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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 1087/2002 imressqa minn Panagiotis Hatzis  (Grieg) għan-nom tal-
Federazzjoni Griega tal-Logħob Elettroniku, dwar il-leġislazzjoni li tipprojbixxi logħob 
tal-kompjuters fuq l-Internet

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Dak li ressaq il-petizzjoni qiegħed joġġezzjona għal-leġislazzjoni li ġiet fis-seħħ fil-Greċja 
dan l-aħħar, u li tipprojbixxi logħob tal-kompjuters fuq l-Internet f’postijiet pubbliċi. Huwa 
jsostni li dan jikkonsisti fi ksur tal-prinċipju tal-moviment ħieles tal-prodotti.

2. Ammissibilità 

Dikjarata bħala ammissibbli fil-15 ta’ Mejju 2003. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
taħt Regola 175(3).

3.  Tweġiba tal-Kummissjoni, waslet fis-7 ta’ Ottubru 2003

Rigward l-allegazzjoni ta’ inkompatibilità tal-liġi Griega 3037/2002 mal-liġi Ewropeja 
mqajma fil-ħames punt tal-petizzjoni, il-Kummissjoni kienet qiegħda ssegwi mill-qrib il-
kwistjoni u ttieħdu dawn l-azzjonijiet li ġejjin:

Fis-7 ta’ Ġunju, 2002, qabel ma kienet għaddiet il-liġi imsemmija hawn fuq, is-servizzi tal-
Kummissjoni talbu permezz ta’ ittra lill-awtoritajiet Griegi informazzjoni dwar il-leġislazzjoni 
Griega dwar il-bejgħ u l-użu tal-magni tal-logħob f’postijiet minbarra fil-każinòs, u dwar l-
emendi proposti f’dak iż-żmien.

Fit-18 ta’ Ottubru, 2002, wara li għaddiet liġi 3037/2002 u minħabba li rċeviet ħafna ilmenti, 
il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ notifika formali lill-awtoritajiet Griegi, li permezz tagħha ġie
stipulat li l-liġi Griega qed tintroduċi miżuri li jista’ jkollhom effett ekwivalenti għal 
restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni ta’ logħob u ta’ prodotti relatati minn Stati 
Membri oħra, u li dawk il-miżuri jidhru li m’humiex ġustifikati u lanqas proporzjonati.
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Wara li rċevew ir-risposta mill-awtoritajiet Griegi fis-17 ta’ Diċembru, 2002, is-servizzi tal-
Kummissjoni qajmu ukoll din il-kwistjoni fil-“laqgħa dwar il-pakkett” li saret f’Ateni ma’ l-
awtoritajiet Griegi fl-24 ta’ Frar, 2003.

Filwaqt li ċerti dispożizzjonijiet tal-liġi Griega jistgħu jkunu wkoll kontra l-libertà biex 
jipprovdi servizzi, il-libertà ta’ stabbiliment, kif ukoll kontra Dir. 98/34 li titratta dwar l-
obbligazzjoni ta’ Stati Membri li javżaw dwar it-teħid ta’ miżuri li jintroduċu regolazzjonijiet 
tekniċi, fil-11 ta’ Lulju, 2003, il-Kummissjoni bagħtet lill-awtoritajiet Griegi ittra oħra ta’ 
notifika formali biex tqajjem il-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq. L-awtoritajiet Griegi 
għandhom iwieġbu din l-ittra addizzjonali ta’ notifika formali fi żmien xahrejn minn meta 
jkunu rċevewha.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, waslet fit-3 ta’ Frar 2004

Ma’ l-informazzjoni provduta fl-ewwel tweġiba għall-petizzjoni, kien hemm l-iżviluppi li 
ġejjin:

Fit-30 ta’ Settembru, 2003, is-servizzi tal-Kummissjoni rċevew mingħand l-awtoritajiet 
Griegi, it-tweġiba għall-ittra addizzjonali ta’ notifika formali li kienet ntbagħtet mill-
Kummissjoni.

L-argumenti legali miġjuba f’dik it-tweġiba qegħdin jiġu eżaminati bħalissa.

Fl-4 ta’ Novembru, 2003, is-servizzi tal-Kummissjoni bagħtu ittra lill-awtoritajiet Griegi biex 
dawn jipprovdu aktar informazzjoni.

Fl-10 ta’ Diċembru 2003, l-awtoritajiet Griegi wieġbu dik l-ittra, u t-tweġiba tagħhom 
qiegħda tiġi eżaminata bħalissa.

