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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1087/2002, ippreżentata minn Panagiotis Hatzis, ta' nazzjonalità
Griega, f’isem il-Greek Electronic Games Federation, dwar leġiżlazzjoni li 
tipprojbixxi logħob tal-kompjuter fuq l-Internet

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għal leġiżlazzjoni addottata riċentament fil-Greċja li tipprojbixxi 
logħob tal-kompjuter fuq l-Internet f’postijiet pubbliċi. Hu jsostni li dan jikkostitwixxi ksur 
tal-prinċipju tal-moviment liberu tal-prodotti. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Mejju 2003. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
tagħrif (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Rigward l-allegata inkompatibilità tal-liġi Griega 3037/2002 mal-liġi Ewropea kif imqajma 
fil-ħames punt tal-petizzjoni, il-Kummissjoni segwiet il-kwistjoni mill-qrib u ħadet il-passi li 
ġejjin:

Fis-7 ta’ Ġunju 2002, qabel ma daħlet fis-seħħ l-imsemmija liġi, is-servizzi tal-Kummissjoni 
talbu lill-awtoritajiet Griegi permezz ta’ ittra, għal tagħrif dwar il-leġiżlazzjoni Griega fil-
qasam tal-marketing u l-użu ta’ magni tal-logħob f’postijiet li mhumiex każinós u dwar l-
emendi proposti dak iż-żmien.

Wara d-dħul fis-seħħ tal-liġi 3037/2002 u wara li rċiviet diversi lmenti, fit-18 ta’ Ottubru 
2002, il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ avviż formali lill-awtoritajiet Griegi li permezz tagħha 
innotat li l-liġi Griega tintroduċi miżuri li jista’ jkollhom effett ekwivalenti għal
restrizzjonijiet kwantitattivi fuq importazzjoni ta’ logћob u ta’ prodotti relatati minn Stati 
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Membri oħra u li dawk il-miżuri jidhru li mhumiex ġustifikati u mhumiex proporzjonali. 

Wara li ngħatat it-tweġiba mill-awtoritajiet Griegi fis-17 ta’ Diċembru 2002, is-servizzi tal-
Kummissjoni qajjmu wkoll il-kwistjoni mal-awtoritajiet Griegi fil-"package meeting" ta’ 
Ateni fl-24 ta’ Jannar 2003.

Meta wieħed iqis li ċerti dispożizzjonijiet tal-liġi Griega jistgħu jkunu kuntrarji anki għal-
libertà fl-għoti tas-servizzi, il-libertà tal-istabbiliment kif ukoll dak li jirrigwarda d-Direttiva 
98/34 dwar l-obbligu tal-Istati Membri li jinnotifikaw miżuri li jintroduċu regoli tekniċi, fil-11 
ta’ Lulju 2003 il-Kummissjoni bagħtet ittra addizjonali ta’ avviż formali lill-awtoritajiet 
Griegi li qajjmet dawn il-kwistjonijiet imsemmija. L-awtoritajiet Griegi għandhom iwieġbu fi 
żmien xahrejn malli jirċievu l-ittra ta’ avviż formali. 

4. Aktar tweġibiet mill-Kummissjoni, li waslu fit-3 ta’ Frar 2004.

Kien hemm l-iżviluppi li ġejjin b’żieda mat-tagħrif mogħti fl-ewwel tweġiba għall-petizzjoni:

Fit-30 ta’ Settembru 2003 is-servizzi tal-Kummissjoni rċevew it-tweġiba tal-awtoritajiet 
Griegi għall-ittra addizzjonali ta’ avviż formali li kienet intbagħtet mill-Kummissjoni. 

L-argumenti legali mogħtija f’dik it-tweġiba qegħdin jiġu eżaminati fil-preżent. 

Fl-4 ta’ Novembru 2003 is-servizzi tal-Kummissjoni bagħtu ittra li talbet għal aktar tagħrif 
mingħand l-awtoritajiet Griegi.

