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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1374/2002, adresată de Petros Tselepidis, de cetăţenie elenă, în 
numele Asociaţiei importatorilor, producătorilor, detailiştilor şi 
distribuitorilor de jucării electronice şi mecanice din Nordul Greciei - SIPBE, 
privind interdicţia jocurilor pe calculator

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarii se opun legii adoptate de Guvernul elen, prin care se interzic jocurile electronice 
de îndemânare, argumentând că aceasta încalcă principiul liberei circulaţii a bunurilor, 
libertatea de stabilire şi de a presta servicii. Petiţionarii indică faptul că legea se aplică doar în 
Grecia şi că în alte state membre au fost identificate metode de distincţie între jocurile de 
îndemânare şi jocurile de noroc care se joacă pe calculator. Petiţionarii solicită sprijinul 
Parlamentului European în vederea stopării încălcărilor mai sus menţionate şi modificării legii 
în mod corespunzător.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 iulie 2003. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul provizoriu al Comisiei, primit la 13 noiembrie 2003

Referitor la pretinsa incompatibilitate a legii elene 3037/2002 cu legislaţia europeană, ridicată 
de petiţie, Comisia a urmărit îndeaproape cazul şi s-au întreprins următoarele acţiuni:

La 7 iunie 2002, anterior adoptării legii mai sus menţionate, serviciile Comisiei au solicitat în 
scris autorităţilor elene informaţii legate, pe de o parte, de legislaţia elenă privind 
comercializarea şi utilizarea automatelor de jocuri în alte locuri decât cazinouri, şi pe de altă
parte, de modificările propuse la acea dată.
Ulterior adoptării legii 3037/2002 şi primirii câtorva plângeri, Comisia a trimis autorităţilor 
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elene, la 18 octombrie 2002, o scrisoare de înştiinţare oficială, prin care se menţiona că legea 
elenă introduce măsuri al căror efect asupra importului de jocuri şi bunuri conexe din alte 
state membre ar putea fi egal cu impunerea de restricţii cantitative şi că măsurile luate par 
nejustificate şi disproporţionale.

În urma răspunsului autorităţilor elene din 17 decembrie 2002, serviciile Comisiei au abordat 
subiectul în cadrul reuniunii generale de la Atena cu autorităţile elene, la 24 ianuarie 2003.

Având în vedere faptul că anumite prevederi ale legii elene pot contraveni şi libertăţii de a 
presta servicii, libertăţii de stabilire, precum şi Directivei 98/34 privind obligaţia statelor 
membre de a notifica măsurile care introduc reglementări tehnice, Comisia a trimis 
autorităţilor elene, la 11 iulie 2003, o altă scrisoare de înştiinţare oficială, prin care a semnalat 
aspectele de mai sus. Autorităţile elene au obligaţia de a răspunde în termen de două luni de la 
primirea scrisorii de înştiinţare oficială.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 21 aprilie 2005

În urma informaţiilor furnizate în răspunsurile anterioare la petiţie, au fost înregistrate 
următoarele acţiuni:

La 10 februarie 2005, ca urmare a deciziei sale din 13 octombrie 2004, Comisia a înaintat 
Curţii Europene de Justiţie cazul Greciei privind interdicţia de instalare şi exploatare a 
jocurilor electrice, electromecanice şi electronice, incluzând jocurile pe calculator, în toate 
spaţiile publice şi private – inclusiv în spaţiile unde se prestează servicii Internet (Internet 
café).

Comisia consideră că legea elenă în discuţie (din 29 iulie 2002) este incompatibilă cu 
prevederile Tratatului CE privind libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor şi libertatea de 
stabilire. Faptul că legea nu a fost notificată în faza de proiect reprezintă de asemenea o 
încălcare a Directivei 98/34/CE, care prevede notificarea anterioară a reglementărilor 
naţionale care stabilesc reguli tehnice pentru bunurile şi serviciile online. În ciuda promisiunii 
de modificare a legislaţiei sale, drept răspuns la avizul motivat al Comisiei, trimis în luna 
aprilie 2004, Grecia încă nu a introdus nicio modificare.

