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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u 
l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-isport għandu impatt soċjali u finanzjarju importanti ħafna fl-UE, u billi s-servizzi 
tal-logħob tal-azzard huma esklużi mill-iskop tad-Direttiva dwar is-Servizzi 
(2006/123/KE) u d-Direttiva l-ġdida dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur (approvati mill-
Parlament Ewropew fit-23 ta' Ġunju 2011), minħabba l-ispeċifiċità tagħhom,

B. billi l-finanzjament għall-isport huwa assigurat biss jekk id-detenturi tal-liċenzji neċessarji 
tal-logħob tal-azzard nazzjonali, li jħallsu t-taxxi u jiffinanzjaw għanijiet ta' interess 
pubbliku oħra fl-Istati Membri, huma protetti kontra l-kompetizzjoni illegali,

1. Jilqa' l-istudju tal-Kummissjoni dwar l-implikazzjonijiet tal-politiki tas-suq intern dwar il-
finanzjament tal-isports popolari u jitlob li d-differenza bejn l-isports 'foqra' u 'sinjuri' 
tingħeleb permezz ta' mekkaniżmi ta' solidarjetà finanzjarja;

2. Jinsisti li d-dritt biex jingħataw drittijiet esklussivi għal-lotterija u numru ta' logħob ieħor 
jibqa' fl-Istati Membri, ladarba organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-isports fl-UE 
jikkunsidraw il-kontribuzzjonijiet magħmula mil-lotteriji nazzjonali għall-finanzjament 
tal-isport u b'mod speċjali l-isports popolari biex ikun indispensabbli;

3. Jirrispetta d-dritt tal-Istati Membri biex jistabbilixxu miżuri penali biex irażżnu l-logħob 
tal-azzard onlajn; jappella li l-prinċipju regolatorju li bih kumpanija tal-logħob tal-azzard 
tista' topera biss (jew titfa' offerta għal-liċenżja nazzjonali neċessarja) fi Stat Membru jekk 
ma tiksirx il-liġi f'xi wieħed mill-Istati Membri;

4. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li d-drittijiet tal-propjretà 
intellettwali, bħar-ridistribuzzjoni parzjali tad-dħul mill-isfruttament tal-IPR fl-isports u 
fil-kummerċjalizzazzjoni, jiġu meqjusa;

5. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva ta' 
Artikolu 20(2) tad-Direttiva dwar is-Servizzi fir-rigward tal-bejgħ transkonfinali ta' biljetti 
għal avvenimenti sportivi;


