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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0488/2006 imressqa minn Nikolaos Maliakkas (Grieg), dwar il-projbizzjoni 
tal-Greċja dwar l-użu tal-logħob elettroniku fl-Internet Kafès 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jirreferi għal-liġi Griega 3037/2002 li tipprojbixxi l-użu tal-logħob 
ta’ l-elettriku, elettromekkaniku u elettroniku, inkluż il-logħob bil-kompjuter, fil-postijiet 
kollha pubbliċi u privati, inklużi postijiet li joffru servizzi ta’ Internet, jiġifieri l-Internet 
kafès. Dak li ressaq il-petizzjoni jiġbed l-attenzjoni li, għalkemm il-Kummissjoni, li 
tikkunsidra l-liġi msemmija bħala inkompatibbli mal-prinċipji ta’ l-UE ta’ skambju ħieles ta’ 
servizzi u ta’ stabbiliment ħieles, bdiet proċeduri kontra l-Greċja fil-Qorti tal-Ġustizzja 
Ewropea, il-pulizija Griega għadha tqis l-użu tal-logħob elettroniku fl-Internet kafès bħala 
reat. Għalhekk jitlob l-intervent tal-Parlament.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Novembru 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4). 

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

B’referenza għall-problemi msemmija fil-petizzjoni l-Kummissjoni tixtieq tirreferi għas-
sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta’ Ottubru 2006 tal-Kawża Kummissjoni vs il-Greċja
(C-65/05). Din is-sentenza tikkonċerna l-projbizzjoni ta’ l-installazzjoni u tat-tħaddim ta’ 
logħob ta’ l-elettriku, elettromekkaniku u elettroniku f’kull bini pubbliku jew privat minbarra 
każinòs, li hu suġġett għal sanzjonijiet kriminali u amministrattivi. Dawn il-projbizzjonijiet u 
s-sanzjonijiet kriminali jinsabu mniżżla fil-Liġi Nru. 3037/2002 li qed jirreferi għaliha dak li 
ressaq il-petizzjoni.   

Il-Qorti ddeċidiet li :
“…bl-inklużjoni fl-Artikoli 2(1) u 3 tal-Liġi 3037/2002 tal-projbizzjoni, taħt pieni kriminali u 
amministrattivi msemmija fl-Artikoli 4 u 5 ta’ l-istess liġi, dwar l-installazzjoni u t-tħaddim 
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tal-logħob ta’ l-elettriku, elettromekkaniku u elettroniku kollu, inkluż il-logħob kollu bil-
kompjuter, fil-postijiet kollha pubbliċi jew privati minbarra fil-każinòs, ir-Repubblika Griega 
naqset li twettaq l-obbligi tagħha skond l-Artikoli 28 KE, 43 KE and 49 KE u l-Artikolu 8 
tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipulaw proċedura għad-
dispożizzjoni ta’ informazzjoni fil-qasam ta’ standards u regolamenti tekniċi u ta’ regoli dwar 
servizzi tas-Soċjetà ta’ l-Informatika,  kif emendata bid-Direttiva 98/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-għoxrin ta’ Lulju 1998”.

Il-Kummissjoni bagħtet ittra lill-awtoritajiet Griegi biex tinfurmahom dwar din is-sentenza.
Fl-ittra, l-awtoritajiet Griegi huma mitluba biex jinfurmaw lill-Kummissjoni, fi żmien tliet 
xhur mid-data tas-sentenza, bil-miżuri li jkunu ħadu biex jikkonformaw mad-deċiżjoni tal-
Qorti u biex jibagħtu kopja tal-miżuri adottati. Jekk l-awtoritajiet Griegi jonqsu li 
jikkonformaw mas-sentenza tal-Qorti, il-Kummissjoni għandha d-dritt li tagħti bidu għall-
proċeduri legali kontra l-Greċja skond l-Artikolu 228 KE.


