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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1087/2002, adresată de Panagiotis Hatzis, de cetăţenie elenă, în 
numele Federaţiei Elene de Jocuri Electronice, privind legislaţia de interzicere 
a jocurilor de computer pe internet 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul obiectează împotriva legislaţiei recent adoptate în Grecia care interzice jocurile de 
computer pe internet în spaţii publice. El susţine că această măsură reprezintă o încălcare a 
principiului liberei circulaţii a mărfurilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 mai 2003. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
175 alineatul (3) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 octombrie 2003

 Cu privire la pretinsa incompatibilitate a legii elene 3037/2002 cu legislaţia europeană, 
menţionată la punctul 5 al petiţiei, Comisia a urmărit acest aspect cu atenţie şi a întreprins 
următoarele acţiuni:

La 7 iunie 2002, anterior adoptării legii mai sus menţionate, serviciile Comisiei au solicitat 
printr-o scrisoare autorităţilor elene informaţii privind legislaţia elenă aplicabilă 
comercializării şi utilizării de automate de jocuri în alte spaţii decât cazinourile, precum şi 
privind amendamentele propuse.

Ulterior adoptării legii 3037/2002 şi primirii unor numeroase plângeri, Comisia a trimis, la 18 
octombrie 2002, o scrisoare de punere în întârziere autorităţilor elene, prin care se menţiona 
că legea elenă introduce măsuri care ar putea avea un efect echivalent restricţiilor cantitative 
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privind importurile de jocuri şi mărfuri aferente din alte state membre şi că acele măsuri par 
să fie nejustificate şi disproporţionate.

În urma răspunsului autorităţilor elene din 17 decembrie 2002, serviciile Comisiei au dezbătut 
acest aspect şi în cadrul „reuniunii de tip pachet” de la Atena, cu autorităţile elene, din data de 
24 ianuarie 2003.

Având în vedere faptul că anumite dispoziţii ale legii elene pot contraveni, de asemenea,
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, la 11 iulie 2003 
Comisia a trimis o scrisoare suplimentară de punere în întârziere autorităţilor elene, în 
legătură cu aspectele mai sus menţionate. Autorităţile elene au obligaţia de a furniza un 
răspuns în termen de două luni de la primirea scrisorii suplimentare de punere în întârziere.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 3 februarie 2004

Ulterior informaţiilor furnizate în primul răspuns la petiţie, s-au înregistrat următoarele 
acţiuni:

La 30 septembrie 2003, serviciile Comisiei au primit răspunsul autorităţilor elene la scrisoarea 
suplimentară de punere în întârziere trimisă de Comisie.

În prezent se examinează argumentele juridice menţionate în acel răspuns.

La 4 noiembrie 2003, serviciile Comisiei au trimis o scrisoare prin care autorităţilor elene li s-
a solicitat furnizarea de informaţii suplimentare.

La 10 decembrie 2003, autorităţile elene au răspuns la scrisoare, iar în prezent se examinează 
răspunsul acestora.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 mai 2004

Ulterior informaţiilor furnizate în răspunsurile anterioare la petiţie, s-au înregistrat 
următoarele acţiuni:

La 1 aprilie 2004, Comisia Europeană a solicitat în mod oficial Greciei ridicarea interdicţiei 
privind instalarea şi operarea de jocuri electrice, electromecanice şi electronice, inclusiv
jocurile de computer, în toate spaţiile publice şi private – incluzând spaţiile care furnizează 
servicii internet (cafenele internet). Comisia consideră că legea în discuţie (din 29 iulie 2002) 
este incompatibilă cu dispoziţiile Tratatului CE privind libera circulaţie a mărfurilor, 
libertatea de a presta servicii şi libertatea de stabilire.

În primul rând, prin interzicerea jocurilor în sine, legea elenă a interzis importarea şi 
comercializarea în Grecia a jocurilor produse şi comercializate în mod legal în orice alt stat 
membru, în contradicţie cu principiul liberei circulaţii a mărfurilor, prevăzut la articolul 28 
din Tratatul CE. 
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În al doilea rând, prin interzicerea activităţilor de servicii legate de jocurile electronice, 
interdicţia împiedică persoanele juridice care prestează aceste servicii în mod legal în alte 
state membre să presteze aceleaşi servicii şi în Grecia. Cu toate acestea, acest drept este 
garantat de principiile libertăţii de a presta servicii, prevăzut la articolul 49 din Tratatul CE, şi 
al libertăţii de stabilire (cu alte cuvinte de a înfiinţa o prezenţă permanentă în alt stat 
membru), garantat de articolul 43 din Tratatul CE. 

În ultimul rând, în măsura în care stabileşte reguli privind dispozitivele electronice şi 
mecanice şi guvernează activităţile furnizorilor de servicii internet, legea elenă ar fi trebuit 
notificată Comisiei în avans, în conformitate cu Directiva 98/34/CE, care prevede notificarea 
prealabilă a reglementărilor naţionale care stabilesc reguli tehnice privind bunurile şi 
serviciile online. Având în vedere faptul că serviciile de informare a societăţii sunt prin 
definiţie deseori furnizate la nivel transfrontalier, această notificare prealabilă este destinată să 
asigure faptul că regulile adoptate într-un stat membru nu afectează interesele persoanelor 
juridice şi fizice din celelalte state membre.

