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Suġġett: Petizzjoni 0906/2010, imressqa minn Stanisław Matuszewski, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, f’isem “Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń 
Rozrywkowych” (il-Kamra tal-Kummerċ tal-Produtturi u l-Operaturi tat-
Tagħmir ta’ Divertiment), dwar il-liġi Pollakka l-ġdida tal-logħob tal-azzard 
u l-kompatibilità tagħha mal-leġiżlazzjoni tal-UE u l-prinċipji f’dan il-qasam

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa l-president tal-kamra tal-kummerċ imsemmija hawn fuq, jirreferi 
għal-liġi Pollakka l-ġdida tal-logħob tal-azzard tad-19 ta’ Novembru 2009 u jilmenta li r-
restrizzjonijiet introdotti b’din il-liġi huma inkompatibbli mal-leġiżlazzjoni tal-UE u l-
prinċipji f’dan il-qasam. Il-petizzjonant jistqarr, pereżempju, li r-rekwiżit li d-ditti għandhom 
ikunu rreġistrati fil-Polonja jmur kontra l-prinċipji tal-UE li jirrigwardaw il-projbizzjoni ta’ 
restrizzjonijiet kwantitattivi bejn l-Istati Membri, id-dritt ta’ stabbiliment, il-libertà tal-
moviment tas-servizzi, u r-regoli tal-kompetizzjoni. Huwa jenfasizza li l-awtoritajiet Pollakki, 
billi naqsu li jibagħtu notifika lill-Kummissjoni dwar il-bidla fir-rekwiżiti tekniċi introdotti 
minn din il-liġi, kisru d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li tistabbilixxi proċedura għad-dispożizzjoni ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards 
u r-regolamenti tekniċi. Il-petizzjonant għalhekk jistieden lill-Parlament Ewropew biex 
jiżgura malajr kemm jista’ jkun li l-awtoritajiet Pollakki jirrevokaw il-liġi li, barra li hija 
inkompatibbli mal-leġiżlazzjoni tal-UE, qed ikollha impatt ekonomiku serju fuq id-ditti 
Pollakki tal-logħob.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Il-petizzjoni, li ġiet sottomessa mill-Kamra tal-Kummerċ tal-Produtturi u l-Operaturi tat-
Tagħmir ta’ Divertiment, tirrigwarda l-allegazzjoni tan-nuqqas ta’ konformità mal-liġi tal-UE 
tal-Att Pollakk dwar il-Logħob tal-Azzard tad-19 ta’ Novembru 2009 (minn issa ’l quddiem 
‘Att tal-Logħob tal-Azzard’) li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2010.

Fir-rigward tar-restrizzjonijet potenzjali tal-Artikoli 49 u 56 tat-TFUE li jirregolaw il-libertà 
tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu provduti servizzi, il-petizzjonant jirreferi għar-rekwiżit li hu 
stipolat fl-Att tal-Azzard li skontu s-servizzi tal-logħob ikunu jistgħu jiġu pprovduti biss 
permezz tal-operaturi inkorporati fil-Polonja u rreġistrati fir-reġistru Pollakk rilevanti. Barra
minn hekk, il-petizzjonant jindika r-rekwiżit tal-kapital inizjali (PLN 2-4 miljun) li japplika 
għal kull operatur li jkun lest jipprovdi s-servizzi tiegħu fil-Polonja.

Fir-rigward tar-restrizzjoni tal-Artikolu 34 tat-TFUE li tirregola l-moviment liberu tal-
prodotti, il-petizzjonant jirreferi għar-restrizzjonijiet sinifikanti fuq il-kummerċ tal-magni tal-
logħob fejn iddaħħal il-muniti (slot machines).

Il-petizzjoni tirreferi wkoll għan-nuqqas ta’ notifika tal-Att tal-Logħob skont id-
Direttiva 98/34/KE tal-14 ta’ Ġunju 1993 li tistabbilixxi proċedura dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni fil-qasam tal-istandards tekniċi u r-regolamenti u r-regoli dwar is-servizzi tas-
soċjetà tal-informatika.

Il-petizzjonant isostni b’mod xieraq li ġie ppreżentat ilment dwar tħassib simili quddiem 
Direttorati diversi tal-Kummissjoni Ewropea fejn tqajmet il-kwistjoni tan-nuqqas ta’ 
konformità mal-liġi tal-UE tal-Att Pollakk tal-Logħob tal-Azzard. L-ilment qed jiġi 
attwalment eżaminat fid-dettall mis-servizzi tal-Kummissjoni.  

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Id-dispożizzjonijiet allegati tal-Att tal-Logħob tal-Azzard li qed jobbligaw lill-operaturi tal-
logħob jinkorporaw fil-Polonja kif ukoll jistabbilixxu ċertu valur minimu tal-kapital 
sottoskritt, vera jidhru li qed iwasslu għal xi problemi ta’ kompatibilità mal-Artikoli 49 u 56 
tat-TFUE.

