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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0142/2009, imressqa minn R.A.J., ta’ ċittadinanza 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 intern.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
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 Grieg tal-Istat. 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 bbażata fuq 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 
Gambelli 2tal-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.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2009.

Il-Kummissjoni, fil-qafas tal-proċeduri ta’ ksur kontra l-Greċja mniedi fid-29 ta’ Ġunju 2007, 
tkompli l-investigazzjonijiet tagħha tal-leġiżlazzjoni Griega li ma tħallix operaturi tal-logħob 
stabbiliti legalment fi Stati Membri oħra jipprovdu s-servizzi tagħhom tal-logħob fil-Greċja, u 

                                               
1 Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, 6/03/07, Placanica, C-338/04.
2 Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, 6/11/03 Gambelli, C-243/01.
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se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet aġġornat bl-iżviluppi. 

Alternattivi ta’ politika għall-proċeduri ta’ ksur li għaddejjin kontra diversi Stati Membri fil-
qasam tal-logħob tal-azzard qegħdin jiġu kkunsidrati, kif ħabbar il-Kummissarju Barnier fit-
tweġiba tiegħu għal mistoqsija orali mill-Parlament Ewropew1.

5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011

Il-Kummissjoni tkompli, fil-qafas tal-proċedimenti ta’ ksur kontra l-Greċja mniedi fid-
29 ta’ Ġunju 2007, l-investigazzjoni tagħha tal-leġiżlazzjoni Griega li tipprojbixxi l-operaturi 
tal-logħob legalment stabbiliti fi Stati Membri oħra milli jipprovdu s-servizzi tagħhom tal-
logħob fil-Greċja. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni hija konxja tar-riformi tal-qafas legali 
Grieg għal-logħob tal-azzard, li ġew innotifikati bid-Direttiva 98/34/KE. Ir-riżultat tal-
evalwazzjoni tal-abbozz ta’ liġi mill-Kummissjoni skont id-Direttiva 98/34/KE se jkun 
ikkunsidrat waqt id-deċiżjoni fuq il-passi li jmiss fil-proċediment ta’ ksur attwali. Il-
Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar kull żvilupp fil-
ġejjieni.  

Fl-24 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni adottat Green Paper dwar il-logħob tal-azzard onlajn 
fis-Suq Intern.  L-għan tal-Green Paper hu li jniedi konsultazzjoni pubblika wiesgħa dwar l-
isfidi pubbliċi relevanti kollha u kwistjonijiet possibbli fis-Suq Intern li jirriżultaw mill-
iżvilupp rapidu ta’ offerti leċiti u oħrajn mhux awtorizzati ta’ logħob tal-azzard onlajn diretti 
lejn iċ-ċittadini tal-UE. Il-Kummissjoni tniedi din il-konsultazzjoni b’moħħ miftuħ fis-sens li 
ma tippreġudikax il-konklużjonijiet li għandhom jittieħdu sussegwentement għall-bżonn li 
tittieħed azzjoni, il-forma tat-tali azzjoni, kif suppost, u l-livell li għandu jkollha t-tali azzjoni. 
L-iskop funadamentali tagħha hi li tiġbor il-fatti, tivvaluta r-riskji u li tiġbor l-fehmiet tal-
persuni kollha interessati dwar fenomenu li għandu dimensjonijiet multipli.

6. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012.

L-investigazzjoni tal-Kummissjoni tal-leġiżlazzjoni Griega dwar il-logħob tal-azzard, inklużi 
r-riformi tagħha li twettqu fil-kors tal-aħħar ftit xhur u li ġew innotifikati lill-Kummissjoni 
skont id-Direttiva 98/34/KE, għadha għaddejja.   Ir-riżultat tal-proċess ta’ investigazzjoni 
jiddependi, b’mod kunsiderevoli, fuq l-għoti mill-Greċja ta’ informazzjoni addizzjonali 
mitluba mill-Kummissjoni f’Jannar 2012.  Il-Kummissjoni taħseb li għandu jkun possibbli li 
l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jiġi pprovdut b’aktar informazzjoni l-aktar tard sa 
Settembru 2012.

7. Risposta tal-Kummissjoni (REV.IV), li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

F’Ġunju 2007, il-Kummissjoni fetħet proċedimenti ta’ ksur kontra l-Greċja. 

Il-ksur għandu x’jaqsam mal-provvediment ta’ servizzi tal-imħatri sportivi. Il-proċedimenti 
kontra l-Greċja jinkludu r-restrizzjonijiet msemmija mill-petizzjonant (u l-ilmentatur). 
B’żieda mat-tweġiba preċedenti tagħna aħna nixitiequ ninfurmaw lill-Parlament Ewropew 
                                               
1 OQ 0141/09, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20100211&secondRef=ITEM-
004&language=EN.
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b’dawn l-iżviluppi:

Ir-reviżjoni tal-liġi dwar il-logħob tal-azzard tal-Greċja għadha għaddejja. Kien biss dan l-
aħħar li l-awtoritajiet Griegi nnotifikaw lill-Kummissjoni b’abbozz ta’ miżuri leġiżlattivi 
ġodda. Fl-istess ħin il-Kumisssjoni qiegħda tevalwa informazzjoni addizzjonali pprovduta 
mill-awtoritajiet Griegi dwar numru ta’ miżuri li għandhom l-għan li jiżġuraw il-konformità 
tar-regoli Griegi dwar il-logħob tal-azzard mal-liġi tal-UE. Din l-informazzjoni ntalbet mill-
Kummissjoni f’Ottubru 2012. 

