Η αγορά των internet cafe στην Ελλάδα - Netcafe.gr
Η Κομισιόν ζητά τη νομιμοποίηση παιχνιδιών στους Η/Υ!

Να νομιμοποιηθεί η λειτουργία ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε όλους τους
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, περιλαμβανομένων των Internet cafe, ζήτησε επίσημα την Πέμπτη από τις
ελληνικές Αρχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η γενική απαγόρευση, που θεσπίστηκε με τον ελληνικό νόμο 3037 της 29ης Ιουλίου
2002, δε συνάδει με τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των
υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ελληνικός νόμος κατέστησε αδύνατη την παροχή και την προμήθεια εξοπλισμού και
προγραμμάτων ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ιδίως σε δημόσιους χώρους, καθώς και την άσκηση συναφών
δραστηριοτήτων (π.χ. την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση τέτοιων εξοπλισμών και προγραμμάτων).
Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας
προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Κομισιόν
μπορεί να παραπέμψει τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Εδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει:
-Πρώτον, ο ελληνικός νόμος δεν επιτρέπει σε παιχνίδια τα οποία έχουν παραχθεί ή διατίθενται νόμιμα στο
εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη να εισάγονται και να διατίθενται στο εμπόριο στην Ελλάδα, κατά παράβαση της
αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (Αρθρο 28 Συνθήκης ΕΚ).
- Δεύτερον, με την απαγόρευση της άσκησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι
επιχειρήσεις που παρέχουν νόμιμα τέτοιες υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη στερούνται τη δυνατότητα να
παράσχουν τις ίδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα, κατά παράβαση της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
(Αρθρο 49 της Συνθήκης ΕΚ), και κατά παράβαση της αρχής της ελευθερίας εγκατάστασης (Αρθρο 43 της
Συνθήκης ΕΚ).
- Τρίτον, ο ελληνικός νόμος, εφόσον θεσπίζει κανόνες για ηλεκτρονικές και μηχανικές συσκευές και διέπει τις
δραστηριότητες των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, έπρεπε να έχει κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στην
Επιτροπή, σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ, η οποία προβλέπει την εκ των προτέρων κοινοποίηση των εθνικών
ρυθμίσεων που θεσπίζουν τεχνικούς κανόνες για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται on-line. Δεδομένου ότι
οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας παρέχονται συχνά εξ ορισμού σε διασυνοριακή βάση, η εκ των
προτέρων κοινοποίηση έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι κανόνες που θεσπίζονται σε ένα κράτος μέλος δεν
θίγουν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και των πολιτών άλλων κρατών μελών.
άρθρο στο in.gr
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