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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0142/2009, imressqa minn R.A.J., ta’ nazzjonalità Taljana, b’żewġ 
firem oħra, dwar l-intervent fil-logħob tal-flus f’Ateni u t-Tessaloniki

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa avukat, jirrappreżenta d-ditta Maltija tal-imħatri Stanleybet, l-
operaturi  ta’ Malta Limited fil-Greċja u grupp ta’ klijenti tagħha. Il-petizzjonant juri li 
f’Novembru 2008, l-awtoritajiet Griegi arrestaw u żammew diversi persuni b’konnessjoni 
mal-operazzjoni tal-imħatri (operaturi ta’ Stanley) u klijenti f’Ateni u Tessaloniki talli kisru l-
leġiżlazzjoni Griega tal-monopolju tal-logħob tal-azzard. Il-petizzjonant jiddubita l-legalità 
tas-sitwazzjoni fil-Greċja, fejn l-OPAP tal-Istat (Organismos prognostikon agonon 
podosfairou) għandu monopolju u jikkontrolla l-logħob tal-flus fil-pajjiż bir-restrizzjonijiet 
fuq il-kompetizzjoni, b’mod partikolari minn Stati Membri oħra tal-UE, u għalhekk jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jinvestiga din il-kwistjoni bl-għan li jiġi eżaminat jekk is-
sitwazzjoni li hemm fil-Greċja hix konsistenti mal-prinċipji tal-kompetizzjoni tal-UE u l-
prinċipji fundamentali tas-suq internazzjonali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

L-ewwel nett, għandu jiġi nnutat li l-petizzjoni ġiet sottomessa f’Jannar 2009 u matul dan iż-
żmien (sa Ġunju 2009) kien hemm żviluppi ġodda. Fil-fatt, skont informazzjoni li waslet lill-
Kummissjoni minn sorsi oħrajn, il-qrati Griegi amministrattivi kkonfermaw il-legalità tal-
miżuri ta’ infurzar tal-awtoritajiet Griegi, u għalhekk ma kien hemm l-ebda ftuħ ġdid ta’ 
ħwienet tal-logħob tal-flus fil-Greċja mill-petizzjonanti jew mill-operatur tal-logħob 
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b’liċenzja f’Malta. 

It-tieni nett, għandu jiġi mfakkar li l-operatur tal-logħob b’liċenzja f’Malta applika għal 
liċenzja tal-logħob fil-Greċja fit-30.6.2004 u fil-25.11.2004 huwa kkontesta r-rifjut taċitu tal-
applikazzjoni tiegħu quddiem il-Kunsill tal-Istat Grieg. Skont informazzjoni mill-istampa, 
huwa mistenni li tinqata’ sentenza dalwaqt, li possibbilment tilqa’ t-talba tal-operatur tal-
logħob li għandha tiġi referuta talba għal deċiżjoni preliminari quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.  

It-tielet nett, fid-19 ta’ Jannar 2007, l-operatur tal-logħob issottometta lment lill-Kummissjoni 
Ewropea rigward iċ-ċaħda tal-awtoritajiet Griegi milli jagħtu l-liċenzja tal-logħob lill-
petizzjonant. Fil-qafas ta’ dan l-ilment, fid-29.6.2007 l-Kummissjoni Ewropea bagħtet ittra ta’ 
avviż formali lill-Greċja fuq il-bażi ta’ Artikolu 49 KE li jiggarantixxi l-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi. Il-Gvern Grieg bagħat risposta fil-5.11.2007 fejn sostna li l-leġiżlazzjoni
dwar il-logħob tiegħu hija ġġustifikata permezz tar-raġunijiet imperattivi li għandhom 
x’jaqsmu mal-protezzjoni tal-konsumaturi u l-protezzjoni tal-ordni pubblika. Fid-29.2.2008 l-
Kummissjoni Ewropea bagħtet opinjoni motivata lill-Greċja. F’Mejju u f’Lulju 2008 l-Gvern 
Grieg bagħat risposta fejn hu sostna li din il-leġiżlazzjoni hija kompatibbli mal-KE. Minkejja 
dan, huwa ddikjara li jinsab lest li jkollu diskussjoni mal-Kummissjoni dwar diversi miżuri li 
huma iktar restrittivi li jistgħu jiġu adottati mill-Greċja biex il-leġiżlazzjoni tagħha dwar il-
logħob issir iktar konsistenti u sistematika fil-ġlieda tagħha kontra l-vizzju tal-logħob tal-
azzard, il-protezzjoni tal-minuri u l-protezzjoni tal-konsumaturi, filwaqt li żżomm id-drittijiet 
esklussivi mogħtija lil operatur tal-logħob sal-2020. 

Il-Kummissjoni tqis li l-miżuri ta’ infurzar fil-Greċja kontra ż-żewġ intermedjarji minn 
operatur privat tal-imħatri sportivi b’liċenzja fi Stat Membru ieħor tal-UE u tliet konsumaturi 
jistgħu jkunu sproporzjonati u inkompatibbli mal-Artikoli 43 u 49 tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, sakemm, kif imsemmi b’mod ċar fis-Sentenza Placanica1 tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja, l-Istat Membru inkwistjoni ċaħad li jagħti liċenzji jew 
awtorizzazzjonijiet li mhumiex f'konformità mal-liġi Komunitarja. Skont is-Sentenza 
Gambelli2 tal-Qorti tal-Ġustizzja tali ksur tal-liġi Komunitarja iseħħ ladarba Stat Membru ma 
jsegwix politika li għandha l-għan li tnaqqas b’mod ġenwin l-opportunitajiet għal-logħob tal-
azzard b’mod konsistenti u sistematiku.

Fil-qafas tal-proċeduri ta’ ksur li ssemmew fuq, il-Kummissjoni se tkompli bl-investigazzjoni 
tagħha tal-leġiżlazzjoni Griega li tipprojbixxi lill-operaturi tal-logħob li huma stabbiliti 
legalment fi Stati Membri oħra milli jipprovdu s-servizzi tal-logħob tagħhom fil-Greċja, u se 
żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet aġġornat bl-iżviluppi.

                                               
1 ECJ, 6/03/07, Placanica, C-338/04
2 ECJ, 6/11/03 Gambelli, C-243/01