Fl-10 ta’ Diċembru 2003 l-awtoritajiet Griegi wieġbu għal dik l-ittra u t-tweġiba tagħhom 
qegħda tiġi eżaminata fil-preżent.

5. Aktar tweġibiet mill-Kummissjoni, li waslu fid-19 ta’ Mejju 2004.

Apparti mit-tagħrif mogħti fit-tweġibiet ta’ qabel għall-petizzjoni, kien hemm dan l-iżvilupp:

Fl-1 ta’ April 2004, il-Kummissjoni Ewropea talbet formalment lill-Greċja biex tneħħi l-
projbizzjoni fuq l-istallazzjoni u l-operat ta’ logћob elettriku, elettromekkaniku u elettroniku, 
fosthom logħob tal-kompjuter, fil-postijiet pubbliċi u privati kollha – inklużi postijiet li joffru 
servizzi tal-Internet (cyber cafés). Il-Kummissjoni qieset li l-liġi in kwistjoni (tad-29 ta’ Lulju 
2002) hija inkompatibli mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-KE dwar il-moviment liberu tal-
prodotti, il-libertà fl-għoti ta’ servizzi u l-libertà tal-istabbiliment. 

L-ewwelnett, permezz tal-projbizzjoni tal-logħob innifsu, il-liġi Griega impedixxiet logħob 
legalment prodott jew promoss fl-Istati Membri l-oħra milli jkun importat jew promoss fil-
Greċja bi ksur tal-prinċipju tal-moviment liberu tal-prodotti kif spjegat fl-Artikolu 28 tat-
Trattat tal-KE.

It-tieni, bit-twaqqif ta’ attivitajiet ta’ servizzi marbuta mal-logħob elettroniku, il-projbizzjoni 
ma ħallietx negozji li joffru tali servizzi b’mod leġittimu fi Stati Membri oħra milli 
jipprovduhom fil-Greċja. Madankollu, id-dritt tagħhom li jagħmlu dan huwa garantit skont il-
prinċipji tal-libertà fl-għoti tas-servizzi kif stabbilit fl-Artikolu 49 tat-Trattat tal-KE u tal-
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libertà tal-istabbiliment (fi kliem ieħor li titwaqqaf preżenza permanenti fi Stat Membru ieħor) 
garantit mill-Artikolu 43 tat-Trattat tal-KE.  

Fl-aħħarnett, safejn jirrigwardja t-tifsil ta’ regoli dwar apparat elettroniku u mekkaniku u s-
superviżjoni tal-attivitajiet tal-Internet service providers, il-liġi Griega kellha tkun notifikata 
lill-Kummissjoni minn qabel skont id-Direttiva 98/34/KE li tipprovdi għal notifikazzjoni 
minn qabel ta’ regolamenti nazzjonali li jistabbilixxu regoli tekniċi għal prodotti u għal 
servizzi on-line. Minħabba li s-servizzi tas-soċjetà tal-informatika, skont in-natura tagħhom 
stess, kważi dejjem jaqsmu l-fruntieri, din in-notifikazzjoni minn qabel hi intiża li tiżgura li r-
regoli magħmula fi Stat Membru wieħed ma jagħmlux ħsara lill-interessi tan-negozji u taċ-
ċittadini ta’ Stati Membri oħra.

It-talba tal-Kummissjoni ħadet ix-xejra ta’ ‘fehma raġunata’, it-tieni stadju tal-proċeduri ta’ 
ksur skont l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE. L-awtoritajiet Griegi għandhom iwieġbu fi żmien 
xahrejn. 

