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Tema: Peticija Nr. 1374/2002 dėl kompiuterinių žaidimų uždraudimo, kurią pateikė 
Graikijos pilietis Petros Tselepidis Šiaurės Graikijos elektroninių ir 
mechaninių žaislų importuotojų, gamintojų, mažmenininkų ir prekybos 
agentų asociacijos (SIPBE) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai prieštarauja Graikijos Vyriausybės priimtam įstatymui, kuriuo 
uždraudžiami elektroniniai gebėjimus lavinantys žaidimai, ir teigia, kad juo pažeidžiamas 
laisvo prekių judėjimo principas, įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas. Peticijos 
pateikėjai nurodo, kad šis įstatymas taikomas tik Graikijoje, o kitose valstybėse narėse rasta 
būdų atskirti kompiuteriu žaidžiamus lošimo žaidimus ir gebėjimų lavinimo žaidimus. 
Peticijos pateikėjai prašo Europos Parlamento pagalbos siekiant, kad minėti pažeidimai būtų 
sustabdyti, o įstatymas atitinkamai pakeistas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2003 m. liepos 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Preliminarus Komisijos atsakymas, gautas 2003 m. lapkričio 13 d.

„Dėl peticijoje iškelto Graikijos įstatymo Nr. 3037/2002 tariamo nesuderinamumo su Europos 
teise klausimo Komisija atidžiai stebėjo šį atvejį ir ėmėsi tokių veiksmų:

2002 m. birželio 7 d., prieš priimant minėtą įstatymą, Komisijos tarnybos kreipėsi į Graikijos
valdžios institucijas raštu, kuriame prašė pateikti informaciją apie Graikijos teisės aktus, 
susijusius su žaidimo automatų pateikimu į rinką ir naudojimu kitose vietose, nei lošimo 
namai, ir apie tuo metu siūlomus pakeitimus.
Priėmus Įstatymą Nr. 3037/2002 ir gavusi kelis skundus, 2002 m. spalio 18 d. Komisija 
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išsiuntė Graikijos valdžios institucijoms oficialų pranešimą, kuriame pažymėjo, kad Graikijos 
įstatyme nustatytos priemonės, galinčios turėti poveikį, lygiavertį žaidimų ir susijusių prekių 
įvežimo iš kitų valstybių narių kiekybiniams apribojimams, ir jog šios priemonės atrodo yra 
nepateisinamos ir neproporcingos.

2002 m. gruodžio 17 d. gavusios Graikijos valdžios institucijų atsakymą, Komisijos tarnybos 
taip pat iškėlė šį klausimą 2003 m. sausio 24 d. Atėnų „grupės susitikime“ su Graikijos 
valdžios institucijomis.

Atsižvelgdama į tai, kad kai kurios Graikijos įstatymo nuostatos taip pat gali prieštarauti 
paslaugų teikimo laisvei, įsisteigimo laisvei ir Direktyvai 98/34 dėl valstybių narių pareigos 
pranešti apie priemones, kuriomis nustatomos techninės taisyklės, 2003 m. liepos 11 d. 
Komisija išsiuntė Graikijos valdžios institucijoms papildomą oficialų pranešimą, kuriame 
iškėlė minėtus klausimus. Graikijos valdžios institucijos privalo atsakyti per du mėnesius nuo 
papildomo oficialaus pranešimo gavimo dienos.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2005 m. balandžio 21 d.

„Gavus ankstesniuose atsakymuose į peticiją pateiktą informaciją įvykiai klostėsi taip:

2005 m. vasario 10 d., po 2004 m. spalio 13 d. sprendimo, Komisija padavė Graikiją į 
Europos Teisingumo Teismą dėl Graikijoje nustatyto draudimo diegti ir eksploatuoti 
elektrinius, elektromechaninius ir elektroninius žaidimus, įskaitant kompiuterinius žaidimus, 
visose viešose ir privačiose vietose, įskaitant patalpas, kuriose teikiamos interneto paslaugos 
(interneto kavinės).

Komisija mano, kad nagrinėjamas Graikijos įstatymas (2002 m. liepos 29 d.) yra 
nesuderinamas su EB sutarties nuostatomis dėl laisvo prekių ir paslaugų judėjimo bei 
įsisteigimo laisvės. Tai, kad apie šį įstatymą nebuvo pranešta jo projekto rengimo etape, taip 
pat yra Direktyvos 98/34/EB pažeidimas; šioje direktyvoje reikalaujama iš anksto pranešti 
apie nacionalinės teisės aktus, kuriais nustatomos internetu parduodamų prekių ir paslaugų 
techninės taisyklės. Nepaisant to, kad atsakyme į 2004 m. balandžio mėn. Komisijos atsiųstą 
pagrįstą nuomonę Graikija žadėjo pakeisti savo teisės aktus, kol kas ji nepriėmė jokio 
pakeitimo.