Comisia consideră că legislaţia elenă este disproporţională, în măsura în care aceasta se aplică 
nu numai echipamentelor (automatelor) şi jocurilor de noroc care ar putea da naştere unei 
preocupări sociale, ci şi jocurilor de o natură complet diferită care, în sine, nu reprezintă o 
sursă de nelinişte cu privire la ordinea publică sau protecţia consumatorului.

Aşa cum s-a menţionat în răspunsurile anterioare la petiţie, conform prevederilor Tratatului 
CE şi legislaţiei europene, legea elenă este considerată incompatibilă din motivele următoare:

În primul rând, interzicând jocurile, legea elenă interzice şi importul şi comercializarea pe 
teritoriul Greciei a jocurilor legal produse sau comercializate în alte state membre, ceea ce 
contravine principiului liberei circulaţii a bunurilor, prevăzut la articolul 28 din Tratatul CE.

În al doilea rând, prin interzicerea activităţilor de servicii legate de jocurile electronice – cum 
ar fi întreţinerea acestora – societăţile care prestează aceste servicii în mod legitim în alte state 
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membre nu mai pot presta aceleaşi servicii şi în Grecia. Totuşi, acest drept este garantat în 
baza principiului libertăţii de a presta servicii prevăzut la articolul 49 din Tratatul CE şi în 
baza libertăţii de stabilire (adică instalarea permanentă în alt stat membru), garantată de 
articolul 43 din Tratatul CE.

În ultimul rând, în măsura în care legea elenă stabileşte reguli privind dispozitivele electronice 
şi mecanice şi guvernează activităţile furnizorilor de servicii Internet, aceasta ar fi trebuit 
notificată Comisiei în prealabil, în conformitate cu Directiva 98/34/CE, care prevede 
notificarea prealabilă a reglementărilor naţionale care stabilesc reguli tehnice pentru bunurile 
şi serviciile online.

Datorită faptului că, deseori, serviciile societăţilor informaţionale sunt, prin definiţie, prestate 
la nivel transfrontalier, această notificare preliminară are ca obiectiv să garanteze că regulile 
adoptate de un stat membru nu afectează interesele persoanelor juridice şi fizice din altele.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 30 noiembrie 2005

După ultimul răspuns suplimentar la petiţie nu a mai fost întreprinsă nicio altă acţiune privind 
interdicţia elenă de instalare şi exploatare a jocurilor electrice, electromecanice şi electronice 
precum şi a jocurilor pe calculator în toate spaţiile publice şi private – inclusiv în spaţiile care 
prestează servicii Internet (Internet café). Aceasta deoarece, aşa cum s-a menţionat în ultimul 
răspuns suplimentar, Comisia a înaintat cazul Curţii Europene de Justiţie la 10 februarie 2005, 
audierea fiind în curs.

Comisia nu şi-a modificat poziţia, şi anume că legea elenă în discuţie (legea 3037 din 29 iulie 
2002) este incompatibilă cu dispoziţiile Tratatului CE privind libera circulaţie a mărfurilor şi 
serviciilor şi libertatea de stabilire şi că adoptarea acesteia a reprezentat o încălcare a 
Directivei 98/34/CE, care prevede notificarea anterioară a reglementărilor naţionale care 
stabilesc reguli tehnice pentru bunurile şi serviciile online.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 28 martie 2005

Ulterior transmiterii informaţiilor suplimentare la 30 noiembrie 2005, nu s-au mai înregistrat 
alte situaţii privind interdicţia elenă de instalare şi exploatare a jocurilor electrice, 
electromecanice şi electronice, precum şi a jocurilor pe calculator, în toate spaţiile publice şi 
private – inclusiv în spaţiile care prestează servicii Internet (Internet café). 

Cazul a fost înaintat de Comisie Curţii Europene de Justiţie la 10 februarie 2005, audierea 
fiind în curs. Prin Ordinul din 25 mai 2005, Preşedintele Curţii de Justiţie a permis Republicii 
Franceze să intervină în cauza C-65/05 pentru susţinerea poziţiei Greciei.

