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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1374/2002, ippreżentata minn Petros Tselepidis, ta’ nazzjonalità 
Griega, f’isem l-Assoċjazzjoni tal-Importaturi, Manifatturi, Bejjiegħa u 
Negozjanti ta’ Ġugarelli Elettroniċi u Mekkaniċi tat-Tramuntata tal-Greċja -
SIPBE, li għandha x’taqsam ma’  projbizzjoni fuq il-logħob tal-kompjuter

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dawk li ressqu l-petizzjoni joġġezzjonaw għal-liġi adottata mill-Gvern Grieg li tipprojbixxi 
logħob elettroniku bbażat fuq l-abilità, billi jargumentaw li din tikser il-prinċipju tal-
moviment liberu tal-merkanzija, libertà ta’ stabbiliment u moviment liberu ta’ servizzi. Dawk 
li ressqu l-petizzjoni jindikaw li l-liġi tapplika biss fil-Greċja u li fl-Istati Membri l-oħrajn 
instabu modi biex jiddistingwu bejn logħob ta’ abilità u logħob ta’ fortuna li jintlagħbu fuq 
kompjuters. Dawk li ressqu l-petizzjoni qed ifittxu l-għajnuna tal-Parlament Ewropew bil-
ħsieb li jitwaqqaf il-ksur imsemmi hawn fuq u li l-liġi tiġi emendata kif suppost.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibli fl-24 ta’ Lulju 2003. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Novembru 2003

Rigward l-inkompatibilità allegata tal-liġi Griega 3037/2002 mal-liġi Ewropea mqajma bil-
petizzjoni, il-Kummissjoni segwiet il-kwestjoni mill-qrib u ttieħdu l-azzjonijiet segwenti:

Fis-7 ta’ Ġunju 2002, qabel ma l-liġi msemmija hawn fuq ġiet maħruġa, is-servizzi tal-
Kummissjoni talbu lill-awtoritajiet Griegi permezz ta’ ittra, għal informazzjoni dwar il-
leġiżlazzjoni Griega fuq il-bejgħ u l-użu tal-magni tal-logħob f’postijiet għajr każino u dwar l-
emendi proposti dak iż-żmien.
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Wara l-approvazzjoni tal-liġi 3037/2002 u wara li rċeviet diversi lmenti, il-Kummissjoni 
bagħtet, fit-18 ta’ Ottubru 2002, ittra ta’ avviż formali lill-awtoritajiet Griegi li biha kien 
nnutat li l-liġi Griega tintroduċi miżuri li jistgħu jkollhom effett ekwivalenti għal 
restrizzjonijiet kwantitattivi għall-importazzjonijiet tal-logħob u oġġetti relatati minn Stati 
Membri oħra u li dawk il-miżuri jidhru li mhumiex ġustifikati u sproporzjonati.

Segwitu għar-risposta tal-awtoritajiet Griegi fis-17 ta’ Diċembru 2002, is-servizzi tal-
Kummissjoni qajmu wkoll il-punt fil-“package meeting” mal-awtoritajiet Griegi fl-24 ta’ 
Marzu 2003.

Filwaqt li tieħu inkonsiderazzjoni li ċerti dispożizzjonijiet tal-liġi Griega jistgħu wkoll imorru 
kontra l-moviment liberu ta’ servizzi, il-libertà ta’ stabbiliment kif ukoll għad-Direttiva 98/34 
li għandha x’taqsam mal-obbligu tal-Istati Membri li jinnotifikaw miżuri li jintroduċu 
regolamenti tekniċi, fil-11 ta’ Lulju 2003, il-Kummissjoni bagħtet ittra addizzjonali ta’ avviż 
formali lill-awtoritajiet Griegi li tqajjem il-punti msemmija hawn fuq. L-awtoritajiet Griegi 
huma mistennija li jirrispondu fi żmien xahrejn mill-wasla tal-ittra addizzjonali ta’ avviż 
formali. 

