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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1087/2002 dėl teisės aktų, kuriais uždraudžiama viešose vietose žaisti 
interneto kompiuterinius žaidimus, kurią pateikė Graikijos pilietis Panagiotis 
Hatzis Graikijos elektroninių žaidimų federacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nesutinka su neseniai Graikijoje priimtais teisės aktais, kuriais 
uždraudžiama viešose vietose žaisti interneto kompiuterinius žaidimus. Jis teigia, kad taip 
pažeidžiamas laisvo prekių judėjimo principas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2003 m. gegužės 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnio 3 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2003 m. spalio 7 d.

„Peticijos 5 punkte keliamą Graikijos įstatymo Nr. 3037/2002 tariamo nesuderinamumo su 
Europos teise klausimą Komisija atidžiai nagrinėjo ir ėmėsi toliau aprašytų veiksmų.

2002 m. birželio 7 d., prieš priimant minėtą įstatymą, Komisijos tarnybos Graikijos valdžios 
institucijų raštu paprašė informacijos apie Graikijos teisės aktus, kuriais reglamentuojamas 
žaidimo automatų pateikimas į rinką ir naudojimas ne lošimo namuose, ir apie tuo laiku 
siūlytus pakeitimus.

Priėmus Įstatymą Nr. 3037/2002, keletą skundų gavusi Komisija 2002 m. spalio 18 d. 
Graikijos valdžios institucijoms išsiuntė oficialų pranešimą, kuriame pažymima, kad Graikijos 
teisės aktu nustatomos priemonės, galinčios turėti poveikį, tapatų kiekybiniams žaidimų ir su 
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jais susijusių prekių importo iš kitų valstybių narių apribojimams, ir kad tos priemonės 
veikiausiai nepagrįstos ir neproporcingos.

2002 m. gruodžio 17 d. gavusios Graikijos valdžios institucijų atsakymą, Komisijos tarnybos 
šį klausimą taip pat iškėlė 2003 m. sausio 24 d. Atėnuose vykusiame „grupiniame posėdyje“, 
kuriame dalyvavo Graikijos valdžios atstovai.

Atsižvelgdama į tai, kad tam tikros Graikijos teisės aktų nuostatos gali prieštarauti ir laisvei 
teikti paslaugas, įsisteigimo laisvei, ir Direktyvai 98/34/EB, kurioje reglamentuojamas 
valstybių narių įsipareigojimas pranešti apie priemones, kuriomis nustatomi techninės 
taisyklės, 2003 m. liepos 11 d. Komisija išsiuntė Graikijos valdžios institucijoms papildomą 
oficialų pranešimą, kuriame keliami minėti klausimai. Graikijos valdžios institucijos turi 
atsakyti per du mėnesius nuo papildomo oficialaus pranešimo gavimo dienos.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2004 m. vasario 3 d.

„Nuo informacijos, pateiktos pirmajame atsakyme į peticiją, gavimo įvykiai klostėsi toliau 
aprašyta linkme.

2003 m. rugsėjo 30 d. Komisijos tarnybos gavo Graikijos valdžios institucijų atsakymą į 
Komisijos siųstą papildomą oficialų pranešimą.

Šiuo metu nagrinėjami tame atsakyme pateikti teisiniai argumentai.

2003 m. lapkričio 4 d. Komisijos tarnybos išsiuntė raštą, kuriame Graikijos valdžios 
institucijų prašė pateikti daugiau informacijos.

2003 m. gruodžio 10 d. Graikijos valdžios institucijos į tą raštą atsakė ir jų atsakymas dabar 
nagrinėjamas.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2004 m. gegužės 19 d.

„Nuo informacijos, pateiktos ankstesniuose atsakymuose į peticiją, gavimo įvykiai klostėsi 
toliau aprašyta linkme.

2004 m. balandžio 1 d. Europos Komisija oficialiai paprašė Graikijos panaikinti draudimą 
įrengti ir eksploatuoti elektrinius, elektromechaninius ir elektroninius žaidimus, tarp jų 
kompiuterinius žaidimus, visose viešose ir privačiose vietose, įskaitant patalpas, kuriose 
teikiamos interneto paslaugos (interneto kavines). Komisija mano, kad aptariamas įstatymas 
(2002 m. liepos 29 d. įstatymas) nesuderinamas su EB sutartyje įtvirtintomis nuostatomis dėl 
laisvo prekių judėjimo, laisvės teikti paslaugas ir įsisteigimo laisvės.

