cikkének (1) bekezdése és 3. cikke szerinti tilalom, figyelemmel az ugyanezen 
törvény 4. és 5. cikkében meghatározott büntetőjogi és közigazgatási szankciókra is, sérti az 
EK-Szerződés 28., 43. és 49. cikkét, valamint a 98/34/EK irányelv 8. cikkét. A Bíróság 
álláspontja szerint nem elfogadható a Görög Köztársaság azon érvelése, hogy a Bíróság által a 
C-275/92. sz. Schindler és a C-124/97. sz. Läärä ügyben tett megállapításokat ebben az 
ügyben is alkalmazni kell. A Bíróság megállapította, hogy ez az ügy az elektromos, 
elektromechanikus és elektronikus játékokkal foglalkozik, amelyek nem rendelkeznek a fenti 
ügyek tárgyát képező játékokéhoz hasonló tulajdonságokkal. A 3037/2002 törvény 2. cikke 
(1) bekezdésében megállapított tilalom alá tartozó játékok tulajdonképpen természetükből 
fakadóan nem szerencsejátékok, mivel azokat nem pénznyerés reményében játsszák.

Bár a Bíróság esetjoga a jelenlegi ügyre nem alkalmazható, a Görög Köztársaság egy sor 
elsőrendű közérdekű okot sorolt fel, azt állítva, hogy ezek indokolhatják az áruk szabad 
mozgásának korlátozását. A Bíróság álláspontja azonban az volt, hogy a szóban forgó nemzeti 
jogszabályoknak arányosaknak is kell lenniük az elérni kívánt célokkal. Véleménye szerint a 
Görög Köztársaság nem igazolta, hogy az összes olyan technikai és szervezeti intézkedést 
végrehajtotta, amellyel a kívánt célokat a Közösségen belüli kereskedelmet kevésbé korlátozó 
intézkedések alkalmazásával valószínűleg elérhette volna.

A Bizottság nyomon fogja követni a helyzetet annak biztosítása céljából, hogy a tagállam a 
Bíróság határozatának betartása érdekében megfelelően módosítsa a szóban forgó törvényt.

8. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. december 19.

A Bizottság 2006. novemberi közleményét és a Petíciós Bizottság 2007. május 2-i ülését 
követően a Bizottság szeretne beszámolni a legutóbbi fejleményekről. A 2002/4769 panaszt –
amely ugyanarra a görög törvényre vonatkozik, mint ez a petíció – 2005. február 10-én a 
Bírósághoz utalták (C-65/05. sz. ügy). A Bíróság ebben az ügyben 2006. október 26-án hozott 
határozatot, kijelentve, hogy az elektromos, elektromechanikus és elektronikus játékok, 
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köztük a számítógépes játékok valamennyi köz- és magánterületen – kaszinók kivételével –
történő üzembe helyezésének és működtetésének tilalmáról szóló 3037/2002 sz. törvény 2. 
cikkének (1) bekezdése és 3. cikke szerinti tilalom, figyelemmel az ugyanezen törvény 4. és 5. 
cikkében meghatározott büntetőjogi és közigazgatási szankciókra is, sérti az EK-Szerződés 
28., 43. és 49. cikkét, valamint a 98/34/EK irányelv 8. cikkét.

2006. december 11-én a görög hatóságokat tájékoztatták a fenti ítéletről és tájékoztatást kértek 
a megtett nyomon követési intézkedésekről.  2007. február 12-én a görög hatóságok levelet 
küldtek a Bizottságnak, amelyben azzal érveltek, hogy az ügy nagy horderejű és összetett, és 
hogy az illetékes minisztériumok együttműködnek egy társadalmilag elfogadható, arányos és 
a közösségi joggal összhangban lévő rendszer felállításán. A görög hatóságok azonban 
semmilyen törvénymódosítást nem küldtek a Bizottságnak. Ebből kifolyólag a Bizottság 
2007. március 23-án az EK-Szerződés 228. cikke értelmében hivatalos felszólító levelet 
küldött. Mivel a görög hatóságok nem válaszoltak, a Bizottság 2007. június 29-én 
indokolással ellátott véleményt küldött. A görög hatóságok az indokolással ellátott 
véleményre sem válaszoltak, ezért a Bizottság 2007. október 17-én úgy határozott, hogy az 
EK-Szerződés 228. cikke értelmében az ügyet másodszor is az Európai Bírósághoz utalja, és 
egyben arra kérte a Bíróságot, hogy határozata végrehajtásának elmulasztása miatt szabjon ki 
pénzbüntetést Görögországra.

9. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. június 10.

A Bizottság 2007. novemberi közleményét, valamint a Petíciós Bizottság 2008. februári ülését 
követően a Bizottság naprakész tájékoztatással kíván szolgálni a legutóbbi fejleményekről.  
Amint azt már korábban említettük, a Bizottság 2007. október 17-én úgy határozott, hogy 
második alkalommal is az Európai Bíróság elé utalja az ügyet az EK-Szerződés 228. cikke 
alapján, és egyben felkéri a Bíróságot, hogy rójon pénzügyi szankciókat Görögországra, mivel 
az nem teljesítette az ítéletében foglaltakat. A beterjesztést 2008. március 10-én nyújtották be 
a Bírósághoz.  Így az ügyet jelenleg az Európai Bíróság vizsgálja.  

10. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. október 26.

2009. június 4-én az Európai Bíróság ítéletet hozott a szóban forgó petíciót érintő, C-109/08. 
sz. ügyben. Az ügyet illetően a Bíróság arra kötelezte a Görög Köztársaságot, hogy az ítélet 
kihirdetésének napjától (azaz 2009. június 4-től) kezdve naponta 31 536 EUR összegű 
bírságot fizessen a Bizottság részére az „Európai Közösség saját forrásai” számlára, amíg a 
görög hatóságok nem teljesítik a C-65/05. sz. Bizottság kontra Görögország ügyben hozott 
ítéletben foglaltakat. Továbbá a Bíróság arra kötelezte a Görög Köztársaságot, hogy 3 millió 
EUR átalányösszeget fizessen a Bizottságnak. 

Ennek eredményeképp a Bizottság 2009. július 7-én levelet intézett a görög hatóságokhoz, 
amelyben felkérte őket, hogy fizessenek be 3 000 000 eurót az „Európai Közösség saját 
forrásai” számlára.  2009. augusztus 18-án a Bizottság újabb levelet küldött, amelyben arra 
utasította a görög hatóságokat, hogy 1 797,552 eurót fizessenek be az „Európai Közösség 
saját forrásai” számlára. A Bizottság rendszeres időközönként követelni fogja a 31 536 EUR 
összegű napi bírság kifizetését, amíg a görög hatóságok nem teljesítik a Bíróság C-65/05. sz. 
ügyben hozott ítéletében foglaltakat.
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A Bizottság tisztázni kívánja, hogy a fent említett ítéletek a kizárólag szórakoztató (azaz 
szerencsejátékot magukban nem foglaló) játékautomatákra vonatkoznak. A szerencsejáték-
automatákhoz kapcsolódó, Görögországgal szemben indított jogsértési eljárást a Bizottság 
2009. június 25-i határozatával lezárták.  