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ April 2005

Wara aktar informazzjoni provduta fir-risposti preċedenti għall-petizzjoni, kien hemm is-
segwenti żvilupp:

Fl-10 ta’ Frar 2005, wara d-deċiżjoni tagħha tat-13 ta’ Ottubru 2004, il-Kummissjoni bagħtet 
il-Greċja quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq il-projbizzjoni tagħha fuq l-
installazzjoni u l-operat ta’ logħob elettriku, mekkaniku-elettriku u elettroniku, inkluż logħob 
tal-kompjuter, fil-postijiet pubbliċi u privati kollha – inklużi fuq il-postijiet li jipprovdu s-
servizzi tal-Internet (cyber cafés).

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-liġi Griega inkwistjoni (tad-29 ta’ Lulju 2002) hija 
inkompatibbli mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat KE fuq il-moviment liberu ta’ merkanzija u ta’ 
servizzi u l-libertà ta’ stabbiliment. Il-fatt li l-liġi ma kinitx innotifikata fl-stadju tal-abbozz 
jikkonstitwixxi wkoll ksur tad-Direttiva 98/34/KE, li tipprovdi għal notifikazzjoni minn qabel 
ta’ regolamenti nazzjonali li jistabbilixxu regoli tekniċi għal merkanzija u servizzi “on-line”. 
Minkejja li wegħdu li jemendaw il-leġiżlazzjoni tagħhom fir-risposta għall-opinjoni rraġunata 
tal-Kummissjoni mibgħuta f’April 2004, il-Greċja għadha trid tintroduċi xi tibdil. 

Il-Kummissjoni temmen li l-leġiżlazzjoni Griega hija sproporzjonata, inkwantu hija tapplika 
mhux biss għal tagħmir (magni tal-logħob) u logħob ta’ fortuna li jistgħu jqajmu tħassib 
soċjali imma wkoll logħob ta’ natura kompletament differenti li mhumiex, fihom infushom, 
sors ta’ nkwiet partikolari fir-rigward tal-ordni pubblika jew protezzjoni tal-konsumatur.

Kif innutat fir-risposti preċedenti għall-petizzjoni, d-dispożizzjonijiet tat-Trattat KE u tal-liġi 
Ewropea, li l-liġi Griega hija kkunsidrata inkompatibbli magħhom huma s-segwenti:

L-ewwel nett, billi tipprojbixxi l-logħob innifisu, il-liġi Griega mpediet logħob prodott jew 
mibjugħ fi Stati Membri oħrajn milli jiġi importat jew mibjugħ fil-Greċja, b’kontravenzjoni 
tal-prinċipju tal-moviment liberu ta’ oġġetti mniżżel fl-Artikolu 28 tat-Trattat KE.
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It-tieni nett, billi tipprojbixxi attivitajiet ta’ servizz relatati ma’ logħob elettroniku – bħall-
manutenzjoni tagħhom – il-projbizzjoni twaqqaf in-negozji li jipprovdu tali servizzi b’mod 
leġittimu fi Stati Membri oħrajn milli jipprovdu l-istess servizzi fil-Greċja. Iżda d-dritt 
tagħhom li jagħmlu dan huwa garantit taħt il-prinċipju tal-libertà ta’ servizz stabbilit fl-
Artikolu 49 tat-Trattat KE u taħt il-moviment liberu ta’ servizzi stabbiliti fl-Artikolu 49 tat-
Trattat KE u taħt il-libertà ta’ stabbiliment (fi kliem ieħor li twaqqaf preżenza permanenti fi 
Stati Membru ieħor) garantit mill-Artikolu 43 tat-Trattat KE.

Fl-aħħar nett, sal-punt li hija tistabbilixxi regoli fuq apparat elettroniku u mekkaniku u 
tirregola l-attivitajiet tal-fornituri tas-servizz tal-Internet, il-liġi Griega kellha tinnotifika lill-
Kummissjoni bil-quddiem skont id-Direttivia 98/34/KE, li tipprovdi għan-notifikazzjoni minn 
qabel ta’ regolamenti nazzjonali li tistabbilixxi regoli tekniċi għas-servizzi u oġġetti “on-line”.  

Meta wieħed jikkunsidra li s-servizzi ta’ soċjetà ta’ informazzjoni huma skont id-definizzjoni 
ħafna drabi provduti tul il-fruntieri, din in-notifikazzjoni minn qabel hija maħsuba biex tgħin 
sabiex jiġu assigurati li regoli magħmula f’wieħed mill-Istati Membri ma jagħmlux dannu lill-
interessi ta’ negozji u ċittadini f’oħrajn.  