Pirmiausia, uždraudžiant pačius žaidimus Graikijos įstatymu užkirstas kelias teisėtai 
pagamintus ir kitose valstybėse narėse į rinką pateikiamus žaidimus importuoti į Graikiją ir 
joje pateikti į rinką – tai prieštarauja EB sutarties 28 straipsnyje nustatytam laisvo prekių 
judėjimo principui. 

Antra, uždraudžiant teikti su elektroniniais žaidimais susijusias paslaugas, jas kitose 
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valstybėse narėse teisėtai teikiantiems verslo subjektams užkertamas kelias tas pačias 
paslaugas teikti Graikijoje. Vis dėlto jų teisė tai daryti garantuojama EB sutarties 
49 straipsnyje nustatytu laisvės teikti paslaugas principu ir EB sutarties 43 straipsnyje 
garantuojamu įsisteigimo laisvės principu (kitaip tariant, nuolatinės verslo vietos steigimo 
kitoje valstybėje narėje). 

Galiausiai, kadangi Graikijos įstatyme nustatytos elektroninių ir mechaninių prietaisų 
reglamentavimo taisyklės ir reguliuojama interneto paslaugų teikėjų veikla, apie šį įstatymą 
turėjo būti iš anksto pranešta Komisijai, kaip nustatyta Direktyvoje 98/34/EB, ja remiantis 
reikia iš anksto pranešti apie nacionalinės teisės aktus, kuriais nustatomos techninės internetu 
tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų reglamentavimo taisyklės. Kadangi informacinės 
visuomenės paslaugos jau dėl paties savo pobūdžio dažnai teikiamos kitose valstybėse, šiuo 
išankstiniu pranešimu siekiama padėti užtikrinti, kad vienoje valstybėje narėje priimtomis 
taisyklėmis nebūtų daroma žalos kitų valstybių narių verslo subjektams ir piliečiams.

Komisijos prašymas pateiktas „pagrįstos nuomonės“ forma – tai antrasis EB sutarties 
226 straipsnyje nustatytos pažeidimo procedūros etapas. Graikijos valdžios institucijos turi 
atsakyti per du mėnesius.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2005 m. kovo 17 d.

„Nuo informacijos, pateiktos ankstesniuose atsakymuose į peticiją, gavimo įvykiai klostėsi 
toliau aprašyta linkme.

2004 m. spalio 13 d. Komisija nusprendė Europos Teisingumo Teisme Graikijai iškelti bylą 
dėl jos taikomo draudimo įrengti ir eksploatuoti elektrinius, elektromechaninius ir 
elektroninius žaidimus, tarp jų kompiuterinius žaidimus, visose viešose ir privačiose vietose, 
įskaitant patalpas, kuriose teikiamos interneto paslaugos (interneto kavines). Komisija mano, 
kad aptariamas Graikijos įstatymas (2002 m. liepos 29 d. įstatymas) nesuderinamas su 
EB sutartyje įtvirtintomis nuostatomis dėl laisvo prekių bei paslaugų judėjimo ir įsisteigimo 
laisvės. Apie įstatymą nepranešus jo rengimo etape, taip pat pažeista Direktyva 98/34/EB, 
kurioje reikalaujama iš anksto pranešti apie nacionalinės teisės aktus, kuriais nustatomos 
techninės internetu tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų reglamentavimo taisyklės. Nors 
atsakyme į 2004 m. balandžio mėn. Komisijos išsiųstą pagrįstą nuomonę Graikija žadėjo iš 
dalies pakeisti savo teisės aktą, ji to dar nepadarė.

Komisija mano, kad Graikijos teisės aktas yra neproporcingas, nes taikomas ne tik lošimo 
įrangai (lošimo automatams) ir žaidimams, galintiems kelti socialinių problemų, bet ir visiškai 
kitokiems žaidimams, kurie patys savaime nekelia jokio nerimo dėl viešosios tvarkos ar 
vartotojų apsaugos.