Comisia ar dori să sublinieze din nou faptul că nu şi-a modificat poziţia, şi anume:
- că legea elenă în discuţie (legea 3037 din 29 iulie 2002) este incompatibilă cu 

prevederile Tratatului CE privind libera circulaţie a mărfurilor şi serviciilor şi libertatea 
de stabilire

- de asemenea, că procedura de adoptare a acesteia a reprezentat o încălcare a Directivei 
98/34/CE, care prevede notificarea anterioară a reglementărilor naţionale care stabilesc 
reguli tehnice pentru bunurile şi serviciile online.
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7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007

Dat fiind faptul că Comisia a informat Comisia pentru Petiţii la 23 februarie 2006, plângerea 
2002/4769, care se referă la aceeaşi lege elenă ca şi prezenta petiţie, a fost înaintată Curţii la 
10 februarie 2005 (cauza C-65/05). Curtea şi-a pronunţat hotărârea în acest dosar la 26 
octombrie 2006, declarând că interdicţia prevăzută la articolul 2 alineatul (1) şi articolul 3 din 
Legea nr. 3037/2002, care face obiectul unor sancţiuni penale şi administrative prevăzute la 
articolele 4 şi 5 din aceeaşi lege, privind instalarea şi exploatarea jocurilor electrice, 
electromecanice şi electronice, precum şi a jocurilor pe calculator, în toate spaţiile publice sau 
private cu excepţia cazinourilor, contravine articolelor 28, 43 şi 49 din Tratatul CE şi 
articolului 8 al Directivei 98/34/CE. Curtea a reţinut că argumentul invocat de Republica 
Elenă conform căruia constatările Curţii în cauzele C-275/92 Schindler şi C-124/97 Läärä ar 
trebui aplicate şi în acest caz, nu poate fi acceptat. Prezentul caz, a observat Curtea, se referă 
la jocuri electrice, electromecanice şi electronice, care nu prezintă niciun fel de caracteristici 
asemănătoare cu jocurile în discuţie din cazurile de mai sus. De fapt, jocurile care fac obiectul 
interdicţiei prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din Legea nr. 3037/2002 nu sunt, prin natura 
acestora, jocuri de noroc deoarece se joacă în vederea câştigării unor sume de bani. 

Chiar dacă jurisprudenţa Curţii nu poate fi aplicată în acest caz, Republica Elenă invocă o 
serie de motive legate de interesele publice, pretinzând că acestea ar putea justifica 
interzicerea liberei circulaţii a bunurilor. Cu toate acestea, Curtea a reţinut că este, de 
asemenea, necesar ca legislaţia naţională în discuţie să fie proporţională cu obiectivele 
urmărite. Republica Elenă nu a asigurat punerea în aplicare a tuturor măsurilor de natură 
tehnică şi organizatorică ce ar fi putut garanta atingerea obiectivului urmărit prin aplicarea 
unor măsuri mai puţin restrictive privind comerţul intra-comunitar.

Comisia va supraveghea situaţia pentru a se asigura că statul membru va modifica această 
lege în mod adecvat, pentru a se conforma, astfel, hotărârii Curţii.

8. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 decembrie 2007

Ca urmare a comunicării din partea Comisiei din noiembrie 2006 şi a reuniunii Comisiei 
pentru petiţii din 2 mai 2007, Comisia ar dori să ofere informaţii actualizate referitoare la cele 
mai recente evenimente. Plângerea 2002/4769, privind aceeaşi lege elenă ca şi prezenta 
petiţie, a fost înaintată Curţii la 10 februarie 2005 (Dosarul C-65/05). Curtea s-a pronunţat 
asupra acestui caz la 26 octombrie 2006, declarând că interdicţia prevăzută la articolul 2, 
alineatul (1) din legea nr. 3037/2002, care face obiectul unor sancţiuni penale şi 
administrative prevăzute la articolele 4 şi 5 din aceeaşi lege, privind instalarea şi exploatarea 
jocurilor electrice, electromecanice şi electronice, precum şi a jocurilor pe calculator, în toate 
sectoarele publice sau private, cu excepţia cazinourilor, contravine articolelor 28, 43, 49 din 
Tratatul CE şi articolului 8 al Directivei 98/34/CE.

