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Suġġett: Petizzjoni 0408/2010, imressqa mill-Kumitat Eżekuttiv tal-organizzazzjoni għal 
nies b’diżabilità ‘Organización Impulsora de Discapacitados (OID)’, dwar il-
monopolju tal-bejgħ ta’ biljetti maħruġa mill-Assoċjazzjoni Spanjola Nazzjonali 
għal Min Hu Nieqes mid-Dawl (ONCE)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jikkuntestaw il-fatt li l-persuni b’diżabilità li huma rikonoxxuti mill-
Organizzazzjoni Spanjola Nazzjonali għal Min Hu Nieqes mid-Dawl biss huma awtorizzati 
jbigħu l-biljetti tal-lotterija tagħha. Huma jargumentaw li dan jikkostitwixxi monopolju u 
jridu li persuni oħra jiġu awtorizzati jbigħu l-biljetti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Lulju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa organizzazzjoni tal-karità bla profitt Spanjola ddedikata għall-
integrazzjoni ta’ persuni b’diżabilitajiet fil-livell soċjali, tas-sensi u tax-xogħol. Sabiex 
tiffinanzja l-attivitajiet differenti tagħha, l-organizzazzjoni applikat għal awtorizzazzjoni biex 
torganizza u topera lotterija. L-awtoritajiet Spanjoli ma tawx tali awtorizzazzjoni. Il-
petizzjonant isostni li dan ir-rifjut huwa inter alia ksur tal-liġi tal-UE, b’mod partikolari jekk 
jiġi kkunsidrat il-fatt li l-ONCE (Organizacion de Ciegos de España), organizzazzjoni bla 
profitt li tfittex li ttejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħajja ta’ persuni nieqsa mid-dawl fi Spanja, 
ngħatat id-dritt li torganizza l-lotterija tagħha stess. 
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IL-KUMMENTI TAL-KUMMISSJONI DWAR IL-PETIZZJONI 
Fi Spanja, l-L.A.E. (Loteria y Apuestas del Estado), il-lotterija tal-istat, u l-ONCE għandhom 
il-monopolju tal-logħob nazzjonali tal-lotterija. Is-settur pubbliku jisfrutta, fuq bażi 
esklussiva, il-lotteriji fuq il-livell nazzjonali. Fl-1956, Spanja ppojbixxiet il-bejgħ ta’ biljetti 
tal-lotterija barranin u l-pubblikazzjoni tal-programmi, il-pubbliċità u l-avviżi ta’ lotteriji 
barranin. Fl-1985, id-dispożizzjoni addizzjonali nru 18 tal-Liġi tal-Baġit Statali għall-1986 
speċifikament ipprojbixxiet iċ-ċirkulazzjoni, il-kummerċ, il-pussess jew il-produzzjoni tal-
biljetti, il-bolol, il-cartoons, in-noti, il-magni jew kwalunkwe element ieħor, inkluż dak 
tekniku u kompjuterizzat, li jservi bħala appoġġ għal-logħob tal-azzard, it-tlugħ tal-lotterija, 
il-lotteriji, il-lotteriji bi premju, it-tombla, il-kombinazzjonijiet sporadiċi ta’ numri u b’mod 
ġenerali, kull attività li fiha ammonti ta’ flus jew oġġetti ta’ valur ekonomiku jitqiegħdu 
f’riskju fil-forma ta’ mħatri skont ir-riżultati. Din il-projbizzjoni teżenta l-lotteriji tal-Istat u l-
lotteriji organizzati mill-Organizzazzjoni Nazzjonali għal Min Hu Nieqes mid-Dawl. Xi tlugħ 
tal-lotterija speċjali, bħall-biljett favur il-persuni nieqsa mid-dawl (Cupón pro-ciegos) u l-
“Combo”, jintużaw b’mod esklussiv mill-ONCE (Organizzazzjoni Nazzjonali għal Min Hu 
Nieqes mid-Dawl). Fil-fatt, l-ordni tat-23.03.2000 tagħti, fl-Artikolu 5, id-dritt esklussiv li 
tintuża ċerta lotterija kif ukoll tagħti l-possibilità li jiżdied il-qasam ta’ azzjoni għal logħob 
ieħor fl-Organizzazzjoni Nazzjonali għal Min Hu Nieqes mid-Dawl.

Fil-ġurisprudenza tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddefinixxit l-
applikazzjoni tal-liġi tal-UE għas-servizzi tal-logħob tal-azzard kif ukoll il-possibiltajiet tal-
Istati Membri biex jirrestrinġu tali servizzi.