Hi każistika stabbilita li l-Artikoli 49 u 56 tat-TFUE jistipolaw li għandu jkun hemm l-
eliminazzjoni tar-restrizzjonijiet tal-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi, u li l-miżuri kollha li jipprojbixxu, jimpedixxu u jrendu anqas attraenti l-eżerċizzju 
ta’ tali libertajiet jitqiesu li huma tali restrizzjonijiet1. Il-miżuri nazzjonali li jistgħu jostakolaw 
jew irendu anqas attraenti l-eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali garantiti stipolati fit-Trattat, 
jistgħu jiġu ġġustifikati biss jekk jissodisfaw erba’ kundizzjonijiet: (i) dawn għandhom jiġu 
applikati b’manjiera li ma tiddiskriminax; (ii) dawn għandhom jiġu ġġustifikati b’raġunijiet 
imperattivi abbażi tal-interess pubbliku ġenerali; (iii) dawn għandhom ikunu adatti biex 
jiżguraw li jintlaħaq l-objettiv li jixtiequ; u (iv) dawn m’għandhomx imorru lil hinn minn dak 

                                               
1 Kawża C-439/99, Il-Kummissjoni vs L-Italja, [2002] ECR I-00305, paragrafu 22; ara wkoll, 
f’dan is-sens, fir-rigward tal-libertà li jiġu provduti servizzi, kawża C-205/99, Analir u Oħrajn 
[2001] ECR I-1271, paragrafu 21)
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li huwa meħtieġ biex jintlaħqu dawk l-objettivi1.

Fir-rigward tar-rekwiżit tal-inkorporazzjoni u l-konformità tiegħu mal-Artikolu 56 tat-TFUE, 
il-Qorti kemm-il darba sostniet li “Il-kundizzjoni li impriża għandha toħloq stabbiliment 
permanenti jew sussidjarja fl-Istat Membru fejn is-servizz huwa pprovdut tmur direttament 
kontra l-libertà li jiġu pprovduti servizzi, sa fejn hija tirrendi impossibbli f’dan l-Istat 
Membru, il-provvista ta’ servizzi mill-impriżi stabbililti fi Stati Membri oħra”.2 Barra minn 
hekk, il-Qorti sostniet li “Jekk l-eżiġenza ta’ awtorizzazzjoni tikkonsisti f’restrizzjoni għal-
libertà li jiġu pprovduti servizzi, il-ħtieġa ta’ stabbiliment stabbli huwa fil-fatt iċ-ċaħda stess 
ta’ din il-libertà. Sabiex tali eżiġenza tiġi ammessa, għandu jiġi stabbilit li hija tikkonsisti 
f’kundizzjoni indispensabbli sabiex jintlaħaq l-għan imfittex.”3  
Fir-rigward tal-Artikolu 49 tat-TFUE li jirregola l-libertà tal-istabbiliment, il-Kummissjoni 
tirreferi għas-sentenza reċenti tad-9 ta’ Settembru 2010 fil-Kawża C-64/08 Engelmann 
ippubblikata f’rabta ma’ rekwiżit apparentament simili li hu applikabbli skont il-liġi 
Awstrijaka.  Dan ifisser li l-kumpaniji li għandhom uffiċċji rreġistrati fl-Awstrija biss 
jikkwalifikaw għall-konċessjoni tal-istabbiliment tal-logħob.  Il-Qorti sostniet li “l-esklużjoni 
kategorika tal-operaturi li jkollhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Stat Membru ieħor tidher 
li hija sproporzjonata sa fejn tmur lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex tiġi miġġielda l-
kriminalità. Fil-fatt, jeżistu diversi mezzi sabiex jiġu kkontrollati l-attivitajiet u l-kontijiet ta’ 
dawn l-operaturi …” (ara paragrafu 37 tas-Sentenza).

Fir-rigward tar-restrizzjonijiet fuq l-operat tal-magni tal-logħob fejn iddaħħal il-muniti, il-
Kummissjoni tosserva li, l-Artikolu 34 tat-TFUE fil-fatt jipprojbixxi, fil-prinċipju, li jkun 
hemm ostakoli fil-kummerċ intra-Komunitarju li huma kkawżati mill-applikazzjoni tar-regoli, 
għall-prodotti li jkunu ġejjin minn Stati Membri oħra fejn ikunu mmanifatturati u mqiegħda 
fis-suq legalment, li jistipolaw rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati minn tali prodotti, iżda 
tali ostakoli jistgħu jiġu ġġustifikati wkoll skont l-Artikolu 36 tat-TFUE jew skont rekwiżiti 
obbligatorji oħra msemmija fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Konklużjoni