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, waslet fid-19 ta’ Mejju 2004

Ma’ l-informazzjoni provduta fit-tweġibiet ta’ qabel għall-petizzjoni, kien hemm l-iżvilupp li 
ġej:

Fl-1 t’April, 2004, il-Kummissjoni Ewropea talbet formalment lil Greċja sabiex tneħħi l-
projbizzjoni ta’ l-installazzjoni u t-tħaddim ta’ logħob li jaħdem bl-elettriku, logħob elettro-
mekkaniku u logħob elettroniku, inklużi l-logħob tal-kompjuter, mill-postijiet pubbliċi u 
privati kollha – inklużi postijiet li jipprovdu s-servizzi ta’ l-Internet (cyber cafés). Il-
Kummissjoni hija tal-fehma li l-liġi in kwistjoni (tad-29 ta’ Lulju 2002) m’hijiex kompatibbli 
mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-KE fuq il-moviment ħieles tal-prodotti, il-libertà li 
wieħed jipprovdi servizzi u l-libertà ta’ stabbiliment.

L-ewwel nett, meta pprojbixxiet il-logħob innifsu, il-liġi Griega pprojbixxiet logħob li ġie
magħmul jew li tqiegħed għall-bejgħ legalment fi Stati Membri oħra, milli jiġi impurtat u 
mibjugħ fil-Greċja, u dan imur kontra l-prinċipju tal-moviment ħieles tal-prodotti kif stipulat
f’Artikolu 28 tat-Trattat tal-KE.

It-tieni, billi tipprojbixxi attivitajiet ta’ servizz li huwa relatat ma’ logħob elettroniku, il-



CM\656998MT.doc 3/4 PE 337.323v01-00

MT

projbizzjoni twaqqaf dawk in-negozji li jipprovdu legalment servizzi bħal dawk fi Stati 
Membri oħra, milli jipprovdu l-istess servizzi fil-Greċja. Madankollu id-dritt tagħhom li 
jagħmlu dan huwa garantit permezz tal-prinċipji tal-libertà li tipprovdi servizzi stipulati
f’Artikolu 49 tat-Trattat tal-KE, u l-libertà ta’ stabbiliment (fi kliem ieħor li tistabbilixxi ruħek
b’mod permanenti fi Stat Membru ieħor) garantita permezz ta’ Artikolu 43 tat- Trattat tal-KE.

Fl-aħħar nett, sal-punt li tistabbilixxi regoli fuq tagħmir elettroniku u mekkaniku u 
tikkontrolla l-attivitajiet ta’ ta dawk li jipprovdu s-servizz ta’ l-Internet, il-Kummissjoni kellha 
tiġi notifikata dwar din il-liġi Griega minn qabel ma din il-liġi bdiet tapplika, u dan skond 
Direttiva 98/34/KE li tipprovdi għall-notifikazzjoni minn qabel meta jinħarġu regolazzjonijiet 
nazzjonali li jistabbilixxu regoli tekniċi għall-prodotti u servizzi li jistgħu jinxtraw minn fuq l-
Internet. B’dik l-informazzjoni servizzi mogħtija lis-soċjetà minnhom infushom huma ħafna 
drabi provduti f’pajjiżi oħra, din in-notifikazzjoni li għandha ssir minn qabel hija intenzjonata 
sabiex tiżgura li regoli magħmula fi Stat Membru ma jkunux ta’ dannu għall-interessi ta’ 
negozji jew ċittadini fi Stati Membri oħra.

It-talba tal-Kummissjoni ħadet il-forma ta’ ‘opinjoni mmotivata’, it-tieni stadju ta’ proċeduri 
li jittieħdu f’każ ta’ ksur tal-liġi skond Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE. L-awtoritajiet Griegi 
ghandhom iwieġbu fi żmien xahrejn.

6. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, waslet fis-17 ta’ Marzu 2005

Ma’ l-informazzjoni provduta fit-tweġibiet ta’ qabel, kien hemm l-iżvilupp li ġej:

Fit-13 t’Ottubru 2004, il-Kummissjoni ddeċidiet li tressaq lil Greċja quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja Ewropea minħabba il-projbizzjoni ta’ l-installazzjoni u t-tħaddim ta’ logħob li 
jaħdem bl-elettriku, logħob elettro-mekkiniku u logħob elettroniku, inklużi l-logħob tal-
kompjuter, fil-postijiet  pubbliċi u privati kollha – inklużi postijiet li jipprovdu s-servizz ta’ l-
Internet (cyber cafés). Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-liġi Griega in kwistjoni (tad-29 ta’ 
Lulju 2002) mhix kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-KE fuq il-moviment ħieles
tal-prodotti u tas-servizzi u l-libertà ta’ stabbiliment. Il-fatt li din il-liġi ma ġietx notifikata fl-
istadju meta kienet għadha abbozz, jikkostitwixxi wkoll ksur tad-Direttiva 98/34/KE, li 
tipprovdi għal notifikazzjoni minn qabel ma jinħarġu regolazzjonijiet nazzjonali li 
jistabbilixxu regoli tekniċi għall-prodotti u servizzi li jistgħu jinxtraw minn fuq l-Internet. 
Minkejja li l-Greċja wiegħdet li temenda l-liġi tagħha bi tweġiba għall-‘opinjoni mmotivata’ 
tal-Kummissjoni li ntbagħtet f’April 2004, il-Greċja għadha m’għamlet l-ebda bidla.

