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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1374/2002, ko „Ziemeļgrieķijas elektronisko un mehānisko 
rotaļlietu importētāju, ražotāju, mazumtirgotāju un dīleru asociācijas – SIPBE” 
vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Petros Tselepidis, par datorspēļu 
aizliegumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Sūdzības iesniedzēji iebilst pret Grieķijas valdības pieņemto likumu, kas aizliedz 
elektroniskās prasmju spēles, uzskatot, ka tādējādi tiek pārkāpti preču aprites brīvības, 
brīvības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības principi. Sūdzības 
iesniedzēji norāda, ka likums ir spēkā tikai Grieķijā un ka citās dalībvalstīs ir atrasti veidi, kā 
nošķirt prasmju spēles un azartspēles datoriem. Sūdzības iesniedzēji vēlas saņemt Eiropas 
Parlamenta palīdzību, lai tiktu novērsti iepriekš minēto principu pārkāpumi un izdarīti 
nepieciešamie grozījumi likumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2003. gada 24. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2003. gada 13. novembrī

„Ņemot vērā lūgumrakstā minēto Grieķijas likuma Nr. 3037/2002 neatbilstību Eiropas tiesību 
aktiem, Komisija rūpīgi ir pētījusi šo jautājumu un veikusi šādas darbības:

Komisijas dienesti 2002. gada 7. jūnijā, pirms iepriekš minētā likuma pieņemšanas, nosūtīja 
vēstuli Grieķijas iestādēm, kurā lūdza sniegt informāciju par Grieķijas tiesību aktiem attiecībā 
uz spēļu iekārtu reklamēšanu un izmantošanu vietās, kas nav kazino, un par tajā laikā 
piedāvātajiem tiesību aktu grozījumiem.
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Pēc likuma Nr. 3037/2002 pieņemšanas un vairāku sūdzību saņemšanas Komisija 2002. gada 
18. oktobrī Grieķijas iestādēm nosūtīja oficiālu paziņojuma vēstuli, kurā bija minēts, ka 
Grieķijas likums ievieš pasākumus, kuru ietekme var būt līdzvērtīga kvantitatīviem spēļu un 
saistīto preču importa ierobežojumiem no citām dalībvalstīm, un ka šie pasākumi ir 
nepamatoti un nesamērīgi.

Pēc Grieķijas iestāžu atbildes vēstules saņemšanas 2002. gada 17. decembrī, Komisijas 
dienesti izvirzīja šo jautājumu arī sanāksmē Atēnās 2003. gada 24. janvārī, kurā piedalījās 
Grieķijas iestādes.

Ņemot vērā, ka daži Grieķijas likuma noteikumi var būt pretrunā arī ar pakalpojumu 
sniegšanas un uzņēmējdarbības veikšanas brīvības principiem, kā arī ar Direktīvu 98/34, ar ko 
nosaka dalībvalstu pienākumu sniegt informāciju par pasākumiem, kas paredz tehnisko 
noteikumu ieviešanu, Komisija 2003. gada 11. jūlijā nosūtīja papildu oficiālu paziņojuma 
vēstuli Grieķijas iestādēm, kurā bija izvirzīti iepriekš minētie jautājumi. Grieķijas iestādēm ir 
jāsniedz atbilde divu mēnešu laikā pēc papildu oficiālās paziņojuma vēstules saņemšanas.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2005. gada 21. aprīlī

„Pēc informācijas sniegšanas iepriekš minētajās atbildēs uz lūgumrakstu turpmākā notikumu 
gaita bija šāda:

Komisija 2005. gada 10. februārī pēc 2004. gada 13. oktobra lēmuma pieņemšanas iesniedza 
Eiropas Kopienu Tiesā prasību pret Grieķiju par tās aizliegumu uzstādīt un izmantot jebkādas 
elektriskās, elektromehāniskās un elektroniskās spēles, tostarp visas datorspēles, visās 
sabiedriskajās un privātajās telpās, ieskaitot vietās, kur tiek sniegti interneta pakalpojumi 
(interneta kafejnīcas).

Komisija uzskata, ka minētais Grieķijas likums (pieņemts 2002. gada 29. jūlijā) nav 
savienojams ar EK līguma noteikumiem par brīvu preču un pakalpojumu apriti un brīvību 
veikt uzņēmējdarbību. Arī fakts, ka netika sniegta informācijas par likumprojektu, ir 
Direktīvas 98/34/EK pārkāpums, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību, kādā 
dalībvalstis informē Komisiju par tiesību aktu projektiem tiešsaistes preču un pakalpojumu 
jomā. Neskatoties uz to, ka Grieķija, atbildot uz Komisijas pamatoto atzinumu, solīja grozīt 
tiesību aktus, tas vēl nav izdarīts.