Biex tkun tista’ tevalwa bis-sħiħ il-konformità mal-liġi tal-UE tar-rekwiżiti allegati tal-Att 
Pollakk tal-Logħob tal-Azzard, il-Kummissjoni għandha bżonn aktar informazzjoni u 
kjarifika dwar l-għan, l-adegwatezza, in-neċessità u l-proporzjonalità bħalma huwa meħtieġ 
għall-miżuri nazzjonali kollha li potenzjalment jistgħu jirrestrinġu l-libertajiet fundamentali 
tat-Trattat. Għal dan l-għan, u fir-rigward tat-trattament tal-ilment li ssemma fuq, il-
Kummissjoni se tikkuntattja l-awtoritajiet Pollakki. Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet aġġornat dwar dan.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011.
                                               
1 Kawża C-140/03, Il-Kummissjoni vs Il-Greċja, paragrafu 34.
2 Ara l-Kawża C-546/07, il-Kummissjoni vs il-Ġermanja, ECR [2010] I-00000, paragrafu 39, 
u anke, f’dan is-sens, Kawża 205/84, Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja, ECR [1986] 3755, 
paragrafu 52; kawża C-279/00, Il-Kummissjoni vs L-Italja [2002] ECR I-1425, paragrafu 17;
u kawża C-496/01, Il-Kummissjoni vs Franza [2004] ECR I-2351, paragrafu 65).
3 Ara, fost oħrajn, Kawża C-452/04, Fidium Finanz AG, ECR [2006] I-09521, paragrafu 46)
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Fir-rigward tal-ksur potenzjali tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE (l-Artikoli 101, 102 u 106 
tat-TFUE), il-petizzjonant jirreferi għall-Att tal-Logħob tal-Azzard li jwassal lill-entità 
nazzjonali li għandha monopolju biex tabbuża mill-pożizzjoni dominanti tagħha l-aktar billi 
tirriklama l-prodotti tagħha (filwaqt li r-reklamar huwa pprojbit għall-operaturi privati) u billi 
tidħol f’arranġamenti esklużivi ta’ negozjar mal-aġenti tagħha.     

Fir-rigward tal-ilment li jikkonċerna d-Direttiva 98/34/KE, ta’ min jinnota li fil-11 ta’ Mejju 
2011, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE rċeviet it-talba għal deċiżjoni preliminari f’kawżi konġunti
C-213/11, C-214/11 u C-217/11 – Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. u Forta sp. z o.o.
Il-qorti ġiet mistoqsija jekk ċerti dispożizzjonijiet tal-Liġi Pollakka dwar il-logħob tal-azzard 
tad-19 ta’ Novembru 2009 dwar jekk magni bi premji ta’ valur baxx jistgħux jikkostitwixxu 
regolament tekniku skont id-Direttiva 98/34/KE.

Fir-rigward tal-aspetti tal-petizzjoni li jirrigwardaw il-libertà tal-istabbilment u l-libertà li jiġu 
provduti servizzi, il-Kummissjoni staqsiet lill-awtoritajiet Pollakki biex jispjegaw u 
jiġġustifikaw ir-rekwiżit tal-inkorporazzjoni stabbilit fil-leġiżlazzjoni Pollakka tal-logħob tal-
azzard.

Fir-risposta tagħhom għat-talba għal kjarifika mill-Kummissjoni, l-awtoritajiet Pollakki 
kkonfermaw li skont l-Artikolu 6(4) tal-Att tal-Attivitajiet tal-Logħob tal-Azzard tad-19 ta’ 
Novembru 2009 (il-Ġurnal tal-Liġijiet, Nru 201(1570), kif emendat), l-attivitajiet li jaqgħu fl-
ambitu ta’ din il-liġi jistgħu jitwettqu esklużivament minn kumpanija b’kapital azzjonarju jew 
kumpanija b’repsonsabilità limitata b’uffiċċju reġistrat fir-Repubblika tal-Polonja. Barra minn 
hekk, l-awtoritajiet Pollakki spjegaw li waħda mir-raġunijiet li għaliha għadda l-Att tal-
Attivitajiet tal-Logħob tal-Azzard kienet il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-irregolaritajiet fis-suq 
tal-logħob. Il-ħtieġa li s-suq tal-logħob jiġi mmonitorjat u rregolat ġejja, fost affarijiet oħra, 
mill-ħtieġa li tiġi pprovduta protezzjoni mill-vizzju tal-logħob u li tiġi miġġielda l-ekonomija 
informali. Fil-fehma tal-awtoritajiet Pollakki, l-Istati Membri huma, f’konformità mal-
każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, ħielsa li jużaw diversi tipi ta’ miżuri biex jirregolaw is-suq 
tal-logħob tal-azzard minħabba l-ħtieġa li s-soċjetà tiġi protetta mill-effetti negattivi tal-
logħob tal-azzard u mill-użu tal-logħob tal-azzard biex ikomplu jitħeġġu l-attivitajiet 
kriminali. Skont l-awtoritajiet Pollakki, is-soluzzjoni applikata, jiġifieri r-rekwiżit tal-
inkorporazzjoni, tista’ tkun iġġustifikata għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq.