Komisija mano, kad Graikijos teisės aktai yra neproporcingi, nes taikomi ne tik įrangai 
(lošimo automatams) ir lošimo žaidimams, kurie socialiniu požiūriu gali kelti rūpestį, bet ir 
visiškai kitokio pobūdžio žaidimams, kurie viešosios tvarkos ar vartotojų apsaugos požiūriu 
savaime nekelia kokio nors rūpesčio.

Kaip pažymėta ankstesniuose atsakymuose į peticiją, EB sutarties ir Europos teisės nuostatos, 
su kuriomis Graikijos įstatymas laikomas nesuderinamu, yra tokios:

Pirma, kadangi Graikijos įstatymu uždraudžiami patys žaidimai, pagal jį į Graikiją 
neleidžiama įvežti ir ten parduoti kitose valstybėse narėse teisėtai pagamintų ar parduodamų 
žaidimų, tai pažeidžia EB sutarties 28 straipsnyje įtvirtintą laisvo prekių judėjimo principą.
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Antra, uždraudžiama su elektroniniais žaidimais susijusi paslaugų veikla, pvz., jų priežiūra, 
dėl draudimo teisėtai kitose valstybėse narėse tokias paslaugas teikiančioms įmonėms 
neleidžiama teikti tų pačių paslaugų Graikijoje. Tačiau jų teisę tai daryti užtikrina EB sutarties 
49 straipsnyje įtvirtintas paslaugų teikimo laisvės principas ir EB sutarties 43 straipsnyje 
užtikrinama įsisteigimo laisvė (kitaip tariant, laisvė įkurti nuolatinę buveinę kitoje valstybėje 
narėje).

Galiausiai kadangi minėtame Graikijos įstatyme nustatytos elektroniniams ir mechaniniams 
įrenginiams taikomos taisyklės ir reglamentuojama interneto paslaugų teikėjų veikla, apie jį 
turėjo būti iš anksto pranešta Komisijai pagal Direktyvą 98/34/EB, pagal kurią reikalaujama iš 
anksto pranešti apie nacionalinės teisės aktus, kuriuose nustatomos techninės internetu 
parduodamų prekių ir paslaugų taisyklės.

Atsižvelgiant į tai, kad informacinės visuomenės paslaugos dažnai teikiamos tarptautiniu 
mastu, šiuo išankstiniu pranešimu siekiama padėti užtikrinti, kad vienoje valstybėje narėje 
nustatytomis taisyklėmis nebūtų pažeidžiami kitos valstybės narės įmonių ir piliečių 
interesai.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2005 m. lapkričio 30 d.

„Po paskutinio papildomo atsakymo į peticiją neįvyko jokių pokyčių, susijusių su Graikijoje 
nustatytu draudimu diegti ir eksploatuoti elektrinius, elektromechaninius ir elektroninius 
žaidimus, įskaitant kompiuterinius žaidimus, visose viešose ir privačiose vietose, įskaitant 
patalpas, kuriose teikiamos interneto paslaugos (interneto kavines). Taip yra todėl, kad, kaip 
pažymėta paskutiniame papildomame atsakyme, 2005 m. vasario 10 d. Komisija iškėlė bylą 
Europos Teisingumo Teisme ir ji dabar nagrinėjama.

Komisija nepakeitė savo pozicijos, t. y. kad nagrinėjamas Graikijos įstatymas (2002 m. liepos 
29 d. Įstatymas Nr. 3037) yra nesuderinamas su EB sutarties nuostatomis dėl laisvo prekių ir 
paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės ir kad jo priėmimo procedūra pažeista Direktyva 
98/34/EB, pagal kurią reikalaujama iš anksto pranešti apie nacionalinės teisės aktus, kuriuose 
nustatomos techninės internetu parduodamų prekių ir paslaugų taisyklės.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2005 m. kovo 28 d.

„2005 m. lapkričio 30 d. persiuntus papildomą informaciją, neįvyko jokių pokyčių, susijusių 
su Graikijoje nustatytu draudimu diegti ir eksploatuoti elektrinius, elektromechaninius ir 
elektroninius žaidimus, įskaitant kompiuterinius žaidimus, visose viešose ir privačiose 
vietose, įskaitant patalpas, kuriose teikiamos interneto paslaugos (interneto kavines).