Kaip pažymėta ankstesniuose atsakymuose į peticiją (žr. 5 punktą), Graikijos įstatymas 
laikomas nesuderinamu su EB sutarties ir ES teisės nuostatomis.“

7. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. vasario 28 d.

„Ši peticija, kaip ir peticija Nr. 1374/2002, susijusi su tuo pačiu Graikijos įstatymu – Įstatymu 
Nr. 3037/2002. Šiuo įstatymu visose viešose ir privačiose vietose, išskyrus lošimo namus, 
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draudžiami visi lošimo automatai.

Kaip 2006 m. spalio 3 d. žodžiu informavome Peticijų komitetą, užregistruota su laisvu prekių 
judėjimu susijusi byla (2004/4850) šioje peticijoje aptariamais klausimais. Konkrečiau, ši byla 
susijusi su draudimu įrengti ir eksploatuoti mažam pelnui gauti skirtus lošimo automatus 
visose privačiose ir viešose vietose, išskyrus lošimo namus. Komisija 2006 m. balandžio 10 d. 
Graikijos valdžios institucijoms išsiuntė oficialų pranešimą, teigdama, kad šiais apribojimais 
gali būti pažeistas EB sutarties 28 straipsnis. Graikijos valdžios institucijos atsakė 2006 m. 
birželio 29 d., teigdamos, kad visi azartiniai žaidimai reglamentuojami vienodai, nesvarbu, ar 
jie skirti mažam, ar kitokiam pelnui gauti. Jos teigia, kad visi lošimo automatai gali būti 
įrengiami ir veikti tik lošimo namuose – taip siekiama spręsti Graikijoje kilusias didžiules 
socialines problemas. Jos pažymi, kad šiuo įstatymu nedraudžiama importuoti šių automatų ir 
jais prekiauti, tačiau draudžiama juos įrengti ir eksploatuoti visose viešose ir privačiose 
vietose, išskyrus lošimo namus. 

Per tą laiką, 2006 m. spalio 26 d., Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje C-65/05 ir 
paskelbė, kad Įstatymo Nr. 3037/2002 2 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnyje nustatytu 
draudimu, už kurio pažeidimą skiriamos to paties įstatymo 4 ir 5 straipsniuose išdėstytos 
baudžiamosios ir administracinės sankcijos ir kuris susijęs su visų elektrinių, 
elektromechaninių ir elektroninių žaidimų, įskaitant visus kompiuterinius žaidimus (šioje 
byloje lošimo automatų Teismas nesvarstė), įrengimu ir eksploatavimu visose viešose ir 
privačiose vietose, išskyrus lošimo namus, pažeidžiami EB sutarties 28, 43, 49 straipsniai ir 
Direktyvos 98/34/EB 8 straipsnis. Atsižvelgdama į Teismo sprendimą ir susirašinėjimą su 
peticijos pateikėju ir valstybe nare, Komisija, rengdama kitą pažeidimo tyrimo ataskaitą, 
nuspręs, kokių veiksmų imtis.“ 

8. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. lapkričio 29 d.

„Ši peticija (kaip ir peticijos Nr. 1374/2002 ir 488/2006) susijusi su Graikijos įstatymu 
Nr. 3037/2002, kuriuo draudžiama įrengti ir eksploatuoti visus elektrinius, 
elektromechaninius ir elektroninius žaidimus, tarp jų visus kompiuterinius žaidimus, visose 
viešose ir privačiose patalpose, išskyrus lošimo namus. 

Kaip pažymėta pirmiau, šioje peticijoje keliamais klausimais užregistruotos dvi bylos. Pirmoji 
byla susijusi su Komisijos veiksmais prieš Graikiją dėl pramoginių (t. y. neturinčių lošimo 
elemento) automatų. Šioje byloje (C-65/05) Europos Teisingumo Teismas nustatė, kad 
minėtuoju įstatymu pažeidžiami EB sutarties 28, 43, 49 straipsniai ir Direktyvos 98/34/EB 
8 straipsnis. 