La 11 decembrie 2006, autorităţile elene au fost informate cu privire la hotărârea de mai sus şi 
li s-au solicitat informaţii referitoare la acţiunile care trebuie luate. La 12 februarie 2007, 
autorităţile elene au trimis o scrisoare Comisiei, argumentând că este vorba despre un subiect 
serios şi complex şi că ministerele competente colaborează în vederea creării unui sistem care 
să fie proporţional, acceptabil din punct de vedere social şi conform legii comunitare. Totuşi, 
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autorităţile elene nu au trimis Comisiei nicio modificare la legea respectivă. Ca urmare, la 23 
martie 2007, Comisia a trimis autorităţilor elene o scrisoare de înştiinţare formală, în 
conformitate cu articolul 288 CE. Dat fiind faptul că autorităţile elene nu au comunicat niciun 
răspuns, la 29 iunie 2007, Comisia a trimis un aviz motivat. Autorităţile elene nu au răspuns 
nici avizului motivat, motiv pentru care Comisia a hotărât, la 17 octombrie 2007, să înainteze 
cazul, pentru a doua oară, Curţii de justiţie, conform articolului 228 CE, cerând Curţii să 
impună Greciei sancţiuni financiare deoarece nu a respectat hotărârea acesteia.

9. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 10 iunie 2008

Ca urmare a comunicării din partea Comisiei din noiembrie 2007 şi a reuniunii Comisiei 
pentru petiţii din februarie 2008, Comisia ar dori să ofere informaţii actualizate referitoare la 
cele mai recente evenimente. După cum s-a menţionat deja, Comisia a hotărât, la 17 
octombrie 2007, să înainteze cazul, pentru a doua oară, Curţii de Justiţie în temeiul articolului 
228 CE, cerând Curţii să impună Greciei sancţiuni financiare deoarece nu a respectat 
hotărârea acesteia. Sesizarea a fost trimisă Curţii de Justiţie la 10 martie 2008. Prin urmare, 
cazul de faţă intră acum în competenţa Curţii Europene de Justiţie.

10. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

La 4 iunie 2009, Curtea Europeană de Justiţie a statuat în cauza C-109/08, relevantă pentru 
petiţia de faţă. În cauza respectivă, Curtea obligă Republica Elenă să achite Comisiei, în 
contul „Resurse proprii ale Comunităţii Europene”, penalităţi în valoare de 31 536 de euro pe 
zi, de la pronunţarea hotărârii din 4 iunie 2009 până la executarea de către autorităţile elene a 
hotărârii în cauza C-65/05, Comisia/Grecia. De asemenea, Curtea obligă Republica Elenă să 
achite Comisiei o sumă forfetară de 3 milioane de euro.

Ca urmare, Comisia a transmis o scrisoare autorităţilor elene la 7 iulie 2009, prin care cerea 
acestora să achite în contul „Resurse proprii ale Comunităţii Europene” suma de 3 000 000 de 
euro. La 18 august 2009, Comisia a transmis o altă scrisoare prin care solicita autorităţilor
elene să achite în contul „Resurse proprii ale Comunităţii Europene” suma de 1 797 552 de
euro. La intervale regulate, Comisia va continua să pretindă achitarea penalităţii zilnice de 
31 536 de euro, până la executarea de către autorităţile elene a hotărârii Curţii în cauza C-
65/05.

Comisia doreşte să precizeze faptul că hotărârile mai sus menţionate se referă automatele de 
jocuri pur distractive (adică cele care nu implică jocuri de noroc). Procedura de încălcare a 
dreptului comunitar iniţiată împotriva Greciei în legătură cu maşinile de jocuri de noroc a fost 
închisă prin decizia Comisiei din 25 iunie 2009.