Solicitarea Comisiei a luat forma unui „aviz motivat”, a doua etapă a procedurii de încălcare a 
dreptului comunitar, în conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE. Autorităţile elene au 
obligaţia să furnizeze un răspuns în termen de două luni.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 17 martie 2005

Ulterior informaţiilor furnizate în răspunsurile anterioare la petiţie, s-au înregistrat 
următoarele acţiuni:

La 13 octombrie 2004, Comisia a decis să defere Grecia Curţii Europene de Justiţie ca urmare 
a interdicţiei privind instalarea şi funcţionarea de jocuri electrice, electromecanice şi 
electronice, inclusiv jocurile de computer, în toate spaţiile publice şi private - incluzând 
spaţiile care furnizează servicii internet (cafenele internet). Comisia consideră că legea în 
discuţie (din 29 iulie 2002) este incompatibilă cu dispoziţiile Tratatului CE privind libera 
circulaţie a mărfurilor, libertatea de a presta servicii şi libertatea de stabilire. Faptul că legea 
nu a fost notificată în stadiul de proiect reprezintă, de asemenea, o încălcare a Directivei 
98/34/CE, care prevede notificarea prealabilă a reglementărilor naţionale care stabilesc reguli 
tehnice privind mărfurile şi serviciile online. În ciuda promisiunii de modificare a legislaţiei 
sale, din răspunsul la avizul motivat al Comisiei, transmis în luna aprilie 2004, Grecia încă nu 
a implementat nicio modificare.

Comisia consideră că legislaţia elenă este disproporţionată, în măsura în care nu se aplică doar 
echipamentelor (automatelor) şi jocurilor de noroc, care ar putea da naştere unor îngrijorări 
sociale, ci şi jocurilor de o natură complet diferită, care, în sine, nu reprezintă o sursă de 
nelinişte privind ordinea publică sau protecţia consumatorilor.

Legea elenă este considerată incompatibilă cu dispoziţiile Tratatului CE şi legislaţiei 
europene, astfel cum s-a menţionat în răspunsurile anterioare la petiţie (a se vedea punctul 5).

7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 28 februarie 2007

Această petiţie, ca şi petiţia nr. 1374/2002, se referă la aceeaşi lege elenă, şi anume 
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3037/2002. Legea în cauză interzice, de asemenea, toate automatele de jocuri de noroc în 
spaţiile publice şi private, cu excepţia cazinourilor.

Astfel cum am informat verbal Comisia pentru petiţii la 3 octombrie 2006, există un caz 
înregistrat (2004/4850) privind aspectele menţionate în această petiţie referitoare la libera 
circulaţie a mărfurilor. Mai exact, cazul se referă la interzicerea instalării şi operării de 
automate pentru jocuri de noroc cu câştig redus în spaţii private şi publice, cu excepţia 
cazinourilor. Comisia a trimis autorităţilor elene o scrisoare de punere în întârziere la 10 
aprilie 2006, argumentând că aceste restricţii ar putea încălca articolul 28 CE. Autorităţile 
elene au răspuns la 29 iunie 2006, menţionând că toate jocurile de noroc sunt tratate în acelaşi 
mod, indiferent de valoarea profitului. Acestea pretind că toate automatele de jocuri de noroc 
pot fi instalate şi operate exclusiv în cazinouri cu scopul soluţionării problemelor sociale vaste 
care s-au produs în Grecia. Acestea subliniază că legea nu interzice importul şi circulaţia 
acestor tipuri de automate, ci instalarea şi operarea acestora în alte spaţii publice sau private 
cu excepţia cazinourilor. 

Între timp, la 26 octombrie 2006, Curtea de Justiţie a pronunţat hotărârea în cauza C-65/05, 
declarând că interdicţia în temeiul articolului 2 alineatele (1) şi (3) din Legea nr. 3037/2002, 
care dă naştere unor sancţiuni penale şi administrative prevăzute la articolele 4 şi 5 ale 
aceleaşi legi, privind instalarea şi operarea tuturor jocurilor electrice, electromecanice şi 
electronice, inclusiv toate jocurile de computer (în acest caz instanţa nu a avut în vedere 
automatele de jocuri de noroc), în toate spaţiile publice sau private cu excepţia cazinourilor, 
încalcă articolele 28 CE, 43 CE, 49 CE şi articolul 8 din Directiva 98/34/CE. Prin prisma 
hotărârii pronunţate de Curte şi a corespondenţei cu petiţionarul şi cu statul membru, Comisia 
va decide acţiunile ulterioare care trebuie întreprinse în cursul următorului raport al Comisiei 
privind încălcarea dreptului comunitar.

8. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007

Prezenta petiţie (ca şi petiţiile nr. 1374/2002 şi 488/2006) priveşte legea elenă 3037/2002, 
care interzice instalarea şi utilizarea jocurilor electrice, electromecanice şi electronice, 
inclusiv a jocurilor pentru calculator, în toate spaţiile publice şi private, cu excepţia 
cazinourilor.

Conform celor menţionate anterior, există două cazuri înregistrate referitoare la problemele 
ridicate în petiţie. Primul caz priveşte introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva Greciei de 
către Comisie în legătură cu aparatele de divertisment (fără nicio referire la jocurile de noroc). 
Curtea Europeană de Justiţie a decis în această cauză (C-65/05) că legea menţionată mai sus 
încalcă articolele 28, 43, 49 CE şi articolul 8 din Directiva 98/34/CE. 

În ceea ce priveşte primul caz, în scrisoarea sa din 11 decembrie 2006, Comisia a informat 
guvernul elen cu privire la hotărârea Curţii, insistând ca în termen de trei luni de la data 
acestei hotărâri autorităţile elene să o informeze în legătură cu măsurile luate în vederea 
conformării cu hotărârea Curţii şi să trimită o copie a măsurilor adoptate. La 12 februarie 
2007, autorităţile elene au trimis o scrisoare Comisiei, pretinzând că problema este serioasă şi 
complicată şi că miniştrii răspunzători colaborează în vederea stabilirii unui sistem care să fie 
acceptat din punct de vedere social, proporţional şi în conformitate cu legislaţia comunitară. 
Autorităţile elene nu au pus însă la dispoziţie şi un calendar sau informaţii specifice referitoare la 
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modul în care au de gând să modifice legea în vigoare în vederea conformării cu hotărârea 
Curţii de Justiţie. În acest scop, în scrisoarea sa din 23 martie 2007, Comisia a oferit Greciei un 
termen de două luni pentru a-şi expune observaţiile în cauză. Autorităţile elene nu au răspuns 
acestei scrisori de punere în întârziere, trimisă la 23 martie 2007. În consecinţă, la 27 iunie 
2007, Comisia a emis un aviz motivat, însă autorităţile elene au eşuat din nou în a informa 
Comisia în legătură cu măsurile luate în vederea conformării cu hotărârea Curţii. La 17 
octombrie 2007, Comisia a înaintat pentru a doua oară cazul privind Grecia Curţii Europene 
de Justiţie pentru neconformarea la hotărârea Curţii.

Cel de-al doilea caz înregistrat priveşte automatele de jocuri de noroc cu câştig redus. 
Conform celor anterior menţionate, la 10 aprilie 2006, Comisia a trimis Greciei o scrisoare de 
punere în întârziere, argumentând că legea menţionată mai sus (3037/2002), şi care are, de 
asemenea, impact asupra automatelor de jocuri de noroc cu câştig redus, ar putea încălca 
articolul 28 CE. Cu toate acestea, având în vedere faptul că autorităţile elene vor fi nevoite să 
modifice legea în cauză în conformitate cu hotărârea Curţii de Justiţie (C-65/05), Comisia 
aşteaptă noua lege. Din momentul adoptării noii legi, impactul asupra automatelor de jocuri 
de noroc cu câştig redus va fi reexaminat, luându-se cu precădere în calcul faptul că în acest 
de-al doilea caz se face referire la jocurile de noroc.

9. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

La 4 iunie 2009, Curtea Europeană de Justiţie a pronunţat hotărârea în cauza C-109/08, care 
este relevantă pentru prezenta petiţie. În acest caz, Curtea a ordonat Republicii Elene plata 
către Comisie, în contul de „resurse proprii ale Comunităţii Europene”, a unei penalităţi 
zilnice de 31 536 EUR de la data pronunţării acestei hotărâri (4 iunie 2009) până în momentul 
în care autorităţile elene vor respecta hotărârea în cauza C-65/05, Comisia/Grecia. În plus, 
Curtea a ordonat Republicii Elene plata către Comisie a unei sume forfetare de 3 milioane 
EUR.    

Ca urmare, Comisia a trimis o scrisoare autorităţilor elene la 7 iulie 2009, în care le-a solicitat 
plata sumei de 3 000 000 EUR în contul de „resurse proprii ale Comunităţilor Europene”. La 
18 august 2009, Comisia a trimis o altă scrisoare în care a solicitat autorităţilor elene să 
plătească suma de 1 797 552 EUR în contul de „resurse proprii ale Comunităţilor Europene”. 
Comisia va continua să solicite, la intervale regulate, plata unei penalităţi zilnice de 31 536 
EUR până în momentul în care autorităţile elene vor respecta hotărârea Curţii în cauza C-
65/05. 

Comisia ar dori să clarifice faptul că hotărârile menţionate anterior se referă exclusiv la 
automatele de jocuri de divertisment (şi anume cele care exclud jocurile de noroc). Procedura 
de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva Greciei referitoare la automatele de jocuri 
de noroc a fost încheiată prin decizia Comisiei din 25 iunie 2009. 