Dėl pirmosios bylos 2006 m. gruodžio 11 d. Komisija pranešė Graikijos vyriausybei apie 
Teismo sprendimą ir pabrėžė, kad Graikijos valdžios institucijos per tris mėnesius nuo 
sprendimo datos turėtų informuoti Komisiją apie priemones, kurių ėmėsi tam sprendimui 
įvykdyti, kartu pateikdamos patvirtintų priemonių kopiją. 2007 m. vasario 12 d. Graikijos 
valdžios institucijos Komisijai išsiuntė raštą, teigdamos, kad klausimas sunkus ir sudėtingas ir 
kad atitinkamos ministerijos bendradarbiaudamos siekia sukurti sistemą, kuri būtų socialiai 
priimtina, proporcinga ir atitiktų Bendrijos teisės aktus. Graikijos valdžios institucijos nepateikė 
tvarkaraščio ir konkrečios informacijos, kaip jos ketina iš dalies pakeisti galiojantį įstatymą, kad 
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jis atitiktų Teisingumo Teismo sprendimą. Į tai atsižvelgdama Komisija 2007 m. kovo 23 d. 
raštu Graikijai suteikė galimybę šiuo klausimu per du mėnesius pateikti pastabų. Graikijos 
valdžios institucijos į šį 2007 m. kovo 23 d. išsiųstą oficialų pranešimą neatsakė. Todėl 
2007 m. birželio 27 d. Komisija išsiuntė pagrįstą nuomonę, bet Graikijos valdžios institucijos 
vis tiek nepranešė Komisijai apie priemones, kurių būtų imtasi Teismo sprendimui įvykdyti. 
2007 m. spalio 17 d. Komisija nusprendė Graikijai dar kartą iškelti bylą Europos Teisingumo 
Teisme už Teismo sprendimo nevykdymą.

Antroji registruota byla susijusi su mažam pelnui gauti skirtais lošimo automatais. Kaip 
pažymėta pirmiau, 2006 m. balandžio 10 d. Komisija Graikijos valdžios institucijoms išsiuntė 
oficialų pranešimą, teigdama, kad minėtuoju įstatymu (3037/2002), taip pat turinčiu poveikį 
mažam pelnui gauti skirtiems lošimo automatams, gali būti pažeistas EB sutarties 
28 straipsnis. Vis dėlto, kadangi Graikijos valdžios institucijos dabar turės iš dalies pakeisti 
aptariamą įstatymą, kad jis atitiktų Teisingumo Teismo sprendimą (C-65/05), Komisija laukia 
naujojo įstatymo. Kai naujasis įstatymas bus priimtas, poveikis mažam pelnui gauti skirtiems 
lošimo automatams bus išnagrinėtas iš naujo, pirmiausia atsižvelgiant į tai, kad šioje antrojoje 
byloje yra lošimo elementas.“

9. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„2009 m. birželio 4 d. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą su šia peticija 
susijusioje byloje C-109/08. Šioje byloje Teismas Graikijai nurodė sumokėti Komisijai, į 
Europos bendrijos nuosavų išteklių“ sąskaitą 31 536 EUR per dieną baudą nuo šio sprendimo 
priėmimo dienos (2009 m. birželio 4 d.), kol Graikijos valdžios institucijos įvykdys 
sprendimą byloje C-65/05 (Komisija prieš Graikiją). Be to, Teismas Graikijos Respublikai 
nurodė sumokėti Komisijai vienkartinę 3 mln. EUR sumą.     

Į tai atsižvelgdama 2009 m. liepos 7 d. Komisija išsiuntė Graikijos valdžios institucijoms 
raštą, prašydama į Europos bendrijos nuosavų išteklių sąskaitą sumokėti 3 000 000 EUR. 
2009 m. rugpjūčio 18 d. Komisija išsiuntė kitą raštą, nurodydama Graikijos valdžios 
institucijoms į Europos bendrijos nuosavų išteklių sąskaitą sumokėti 1 797 552 EUR. 
Komisija reguliariai reikalaus mokėti 31 536 EUR per dieną baudą, kol Graikijos valdžios 
institucijos įvykdys Teismo sprendimą byloje C-65/05.

Komisija norėtų aiškiai nurodyti, kad minėtieji sprendimai susiję tik su pramoginiais žaidimų 
automatais (t. y. tais, kuriais nelošiama). Pažeidimo tyrimo byla prieš Graikiją, susijusi su 
lošimo automatais, 2009 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimu baigta nagrinėti.“ 


