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játékokat tiltó törvényekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a nemrégiben Görögországban elfogadott törvényt az 
internetes számítógépes játékok közterületeken való tilalmáról. Azzal érvel, hogy ez az áruk 
szabad mozgásának elvét sérti.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2003. május 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
175. cikkének (3) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2003. október 7-én kapott válasz

Az érintett 3037/2002 sz. görög törvénynek az európai joggal való állítólagos ütközésére 
tekintettel, amelyet a kérelem 5. pontja vet fel, a Bizottság szorosan követi az ügyet és a 
következőket tette meg:

2002. június 7-én, mielőtt a fent említett törvényt beiktatták, a Bizottság szervei levélben 
tájékoztatást kértek a görög hatóságoktól arról a görög törvényről, amely a játékgépeknek a 
kaszinókon kívüli helyeken való forgalmazásáról és használatáról szól, és az akkor javasolt 
módosításokról.
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A 3037/2002 sz. törvény beiktatását és számos panasz beérkezését követően a Bizottság 2002. 
október 18-án egy hivatalos figyelmeztető levelet küldött a görög hatóságoknak, amelyben 
megjegyzi, hogy a görög törvény olyan intézkedéseket vezet be, amelyek a játékok és az 
azokkal kapcsolatos áruk többi tagállamból származó importjának mennyiségi korlátozásával 
egyenlő hatásúak, és hogy ezek az intézkedések jogtalannak és aránytalannak tűnnek.

A görög hatóságok 2002. december 17-i válaszát követően a Bizottság szervei is felvetették a 
kérdést a görög hatóságokkal 2003. január 24-én megtartott athéni „csomagtalálkozón”.

Figyelembe véve, hogy a görög törvény bizonyos rendelkezései ellentétesek lehetnek a 
szolgáltatások nyújtásának szabadságára vonatkozó elvvel, a vállalkozás szabadsága elvével, 
valamint a tagállamoknak a műszaki szabályok bevezetéséről adandó értesítésre vonatkozó 
kötelezettségről szóló 98/34/EK irányelvvel is, a Bizottság 2003. július 11-én egy további 
hivatalos figyelmeztető levelet küldött a görög hatóságoknak, felvetve a fent említett 
kérdéseket. A görög hatóságok a további hivatalos figyelmeztető levél kézhez vételétől 
számított két hónapon belül kötelesek válaszolni.

4. A Bizottságtól 2004. február 3-án kapott újabb válasz

A kérelemre adott első válaszban nyújtott tájékoztatáson kívül a következő fejlemények 
történtek:

2003. szeptember 30-án a Bizottság szolgálatai megkapták a görög hatóságok válaszát a 
további hivatalos figyelmeztető levélre, amelyet a Bizottság küldött.

Az ebben a válaszban megnevezett jogi érvek vizsgálata most folyik.

2003. november 4-én a Bizottság szolgálatai levelet küldtek a görög hatóságoknak, amelyben 
további információkat kértek.

2003. december 10-én a görög hatóságok válaszoltak erre a levélre, amelyet jelenleg 
tanulmányoznak.

5. A Bizottságtól 2004. május 19-én kapott kiegészítő válasz

A kérelemre adott első válaszban nyújtott tájékoztatáson kívül a következő fejlemények 
történtek:

2004. április 1-jén az Európai Bizottság hivatalosan kérte Görögországot, hogy szüntesse meg 
az elektromos, elektromechanikus és elektronikus játékoknak, köztük a számítógépes 
játékoknak az összes köz- és magánterületen – beleértve az Internet-szolgáltatást nyújtó 
helyeket (Internet-kávézókat) – való felszerelésére és működtetésére vonatkozó tilalmat. A 
Bizottságnak az a véleménye, hogy a kérdéses (2002. július 29-i) törvény 
összeegyeztethetetlen az EK-Szerződésnek az áruk szabad mozgására, a szolgáltatások szabad 
nyújtására és a vállalkozás szabadságára vonatkozó rendelkezéseivel.
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Először, a görög törvény megakadályozta maguknak a játékoknak a betiltásával a többi 
tagállamban törvényesen gyártott és forgalmazott játékok Görögországba való importját és ott 
való forgalmazását, megszegve az EK-Szerződés 28. cikkében lefektetett, az áruk szabad 
mozgására vonatkozó elvet. 