2005 m. vasario 10 d. Komisija šiuo klausimu kreipėsi į Europos Teisingumo Teismą ir byla 
vis dar nagrinėjama. 2005 m. gegužės 25 d. nutartimi Teisingumo Teismo pirmininkas leido 
Prancūzijos Respublikai įstoti į bylą C-65/05 palaikyti Graikijos reikalavimus.

Komisija norėtų pabrėžti, kad ji nepakeitė savo pozicijos, t. y.:
- kad nagrinėjamas Graikijos įstatymas (2002 m. liepos 29 d. Įstatymas Nr. 3037) yra 

nesuderinamas su EB sutarties nuostatomis dėl laisvo prekių ir paslaugų judėjimo bei 
įsisteigimo laisvės;
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- taip pat kad šio įstatymo priėmimo procedūra pažeista Direktyva 98/34/EB, pagal kurią 
reikalaujama iš anksto pranešti apie nacionalinės teisės aktus, kuriuose nustatomos 
techninės internetu parduodamų prekių ir paslaugų taisyklės.“

7. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. sausio 25 d.

„Kaip 2006 m. vasario 23 d. Komisija pranešė Peticijų komitetui, skundas Nr. 2002/4769, 
susijęs su tuo pačiu Graikijos įstatymu, kaip ir ši peticija, 2005 m. vasario 10 d. perduotas 
Teismui (byla C-65/05). 2006 m. spalio 26 d. Teismas priėmė sprendimą šioje byloje ir 
pripažino, kad Įstatymo Nr. 3037/2002 2 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnyje nustatytas 
draudimas diegti ir eksploatuoti visus elektrinius, elektromechaninius ir elektroninius 
žaidimus, įskaitant visus kompiuterinius žaidimus, visose viešose ir privačiose vietose, 
išskyrus lošimo namus, kurį pažeidus taikomos to paties įstatymo 4 ir 5 straipsniuose 
nustatytos baudžiamosios ir administracinės sankcijos, pažeidžia EB 28, 43 ir 49 straipsnius 
bei Direktyvos 98/34/EB 8 straipsnį. Teisingumo Teismas nusprendė, kad negalima sutikti su 
Graikijos Respublikos argumentu, jog Teisingumo Teismo išvados bylose C-275/92 Schindler
ir C-124/97 Läärä turėtų būti taikomos ir šiai bylai. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad ši 
byla susijusi su elektriniais, elektromechaniniais ir elektroniniais žaidimais, kurių ypatybės 
visiškai nepanašios į minėtose bylose nagrinėtų žaidimų ypatybes. Iš tikrųjų Įstatymo 
Nr. 3037/2002 2 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo objektu esantys žaidimai pagal pobūdį 
nėra lošimo žaidimai, nes jie nežaidžiami siekiant išlošti pinigų.

Net jei Teisingumo Teismo praktikos negalima taikyti šiai bylai, Graikijos Respublika pateikė 
privalomaisiais viešojo intereso reikalavimais grindžiamų argumentų ir teigė, kad jais galima 
pateisinti laisvo prekių judėjimo kliūtį. Tačiau Teisingumo Teismas konstatavo, kad taip pat 
būtina, jog nagrinėjami nacionalinės teisės aktai būtų proporcingi siekiamiems tikslams. Jis 
nusprendė, kad Graikijos Respublika neįrodė, jog įgyvendino visas technines ir organizacines 
priemones, kurias taikant nustatytas tikslas galėjo būti pasiektas panaudojant mažiau 
Bendrijos vidaus prekybą ribojančias priemones.

Dabar Komisija stebės padėtį, kad įsitikintų, ar valstybė narė tinkamai pakeitė konkretų 
įstatymą, idant šis atitiktų Teisingumo Teismo sprendimą.“

8. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. gruodžio 19 d.