Għall-Kummissjoni, l-ispjegazzjoni ta’ hawn fuq mhijiex għalkollox sodisfaċenti peress li l-
awtoritajiet Pollakki, fil-valutazzjoni tagħhom tar-rekwiżit tal-inkorporazzjoni, ma applikawx 
bis-sħiħ it-test tal-proporzjonalità meħtieġ mill-każistika stabbilita, speċjalment fir-rigward ta’ 
jekk mezzi oħra inqas restrittivi jistgħux jilħqu l-istess għan.  B’mod partikolari, huma ma 
kkunsidrawx is-sentenza tal-Qorti C- 64/08 Engelmann, li ngħatat b’rabta ma’ rekwiżit simili 
applikabbli skont il-liġi Awstrijaka.  L-informazzjoni addizzjonali miksuba mill-Kummissjoni 
ma tefgħetx aktar dawl fuq il-kwistjoni. Għalhekk, huwa meħtieġ li l-Kummissjoni tiddeċiedi 
dwar l-azzjoni ta’ segwitu adegwata, u hija se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
infurmat dwar dan.

Fir-rigward tal-moviment liberu tal-prodotti, ir-risposta għadha qed tiġi eżaminata.

Fir-rigward tal-indirizzar tal-ilment li jikkonċerna d-Direttiva 98/34/KE, il-Kummissjoni se 
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tiddeċiedi dwar il-passi ulterjuri hekk kif jingħataw is-sentenzi fil-kawżi C-213/11, C-214/11 
u C-217/11 – Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. u Forta sp. z o.o. mill-Qorti tal-
Ġustizzja.

Fir-rigward tal-aspett tal-petizzjoni relatat mal-kompetizzjoni, il-petizzjonant ressaq ilment 
ieħor li jqajjem kwistjonijiet simili ma’ Direttorati Ġenerali differenti tal-Kummissjoni 
Ewropea. L-eżami ta’ dan l-ilment ġie konkluż u l-petizzjonant ġie infurmat bir-riżultati 
permezz ta’ ittra tat-13 ta’ Settembru 2011. F’din l-ittra, il-Kummissjoni hija tal-fehma li fuq 
il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant u l-investigazzjoni interna tal-
Kummissjoni, m’hemmx indikazzjonijiet suffiċjenti ta’ ksur tal-Artikoli 101 u/jew 102 tat-
TFUE.

5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013(REV II)

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 tissaħħaħ 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. Waħda mill-azzjonijiet 
ippreżentati fil-Komunikazzjoni tfittex li tiżgura konformità sħiħa tal-oqfsa regolatorji 
nazzjonali mal-liġi tal-UE.

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. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet 
Pollakki sabiex jipprovdu informazzjoni legali u fattwali aġġornata li tippermetti lill-
Kummissjoni biex 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-kawżi ta' ksur u lmenti pendenti u se tieħu azzjoni ta' infurzar 
fejn hemm bżonn, billi tikkunsidra l-każistika l-aktar riċenti tal-QtĠ.

Fir-rigward tal-ilment li jikkonċerna d-Direttiva 98/34/KE, għandu jiġi osservat li fid-
19 ta' Lulju 2012, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE ddeċidiet fil-kawżi konġunti C-213/11, C-
214/11 u C-217/11 – Fortuna sp. z o.o.; Grand S.p.a. sp. z o.o. u Forta sp. z o.o li ċerti 
dispożizzjonijiet tal-Liġi dwar il-Logħob tal-Azzard tad-19 ta' Novembru 2009 jistgħu 
jikkostitwixxu regolamenti tekniċi skont it-tifsira tad-Direttiva 98/34/KE.

Is-servizzi tal-Kummissjoni daħlu fi djalogu mal-awtoritajiet Pollakki u talbuhom dwar il-
passi li huma beħsiebhom jieħdu sabiex jimplimentaw il-kontenut tas-sentenza. 

Fir-rigward tar-raġunijiet tal-ilment relatat ma' ksur allegat tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat 
dwar moviment liberu tal-merkanzija, il-Kummissjoni Ewropea tqis li l-ħtieġa li l-magni tal-
logħob fejn iddaħħal il-muniti, definiti fl-Att tal-Logħob tal-Azzard tal-2009, joperaw biss 
f'casinos hija ġustifikata b'raġunijiet prevalenti relatati mal-interess pubbliku. Il-petizzjonanti 
ġew infurmati b'dan.
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