Komisija uzskata, ka Grieķijas tiesību akti ir nesamērīgi, jo tie attiecas ne tikai uz iekārtām 
(spēļu automāti) un azartspēlēm, kas var radīt sociālas problēmas, bet arī uz pilnīgi atšķirīgām 
spēlēm, kuras neapdraud sabiedrisko kārtību vai patērētāju aizsardzību.

Kā jau minēts iepriekšējās atbildēs uz lūgumrakstu, Grieķijas likums nav savienojams ar 
šādiem EK līguma un Eiropas tiesību aktu noteikumiem:

Pirmkārt, aizliedzot pašas spēles, Grieķijas likums neļauj importēt un pārdot Grieķijas tirgū 
citās dalībvalstīs likumīgi izgatavotas vai pārdotas spēles, kas ir pretrunā ar EK līguma 
28. pantā noteikto brīvas preču aprites principu.
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Otrkārt, aizliedzot ar elektroniskām spēlēm saistītu pakalpojumu sniegšanu, piemēram, to 
uzturēšanu – aizliegums neļauj uzņēmumiem, kas likumīgi sniedz šādus pakalpojumus citās 
dalībvalstīs, sniegt šos pašus pakalpojumus Grieķijā, kaut gan to tiesības sniegt pakalpojumus 
garantē brīvas pakalpojumu aprites princips, kas noteikts EK līguma 49. pantā, un brīvība 
veikt uzņēmējdarbību (citiem vārdiem – dibināt patstāvīgu pārstāvniecību citā dalībvalstī), ko 
garantē EK līguma 43. pants.

Treškārt, tā kā Grieķijas likums paredz noteikumus elektronisku un mehānisku ierīču jomā un 
regulē interneta pakalpojumu sniedzēju darbību, Grieķijai par likumprojektu bija jāsniedz 
informācija Komisijai saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK, kas nosaka informācijas sniegšanas 
kārtību, kādā dalībvalstis informē Komisiju par tiesību aktu projektiem tiešsaistes preču un 
pakalpojumu jomā.

Tā kā informācijas sabiedrības pakalpojumi pēc definīcijas bieži vien tiek sniegti pāri 
robežām, iepriekšēja informācijas sniegšana ir noteikta, lai palīdzētu nodrošināt, ka vienā 
dalībvalstī pieņemtie tiesību akti nenodara kaitējumu citas dalībvalsts uzņēmumiem un 
pilsoņiem.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2005. gada 30. novembrī

„Pēc pēdējās sniegtās papildu atbildes uz lūgumrakstu nav notikusi nekāda turpmāka virzība 
attiecībā uz Grieķijas aizliegumu uzstādīt un izmantot jebkādas elektriskās, elektromehāniskās 
un elektroniskās spēles, tostarp visas datorspēles, visās sabiedriskajās un privātajās telpās, 
ieskaitot vietas, kur tiek sniegti interneta pakalpojumi (interneta kafejnīcas). Tā nav notikusi 
tāpēc, ka, kā jau tas tika minēts pēdējā papildu atbildē, Komisija 2005. gada 10. februārī 
iesniedza lietu izskatīšanai Eiropas Kopienu Tiesā un lietas iztiesāšana vēl nav pabeigta. 

Komisija nav mainījusi savu viedokli, proti, iepriekš minētais Grieķijas likums (2002. gada 
29. jūlijā pieņemtais likums Nr. 3037) nav savienojams ar EK līguma noteikumiem par preču 
un pakalpojumu brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību, kā arī tā pieņemšanas rezultātā 
tiek pārkāpta Direktīva 98/34/EK, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību, kādā 
dalībvalstis informē Komisiju par tiesību aktu projektiem tiešsaistes preču un pakalpojumu 
jomā.”

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2005. gada 28. martā

„Pēc papildu informācijas sniegšanas 2005. gada 30. novembrī nav notikusi nekāda tālāka 
virzība attiecībā uz Grieķijas aizliegumu uzstādīt un izmantot jebkādas elektriskās, 
elektromehāniskās un elektroniskās spēles, tostarp visas datorspēles, visās sabiedriskajās un 
privātajās telpās, ieskaitot vietas, kur tiek sniegti interneta pakalpojumi (interneta kafejnīcas).

