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Betreft: Verzoekschrift 1374/2002, ingediend door Petros Tselepidis (Griekse nationaliteit), 
namens de "Vereniging van invoerders, fabrikanten, handelaars en professionele 
gebruikers van elektronisch en mechanisch speelgoed van Noord-Griekenland -
SIPBE", over het verbod op het gebruik van technische computerspelletjes

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners verzetten zich tegen de door de Griekse regering aangenomen wet die het gebruik van 
technische elektronische spelletjes verbiedt. De aanneming van voornoemde wet schendt het 
principe van het vrije verkeer van goederen, het recht op vrijheid van vestiging en ook het 
principe van vrijheid van dienstverrichting. Volgens de indieners is een dergelijke wet alleen in 
Griekenland van kracht, terwijl in de andere lidstaten op een of andere manier een onderscheid 
gemaakt wordt tussen elektronische spelletjes en kansspelen. Indieners vragen dat het Europees 
Parlement tussenbeide komt om een einde te maken aan de schendingen van voornoemde 
principes en om maatregelen te nemen om deze wet te laten aanpassen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 juli 2004. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 november 2003

In verband met de in het verzoekschrift genoemde onverenigbaarheid van de Griekse wet 
3037/2002 met het Europees recht, heeft de Commissie een en ander nauwlettend gevolgd en de 
volgende stappen genomen:

Op 7 juni 2002 hebben de diensten van de Commissie, voordat bovengenoemde wet van kracht 
werd, de Griekse autoriteiten per brief om inlichtingen verzocht over de Griekse wetgeving 
inzake het op de markt brengen en het gebruik van speelautomaten op andere plaatsen dan in 
casino's en inzake de voorgestelde amendementen.
Na het van kracht worden van de wet 3037/2002 en na ontvangst van enkele klachten heeft de 
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Commissie op 18 oktober 2002 een officiële kennisgeving aan de Griekse autoriteiten 
toegezonden waarin werd opgemerkt dat de Griekse wet maatregelen vaststelt die mogelijk 
gelijkwaardige gevolgen hebben als kwantitatieve beperkingen op invoer van spellen en 
overeenkomstige goederen uit andere lidstaten, en dat deze maatregelen ongerechtvaardigd en 
onevenredig lijken.

Na het antwoord van de Griekse autoriteiten op 17 december 2002 hebben de diensten van de 
Commissie tevens de kwestie ter sprake gebracht bij de zogenaamde "pakketvergadering" met de 
Griekse autoriteiten op 24 januari 2003.

Rekening houdend met het feit dat sommige bepalingen van de Griekse wet mogelijk ook in 
strijd zijn met de vrijheid van de dienstverlening, de vrijheid van vestiging en met de 
Richtlijn 98/34 betreffende de verplichting van de lidstaten om kennis te geven van maatregelen 
die technische verordeningen vaststellen, heeft de Commissie op 11 juli 2003 een aanvullende 
officiële kennisgeving aan de Griekse autoriteiten over bovengenoemde kwesties gezonden. De 
Griekse autoriteiten dienen binnen twee maanden na ontvangst van de aanvullende officiële 
kennisgeving te antwoorden.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 april 2005

Aanvullend op de informatie die in de vorige antwoorden op het verzoekschrift werd gegeven, 
hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:

Op 10 februari 2005, na haar besluit van 13 oktober 2004, verwees de Commissie Griekenland 
door naar het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot zijn verbod 
op de installatie en het gebruik van elektrische, elektromechanische en elektronische spelletjes, 
waaronder computerspelletjes, op alle openbare plaatsen en in privé-ruimten, zoals vertrekken 
waar internetdiensten worden aangeboden (cybercafés).

De Commissie is van oordeel dat de Griekse wet terzake (van 29 juli 2002) onverenigbaar is met 
de bepalingen van het EG-Verdrag betreffende het vrije verkeer van goederen en diensten en de 
vrijheid van vestiging. Dat de wet tijdens het ontwerpstadium niet werd bekendgemaakt, is ook 
een inbreuk op Richtlijn 98/34/EG die voorziet in voorafgaande kennisgeving van de nationale 
verordeningen betreffende de technische regels voor onlinegoederen en -diensten. Ondanks 
beloften om zijn wetgeving te wijzigen als antwoord op het in april 2004 verstuurde met reden 
omkleed advies van de Commissie, heeft Griekenland tot op heden nog geen enkele wijziging 
doorgevoerd.

