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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1374/2002, którą złożył Petros Tselepidis (Grecja) w imieniu 
Stowarzyszenia Importerów Zabawek Elektronicznych i Mechanicznych, 
Detalistów oraz Autoryzowanych Sprzedawców z Północnej Grecji - SIPBE, 
w sprawie zakazu instalowania i korzystania z gier komputerowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyrażają sprzeciw wobec ustawy przyjętej przez rząd Grecji, zakazującej 
elektronicznych gier zręcznościowych, dowodząc, że narusza ona swobodę przepływu 
towarów, swobodę przedsiębiorczości oraz swobodę świadczenia usług. Składający petycję 
wskazują, że ustawa obowiązuje wyłącznie w Grecji oraz że w innych państwach 
członkowskich znaleziono sposoby na rozróżnienie komputerowych gier zręcznościowych od 
losowych. Składający petycję zwracają się o wsparcie Parlamentu Europejskiego w celu 
położenia kresu wyżej wymienionym naruszeniom oraz wniesienia stosownych poprawek do 
ustawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 lipca 2003 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 listopada 2003 r.

Biorąc pod uwagę rzekomą niezgodność greckiej ustawy nr 3037/2002 z europejskim 
prawem, o której wspomniano w petycji, Komisja podjęła się uważnego prześledzenia 
przebiegu sprawy, jak również podjęła następujące działania:

W dniu 7 czerwca 2002 r., jeszcze przed uchwaleniem wyżej wspomnianej ustawy, służby 
Komisji zwróciły się pisemnie do władz greckich o udzielenie informacji na temat 
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ustawodawstwa greckiego dotyczącego sprzedaży i używania maszyn do gier w innych 
miejscach niż kasyna oraz na temat proponowanych wówczas poprawek. 

W związku z uchwaleniem ustawy nr 3037/2002 oraz otrzymaniem kilku skarg, Komisja 
wystosowała w dniu 18 października 2002 r. do władz greckich wezwanie do usunięcia 
uchybienia, w którym zwraca uwagę na fakt, że grecka ustawa wprowadza kroki, mogące 
wywierać wpływ równoznaczny z ograniczeniami ilościowymi w odniesieniu do gier 
i towarów pokrewnych przywożonych z innych państw członkowskich oraz że takie działania 
wydają się nieuzasadnione i nieproporcjonalne.

Po otrzymaniu odpowiedzi władz greckich w dniu 17 grudnia 2002 r., służby Komisji 
poruszyły sprawę również podczas ateńskiego „spotkania pakietowego” z władzami greckimi 
w dniu 24 stycznia 2003 r.

Biorąc pod uwagę, że niektóre przepisy greckiej ustawy mogą być również sprzeczne 
z zasadą swobody świadczenia usług i przedsiębiorczości, jak również dyrektywą 98/34 w 
sprawie obowiązku państw członkowskich powiadamiania o środkach wprowadzania 
przepisów technicznych, w dniu 11 lipca 2003 r. Komisja wystosowała do władz greckich 
dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia, poruszające wyżej wspomniane kwestie. 
Władze greckie są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi w przeciągu dwóch miesięcy po 
otrzymaniu dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 kwietnia 2005 r.

W związku z informacjami, jakie napłynęły we wcześniejszych odpowiedziach na petycję, 
podjęte zostały przedstawione poniżej działania.

Na mocy swojej decyzji z dnia 13 października 2004 r. Komisja przekazała w dniu 10 lutego 
2005 r. sprawę Grecji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z nałożonym 
przez nią zakazem instalowania i korzystania z elektrycznych, elektromechanicznych 
i elektronicznych gier, w tym gier komputerowych, we wszystkich miejscach publicznych 
i prywatnych, w tym w punktach świadczących usług internetowe (kafejki internetowe).

Komisja uważa, że będąca przedmiotem petycji ustawa grecka z dnia 29 lipca 2002 r. jest 
niezgodna z postanowieniami traktatu WE w sprawie swobodnego przepływu towarów i usług 
oraz swobody przedsiębiorczości. Fakt, że ustawa nie została zgłoszona na etapie jej 
przygotowywania także narusza postanowienia dyrektywy 98/34/WE, która przewiduje 
uprzednie powiadomienie o przepisach krajowych ustalających techniczne zasady dotyczące 
towarów i usług on-line. Pomimo podjętego zobowiązania do zmiany ustawodawstwa w 
odpowiedzi na uzasadnioną opinię Komisji przesłaną w kwietniu 2004 r. Grecja jak dotąd nie 
wprowadziła żadnych poprawek.