6. Aktar tweġibiet mill-Kummissjoni, li waslu fis-17 ta’ Marzu 2005.

Apparti mit-tagħrif mogħti fit-tweġibiet ta’ qabel għall-petizzjoni, kien hemm dan l-iżvilupp:

Fit-13 ta’ Ottubru 2004, il-Kummissjoni iddeċidiet li tirreferi lill-Greċja quddiem il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja rigward il-projbizzjoni tal-istallazzjoni u l-operat ta’ logħob elettriku, 
elettromekaniku u elettroniku, fosthom logħob tal-kompjuter, fil-postijiet pubbliċi u privati 
kollha – inklużi postijiet li joffru servizzi tal-Internet (cyber cafés). Il-Kummissjoni tqis li l-
liġi Griega imsemmija (tad-29 ta’ Lulju 2002) hija inkompatibbli mad-dispożizzjonijiet tat-
Trattat tal-KE dwar il-moviment liberu tal-prodotti u tas-servizzi u l-libertà tal-istabbiliment. 
Il-fatt li l-liġi ma kinitx notifikata fl-istadju ta’ abbozzar jikkostitwixxi wkoll ksur tad-
Direttiva 98/34/KE, li tipprovdi għal notifikazzjoni minn qabel ta’ regolamenti nazzjonali li 
jfasslu regoli tekniċi għal prodotti u għal servizzi on-line. Minkejja li wegħdet li temenda l-
leġiżlazzjoni tagħha bi tweġiba għall-fehma raġunata tal-Kummissjoni mibgħuta f’April 2004, 
il-Greċja jonqosha tintroduċi din il-bidla.

Il-Kummissjoni temmen li l-leġiżlazzjoni Griega hi sproporzjonata minħabba li tapplika mhux 
biss għall-apparat (slot machines) u għal-logħob ta’ riskju (games of chance) li jistgħu jwasslu 
għal problemi soċjali imma wkoll għal logħob ta’ natura kompletament differenti li fihom 
infushom mhumiex sors ta’ tħassib partikolari għall-ordni pubbliku jew għall-ħarsien tal-
konsumatur.

Il-liġi Griega hija meqjusa inkompatibbli mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-KE u mal-liġi 
Ewropea, bħalma kien innotat fit-tweġibiet ta’ qabel għall-petizzjoni (ara l-ħames punt). 

7. Aktar tweġibiet mill-Kummissjoni, li waslu fit-28 ta’ Frar 2007.

Din il-petizzjoni, bħall-petizzjoni 1374/2002, tirrigwarda l-istess liġi Griega jiġifieri 
3037/2002. Din il-liġi tipprojbixxi wkoll il-magni kollha tal-logħob tal-azzard fil-postijiet 
pubbliċi u privati kollha ħlief għall-każinós.

Bħalma diġà avżajna bil-fomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fit-3 ta’ Ottubru 2006, hemm 
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każ reġistrat (2004/4850) dwar il-kwistjonijiet mressqa f’din il-petizzjoni safejn huwa
konċernat il-moviment liberu tal-prodotti. B’mod partikolari dan il-każ jikkonċerna l-
projbizzjoni fuq l-istallazzjoni u l-operat ta’ magni żgħar tal-logħob tal-azzard li jagħmlu 
qligħ f’postijiet privati u pubbliċi ħlief għal każinós. Il-Kummissjoni bagħtet Ittra ta’ Avviż 
Formali (Letter of Formal Notice) lill-awtoritajiet Griegi fl-10 ta’ April 2006 fejn argumentat 
li dawn ir-restrizzjonijiet jistgħu jiksru l-Artikolu 28 KE. L-awtoritajiet Griegi wieġbu fid-29 
ta’ Ġunju 2006 fejn sostnew li l-logħob kollu tal-azzard huwa ttrattat bl-istess mod 
irrispettivament jekk jagħmilx qligħ żgħir jew le. Huma jallegaw li l-magni kollha tal-logħob 
tal-azzard jistgħu jkunu installati u mħaddma biss f’każinós sabiex ikunu iffaċċjati l-problemi 
soċjali kbar li jinsabu fil-Greċja. Huma jsostnu li l-liġi ma tipprojbix l-importazzjoni u ċ-
ċirkolazzjoni ta’ dawn it-tipi ta’ magni imma l-istallazzjoni u l-operat tagħhom f’postijiet 
pubbliċi jew privati ħlief għall-każinós.