De Commissie is van oordeel dat de Griekse wetgeving onevenredig is, aangezien ze niet alleen 
geldt voor toestellen (automaten) en kansspelen die in een sociale samenleving een reden tot 
bezorgdheid kunnen zijn, maar ook voor spelletjes van een heel andere orde die, op zichzelf, 
geen bron van bijzondere ongerustheid zijn met betrekking tot de openbare orde of de 
consumentenbescherming.

Zoals reeds in de vorige antwoorden op het verzoekschrift is opgemerkt, is de Griekse wet 
onverenigbaar met de volgende bepalingen van het EG-Verdrag en de Europese wetgeving:

Ten eerste, door het verbod op spelletjes zelf verhinderde de Griekse wet de invoer en marketing 
in Griekenland van spelletjes die op een wettelijke manier in andere lidstaten worden 
geproduceerd en op de markt gebracht. Dit is een inbreuk op het beginsel van het vrije verkeer 
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van goederen, zoals vastgelegd in artikel 28 van het EG-Verdrag.

Ten tweede, door het verbod op diensten die met elektronische spelletjes verband houden, zoals 
het onderhoud daarvan, worden bedrijven die dergelijke diensten in andere lidstaten wettelijk 
aanbieden, ervan weerhouden om dezelfde diensten ook in Griekenland aan te bieden. Nochtans 
is dat recht gewaarborgd onder het beginsel van dienstverrichting zoals in artikel 49 van het EG-
Verdrag is uiteengezet en onder de vrijheid van vestiging (met andere woorden het recht om een 
permanente zaak in een andere lidstaat op te richten), zoals is gewaarborgd door artikel 43 van 
het EG-Verdrag.

Ten slotte, voor zover de Griekse wet regels voor elektronische en mechanische toestellen 
vastlegt en de activiteiten regelt van bedrijven die internetdiensten aanbieden, had die wet aan de 
Commissie moeten worden bekendgemaakt, overeenkomstig Richtlijn 98/34/EG die voorziet in 
voorafgaande kennisgeving van de nationale verordeningen betreffende de technische regels 
voor onlinegoederen en -diensten. 

Aangezien de diensten van de informatiemaatschappij per definitie vaak grensoverschrijdend 
zijn, is deze voorafgaande kennisgeving bedoeld om te helpen verzekeren dat de regels die in één 
lidstaat zijn ingevoerd, de belangen van bedrijven en burgers in een andere lidstaat niet schaden.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 november 2005

Sinds het vorige aanvullende antwoord met betrekking tot dit verzoekschrift zijn er geen verdere 
ontwikkelingen geweest rond het Griekse verbod op de installatie en het gebruik van elektrische, 
elektromechanische en elektronische spelletjes, waaronder computerspelletjes, op alle openbare 
plaatsen en in privé-ruimten, zoals vertrekken waar internetdiensten worden aangeboden 
(cybercafés). De reden hiervoor is - zoals in het vorige antwoord vermeld - dat de Commissie de 
zaak op 10 februari 2005 aan het Europees Hof van Justitie heeft voorgelegd en in afwachting 
van een hoorzitting is.

De Commissie houdt onverkort vast aan haar standpunt, namelijk dat de Griekse wet terzake 
(wet 3037 van 29 juli 2002) onverenigbaar is met de bepalingen van het EG-Verdrag betreffende 
het vrije verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging en voorts dat de bij de 
uitvaardiging van deze wet gevolgde procedure een inbreuk vormde op Richtlijn 98/34/EG, die 
voorziet in voorafgaande kennisgeving van nationale verordeningen betreffende technische 
regels voor onlinegoederen en -diensten.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006

Na de overdracht van aanvullende informatie op 30 november 2005 waren er geen verdere 
ontwikkelingen betreffende het Griekse verbod op de installatie en het gebruik van elektrische, 
elektromechanische en elektronische spelletjes, waaronder computerspelletjes, op alle openbare 
plaatsen en in privé-ruimten, ook in ruimtes waar internetdiensten worden aangeboden 
(cybercafés). 