L-Artikolu 49 tat-TFUE dwar il-libertà tal-istabbiliment jippermetti t-twettiq attwali ta’ 
attività ekonomika permezz ta’ stabbiliment fiss fi Stat Membru ieħor għal perjodu mhux 
definit. L-organizzazzjoni u l-operazzjoni ta’ lotterija jaqgħu ċertament fi ħdan l-ambitu 
tagħha. Ir-restrizzjonijiet għal-libertà tal-istabbiliment taċ-ċittadini ta’ Stat Membru fit-
territorju ta’ Stat Membru ieħor, inklużi r-restrizzjonijiet għall-ħolqien ta’ aġenziji, fergħat 
jew sussidjarji, huma projbiti mill-Artikolu 49 tat-TFUE (Kawża C-243/01 Gambelli u Oħrajn 
[2003] ECR I-13031, paragrafu 46).

Il-lotteriji jiġu kkunsidrati wkoll bħala “servizzi” fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 56 tat-TFUE. 
Is-servizzi inkwistjoni huma dawk ipprovduti mill-operatur tal-lotterija biex jippermetti lix-
xerrejja tal-biljetti jipparteċipaw f’logħob tal-azzard bit-tama li jirbħu, billi jsiru arranġamenti 
għal dak l-iskop għall-ġabra tal-flejjes li jintlagħbu , l-organizzazzjoni tat-tlugħ u l-
istabbiliment u l-għoti tal-premji jew tar-rebħ (kawża C-275/92, Schindler, [1994] ECR I-
01039 paragrafi 25 sa 27).

L-Artikoli 49 u 56 tat-TFUE jeħtieġu t-tneħħija ta’ kull restrizzjoni għal-libertà tal-
istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi, anki jekk din ir-restrizzjoni tapplika 
mingħajr distinzjoni bejn il-prestatarji nazzjonali u dawk ta’ Stati Membri oħra, meta din ir-
restrizzjoni tkun ta’ natura li tipprojbixxi, tfixkel jew tagħmel inqas attraenti l-attivitajiet tal-
prestatarju stabbilit fi Stat Membru ieħor fejn jipprovdi legalment servizzi analogi. Il-libertà li 
jiġu pprovduti servizzi tapplika kemm favur il-prestatarju u kif ukoll favur id-destinatarju tas-
servizzi (Kawża C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional u Bwin International [2009] 
ECR I-0000, paragrafu 51 u l-ġurisprudenza kkwotata). 
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Huwa stabbilit li l-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru, li tagħti dritt esklussiv biex jorganizza 
logħob tal-azzard u jipprojbixxi kull operatur ieħor milli jipproponi l-istess serizz, 
jikkostitwixxi restrizzjoni għal-libertà ggarantita mit-Trattat (ara, għal dan il-għan, Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional u Bwin International, paragrafu 52, u l-Kawża C-258/08 
Ladbrokes Betting & Gaming u Ladbrokes International [2010] ECR I-0000, paragrafu 16). 

Madankollu, huwa meħtieġ li jiġi eżaminat jekk ir-restrizzjoni inkwistjoni tistax tiġi aċċettata 
taħt il-miżuri derogatorji espressament previsti fl-Artikoli 51 u 52 tat-TFUE, jew ġustifikata, 
inkonformità mal-Qorti tal-Ġustizzja, minħabba raġunijiet imperattivi ta’ interess ġenerali 
(ara, għal dan il-għan, Liga Portuguesa de Futebol Profissional u Bwin International, 
paragrafu 55). 

L-Artikolu 52(1) tat-TFUE jaċċetta restrizzjonijiet ġustifikati minħabba raġunijiet ta’ ordni 
pubbliku, ta’ sigurtà pubblika jew ta’ saħħa pubblika. Barra minn hekk, il-ġurisprudenza 
identifikat ċertu numru ta’ raġunijiet imperattivi ta’ interess ġenerali, bħalma huma l-għanijiet 
ta’ protezzjoni tal-konsumaturi, ta’ prevenzjoni tal-frodi u tal-inkoraġġiment taċ-ċittadini li 
jidħlu f’nefqa eċċessiva marbuta mal-logħob kif ukoll ta’ prevenzjoni ta’ problemi ta’ natura 
soċjali b’mod ġenerali (Liga Portuguesa de Futebol Profissional u Bwin International, 
paragrafu 56). 

F’dak il-kuntest, il-karatteristiċi ta’ ordni morali, reliġjuża jew kulturali, kif ukoll il-
konsegwenzi moralment u finanzjarjament dannużi għall-individwu u għas-soċjetà li huma 
relatati mal-logħob u l-imħatri jistgħu jkunu ta’ natura li jiġġustifikaw l-eżistenza favur l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ setgħa diskrezzjonali suffiċjenti sabiex jiġu ddeterminati l-ħtiġijiet 
li tinvolvi l-protezzjoni tal-konsumatur u tal-ordni soċjali (Kawża C-243/01 Gambelli u 
Oħrajn [2003] ECR I-13031, paragrafu 63, u l-Kawżi Konġunti C-338/04, C-359/04 u 
C-360/04 Placanica u Oħrajn [2007] ECR I-1891, paragrafu 47). 