Másodszor, az elektronikus játékokkal kapcsolatos kiszolgáló tevékenységek megtiltása 
megfosztja azokat az üzleteket, amelyek ezeket a szolgáltatásokat törvényesen nyújtják a 
többi tagállamban, ugyanezen szolgáltatások Görögországban való nyújtásától. Ezzel 
szemben az EK-Szerződés 49. cikkében lefektetett, a szolgáltatások nyújtásának szabadságát 
megfogalmazó elv és az EK-Szerződés 43. cikkében szavatolt vállalkozás szabadsága (más 
szavakkal állandó jelenlét biztosítása a másik tagállamban) garantálja ezt a jogukat. 

Végül ez az elektronikus és mechanikus eszközökre vonatkozó és az Internet-szolgáltatók 
tevékenységét is szabályozó olyan mértékű szabályozás, amely görög törvényről előre 
értesíteni kellett volna a Bizottságot a 98/34/EK irányelv szerint, amely előzetes értesítést ír 
elő az on-line áruk és szolgáltatások műszaki szabályait megszabó nemzeti szabályozásokra 
vonatkozóan. Mivel az információs társadalom szolgáltatásait már meghatározásuk szerint is 
határokon át nyújtják, ez az előzetes értesítés azt a célt szolgálja, hogy az egyik tagállamban 
hozott szabályok ne sértsék a többi tagállam üzleti és állampolgári érdekeit.

A Bizottság kérése „megindokolt vélemény” formáját öltötte, amely az EK-Szerződés 226. 
cikke szerinti szabálysértési eljárás második szintjét jelenti. A görög hatóságoknak két 
hónapon belül kell válaszolniuk.

6. A Bizottságtól 2005. március 17-én kapott újabb válasz

A petícióra adott korábbi válaszokban nyújtott tájékoztatáson kívül a következő fejlemények 
történtek:

2004. október 13-án, a Bizottság határozata szerint Görögország ellen eljárást indítottak az 
Európai Bíróságnál az elektromos, elektromechanikus és elektronikus játékoknak, köztük a 
számítógépes játékoknak az összes köz- és magánterületen – beleértve az Internet-
szolgáltatást nyújtó helyeket (Internet-kávézókat) – való felszerelésére és működtetésére 
vonatkozó tilalma miatt. A Bizottságnak az a véleménye, hogy a kérdéses (2002. július 29-i) 
görög törvény összeegyeztethetetlen az EK-Szerződésnek az áruk szabad mozgására, a 
szolgáltatások szabad nyújtására és a vállalkozás szabadságára vonatkozó rendelkezéseivel. 
Az a tény, hogy a törvényről nem értesítették előre a Bizottságot már a tervezet stádiumában, 
a 98/34/EK irányelvbe ütközik, amely előzetes értesítést ír elő az on-line áruk és 
szolgáltatások műszaki szabályait megszabó nemzeti jogszabályokra vonatkozóan. Annak 
ellenére, hogy válaszában megígérte, hogy a jogszabályt a Bizottság 2004 áprilisában 
megküldött megindokolt véleményének megfelelően módosítja, Görögország mindeddig 
semmilyen módosítást sem hajtott végre.

A Bizottságnak az a véleménye, hogy a görög törvény aránytalan, mert nemcsak a 
szerencsejáték berendezésekre (pénznyerő gépekre) és játékokra hatályos, amelyek alapot 
adhatnak társadalmi aggodalomra, hanem teljesen eltérő természetű játékokra is, amelyek 
önmagukban nem képezhetik forrását a közrendet vagy a fogyasztóvédelmet érintő különleges 
aggályoknak.



PE337.323/VI. 4/6 CM\794477HU.doc

HU

A görög törvényt ezért összeegyeztethetetlennek minősítik az EK-Szerződés és az európai 
jogszabályok rendelkezéseivel, ahogyan ezt a petícióra adott korábbi válaszokban 
megállapították (lásd 5. pont).

7. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott újabb válasz

A jelen petíció tárgyát – a 1374/2002. számú petícióhoz hasonlóan – ugyanaz a 3037/2002. 
számú görög törvény képezi. A szóban forgó törvény a játéktermek kivételével tiltja a 
játékgépek nyilvános és magánterületeken történő elhelyezését. 

Amint arról a Petíciós Bizottságot 2006. október 3-án szóban tájékoztattuk, egy folyamatban 
lévő ügy (2004/4850) már foglalkozik a jelen petícióban felmerülő kérdésekkel az áruk 
szabad mozgásának tekintetében. A szóban forgó ügy kiváltképpen a kis hasznú 
játékgépeknek a játéktermek kivételével nyilvános és magánterületeken történő elhelyezésére 
és üzemeltetésére vonatkozó tilalmat érinti. A Bizottság a görög hatóságokhoz 2006. április 
10-én intézett hivatalos figyelmeztető levelében kifejtette, hogy a hivatkozott korlátozások 
sérthetik az EK-Szerződés 28. cikkében foglaltakat. A 2006. június 29-én érkezett 
válaszukban a görög hatóságok kifejtették, hogy valamennyi szerencsejáték ugyanolyan 
elbírálás alá esik, függetlenül attól, hogy kis hasznú-e vagy sem. Továbbá úgy vélik, hogy a 
játékgépek elhelyezésének és működtetésének játéktermeken kívüli tilalmára a 
Görögországban kialakult jelentős társadalmi problémák kezelése érdekében van szükség. 
Arra is rámutattak, hogy a szóban forgó törvény nem az ilyen jellegű berendezések 
behozatalát és forgalmazását tiltja, hanem azoknak a játéktermek kivételével a nyilvános és 
magánterületeken történő elhelyezését. 

Mindeközben az Európai Bíróság a C-65/05. számú ügyben 2006. október 26-án hozott 
ítéletében kimondta, hogy mivel a 3037/2002. számú törvény 2. cikkének (1) bekezdésében, 
és 3. cikkében, az ugyanezen törvény 4. és 5. cikkében meghatározott büntetőjogi vagy 
közigazgatási szankciók terhével, megtiltotta minden elektromos, elektromechanikus és 
elektronikus játéknak – a szórakoztató technikai játékokat és minden számítógépes játékot is 
beleértve (a Bíróság vizsgálata ez esetben nem terjedt ki a játékgépekre) – a játéktermek 
kivételével bármely nyilvános vagy magánterületen történő elhelyezését és használatát, 
Görögország megsértette az EK-Szerződés 28., 43. és 49. cikkében, valamint a 98/34/EK 
irányelv 8. cikkében foglaltakat. A bírósági ítélet, valamint a panaszossal és az érintett 
tagállammal folytatott levelezés alapján a Bizottság a következő bizottsági szabálysértési 
jelentés elkészítésekor határoz az ügyben szükséges további lépésekről. 

8. A Bizottságtól 2007. november 29-én kapott válasz

Ez a petíció (hasonlóan a 1374/2002 és a 488/2006 sz. petíciókhoz) a 3037/2002 sz. görög 
törvénnyel foglalkozik, mely tiltja valamennyi elektromos, elektromechanikus és elektronikus 
játék, ideértve valamennyi számítógépes játékot is, a kaszinók kivételével bármilyen köz- és 
magánterületen való felszerelését és üzemeltetését. 

Amint azt már korábban is említettük, az e petícióval kapcsolatos kérdések vonatkozásában 
két ügyet vettek nyilvántartásba. Az első ügy tárgya a Bizottság által Görögország ellen a 
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szórakoztató (vagyis egyáltalán nem szerencsejátékkal kapcsolatos) gépek tekintetében 
indított kereset. Az Európai Bíróság ebben az ügyben (C-65/05) megállapította, hogy a fent 
említett törvény sérti az EKSz 28., 43., 49. cikkét és a 98/34/EK irányelv 8. cikkét. 