Op 10 februari 2005 werd de zaak door de Commissie naar het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen doorverwezen en de hoorzittingen zijn momenteel aan de gang. In een 
opdracht van 25 mei 2005 gaf de voorzitter van het Hof van Justitie de Republiek Frankrijk 
toestemming om ter ondersteuning van de conclusies van Griekenland tussenbeide te komen in 
zaak C-65/05.
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De Commissie wil opnieuw benadrukken dat haar standpunt niet is veranderd, namelijk 
- dat de Griekse wet terzake (van 29 juli 2002) onverenigbaar is met de bepalingen van het EG-

Verdrag betreffende het vrije verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging.
- en voorts dat de bij de uitvaardiging van deze wet gevolgde procedure een inbreuk vormde op 

Richtlijn 98/34/EG, die voorafgaande kennisgeving van nationale verordeningen betreffende 
technische regels voor on-linegoederen en -diensten vereist.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Zoals de Commissie op 23 februari 2006 heeft medegedeeld aan de Commissie verzoekschriften, 
is klacht 2002/4769, die dezelfde Griekse wet betreft als dit verzoekschrift, op 10 februari 2005 
doorverwezen naar het Hof (zaak C-65/05). In zijn arrest van 26 oktober 2006 met betrekking tot 
deze zaak nam het Hof het standpunt in dat het algehele verbod dat uit hoofde van artikel 2, lid 1, 
en artikel 3 van wet nr. 3037/2002 en op straffe van in de artikelen 4 en 5 van deze wet 
geformuleerde strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties, is ingesteld op elektrische, 
elektromechanische en elektronische spelen, waaronder begrepen computerspelen, te installeren 
en te exploiteren in openbare of privégelegenheden met uitzondering van casino’s, in strijd is 
met de artikelen 28 EG, 43 EG en 49 EG, alsmede artikel 8 van richtlijn 98/34/EG. Het Hof was 
van oordeel dat het door Griekenland aangevoerde argument dat de bevindingen van het Hof in 
de zaak C-275/92, Schindler, en de zaak C-124/97, Läärä, op deze zaak dienen te worden 
toegepast, niet kan worden aanvaard. Onderhavige zaak, zo meende het Hof, heeft betrekking op 
elektrische, elektromechanische en elektronische spelen die geen enkele eigenschap delen met de 
spelen die aan de orde zijn in voornoemde zaken. Feitelijk zijn de spelen die het onderwerp zijn 
van het in artikel 2, lid 1 van wet nr. 3037/2002 vastgelegde verbod geen wezenlijke kansspelen 
aangezien zij niet worden gespeeld met het oogmerk om geld te winnen.

Maar al mag de jurisprudentie van het Hof niet op de huidige zaak worden toegepast, toch brengt 
Griekenland een aantal dwingende redenen van algemeen belang naar voren en beweert het dat 
deze als rechtvaardiging kunnen dienen voor de barrière op het vrije verkeer van goederen. 
Desalniettemin is het Hof van oordeel dat het ook voor de desbetreffende nationale wetgeving 
nodig is dat deze in proportie is met het nagestreefde doel. Het Hof meent dat Griekenland niet 
heeft kunnen staven dat het alle technische en organisatorische maatregelen heeft doorgevoerd 
waarmee het nagestreefde doel ook zou kunnen worden bereikt en die minder beperkend zijn 
voor het handelsverkeer tussen de lidstaten. 

De Commissie zal de situatie blijven controleren teneinde zeker te stellen dat Griekenland de 
specifieke wet op zodanige wijze wijzigt dat wordt voldaan aan het arrest van het Hof.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2007

In aansluiting op haar mededeling van november 2006 en naar aanleiding van de vergadering 
van de Commissie verzoekschriften van 2 mei 2007 wil de Commissie ingaan op de jongste 
ontwikkelingen in deze zaak. Op 10 februari 2005 werd het Hof van Justitie klacht 2002/4769,
over dezelfde Griekse wet, voorgelegd (zaak C-65/05). Het Hof heeft op 26 oktober 2006 
uitspraak in deze zaak gedaan: Door in de artikelen 2, lid 1, en 3 van wet nr. 3037/2002 op 
straffe van in de artikelen 4 en 5 van deze wet geformuleerde strafrechtelijke of 
bestuursrechtelijke sancties een algeheel verbod in te stellen om elektrische, elektromechanische 
en elektronische spelen, daaronder begrepen computerspelen, te installeren en te exploiteren in 
openbare of privégelegenheden, met uitzondering van casino's, heeft Griekenland in strijd 
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gehandeld met de artikelen 28, 43 en 49 van het EG-Verdrag, alsmede artikel 8 van Richtlijn 
98/34/EG.

