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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1087/2002, внесена от Panagiotis Hatzis, с гръцко гражданство, от 
името на Гръцката федерация за електронни игри, относно 
законодателната забрана на компютърни игри в интернет

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу приетото наскоро в Гърция законодателство, 
което забранява компютърните игри в интернет на обществени места. Той твърди, че 
това представлява нарушение на принципа на свободно движение на стоки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 май 2003 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 175, параграф 3 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 7 октомври 2003 г.

По отношение на предполагаемото несъответствие на закона на Гърция 3037/2002 с 
европейското право, повдигнато от точка 5 от петицията, Комисията следи отблизо 
въпроса и са предприети следните действия:

На 7 юни 2002 г., преди приемането на споменатия закон, службите на Комисията 
изпратиха писмо до гръцките държавни органи със запитване за информация за 
гръцкото законодателство относно продажбата и използването на автомати за игри в 
места, различни от казина, и за предложените изменения.

След приемане на закон 3037/2002 и получаване на няколко жалби Комисията изпрати 
на 18 октомври 2002 г. на гръцките държавни органи официално уведомително писмо, в 
което беше посочено, че гръцкият закон въвежда мерки, които могат да имат 



PE337.323/REV VI 2/6 CM\794477BG.doc

BG

последици, равнозначни на количествени ограничения на вноса на игри и свързани 
стоки от други държави-членки, и че тези мерки изглеждат необосновани и 
непропорционални.

Вследствие на отговора на гръцките държавни органи от 17 декември 2002 г. службите 
на Комисията също повдигнаха въпроса по време на „пакетната среща” с гръцките 
държавни органи на 24 януари 2003 г.

Като се има предвид, че определени разпоредби на гръцкия закон могат също да 
противоречат на свободата на предоставяне на услуги, свободата на установяване, 
както и на Директива 98/34 във връзка със задължението на държавите-членки за 
предоставяне на информация за мерки, които въвеждат технически правила, Комисията 
изпрати на гръцките държавни органи на 11 юли 2003 г. допълнително официално 
уведомително писмо, с което повдигна гореспоменатите въпроси. Гръцките държавни 
органи са задължени да отговорят в рамките на два месеца след получаване на 
допълнителното официално уведомително писмо.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 3 февруари 2004 г.

В допълнение към сведенията, представени в първия отговор на петицията, е настъпило 
следното развитие:

На 30 септември 2003 г. службите на Комисията получиха отговора от гръцките 
държавни органи на допълнителното официално уведомително писмо, изпратено от 
Комисията.

Понастоящем се разглеждат правните аргументи, представени в този отговор.

На 4 ноември 2003 г. службите на Комисията изпратиха писмо с искане, гръцките 
държавни органи да представят допълнителни сведения.

На 10 декември 2003 г. гръцките държавни органи отговориха на това писмо и техният 
отговор понастоящем се разглежда.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 19 май 2004 г.

В допълнение към сведенията, представени в предишните отговори на петицията, е 
настъпило следното развитие:

На 1 април 2004 г. Европейската комисия официално изиска от Гърция да отмени 
забраната за инсталиране и експлоатация на електрически, електромеханични и 
електронни игри, включително компютърни игри, във всички обществени места, 
включително помещения, предоставящи интернет услуги (интернет кафета). Комисията 
счита, че въпросният закон (от 29 юли 2002 г.) не съответства на разпоредбите на 
Договора за ЕО относно свободното движение на стоки, свободата на предоставяне на 
услуги и свободата на установяване.
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На първо място, чрез забраната на самите игри гръцкият закон възпрепятства вноса и 
продажбата в Гърция на игри, които са законно произведени и продадени в други 
държави-членки, което противоречи на принципа на свободно движение на стоките, 
предвиден в член 28 от Договора за ЕО. 

На второ място, чрез забраната за предоставяне на услуги, свързани с електронни игри, 
се забранява на предприятия, които законно предоставят такива услуги в други 
държави-членки, да предоставят същите услуги в Гърция. Тяхното право за това обаче е 
гарантирано съгласно принципите на свобода на предоставяне на услуги, предвиден в 
член 49 от Договора за ЕО, и на свобода на установяване (т.е. установяване на 
постоянно присъствие в друга държава-членка), гарантирани в член 43 от Договора за 
ЕО.  

