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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0086/2013, imressqa minn Petr Kohout, ta’ ċittadinanza Ċeka, 
dwar Għid le għad-dipendenza, għid le għal-logħob tal-azzard

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li qabel kien lagħbi, qed ifittex l-għajnuna mill-UE biex iwaqqaf il-logħob tal-
azzard. Fil-qosor huwa jiddeskrivi kif id-dipendenza tiegħu qerdet iż-żewġ familji tiegħu, tilef 
il-kustodja tat-tlett itfal tiegħu u fissret traġedja reali għall-ħajja personali tiegħu. Issa hu u s-
sieħba tiegħu imorru fl-iskejjel sabiex jgħidu l-istorja ta’ ħajjithom lit-tfal sabiex iwaqqfuhom 
milli jaqgħu fl-istess nasba. Huwa qed jitlob lill-UE biex tirregola dan il-qasam u biex 
iżżomm lin-nies milli jkollhom ħajjithom meqruda kif kien ġara lilu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni fil-livell tal-Unjoni f’dan il-qasam, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
sostniet b’mod konsistenti li “l-Istati Membri huma liberi li jiffissaw, skont l-iskala ta’ valuri 
tagħhom stess, l-għanijiet tal-politika tagħhom fil-qasam tal-logħob tal-ażżard u, jekk ikun il-
każ, li jiddefinixxu bi preċiżjoni l-livell ta’ protezzjoni mixtieq”.1

Il-Parlament Ewropew ċaħad l-għażla ta’ regolament fl-UE speċifiku għas-settur tal-logħob 
tal-azzard2, minħabba l-eżistenza ta’ tradizzjonijiet u kulturi differenti fl-Istati Membri. 

                                               
1 Il-Każ C-203/08 Sporting Exchange (il-paragrafu 27)
2 Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Novembru 2011 dwar il-Logħob tal-Azzard Onlajn fis-Suq 
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Madankollu, f’konformita mar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-
15 ta’ Novembru 20111, il-Kummissjoni kienet qed tesplora mezzi mhux leġiżlattivi biex 
tindirizza l-problema tal-vizzju tal-logħob tal-azzard fil-livell tal-Unjoni. Adottata fit-
23 ta’ Ottubru 2012, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Lejn qafas Ewropew komprensiv 
għal-logħob tal-azzard online”2 tistabbilixxi serje ta’ inizjattivi bl-għan ġenerali li jiġu 
skambjati prattiki tajba fir-regolazzjoni tal-logħob tal-azzard online u li titħeġġeġ 
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. Il-Kummissjoni qiegħda taħdem b’mod intensiv mal-Istati 
Membri, kif ukoll mal-industrija jekk ikun il-każ, biex jiġu implimentati dawn l-azzjonijiet. 
Fost miżuri oħra, il-Kummissjoni se tadotta fi ftit żmien żewġ rakkomandazzjonijiet bl-għan li 
tipprovdi livell għoli ta’ protezzjoni komuni tal-konsumaturi ta’ servizzi tal-logħob tal-azzard 
inkluża l-protezzjoni tat-tfal, u li tiżgura li r-reklamar tal-logħob tal-azzard ikun responsabbli 
soċjalment. 

Barra minn hekk, tinħtieġ riċerka għal fehim aħjar tal-problema tal-vizzju tal-logħob tal-
azzard. Permezz tas-7 Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku, il-
Kummissjoni qed tikkofinanzja “Dipendenza u Stili ta’ Ħajja fl-Ewropa Kontemporanja-
Proġett li Jfassal Approċċ Ġdid lejn id-Dipendenzi” (ALICE RAP) interdixxiplinarju bbażat 
fuq ħames snin. Il-proġett, li beda fl-1 ta’ April 2011, se jikkontribwixxi għad-dibattitu dwar 
normi attwali u implikazzjonijiet futuri tal-vizzju fl-Ewropa fuq l-għoxrin sena li ġejjin. Dan 
jinkludi esplorazzjoni riġoruża u multidimensjonali tal-vizzju tal-logħob tal-azzard, bir-
riżultati prinċipali mistennija fl-2014.

Konklużjoni 

Il-Kummissjoni hija impenjata li tappoġġja l-isforzi tal-Istati Membri fil-ġlieda kontra l-vizzju 
tal-logħod tal-azzard. Fil-Komunikazzjoni tal-2012 tagħha dwar il-logħob tal-azzard online, 
stabbilixxiet serje ta’ azzjonijiet speċifiċi li se jsaħħu l-abbiltà tal-Istati Membri biex 
jindirizzaw din il-problema. 

                                                                                                                                                  
Intern (2011/2084(INI)), ara b’mod partikolari l-paragrafu 9.
1 Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewopew, op. cit., ara b’mod partikolari l-paragrafu 15.
2 COM(2012) 596 final