Zdaniem Komisji grecka ustawa jest nieproporcjonalna, ponieważ ma zastosowanie nie tylko 
do sprzętów (automaty do gry) i gier hazardowych, które mogą budzić zastrzeżenia natury 
społecznej, ale także do gier o zupełnie odmiennym charakterze, które nie są same w sobie 
źródłem szczególnych zagrożeń dla porządku publicznego czy też ochrony konsumenta.

Jak już zauważono we wcześniejszych odpowiedziach na petycję, grecka ustawa została 
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uznana za niezgodną z następującymi postanowieniami traktatu WE i prawa europejskiego:

Po pierwsze, przez objęcie zakazem gier, ustawa grecka uniemożliwiła sprowadzanie 
i sprzedaż w Grecji gier legalnie produkowanych lub sprzedawanych w innych państwach 
członkowskich, co stanowi pogwałcenie zasady swobodnego przepływu towarów zawartej 
w art. 28 traktatu WE. 

Po drugie, zabraniając działalności usługowej w zakresie gier elektronicznych – np. związanej 
z ich utrzymaniem – zakaz uniemożliwia firmom legalne świadczenie tego samego typu usług 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Prawo świadczenia usług jest jednakże 
zagwarantowane przez zasadę swobody świadczenia usług zawartą w art. 49 traktatu WE oraz 
przez zasadę swobody przedsiębiorczości (innymi słowy - ustanowienia stałej obecności 
w innym państwie członkowskim) zagwarantowaną w art. 43 traktatu WE.

Wreszcie, w związku z tym, że ustawa grecka określa przepisy w sprawie urządzeń 
mechanicznych i elektronicznych oraz reguluje działalność dostawców internetowych, 
Komisja powinna była zostać powiadomiona o ustawie z wyprzedzeniem, zgodnie 
z dyrektywą 98/34/WE, która przewiduje uprzednie powiadomienie o przepisach krajowych 
ustalających techniczne zasady dotyczące towarów i usług on-line. 

Mając na uwadze, że usługi z zakresu społeczeństwa informacyjnego są z definicji często 
świadczone transgranicznie, uprzednie powiadomienie ma na celu zapewnienie, aby 
w przypadku ustalania zasad w jednym z państw członkowskich nie doszło do naruszenia 
interesów przedsiębiorstw i obywateli w pozostałych państwach członkowskich.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 listopada 2005 r.

Od czasu ostatniej dodatkowej odpowiedzi na petycję nie uległa zmianie sytuacja w zakresie 
wprowadzonego w Grecji zakazu instalowania i korzystania z gier elektrycznych, 
elektromechanicznych i elektronicznych, w tym gier komputerowych, we wszystkich 
miejscach publicznych i prywatnych, w tym w punktach świadczących usług internetowe 
(kafejki internetowe). Wynika to z faktu, że, jak podano w ostatniej dodatkowej odpowiedzi, 
w dniu 10 lutego 2005 r. Komisja przekazała tę sprawę Europejskiemu Trybunałowi 
Sprawiedliwości i jest ona obecnie rozpatrywana.

Komisja nie zmieniła dotychczas swojego stanowiska, tzn. utrzymuje, że przedmiotowa 
grecka ustawa (nr 3037 z dnia 29 lipca 2002 r.) jest niezgodna z postanowieniami traktatu WE 
w sprawie swobodnego przepływu towarów i usług oraz swobody przedsiębiorczości oraz że 
tryb wejścia w życie ww. ustawy stanowi naruszenie dyrektywy 98/34/WE, która przewiduje 
obowiązek uprzedniego zawiadomienia o przepisach krajowych określających techniczne 
zasady dotyczące towarów i usług on-line.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 marca 2006 r.

Po przekazaniu w dniu 30 listopada 2005 r. dodatkowych informacji, sytuacja w zakresie 
greckiego zakazu instalacji i korzystania z elektrycznych, elektromechanicznych 
i elektronicznych gier, w tym gier komputerowych, we wszelkich miejscach publicznych 
i prywatnych, w tym w punktach świadczących usługi internetowe (kafejki internetowe) nie 
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uległa dalszym zmianom. 