Op 11 december 2006 werden de Griekse autoriteiten van dit arrest in kennis gesteld en werd 
hun gevraagd welke stappen zij naar aanleiding daarvan zouden nemen. Op 12 februari 2007 
antwoordden zij de Commissie dat er sprake was van een ernstige en gecompliceerde zaak en dat 
de betrokken ministeries aan een systeem werkten dat maatschappelijk aanvaardbaar, evenredig 
en in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht zou zijn. De Griekse autoriteiten stelden de 
Commissie evenwel niet van enigerlei wetswijziging in kennis. De Commissie verzond daarom 
op 23 maart 2007 een aanmaningsbrief overeenkomstig artikel 228 EGV. Bij ontstentenis van 
een antwoord van Griekse zijde stuurde de Commissie op 29 juni 2007 een met redenen omkleed 
advies. Daar de Griekse autoriteiten ook daarop niet reageerden, besloot de Commissie op 17 
oktober 2007 de zaak overeenkomstig artikel 228 EGV opnieuw aan het Hof voor te leggen met 
het verzoek Griekenland een dwangsom op te leggen omdat het het arrest van het Hof niet ten 
uitvoer heeft gelegd.

9. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

In aansluiting op haar mededeling van november 2007 en naar aanleiding van de vergadering 
van de Commissie verzoekschriften in februari 2008, wil de Commissie ingaan op de jongste 
ontwikkelingen in deze zaak. Zoals reeds vermeld, besloot de Commissie op 17 oktober 2007 de 
zaak overeenkomstig artikel 228 van het EG-Verdrag opnieuw aan het Hof van Justitie voor te 
leggen met het verzoek Griekenland een dwangsom op te leggen omdat het arrest van het Hof 
niet ten uitvoer is gelegd. Dit verzoek is op 10 maart 2008 naar het Hof van Justitie verzonden. 
Deze zaak ligt nu derhalve bij het Europees Hof van Justitie.

10. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009

Het Europees Hof van Justitie heeft op 4 juni 2009 uitspraak gedaan in de zaak C-109/08. Dit is 
de zaak die betrekking heeft op dit verzoekschrift. Het Hof heeft in deze zaak geoordeeld dat 
Griekenland aan de Commissie, op de rekening "Eigen middelen van de Europese 
Gemeenschap", een dwangsom van 31 536 euro per dag moet betalen vanaf de dag van het arrest
(4 juni 2009) totdat de Griekse autoriteiten het arrest dat is uitgesproken in de zaak C-65/05, 
Commissie tegen Griekenland, ten uitvoer hebben gelegd. Bovendien veroordeelde het Hof 
Griekenland tot de betaling van een forfaitaire som van 3 000 000 euro.

Als gevolg hiervan heeft de Commissie de Griekse autoriteiten op 7 juli 2009 per brief verzocht 
3 000 000 euro te storten op de rekening "Eigen middelen van de Europese Gemeenschap". Op 
18 augustus 2009 heeft de Commissie nogmaals een brief naar de Griekse autoriteiten verstuurd; 
ditmaal met het verzoek om 1 797 552 euro te storten op de rekening "Eigen middelen van de 
Europese Gemeenschap". De Commissie zal regelmatig vorderingen van de dagelijkse boete van 
31 536 euro indienen totdat de Griekse autoriteiten het arrest van het Hof in de zaak C-65/05 ten 
uitvoer hebben gelegd. 

Ter verheldering wil de Commissie benadrukken dat de bovengenoemde uitspraken alleen van 
toepassing zijn op speelautomaten voor amusement (waarmee dus niet kan worden gegokt). De 
inbreukprocedure tegen Griekenland ten aanzien van gokkasten is per besluit van de Commissie 
op 25 juni 2009 gesloten. 