Il-Kummissjoni temmen li l-liġi Griega hija sproporzjonata, u dan minħabba l-fatt li hi ma 
tapplikax biss għal apparat (magni tal-logħob) u logħob tal-fortuna li jistgħu jwasslu għal 
tħassib soċjali, imma tapplika ukoll għal-logħob ta’ natura totalment differenti, li m’huwiex 
fih innifsu, il-kawża ta’ xi inkwiet partikolari f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-ordni pubblika 
jew mal-protezzjoni tal-konsumatur.

Il-liġi l-Griega hija kkunsidrata bħala inkompatibbli mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-KE u 
mal-liġi Ewropea, u dan kif kien innotat fit-tweġibiet li saru qabel għall-petizzjoni (ara punt 
5).

7. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, waslet fit-28 ta’ Frar 2007
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Din il-petizzjoni, bħall-petizzjoni 1374/2002, tittratta dwar l-istess liġi Griega, jiġifieri 
3037/2002. Din il-liġi wkoll tipprojbixxi l-magni kollha tal-logħob ta’ l-ażżard f’postijiet  
pubbliċi u privati, minbarra fil-kasinòs.

Bħal ma diġà infurmajna verbalment lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fit-3 t’Ottubru 2006, 
hemm kawża reġistrata (2004/4850) fuq il-kwistjonijiet diskussi f’din il-petizzjoni, f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-moviment ħieles tal-prodotti. Biex wieħed ikun aktar eżatt, din il-kawża
tittratta dwar il-projbizzjoni ta’ l-installazjoni u t-tħaddim ta’ magni tal-logħob ta’ l-ażżard li 
jiġġeneraw qligħ żgħir f’postijiet pubbliċi u privati, minbarra f’każinòs. Il-Kummissjoni 
bagħtet Ittra ta’ Notifika Formali lill-awtoritajiet Griegi fl-10 t’April 2006, fejn sostniet li 
dawn ir-restrizzjonijiet jistgħu jkunu kontra Artikolu 28 KE. L-awtoritajiet Griegi wieġbi fid-
29 ta’ Ġunju 2006 u qalu li l-logħob ta’ l-ażżard kollu huwa ttrattat bl-istess mod, 
irrispettivament jekk jiġġenerax profitt żgħir jew le. Huma jallegaw li l-magni tal-logħob ta’ l-
ażżard kollha jistgħu jiġu installati biss f’ każinòs, u dan biex jindirizzaw il-problemi soċjali
kbar li hemm fil-Greċja. Huma jsostnu li l-liġi ma tipprojbixxix l-importazzjoni u ċ-
ċirkulazzjoni ta’ dawn it-tipi ta’ magni, imma l-installazzjoni u t-tħaddim tagħhom f’postijiet 
pubbliċi u privati, minbarra f’każinòs

Sadattant, fis-26 t’Ottubru 2006, il-Qorti tal-Ġustizzja tat is-sentenza tagħha fil-Kawża C-
65/05, fejn iddikjarat li l-projbizzjoni taħt Artikoli 2(1) u 3 ta’ Liġi Nru 3037/2002, suġġetta
għall-penalitajiet kriminali u amministrattivi stabbiliti f’Artikoli 4 u 5 ta’ l-istess liġi, dwar l-
installazzjoni u t-tħaddim tal-logħob kollu li jaħdem bl-elettriku, logħob elettro-mekkaniku u 
logħob elettroniku, inkluż il-logħob kollu tal-kompjuter (il-qorti ma kkunsidratx magni tal-
logħob ta’ l-ażżard f’dan il-każ), fil-postijiet pubbliċi u privati kollha, minbarra f’każinòs, 
tmur kontra Artikoli 28 KE, 43 KE, 49 KE u Artikolu 8 tad-Direttiva 98/34/KE. Fid-dawl tas-
sentenza tal-Qorti u tal-korrispondenza mal-kwerelant u ma’ l-Istat Membru, il-Kummissjoni 
se tiddeċiedi liema passi għandhom jittieħdu fil-kors tar-rapport li jmiss tagħmel il-
Kummissjoni dwar ksur ta’ liġi, 