W dniu 10 lutego 2005 r. sprawa została skierowana przez Komisję do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, gdzie wciąż oczekuje na rozstrzygnięcie. Postanowieniem z dnia 
25 maja 2005 r. prezes Trybunału Sprawiedliwości dopuścił do udziału w sprawie C-65/05 
Republikę Francuską, która popiera wnioski przedstawione przez Grecję.

Komisja ponownie podkreśla, że nie zmieniła swojego stanowiska, tj. uważa, że:
- przedmiotowa grecka ustawa (nr 3037 z dnia 29 lipca 2002 r.) jest niezgodna 

z postanowieniami traktatu WE w sprawie swobodnego przepływu towarów i usług oraz 
swobody przedsiębiorczości

- a także, że procedura wejścia w życie ww. ustawy stanowi naruszenie dyrektywy 
98/34/WE, która przewiduje obowiązek uprzedniego zawiadomienia o przepisach 
krajowych określających techniczne zasady dotyczące towarów i usług on-line.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 stycznia 2007 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Komisję Europejską Komisji Petycji dnia 23 lutego 
2006 r., skarga 2002/4769, która dotyczy tej samej greckiej ustawy co niniejsza petycja, 
została przekazana do Trybunału dnia 10 lutego 2005 r. (sprawa C-65/05). Dnia 
26 października 2006 r. Trybunał wydał orzeczenie w tej sprawie, uznając, że zakaz zawarty 
w art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy nr 3037/2002, podlegający karom wynikającym z prawa karnego 
i administracyjnego ustanowionym w art. 4 i 5 tej samej ustawy, który dotyczy instalacji 
i korzystania z wszystkich gier elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych, 
w tym wszystkich gier komputerowych, we wszystkich miejscach publicznych i prywatnych 
z wyjątkiem kasyn, stanowi naruszenie art. 28, 43 i 49 TWE i art. 8 dyrektywy 98/34/WE. 
Trybunał orzekł, że argument przywołany przez Republikę Grecji, zgodnie z którym 
w przedmiotowej sprawie należy odwołać się do wniosków Trybunału w sprawach C-275/92 
Schindler i C-124/97 Läärä, nie może zostać przyjęty. Jak zauważył Trybunał, obecna sprawa 
dotyczy gier elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych, które nie posiadają cech 
porównywalnych z cechami gier stanowiących przedmiot wspomnianych spraw. 
W rzeczywistości gry, w odniesieniu do których obowiązuje zakaz ustanowiony w art. 2 ust. 1 
ustawy nr 3037/2002 nie są z natury grami losowymi, ponieważ graczom nie przyświeca cel 
w postaci wygranej pieniężnej.

Pomimo że w omawianej sprawie nie można zastosować orzecznictwa Trybunału, Republika 
Grecji sformułowała szereg powodów wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, 
twierdząc, że mogą one uzasadnić stworzenie bariery dla swobodnego przepływu towarów. 
Trybunał orzekł jednak, że przedmiotowe ustawodawstwo krajowe powinno również 
zachować proporcjonalność względem przyświecającego mu celu. Orzekł, że Republika 
Grecji nie dowiodła, iż wdrożyła wszelkie techniczne i organizacyjne środki, które mogłyby 
zapewnić osiągnięcie owego celu przy użyciu środków mniej restrykcyjnych wobec handlu 
wewnątrzwspólnotowego. 

Komisja Europejska będzie monitorowała sytuację, aby upewnić się, że przedmiotowe 
państwo członkowskie w odpowiedni sposób zmieni konkretną ustawę zgodnie z orzeczeniem 
Trybunału.
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8. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 grudnia 2007 r.

Tytułem uzupełnienia komunikatu Komisji z listopada 2006 r. i posiedzenia Komisji Petycji 
z dnia 2 maja 2007 r. Komisja Europejska chciałaby przedstawić aktualne informacje 
dotyczące ostatnich postępów w przedmiotowej sprawie. Skarga 2002/4769, dotycząca tej 
samej ustawy greckiej, o której mowa w petycji, została skierowana do Trybunału w dniu 
10 lutego 2005 r. (sprawa C-65/05). Dnia 26 października 2006 r. Trybunał wydał orzeczenie 
w tej sprawie, uznając, że zakaz zawarty w art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy nr 3037/2002, 
podlegający karom wynikającym z prawa karnego i administracyjnego ustanowionym w art. 4 
i 5 tej samej ustawy, który dotyczy instalacji i korzystania z wszystkich gier elektrycznych, 
elektromechanicznych i elektronicznych, w tym wszystkich gier komputerowych, we 
wszystkich miejscach publicznych i prywatnych z wyjątkiem kasyn, stanowi naruszenie 
art. 28, 43 i 49 TWE i art. 8 dyrektywy 98/34/WE.