На последно място, тъй като гръцкият закон предвижда правила относно електронни и 
механични устройства и урежда дейностите на доставчиците на интернет-услуги, 
Комисията е следвало да бъде уведомена предварително за този закон, съгласно 
Директива 98/34/ЕО, която предвижда предварително уведомяване относно 
националните разпоредби, определящи технически правила за интернет стоки и услуги. 
Като се има предвид, че услугите на информационното общество по принцип често се 
предоставят трансгранично, това предварително уведомяване има за цел да спомогне за 
това да се гарантира, че правилата, които се приемат в една държава-членка, няма да 
увредят интересите на предприятията и гражданите в другите държави-членки.

Искането на Комисията беше под формата на „мотивирано становище”, което 
представлява втория стадий от производството за нарушение съгласно член 226 от 
Договора за ЕО. Гръцките държавни органи са задължени да отговорят в рамките на 
два месеца.

6. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 17 март 2005 г.

В допълнение към сведенията, представени в предишните отговори на петицията, е 
настъпило следното развитие:

На 13 октомври 2004 г. Комисията взе решение да сезира Съда на ЕО по отношение на 
Гърция на основание нейната забрана за инсталиране и експлоатация на електрически, 
електромеханични и електронни игри, включително компютърни игри, във всички 
обществени места, включително помещения, предоставящи интернет услуги (интернет 
кафета). Комисията счита, че въпросният гръцки закон (от 29 юли 2002 г.) не 
съответства на разпоредбите на Договора за ЕО относно свободното движение на 
стоки, свободата на предоставяне на услуги и свободата на установяване. Фактът, че не 
е извършено уведомяване относно закона по време на изготвянето на проекта за него, 
представлява също нарушение на Директива 98/34/ЕО, която предвижда предварително 
уведомяване за националните разпоредби, определящи технически правила за интернет 
стоки и услуги. Въпреки обещанията за изменение на законодателството си в отговор 
на мотивираното становище на Комисията, което беше изпратено през април 2004 г., 
Гърция все още не е предприела никакво изменение.

Комисията счита, че гръцкото законодателство е непропорционално, тъй като то се 
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отнася не само до оборудване (монетни автомати) и хазартни игри, които биха могли да 
породят социална загриженост, но и до игри с напълно различно естество, които сами 
по себе си не представляват източник на особено безпокойство по отношение на 
обществения ред и защитата на потребителите.

Гръцкият закон се счита за несъответстващ на разпоредбите на Договора за ЕО и 
европейското право, както е отбелязано в предишните отговори на петицията (вж. точка 
5).

7. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2007 г.

Тази петиция, както петиция 1374/2002, се отнася до същия гръцки закон, а именно 
3037/2002. Този закон също забранява автомати за хазартни игри в обществени и 
частни места с изключение на казина.

Както уведомихме устно комисията по петиции на 3 октомври 2006 г., налице е 
регистрирано дело (2004/4850) относно въпросите, до които се отнася тази петиция, що 
се отнася до свободното движение на стоки. По-специално този случай се отнася до 
забраната за инсталиране и експлоатация на автомати за хазартни игри с малка печалба 
в обществени и частни места с изключение на казина. Комисията изпрати официално 
уведомително писмо на гръцките държавни органи на 10 април 2006 г., в което твърди, 
че тези ограничения могат да бъдат в противоречие с член 28 от Договора за ЕО. 
Гръцките държавни органи отговориха на 29 юни 2006 г., посочвайки, че отношението 
към всички хазартни игри е еднакво независимо от това дали са с малка печалба или не. 
Те твърдят, че всички автомати за хазартни игри могат да се инсталират и използват 
само в казина, с цел да се решат огромните социални проблеми, появили се в Гърция. 
Те посочват, че законът забранява не вноса и разпространението на тези видове 
автомати за хазартни игри, а инсталирането и експлоатацията на автоматите в 
обществени и частни места с изключение на казина. 

Междувременно Съдът на ЕО даде своето заключение на 26 октомври 2006 г. относно 
дело C-65/05, заявявайки, че забраната съгласно член 2, параграф 1 и член 3 от Закон 
№3037/2002, за която са предвидени административни и наказателни санкции, 
предвидени в член 4 и член 5 от същия закон, за инсталиране и експлоатация на 
електрически, електромеханични и електронни игри, включително на всички 
компютърни игри (Съдът в това дело не разгледа въпроса за автоматите за хазартни 
игри), във всички обществени и частни места с изключение на казина, е в нарушение на 
член 28, член 43, член 49 от Договора за ЕО и член 8 от Директива 98/34/ЕО. В 
съответствие със заключението на Съда и кореспонденцията с жалбоподателя и 
държавата-членка Комисията ще вземе решение относно мерките, които ще се 
предприемат, в хода на следващия си доклад за нарушения. 

8. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

Тази петиция (както петиции 1374/2002 и 488/2006) се отнася до гръцкия закон 
3037/2002, който забранява инсталирането и експлоатацията на електрически, 
електромеханични и електронни игри, включително компютърни игри, във всички 
обществени и частни места с изключение на казина. 
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Както вече беше посочено, налице са две регистрирани дела относно въпросите, 
повдигнати в тази петиция. Първото дело се отнася до действие, предприето от 
комисията срещу Гърция, във връзка с автоматите за игри (т.е. без наличието на 
хазартен елемент). По това дело (C-65/05) Съдът на ЕО заяви, че гореспоменатият закон 
е в нарушение на член 28, член 43, член 49 от Договора за ЕО и член 8 от Директива 
98/34/ЕО. 

По отношение на първото дело Комисията уведоми гръцкото правителство за 
решението на Съда с писмо от 11 декември 2006 г. и подчерта, че гръцките държавни 
органи следва в рамките на три месеца от датата на решението да информират 
Комисията относно предприетите от тях мерки с цел привеждане в съответствие с 
условията на това решение, като предадат по същото време копие от приетите мерки. 
На 12 февруари 2007 г. гръцките органи изпратиха писмо до Комисията с твърдение, че 
въпросът е сериозен и сложен и ресорните министерства си съдействат, за да изградят 
система, която е социално приемлива, пропорционална и в съответствие с общностното 
право.  Гръцките органи не са представили график и специфична информация относно 
начина, по който смятат да изменят действащия закон, за да го приведат в съответствие 
със заключението на Съда на ЕО. В тази връзка Комисията с писмо от 23 март 2007 г. 
даде на Гърция възможността да представи в рамките на два месеца нейните забележки 
по въпроса. Гръцките държавни органи все още не са отговорили на това официално 
уведомително писмо от 23 март 2007 г. В резултат на това на 27 юни 2007 г. Комисията 
изпрати мотивирано становище, но гръцките органи още веднъж не информираха 
Комисията за предприетите мерки за привеждане в съответствие със заключението на 
Съда. На 17 октомври 2007 г. Комисията взе решение повторно да сезира Съда на ЕО 
по отношение на Гърция на основание нейното неизпълнение на заключението на Съда.

Второто регистрирано дело се отнася до автоматите за хазартни игри с малка печалба. 
Както вече беше посочено, Комисията изпрати официално уведомително писмо на 
Гърция на 10 април 2006 г., в което твърди, че гореспоменатият закон (3037/2002), 
който има въздействие върху автоматите за хазартни игри с малка печалба, може да е в 
противоречие с член 28 от Договора за ЕО. Тъй като обаче гръцките органи ще трябва 
да изменят въпросния закон съгласно заключението на Съда на ЕО (C-65/05), 
Комисията очаква новия закон. След приемане на новия закон въздействието върху 
автоматите за хазартни игри с малка печалба ще се преразгледа отново, като се вземе 
под особено внимание, че във второто дело е налице хазартен елемент.

9. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

На 4 юни 2009 г. Съдът на ЕО произнесе своето решение по дело C-109/08, което е 
делото, свързано с настоящата петиция. По това дело Съдът нареди на Република 
Гърция да плати на Комисията по сметка „Собствени ресурси на Европейската 
общност“ глоба в размер на 31 536 евро на ден от момента на произнасяне на това 
решение (4 юни 2009 г.) до момента, когато гръцките органи изпълнят решението по 
дело C-65/05, Комисията срещу Гърция. Освен това Съдът нареди Република Гърция да 
плати на Комисията еднократна сума в размер на 3 милиона евро.

В резултат на това на 7 юли 2009 г. Комисията изпрати писмо на гръцките органи, с 
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което поиска да платят по сметка „Собствени ресурси на Европейската общност“
сумата от 3 000 000 евро. На 18 август 2009 г. Комисията изпрати друго писмо на 
гръцките органи, с което им нареди да платят по сметка „Собствени ресурси на 
Европейската общност“ сумата от 1 797,552 евро. Комисията редовно ще продължи да 
предявява иск за плащане на ежедневната глоба от 31 536 евро до момента, когато 
гръцките органи изпълнят решението на Съда по дело C-65/05.

Комисията би искала да поясни, че горните решения са свързани само с автоматите за 
игри (т. е. в случаите, когато няма хазартен елемент). Делото за нарушение срещу 
Гърция, свързано с автоматите за хазартни игри, беше приключено с решение на 
Комисията на 25 юни 2009 г.