„Po 2006 m. lapkričio mėn. Komisijos komunikato ir 2007 m. gegužės 2 d. Peticijų komiteto 
posėdžio Komisija norėtų pateikti informacijos apie naujausius pokyčius. 2005 m. vasario 
10 d. skundas Nr. 2002/4769 dėl to paties Graikijos įstatymo, kaip ir ši peticija, perduotas 
Teisingumo Teismui (byla C-65/05). 2006 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismas priėmė 
sprendimą šioje byloje ir pripažino, kad Įstatymo Nr. 3037/2002 2 straipsnio 1 dalyje ir 
3 straipsnyje nustatytas draudimas diegti ir eksploatuoti visus elektrinius, elektromechaninius 
ir elektroninius žaidimus, įskaitant visus kompiuterinius žaidimus, visose viešose ir privačiose 
vietose, išskyrus lošimo namus, kurį pažeidus taikomos to paties įstatymo 4 ir 5 straipsniuose 
nustatytos baudžiamosios ir administracinės sankcijos, pažeidžia EB 28, 43 ir 49 straipsnius 
bei Direktyvos 98/34/EB 8 straipsnį.

2006 m. gruodžio 11 d. Graikijos valdžios institucijoms buvo pranešta apie šį sprendimą ir 
paklausta, kokių jo įgyvendinimo veiksmų imtasi. 2007 m. vasario 12 d. Graikijos valdžios 
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institucijos nusiuntė Komisijai laišką, kuriame teigė, kad šis klausimas rimtas bei sudėtingas 
ir kad atitinkamos ministerijos bendradarbiauja, kad įdiegtų socialiai priimtiną, proporcingą ir 
Bendrijos teisę atitinkančią sistemą. Tačiau Graikijos valdžios institucijos neatsiuntė 
Komisijai jokių įstatymo pakeitimų. Todėl 2007 m. kovo 23 d. Komisija nusiuntė oficialų 
pranešimą pagal EB sutarties 228 straipsnį. Kadangi Graikijos valdžios institucijos neatsakė, 
2007 m. birželio 29 d. išsiųsta pagrįsta nuomonė. Graikijos valdžios institucijos neatsakė ir į 
pagrįstą nuomonę, todėl 2007 m. spalio 17 d. Komisija nusprendė antrą kartą perduoti bylą 
Teisingumo Teismui pagal EB 228 straipsnį ir paprašė Teisingumo Teismo nustatyti Graikijai 
finansines sankcijas už Teismo sprendimo nevykdymą.“

9. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. birželio 10 d.

„Po 2007 m. lapkričio mėn. Komisijos komunikato ir 2008 m. vasario mėn. Peticijų komiteto 
posėdžio Komisija norėtų pateikti informaciją apie naujausius pokyčius. Kaip minėta, 
2007 m. spalio 17 d. Komisija nusprendė antrą kartą perduoti bylą Teisingumo Teismui pagal 
EB sutarties 228 straipsnį ir prašyti Teisingumo Teismo nustatyti Graikijai finansines 
sankcijas už Teismo sprendimo nevykdymą. Į Teisingumo Teismą kreiptasi 2008 m. kovo 
10 d. Taigi dabar bylą nagrinėja Teisingumo Teismas.“

10. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„2009 m. birželio 4 d. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje C-109/08, kuri 
yra svarbi šiai peticijai. Šioje byloje Teisingumo Teismas nurodė Graikijos Respublikai 
pervesti Komisijai į sąskaitą „nuosavi Europos bendrijos ištekliai“ 31 536 EUR baudą už 
kiekvieną dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos (2009 m. birželio 4 d.), kol Graikijos 
valdžios institucijos įvykdys sprendimą byloje Nr. C-65/05 Komisija prieš Graikiją. Be to, 
Teisingumo Teismas nurodė Graikijos Respublikai sumokėti Komisijai vienkartinę 3 mln. 
EUR sumą.

Todėl 2009 m. liepos 7 d. Komisija nusiuntė Graikijos valdžios institucijoms raštą, kuriame 
prašė pervesti į sąskaitą „Europos bendrijos nuosavi ištekliai“ 3 000 000 EUR sumą. 2009 m. 
rugpjūčio 18 d. Komisija nusiuntė dar vieną raštą, kuriame nurodė Graikijos valdžios 
institucijoms pervesti į sąskaitą „Europos bendrijos nuosavi ištekliai“ 1 797 552 EUR sumą. 
Komisija toliau reguliariai reikalaus pervesti 31 536 EUR baudą už kiekvieną dieną, kol 
Graikijos valdžios institucijos įvykdys Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-65/05.

Komisija norėtų paaiškinti, kad minėti sprendimai susiję tik su pramoginiais žaidimų 
automatais (t. y. nesusijusiais su azartiniais lošimais). Bylos dėl pažeidimo prieš Graikiją, 
susijusios su azartinių lošimų automatais, nagrinėjimą Komisija baigė 2009 m. birželio 25 d. 
sprendimu.“