Dnia 11 grudnia 2006 r. władze greckie zostały poinformowane o wspomnianym wyżej 
wyroku i zwrócono się do nich z pytaniem o podjęte w związku z tym działania. Dnia 
12 lutego 2007 r. władze greckie skierowały do Komisji Europejskiej pismo, w którym 
stwierdziły, że sprawa jest poważna i skomplikowana oraz że właściwe ministerstwa 
współpracują w celu stworzenia systemu, który będzie akceptowalny społecznie, 
proporcjonalny i zgodny z prawem wspólnotowym. Nie przedstawiły jednak Komisji 
Europejskiej żadnych poprawek do przedmiotowej ustawy. W rezultacie dnia 23 marca 
2007 r. Komisja Europejska wystosowała do Grecji wezwanie do usunięcia uchybienia, 
zgodnie z art. 228 WE. Ponieważ władze greckie nie udzieliły odpowiedzi, dnia 29 czerwca 
2007 r. skierowano do nich uzasadnioną opinię, na którą również nie uzyskano odpowiedzi. 
W związku z powyższym dnia 17 października 2007 r. Komisja Europejska postanowiła po 
raz drugi skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z art. 228 WE, zwracając 
się jednocześnie do Trybunału o nałożenie na Grecję kar finansowych za niezastosowanie się 
do jego wyroku.

9. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

W nawiązaniu do swojego komunikatu z listopada 2007 r. i posiedzenia Komisji Petycji 
w lutym 2008 r. Komisja pragnie przekazać aktualne informacje na temat ostatnich wydarzeń. 
Jak już wspomniano, w dniu 17 października 2007 r. Komisja postanowiła wnieść po raz 
drugi przedmiotową sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na mocy art. 228 
traktatu WE, zwracając się do Trybunału także o nałożenie na Grecję kar finansowych w 
związku z nieprzestrzeganiem jego wyroku. Wniosek przesłano do Trybunału 
Sprawiedliwości w dniu 10 marca 2008 r. A zatem sprawa znajduje się obecnie 
w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.

10. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

W dniu 4 czerwca 2009 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie
C-109/08, który jest właściwy w kontekście przedmiotowej petycji. W tym przypadku 
Trybunał nakazał Republice Greckiej wpłacenie Komisji na rachunek „środki własne 
Wspólnoty Europejskiej” kary w wysokości 31 536 euro za dzień od momentu wydania 
wyroku w sprawie C-65/05, Komisja przeciwko Grecji (4 czerwca 2009 r.) do czasu 
dostosowania się do niego przez władze greckie. Ponadto Trybunał nakazał Republice 
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Greckiej jednorazowe wypłacenie Komisji Europejskiej sumy 3 milionów euro.

Dlatego w dniu 7 lipca 2009 r. Komisja przesłała pismo do władz greckich, zwracając się 
o wpłacenie na rachunek „środki własne Wspólnoty Europejskiej” kwoty 3 000 000 euro. 
W dniu 18 sierpnia 2009 r. Komisja wystosowała kolejne pismo instruujące władze greckie 
w zakresie wpłaty na rachunek „środki własne Wspólnoty Europejskiej” kwoty 
1 797 552 euro. W regularnych odstępach czasu Komisja będzie domagać się zapłaty kary 
w wysokości 31 536 euro za dzień do momentu dostosowania się przez władze greckie do 
wyroku Trybunału wydanego w sprawie C-65/05.

Komisja pragnie wyjaśnić, że wspomniane wyroki odnoszą się wyłącznie do automatów 
rozrywkowych (tj. takich, które nie służą uprawianiu hazardu). Postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Grecji dotyczące automatów 
hazardowych zamknięto na podstawie decyzji Komisji w dniu 25 czerwca 2009 r.