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Novembru  2005

Wara l-aħħar risposta addizzjonali għall-petizzjoni, ma kien hemm l-ebda żviluppi oħra li 
għandhom x’jaqsmu mal-projbizzjoni Griega fuq l-installazzjoni u l-operat ta’ logħob 
elettriku, mekkaniku-elettriku u elettroniku, inklużi logħob tal-kompjuter, fil-postijiet pubbliċi 
u privati kollha – inklużi postijiet li jipprovdu servizzi ta’ l-Internet (cyber cafés). Dan 
għaliex, kif innutat fl-aħħar risposta addizzjonali, il-każ ġie mibgħut mill-Kummissjoni 
quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja sal-10 ta’ Frar 2005 u s-smiegħ huwa fil-preżenti 
pendenti. 

Il-Kummissjoni ma bidlitx il-pożizzjoni tagħha, jiġifieri, li l-liġi Griega inkwistjoni (liġi 3037 
tad-29 ta’ Lulju 2002) hija inkompatibbli mad-dispożizzjoni tat-Trattat KE dwar il-moviment 
liberu ta’ l-oġġetti u servizzi u l-libertà ta’ stabbiliment u wkoll li l-proċedura ta’ 
approvazzjoni  kkostitwiet ksur tad-Direttiva 98/34/KE, li tipprovdi għan-notifikazzjoni minn 
qabel ta’ regolamenti nazzjonali li jistabbilixxu regoli tekniċi għal servizzi u oġġetti “on-line”. 

6. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Marzu 2006

Wara li nbagħtet l-informazzjoni addizzzjonali fit-30 ta’ Novembru  2005,  ma kien hemm l-
ebda żviluppi li għandom x’jaqsmu mal-projbizzjoni Grieġa fuq l-installazzjoni u operat ta’ 
logħob elettriku, mekkaniku-elettriku u elettroniċi, inkluż logħob tal-kompjuter, fil-postijiet 
pubbliċi u privati kollha – inklużi postijiet li jipprovdu servizzi ta’ l-Internet (cyber cafés). 

Il-każ kien mibgħut mill-Kummissjoni quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u fil-preżent 
is-smigħ għadu pendenti. Bl-Ordni tal-25 ta’ Mejju 2005, il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja 
ta permess lir-Repubblika Franċiża biex tintervjeni fil-Każ C-65/05 b’sostenn tal-għamla tal-
ordni mfitxija mill-Greċja.

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza mill-ġdid li hija ma bidlitx il-pożizzjoni tagħha, jiġifieri,
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- li l-liġi Grieġa inkwistjoni (liġi 3037 tad-29 ta’ Lulju 2002) hija inkompatibbli mad-
dispożizzjonijiet tat-Trattat KE dwar il-moviment liberu ta’ oġġetti u servizzi u l-libertà 
ta’ stabbiliment  

- u wkoll li l-proċedura ta’ approvazzjoni kkostitwiet ksur tad-Direttiva 98/34/KE, li 
teħtieġ notifikazzjoni minn qabel tar-regolamenti nazzjonali li jistabbilixxu regoli 
tekniċi għas-servizzi u oġġetti “on-line”.

7. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

Kif il-Kummissjoni infurmat il-Kumitat għall-Petizzjonijiet fit-23 ta’ Frar, ilment 2002/4769, 
li għandu x’jaqsam mal-istess liġi Griega li għandha x’taqsam ma’ din il-petizzjoni, kien 
mibgħut quddiem il-Qorti fl-10 ta’ Frar 2005 (Każ C-65/05). Il-Qorti tat id-deċiżjoni tagħha 
fuq dan il-Każ fis-26 ta’ Ottubru 2006 u ddikjarat li l-projbizzjoni taħt l-Artikoli 2(1) u 3 tal-
Liġi Nru. 3037/2002, bla ħsara għal penali kriminali u amministrattivi mniżżla fl-Artikoli 4 u 
5 tal-istess liġi, dwar l-installazzjoni u operat tal-logħob elettroniku, mekkaniku-elettroniku u 
elettroniku kollha, inklużi l-logħob tal-kompjuter kollha, fil-postijiet pubbliċi u privati kollha 
għajr kasinos, tmur kontra l-Artikoli 28 KE, 43 KE, 49 KE u l-Artikolu 8 tad-Direttiva  
98/34/KE. Il-Qorti qalet li l-argument invokat mir-Repubblika Ellenika li s-sejbiet tal-Qorti 
fil-Każijiet C-275/92 Schindler u C-124/97 Läärä għandu wkoll jkun applikat f’dan il-każ, ma 
jistax ikun aċċettat. Il-każ preżenti, il-Qorti nnutat, għandu x’jaqsam ma’ logħob elettriku, 
mekkaniku-elettriku u elettroniku li m’għandhom l-ebda karatteristiċi komparabbli ma’ dawk 
tal-logħob inkwistjoni fil-każijiet imsemmija hawn fuq. Fil-fatt, il-logħob li huma suġġetti 
għall-projbizzjoni stabbilita fl-Artikolu 2(1) tal-Liġi Nru. 3037/2002 mhumiex skont in-natura 
tagħhom logħob ta’ fortuna għaliex huma ma jintlagħbux bl-għan li jintrebħu flus. 

Anke jekk il-ġurisprudenza tal-Qorti tista’ ma tapplikax fil-każ preżenti, ir-Repubblika 
Ellenika ressqet numru ta’ raġunijiet ta’ interess pubbliku ewlieni, u tallega li huma jistgħu 
jiġġustifikaw il-barriera tal-moviment liberu tal-merkanzija. Madanakollu, il-Qorti qalet li 
huwa wkoll neċessarju għal-leġiżlazzjoni nazzjonali inkwistjoni biex tkun proporzjonata 
għall-objettivi mfittxa. Sostniet li r-Repubblika Ellenika ma stabbilietx li kienet implimentat 
il-miżuri tekniċi u tal-organizzazzjoni inqas restrittivi għas-suq intra-Komunitarju, li permezz 
tagħhom kien ikun aktar probabbli li jintlaħqu l-objettivi mfittxa.

Issa l-Kummissjoni ser timmonitorja s-sitwazzjoni biex tassigura li l-Istati Membri jemendaw 
il-liġi partikolari b’mod adattat sabiex tikkonforma mas-sentenza tal-Qorti. 

8. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni,  li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2007.

Bħala segwitu għall-komunikazzjoni tal-Kunsill minn Novembru 2006 u l-laqgħa tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet fit-2 ta’ Mejju 2007, il-Kummissjoni tixtieq tipprovdi aġġornament fuq l-
aħħar żviluppi. Ilment 2002/4769, li jikkonċerna l-istess liġi Griega bħal din il-petizzjoni, ġie 
riferut lill-Qorti fl-10 ta’ Frar 2005 (każ C-65/05). Il-Qorti tat id-deċiżjoni tagħha dwar dan il-
każ fis-26 ta’ Ottubru 2006, u ddikjarat li l-projbizzjoni skont l-Artikoli 2(1) u 3 tal-Liġi Nru 
3037/2002, suġġetta għal penalitajiet kriminali u amministrattivi stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5 tal-
istess liġi, dwar l-installazzjoni u t-tħaddim tal-logħob elettriku, mekkaniku-elettriku u 
elettroniku, inkluż il-logħob kollu tal-kompjuter fil-postijiet pubbliċi kollha jew postijiet 
privati minbarra l-casinos, qiegħda tikser l-Artikoli 28 KE, 43 KE, 49 KE u l-Artikolu 8 tad-
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Direttiva 98/34/KE. 