L-Istati Membri huma liberi li jiffissaw l-għanijiet tal-politika tagħhom fil-qasam tal-logħob 
tal-azzard u, jekk ikun il-każ, li jiddefinixxu bi preċiżjoni l-livell ta’ protezzjoni mixtieq. Ir-
restrizzjonijiet li huma jimponu, madankollu, għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet li 
jirriżultaw mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, fir-rigward tal-proporzjonalità tagħhom 
(ara, għal dan il-għan, Placanica u Oħrajn, paragrafu 48, u Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional u Bwin International, paragrafu 59). Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti, huma l-
Istati Membri li għandhom jivverifikaw jekk il-leġiżlazzjoni tagħhom jissodisfawx verament 
l-għanijiet li jistgħu jiġġustifikawha u jekk ir-restrizzjonijiet li jimponu jidhrux sproporzjonati 
fir-rigward tal-istess għanijiet (Gambelli u Oħrajn, paragrafu 75, u Placanica u Oħrajn, 
paragrafu 58). 

Spanja rregolat is-suq tal-lotterija nazzjonali tagħha bħala sistema ta’ drittijiet esklussivi. L-
L.A.E., il-lotterija tal-istat u l-ONCE, l-Organizzazzjoni Nazzjonali għal Min Hu Nieqes mid-
Dawl biss għandhom id-dritt li jorganizzaw u joperaw lotterija fuq il-livell nazzjonali. Din is-
sistema tirriżulta f’restrizzjoni fil-libertà tal-istabbiliment u fil-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi għall-operaturi potenzjali l-oħra kollha, peress li huma pprojbiti milli joffru lotterija 
fil-livell nazzjonali. Filwaqt li l-liġi tal-UE tippermetti li l-Istati Membri jagħżlu l-mudell 
regolatorju meħtieġ biex jinkisbu l-objettivi tal-politika nazzjonali tagħhom dwar il-logħob 
tal-azzard, hija teħtieġ ukoll li kull restrizzjoni inerenti fis-sistema tiġi ġġustifikata u tkun 
proporzjonata. Madankollu, fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-
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Kummissjoni ma kenitx kapaċi tidentifika elementi relevanti li jindikaw in-nuqqas ta’ 
ġustifikazzjoni jew proporzjonalità tas-sistema Spanjola tad-drittijiet esklussivi għall-
organizzazzjoni u l-operat tal-lotteriji. 

Id-Direttiva 2000/78/KE1 tipprojbixxi d-diskriminazzjoni bbażata fuq, inter alia, id-diżabilità 
li tikkonċerna l-impjieg u x-xogħol. Fil-fehma tal-Kummissjoni, din id-Direttiva ma tapplikax 
għall-każ preżenti, billi dan jikkonċerna lment ta’ diskriminazzjoni ipotetika bejn 
assoċjazzjonijiet differenti magħmula minn tipi differenti ta’ persuni b’diżabilità fir-rigward 
tal-għoti ta’ liċenzja biex tintuża l-lotterija.  Barra minn hekk, fir-rigward tal-allegazzjoni tal-
ksur tal-prinċipju tat-trattament ugwali stabbilit fil-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem, għandu jitfakkar li dan huwa strument legali tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-ksur ta’ din 
il-Konvenzjoni mhuwiex possibbli li jikkostitwixxi ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea f’każ li 
ma jaqax fi ħdan il-kompetenza materjali ta’ din tal-aħħar. Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-ilment 
tal-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni Spanjola dwar l-ugwaljanza, huwa biżżejjed li 
jitfakkar li dan huwa kwistjoni ta’ kompetenza esklussiva tal-awtoritajiet nazzjonali, li fir-
rigward tagħhom l-Unjoni Ewropea m’għandha l-ebda kompetenza.  

Konklużjonijiet

Il-monopolju tal-lotterija Spanjola jikkostitwixxi restrizzjoni għar-regoli tas-suq intern li 
jistgħu jiġu aċċettati taħt il-mżiuri derogatorji espressament previsti mit-Trattat, jew 
ġustifikata, inkonformità mal-Qorti tal-Ġustizzja, minħabba raġunijiet imperattivi ta’ interess 
ġenerali. Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma kenitx 
kapaċi tidentifika elementi li jagħtu prova li l-mudell regolatorju Spanjol qed jikser il-liġi tal-
Unjoni.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tisrabbilixxi qafas ġenerali 
għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.