Fit-23 ta’ Ottubru 2012, il-Kummissjoni Ewropea adottat il-Komunikazzjoni "Lejn qafas 
Ewropew komprensiv għal-logħob tal-azzard online”. Fuq bażi ta’ konsultazzjoni pubblika 
fid-dettall, din il-Komunikazzjoni tippreżenta pjan ta’ azzjoni li jfittex li jsaħħaħ iċ-ċarezza fl-
UE kollha għall-benefiċċju ta’ awtoritajiet nazzjonali, operaturi, konsumaturi u industriji 
relatati, bħas-servizz ta’ ħlas jew fornituri tas-servizzi tal-midja. Ħames oqsma ta’ azzjoni 
jingħataw prijorità biex jiġu indirizzati l-isfidi fil-livell tal-UE u nazzjonali:

 il-konformità tal-oqfsa regolatorji nazzjonali mal-liġi tal-UE 
 it-tisħiħ ta’ kooperazzjoni amministrattiva u ta’ infurzar effiċjenti 
 il-protezzjoni tal-konsumaturi u ċ-ċittadini, tal-minorenni u ta’ gruppi vulnerabbli 
 il-prevenzjoni tal-frodi u tal-ħasil tal-flus 
 is-salvagwardja tal-integrità tal-isports u l-prevenzjoni tal-irranġar tal-partiti

Fl-istess ħin bl-adozzjoni ta’ din il-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni stiednet lill-Istati 
Membri kkonċernati biex jipprovdu informazzjoni dwar l-aħħar żviluppi tal-leġiżlazzjoni 
tagħhom dwar il-logħob tal-azzard. L-Istati Membri li għandhom każi ta’ ksur miftuħa jew 
ilmenti li ġew rreġistrati kontrihom, intalbu biex jipprovdu informazzjoni legali u fattwali 
(aġġornata) biex il-Kummissjoni tkun tista’ tlesti l-valutazzjoni ta’ kompatibilità tagħha mal-
liġi tal-UE.

Skont ir-risposti, il-Kummissjoni se tgħaġġel it-tlestija tal-valutazzjoni tagħha tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali fil-każi ta’ ksur u lmenti pendenti u se tieħu azzjoni ta’ infurzar 
fejn hemm bżonn, billi tikkunsidra l-każistika l-aktar riċenti tal-QtĠ. 

Fl-24 ta’ Jannar 2013 il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-kawżi konġunti C-186/11 u 
C-209/11, Stanleybet u William Hill, tat sentenza dwar il-kompatibilità mal-liġi tal-UE tas-
sistema regolatorja preċedenti tal-Greċja għas-servizzi tal-logħob tal-azzard. Dawk ir-regoli 
kienu wkoll il-bażi għal din il-petizzjoni u dan l-ilment. Fis-sentenza tagħha l-Qorti tinnota, l-
ewwel nett, li l-leġiżlazzjoni nazzjonali li tagħti dritt esklussiv u li ma tħallix operaturi 
stabbiliti fi Stat Membru ieħor joffru l-istess logħob tal-azzard fit-territorju Grieg 
tikkostitwixxi restrizzjoni fuq il-libertà tal-provvediment tas-servizzi jew fuq il-libertà tal-
istabbiliment. Aktar minn hekk, il-Qorti tosserva li, fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni 
Komunitarja f’dan il-qasam, kull Stat Membru għandu jiddetermina f’dawk iż-żoni, skont il-
firxa ta’ valuri tiegħu stess, x’inhu meħtieġ biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-interessi 
inkwistjoni. Kif diġà rikonoxxut b’każistika preċedenti, ir-restrizzjoni tal-provvediment tal-
logħob tal-azzard u l-ġlieda kontra l-kriminalità b’rabta ma’ dak il-logħob tista’ tiġġustifika r-
restrizzjonijiet fuq il-libertajiet fundamentali. Madanakollu, il-Qorti tenfasizza li l-miżuri 
restrittivi imposti mill-Istati Membri għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ 
proporzjonalità u nondiskriminazzjoni, filwaqt li jiżguraw b’mod reali l-ksib tal-għanijiet li 
għandhom jintlaħqu b’mod konsistenti u sistematiku.
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Issa huwa l-kompitu tal-Qorti Nazzjonali biex tiżgura  li l-leġiżlazzjoni nazzjonali 
ġenwinament tissodisfa t-tħassib biex tnaqqas l-opportunitajiet għal-logħob tal-azzard u biex 
tiġġieled kontra l-kriminalità li għaliha dan jagħti bidu. Fis-sentenza tagħha l-Qorti 
tissuġġerixxi li l-Qorti Nazzjonali tikkunsidra, fir-rigward tal-ewwel għan, il-karatteristiċi 
varji tal-qafas leġiżlattiv li jirregola l-monopolju u l-mod tal-operat tiegħu fil-prattika, bħall-
fatt li l-monopolju jgawdi ċerti drittijiet, jew il-fatt li l-imħatra massima tiġi stabbilita għal 
kull formula (u mhux għal kull persuna li tilgħab). Fir-rigward tat-tieni għan, il-Qorti 
Nazzjonali se jkollha tivverifika l-effettività tal-kontrolli tal-Istat, billi tqis li miżura restrittiva 
daqs monopolju għandha tiġi suġġetta għall-kontrolli stretti, filwaqt li s-superviżjoni tal-
monopolju mill-Istat Grieg, kumpanija b’responsabilità limitata elenkata, tidher sempliċiment 
superfiċjali.

Is-sentenza għandha tistimola l-proċess ta’ reviżjoni u tipprovdi kontribut siewi għall-proċess 
ta’ riforma.