Sadanittant, il-Qorti tal-Ġustizzja fis-26 ta’ Ottubru 2006 tat is-sentenza tagħha għal Każ C-
65/05, fejn iddikjarat li l-projbizzjoni taħt Artikoli 2(1) u 3 tal-Liġi Nru 3037/2002 qegħda 
tikser l-Artikoli 28 KE, 43KE, 49 KE u l-Artikolu 8 tad-Direttiva 98/43/KE, suġġetta għal 
pieni kriminali u amministrattivi kif stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5 tal-istess liġi, dwar l-
istallazzjoni u l-operat tal-logħob elettriku, elettromekkaniku u elettroniku kollu, fosthom il-
logħob kollu tal-kompjuter (il-qorti ma qisitx il-magni tal-logħob tal-azzard f’dan il-każ), fil-
postijiet kollha pubbliċi u privati ħlief għall-każinós. Fid-dawl tas-sentenza tal-Qorti u tal-
korrispondenza mal-ilmentatur u mal-Istat Membru, il-Kummissjoni se tiddeċiedi dwar 
x’passi għandha tieħu fir-rapport li jmiss dwar ksur ta’ regolamenti.

8. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2007.

Din il-petizzjoni (bħal numri 1374/2002 u 488/2006) jikkonċernaw il-liġi Griega 3037/2002 li 
tipprojbixxi l-istallazzjoni u l-operat ta’ logħob elettriku, elettromekkaniku u elettroniku
kollu, fosthom il-logħob kollu tal-kompjuter fil-postijiet pubbliċi u privati kollha ħlief għall-
każinós.

Bħalma diġà kien innutat, hemm żewġ każijiet reġistrati dwar il-kwistjoni li joħorġu minn din 
il-petizzjoni. L-ewwel każ jikkonċerna azzjoni meħuda mill-Kummissjoni kontra l-Greċja 
rigward magni tal-logħob (amusement machines) (jiġifieri dawk li m’għandhom l-ebda 
element ta’ logħob tal-azzard). Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f’dan il-każ (C-65/05) sostniet 
li l-liġi msemmija tikser l-Artikoli 28, 43, 49 KE u l-Artikolu 8 tad-Direttiva 98/34/KE. 

Fejn jikkonċerna l-ewwel każ, il-Kummissjoni informat lill-Gvern Grieg permezz ta’ ittra 
datata l-11 ta’ Diċembru 2006 bis-sentenza tal-Qorti u saħqet li l-awtoritajiet Griegi 
għandhom jinformaw lill-Kummissjoni fi żmien tliet xhur mid-data tas-sentenza bil-miżuri li 
se jkunu ħadu sabiex jiġu konformi mat-termini tas-sentenza u sabiex jgħaddu kopja tal-
miżuri addottati fl-istess ħin. Fit-12 ta’ Frar 2007 l-awtoritajiet Griegi bagħtu ittra lill-
Kummissjoni fejn argumentaw li l-kwistjoni hi serja u komplikata u li l-ministeri rilevanti 
qegħdin jikkollaboraw sabiex titwaqqaf sistema li hija soċjalment aċċettabbli, proporzjonali u 
mfassla skont il-liġi Komunitarja. L-awtoritajiet Griegi ma pprovdewx skeda u tagħrif 
speċifiku dwar kif bi ħsiebhom jemendaw il-liġi preżenti sabiex jirregolaw irwieħhom mas-
sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Fid-dawl ta’ dan, il-Kummissjoni, permezz ta’ ittra mibgħuta 
fit-23 ta’ Marzu 2007, tat l-opportunità lill-Greċja sabiex tissottometti l-osservazzjonijiet 
tagħha dwar il-kwistjoni fi żmien xahrejn. L-awtoritajiet Griegi għadhom ma wieġbux għal 
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din l-ittra ta’ avviż formali mibgħuta fit-23 ta’ Marzu 2007. Bħala riżultat, fis-27 ta’ Ġunju 
2007 il-Kummissjoni bagħtet Opinjoni Raġunata iżda l-awtoritajiet Griegi għal darb’oħra
baqgħu ma nformawx lill-Kummissjoni dwar miżuri meħuda fid-dawl tas-sentenza tal-Qorti. 
Fis-17 ta’ Ottubru 2007, il-Kummissjoni iddeċidiet li tirreferi lill-Greċja quddiem il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja għat-tieni darba talli ma irregolatx ruħha mas-sentenza tal-Qorti. 