Fil-11 ta’ Diċembru 2006, l-awtoritajiet Griegi kienu infurmati b’dan il-ġudizzju u ġew 
mistoqsija dwar l-azzjoni li ttieħdet bħala segwitu. Fit-12 ta’ Frar 2007, l-awtoritajiet Griegi 
bagħtu ittra lill-Kummissjoni fejn argumentaw li l-kwistjoni kienet serja u kkumplikata, u li l-
ministeri relevanti kienu qed jikkollaboraw sabiex jagħmlu sistema li hija soċjalment aċċettata 
u proporzjonata u konformi mal-liġi tal-Komunità. Madankollu, l-awtoritajiet Griegi ma 
bagħtu l-ebda emenda għal-liġi. B’riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni bagħtet Ittra ta’ Avviż 
Formali skont l-Artikolu 228 KE, fit-23 ta’ Marzu 2007. Billi l-awtoritajiet Griegi naqsu milli 
jirrispondu, intbagħtet Opinjoni Raġunata fid-29 ta’ Ġunju 2007. L-awtoritajiet Griegi lanqas 
ma rrispondew għall-Opinjoni Raġunata u għalhekk, fis-17 ta’ Ottubru 2007, il-Kummissjoni, 
iddeċidiet li tirreferi l-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja għat-tieni darba skont l-Artikolu 228 
KE fejn staqsiet lill-Qorti sabiex timponi wkoll penali finanzjarji fuq il-Greċja minħabba 
nuqqas ta’ konformità mal-ġudizzju tagħha.

9. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2008.

Bħala segwitu għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ Novembru 2007 u l-laqgħa tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet ta’ Frar 2008, il-Kummissjoni tixtieq tipprovdi aġġornament 
dwar l-aħħar żviluppi. Bħalma diġà ssemma, il-Kummissjoni ddeċidiet fis-17 ta’ Ottubru 
2007 biex tirreferi l-każ lill-Qorti tal-Ġustizzja għat-tieni darba skont l-Artikolu 228 KE fejn 
staqsiet lill-Qorti biex timponi wkoll penali finanzjarji fuq il-Greċja minħabba nuqqas ta’ 
konformità mas-sentenza tagħha. Ir-referenza intbagħtet lill-Qorti tal-Ġustizzja fl-10 ta’ 
Marzu 2008. Għaldaqstant, dan il-każ qiegħed f’idejn il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea.  

10. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2008.

Fl-4 ta’ Ġunju 2009, il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tat is-sentenza tagħha fil-Każ C-109/08 li 
huwa l-każ rilevanti għal din il-petizzjoni. F’dan il-każ, il-Qorti ordnat lir-Repubblika 
Ellenika biex tħallas lill-Kumissjoni, fil-kont ‘Riżorsi proprji tal-Komunità Ewropea’, penali 
ta’ EUR 31,536 kuljum minn meta nqatgħet din is-sentenza (l-4 ta’ Ġunju 2009) sakemm l-
awtoritajiet Griegi jikkonformaw mas-sentenza fil-Każ C-65/05, il-Kummissjoni v. il-Greċja. 
Barra minn hekk, il-Qorti ordnat lir-Repubblika Ellenika biex tħallas lill-Kummissjoni s-
somma f’daqqa ta’ EUR 3 miljun.

Bħala riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni bagħtet ittra lill-awtoritajiet Griegi fis-7 ta’ Lulju 2009, 
fejn talbithom iħallsu l-ammont ta’ EUR 3,000,000 fil-kont ‘Riżorsi proprji tal-Komunità 
Ewropea’. Fit-18 ta’ Awwissu 2009, il-Kummissjoni bagħtet ittra oħra fejn tat struzzjonijiet 
lill-awtoritajiet Griegi biex iħallsu ammont ta’ EUR 1,797.552 fil-kont ‘Riżorsi proprji tal-
Komunità Ewropea’. Il-Kummissjoni se tkompli titlob b’mod regolari l-pagament ta’ kuljum 
tal-penali ta’ EUR 31,536 sakemm l-awtoritajiet Griegi jikkonformaw mas-sentenza tal-Qorti
fil-Każ C-65/05. 

Il-Kummissjoni tixtieq tiċċara li s-sentenzi ta’ hawn fuq huma marbuta mal-magni tal-logħob 
purament għad-divertiment (i.e. fejn l-ebda logħob tal-azzard mhuwa involut). Il-każ ta’ ksur 
kontra l-Greċja marbut mal-magni tal-logħob tal-azzard ingħalaq bid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni fil-25 ta’ Ġunju 2009. 
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