Komisija 2005. gada 10. februārī iesniedza lietu izskatīšanai Eiropas Kopienu Tiesā, un lietas 
iztiesāšana vēl nav pabeigta. Ar 2005. gada 25. maija rīkojumu Tiesas priekšsēdētājs piešķīra 
atļauju Francijas Republikai iejaukties lietā C-65/05, lai nodrošinātu Grieķijas prasījuma 
veida izpildi. 

Komisija vēlreiz vēlas uzsvērt, ka tā nav mainījusi savu viedokli, proti:
- iepriekš minētais Grieķijas likums (2002. gada 29. jūlijā pieņemtais likums Nr. 3037) 
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nav savienojams ar EK līguma noteikumiem par preču un pakalpojumu brīvu apriti un 
brīvību veikt uzņēmējdarbību;

- kā arī tā spēkā stāšanās rezultātā tiek pārkāpta Direktīva 98/34/EK, kas nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību, kādā dalībvalstis informē Komisiju par tiesību aktu 
projektiem tiešsaistes preču un pakalpojumu jomā.”

7. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 25. janvārī

„Kā jau Komisija informēja Lūgumrakstu komiteju 2006. gada 23. februārī, lūgumraksts 
Nr. 2002/4769, kas ir saistīts ar to pašu Grieķijas likumu, ar kuru saistīts šis lūgumraksts, tika 
iesniegts izskatīšanai Tiesā 2005. gada 10. februārī (lieta C-65/05). Tiesa pieņēma lēmumu 
šajā lietā 2006. gada 26. oktobrī, nosakot, ka saskaņā ar likuma Nr. 3037/2002 2. panta 
1. punktu un 3. pantu, par kura pārkāpumu paredzēts krimināls un administratīvs sods saskaņā 
ar šā paša likuma 4. un 5. pantu, aizliegums uzstādīt un izmantot jebkādas elektriskās, 
elektromehāniskās un elektroniskās spēles, tostarp visas datorspēles, visās sabiedriskajās un 
privātajās telpās, izņemot kazino, ir Direktīvas 98/34/EK 28 EK, 43 EK, 49 EK un 8. panta 
pārkāpums. Tiesa lēma, ka nav pieņemami Grieķijas Republikas argumenti par to, ka Tiesas 
spriedumi lietā C-275/92 Schindler un lietā C-124/97 Läärä jāņem vērā, arī izskatot šo lietu. 
Tiesa norādīja, ka šī lieta ir saistīta ar elektriskām, elektromehāniskām un elektroniskām 
spēlēm, kuru raksturīgās pazīmes nav salīdzināmas ar to spēļu pazīmēm, ar kurām saistītas 
iepriekš minētās lietas. Starp citu, spēles, kurām saskaņā ar likuma Nr. 3037/2002 2. panta 
1. daļu ir noteikts aizliegums, nav azartspēles pēc būtības, jo tās nespēlē ar mērķi laimēt 
naudu.

Pat ja Tiesas praksi nevar attiecināt uz šo lietu, Grieķijas Republika minēja vairākus iemeslus, 
kas skar sabiedrības intereses, apgalvojot, ka ar tiem var pamatot preču brīvas aprites 
ierobežojumu. Tomēr Tiesa uzskatīja, ka arī valsts tiesību aktiem šajā jautājumiem jāatbilst 
izvirzītajiem mērķiem. Tiesa atzina, ka Grieķijas Republika ir ieviesusi visus tehniskos un 
organizatoriskos pasākumus, neapzinoties, ka noteiktos mērķus varēja sasniegt ar 
pasākumiem, kas nebija tik ierobežojoši attiecībā uz tirdzniecību Kopienā.

Komisija turpinās novērot situāciju, lai pārliecinātos, ka dalībvalsts pienācīgi groza attiecīgo 
likumu, lai tas atbilstu Tiesas lēmumam.”

8. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. decembrī

„Kā turpinājumu Komisijas 2006. gada novembra paziņojumam un Lūgumrakstu komitejas 
sanāksmei 2007. gada 2. maijā Komisija vēlas sniegt ziņojumu par jaunākajiem notikumiem. 
Lūgumraksts Nr. 2002/4769, kas ir saistīts ar to pašu Grieķijas likumu, ar kuru saistīts šis 
lūgumraksts, tika iesniegts izskatīšanai Tiesā 2005. gada 10. februārī (lieta C-65/05). Tiesa 
pieņēma lēmumu šajā lietā 2006. gada 26. oktobrī, nosakot, ka saskaņā ar likuma 
Nr. 3037/2002 2. panta 1. punktu un 3. pantu, par kura pārkāpumu paredzēts krimināls un 
administratīvs sods saskaņā ar šā paša likuma 4. un 5. pantu, aizliegums uzstādīt un izmantot 
jebkādas elektriskās, elektromehāniskās un elektroniskās spēles, tostarp visas datorspēles, 
visās sabiedriskajās un privātajās telpās, izņemot kazino, ir Direktīvas Nr. 98/34/EK 28 EK, 
43 EK, 49 EK un 8. panta pārkāpums.
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Grieķijas iestādes 2006. gada 11. decembrī tika informētas par šo spriedumu un tām uzdeva 
jautājumu par tālāk veicamajām darbībām. Grieķijas iestādes 2007. gada 12. februārī nosūtīja 
Komisijai vēstuli, norādot, ka lieta ir nopietna un sarežģīta un ka attiecīgās ministrijas 
sadarbojas, lai izveidotu sistēmu, kas būtu sociāli pieņemama, samērīga un saskaņā ar 
Kopienas tiesībām. Tomēr Grieķijas iestādes nav nosūtījušas Komisijai nekādus likuma 
grozījumus. Tāpēc Komisija 2007. gada 23. martā saskaņā ar EK 228. pantu nosūtīja oficiālu 
brīdinājuma vēstuli. Tā kā Grieķijas iestādes neatbildēja, 2007. gada 29. jūnijā tika nosūtīts 
pamatots atzinums. Grieķijas iestādes neatbildēja arī uz pamatoto atzinumu, un tāpēc 
Komisija 2007. gada 17. oktobrī nolēma saskaņā ar EK 228. pantu otro reizi iesniegt lietu 
Tiesā, lūdzot Tiesu noteikt Grieķijai arī naudas sodu par sprieduma nepildīšanu.”

9. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„Kā turpinājumu Komisijas 2007. gada novembra paziņojumam un Lūgumrakstu komitejas 
2008. gada februāra sanāksmei Komisija vēlētos sniegt atjauninātu informāciju par pēdējiem 
notikumiem. Kā jau minēts, Komisija 2007. gada 17. oktobrī lēma otro reizi nosūtīt lietu 
Tiesai saskaņā ar EK līguma 228. pantu, lūdzot Tiesu piespriest Grieķijai arī sodanaudu par 
tās sprieduma neievērošanu. Ierosinājums tika nosūtīts Tiesai 2008. gada 10. martā. Tādējādi 
šī lieta pašlaik atrodas Eiropas Kopienu Tiesā.”

10. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„2009. gada 4. jūnijā Eiropas Kopienu Tiesa pasludināja spriedumu lietā C-109/08, kas ir ar 
šo lūgumrakstu saistītā lieta. Šajā lietā Tiesa Grieķijas Republikai izdeva rīkojumu iemaksāt 
Komisijai „Eiropas Kopienas pašu resursu” kontā sodanaudu EUR 31 536 katru dienu, sākot 
no šī sprieduma pasludināšanas (2009. gada 4. jūnijs), līdz Grieķijas varas iestādes pakļausies 
spriedumam lietā C-65/05 Komisija/Grieķija. Turklāt Tiesa Grieķijas Republikai izdeva 
rīkojumu maksāt Komisijai kopsummu EUR 3 000 000 apmērā.

Rezultātā Komisija 2009. gada 7. jūlijā nosūtīja Grieķijas varas iestādēm vēstuli, lūdzot tās 
iemaksāt „Eiropas Kopienas pašu resursu” kontā summu EUR 3 000 000 apmērā. Komisija 
2009. gada 18. augustā Grieķijas varas iestādēm nosūtīja vēl vienu vēstuli, norādot, ka tām 
„Eiropas Kopienas pašu resursu” kontā jāiemaksā summa EUR 1 797 552 apmērā. Komisija 
regulāri turpinās pieprasīt ikdienas soda naudu EUR 31 536 apmērā, līdz Grieķijas varas 
iestādes pakļausies Tiesas spriedumam lietā C-65/05.

Komisija vēlas paskaidrot, ka iepriekš minētie spriedumi attiecas tikai uz tīras izklaides spēļu 
automātiem (t. i., tādiem, kuri nav saistīti ar azartspēlēm). Pārkāpuma lieta pret Grieķiju, kas 
saistīta ar azartspēļu automātiem, ar Komisijas lēmumu tika slēgta 2009. gada 25. jūnijā.”