It-tieni każ reġistrat jikkonċerna l-magni ta’ logħob tal-azzard li jagħmlu qligħ żgħir. Bħalma 
kien diġà innutat, il-Kummissjoni bagħtet Ittra ta’ Avviż Formali  lill-Greċja fl-10 ta’ April 
2006 fejn saħqet li l-liġi msemmija (3037/2002) li għandha wkoll impatt fuq il-magni tal-
logħob tal-azzard bi qligħ żgħir tista’ tkun qegħda tikser l-Artikolu 28 KE. Madankollu, l-
awtoritajiet Griegi se jkollhom jemendaw il-liġi imsemmija skont id-deċiżjoni tal-Qorti tal-
Ġustizzja (C-65/05), u l-Kummissjoni qegħda tistenna l-liġi l-ġdida. Ladarba l-liġi l-ġdida 
tkun addottata, l-impatt tal-magni tal-logħob tal-azzard li jagħmlu qligħ żgħir għandu jkun 
eżaminat mill-bidu billi jiġi meqjus b’mod partikolari l-fatt li hemm involut l-element tal-
logħob tal-azzard fit-tieni każ.

9. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta' Ottubru 2009.

Fl-4 ta’ Ġunju 2009, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja qatgħet is-sentenza fil-Każ K-109/08,
liema każ huwa relevanti għal din il-petizzjoni. F’dan il-każ, il-Qorti ordnat lir-Repubblika 
Ellenika biex tħallas lill-Kummissjoni, fil-kont tar-riżorsi tal-Komunità Ewropea stess, multa 
ta’ 31,536 ewro kuljum minn meta nqatgħet is-sentenza (fl-4 ta’ Ġunju 2009) sakemm l-
awtoritajiet Griegi jibdew ikunu konformi mas-sentenza fil-Każ K-65/05, il-Kummissjoni v. 
il-Ġreċja. Barra dan, il-Qorti ordnat lir-Repubblika Ellenika biex tħallas lill-Kummissjoni 
somma globali ta’ 3 miljun ewro.     

Bħala riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni bagħtet ittra lill-awtoritajiet Griegi fis-7 ta’ Lulju 2009, 
fejn ordnatilhom li jħallsu, fil-kont tar-riżorsi tal-Komunità Ewropea stess, is-somma ta’ 
3,000,000 ewro. Fit-18 ta’ Awwissu 2009, il-Kummissjoni bagħtet ittra oħra lill-awtoritajiet 
Griegi fejn ordnatilhom li jħallsu, fil-kont tar-riżorsi tal-Komunità Ewropea stess, is-somma 
ta’ 1,797.552 ewro. B’mod regolari, il-Kummissjoni se tkompli titlob il-ħlas tal-multa 
kwotidjana ta’ 31,536 ewro, sakemm l-awtoritajiet Griegi jibdew ikunu konformi mas-
sentenza tal-Qorti fil-Każ K-65/05. 

Il-Kummissjoni tixtieq tiċċara li s-sentenzi ta’ hawn fuq huma purament relatati mal-magni 
tal-logħob (jiġifieri fejn m’hemmx involut logħob tal-azzard). Il-każ ta’ ksur kontra l-Ġreċja 
relatat mal-magni tal-logħob ingħalaq permezz tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni fil-25 ta’ Ġunju 
2009. 