Az első ügyet illetően a Bizottság 2006. december 11-i levelében tájékoztatta a görög 
kormányt a Bíróság ítéletéről, és hangsúlyozta, hogy a görög hatóságoknak az ítélet napját 
követő három hónapon belül tájékoztatniuk kell a Bizottságot az általuk az említett ítélet 
feltételeinek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről, egyidejűleg megküldve az 
elfogadott intézkedések egy példányát. A görög hatóságok 2007. február 12-én levelet küldtek 
a Bizottságnak, melyben azt állították, hogy az ügy komoly és bonyolult, és hogy az illetékes 
minisztériumok együttműködést folytatnak egy olyan rendszer létrehozása érdekében, mely a 
társadalom számára elfogadható, arányos és összhangban van a közösségi joggal. A görög 
hatóságok ütemtervvel és arra vonatkozó tájékoztatással nem szolgáltak, hogy hogyan kívánják 
módosítani a hatályos jogszabályt a Bíróság ítéletének való megfelelés érdekében. Erre 
tekintettel a Bizottság 2007. március 23-i levelében lehetőséget adott Görögország számára a 
kérdéssel kapcsolatos észrevételeinek két hónapon belül történő benyújtására. A görög 
hatóságok erre a 2007. március 23-án megküldött hivatalos felszólításra nem reagáltak. Ennek 
eredményeként a Bizottság 2007. június 27-én indokolással ellátott véleményt küldött, a 
görög hatóságok azonban továbbra sem tájékoztatták a Bizottságot a Bíróság ítéletének való 
megfelelés érdekében tett intézkedésekről. A Bizottság 2007. október 17-én úgy határozott, 
hogy Görögország ellen másodszor is eljárást indít az Európai Bíróságon a Bíróság ítéletének 
való megfelelés elmaradásáért.

A második nyilvántartásba vett ügy tárgyát a kis hasznú játékgépek képezik. Amint azt már 
korábban említettük, a Bizottság Görögországnak hivatalos felszólítást küldött 2006. április 
10-én, melyben kifejtette, hogy a hivatkozott törvény (3037/2002) sértheti az EKSz 28. 
cikkében foglaltakat. Mivel a görög hatóságoknak most már a Bíróság ítéletének (C-65/05) 
megfelelően módosítaniuk kell a kérdéses jogszabályt, a Bizottság várja az új törvény 
elkészítését. Az új törvény elfogadását követően újból megvizsgálják a kis hasznú 
játékgépekre gyakorolt hatást, figyelembe véve különösen, hogy e második esetben 
szerencsejátékról is szó van.

9. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

2009. június 4-én az Európai Bíróság ítéletet hozott a szóban forgó petíciót érintő, C-109/08. 
sz. ügyben.  Az ügyet illetően a Bíróság arra kötelezte a Görög Köztársaságot, hogy az ítélet 
kihirdetésének napjától (azaz 2009. június 4-től) kezdve naponta 31 536 EUR összegű 
bírságot fizessen a Bizottság részére az „Európai Közösség saját forrásai” számlára, amíg a 
görög hatóságok nem teljesítik a C-65/05. sz. Bizottság kontra Görögország ügyben hozott 
ítéletben foglaltakat. Továbbá a Bíróság arra kötelezte a Görög Köztársaságot, hogy 3 millió 
EUR átalányösszeget fizessen a Bizottságnak.

Ennek eredményeképpen a Bizottság 2009. július 7-én levelet intézett a görög hatóságokhoz, 
amelyben felkérte őket, hogy fizessenek be 3 000 000 eurót az „Európai Közösség saját 
forrásai” számlára. 2009. augusztus 18-án a Bizottság újabb levelet küldött, amelyben arra 
utasította a görög hatóságokat, hogy 1 797,552 eurót utaljanak az „Európai Közösség saját 
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forrásai” számlára. A Bizottság rendszeres időközönként követelni fogja a 31 536 EUR 
összegű napi bírság kifizetését, amíg a görög hatóságok nem teljesítik a Bíróság C-65/05. sz. 
ügyben hozott ítéletében foglaltakat. 

A Bizottság tisztázni kívánja, hogy a fent említett ítéletek kizárólag a szórakoztató (azaz a 
szerencsejátékra ki nem terjedő) játékautomatákra vonatkoznak. A szerencsejáték-
automatákhoz kapcsolódó, Görögországgal szemben indított jogsértési eljárást a Bizottság 
2009. június 25-i határozatával lezárták. 


