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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Logħob tal-Azzard Onlajn fis-Suq Intern
(2011/2084(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ April, Green Paper dwar 
il-Logħob tal-Azzard Onlajn fis-Suq Intern (KUMM(2011) 128 finali),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 56, 51 u 52 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u 
proporzjonalità anness mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-ġurisprudenza relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea1,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-10 ta’ Diċembru 2010 dwar il-qafas għal-logħob 
tal-azzard u l-imħatri fl-Istati Membri tal-UE,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-10 ta' Marzu 2009 dwar l-integrità tal-logħob 
tal-azzard onlajn2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' 
Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti liġijiet u regolamenti tal-Istati Membri dwar 
il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 
Mejju 2005 dwar prattiki kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern, li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE dwar reklamar qarrieqi, id-Direttivi 97/7/KE, 
98/27/KE u 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u tar-Regolament (KE) Nru 
2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 1997/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' 
Mejju 1997 dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi in rigward ta’ kuntratti li jsiru mill-
bogħod5,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' 

                                               
1 B’mod partikolari s-sentenzi mog]tija f’Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), Läärä 1999 (C-
124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), 
Fixtures Marketing Ltd vs OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd vs Svenska Spel AB 2004 (C-
338/02), Fixtures Marketing Ltd vs Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-
432/05), Placanica 2007 (C-338/04, C-359/04 u C-360/04) fost oħrajn, il-Kummissjoni vs l-Italja 2007 (C-
206/04), Liga Portuguesa de Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting 
Exchange 2010 (C-203/08), Sjöberg u Gerdin 2010 (C-447/08 u C-448/08), Markus Stoß 2010 (C-316/07, C-
358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 u C-410/07) fost oħrajn, Carmen Media 2010 (C-46/08), Engelmann 
2010 (C-64/08). 
2 Testi adottati, P6_TA(2009)0097.
3 ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1.
4 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
5 ĠU L 144, 4.6.1997, p. 19.
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Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-
flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ 
Ottubru 1995 dwar il-ħarsien ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u 
dwar il-moviment ħieles ta’ din id-dejta2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ 
Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-dejta personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur 
tal-komunikazzjoni elettronika3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/112/KE tas-28 ta’ Novembru 2006 dwar iis-sistema 
komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ 
Diċembru 2006 dwar servizzi fis-suq intern5,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ 
Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi tas-soċjetà tal-informatika, b’mod 
partikulari l-kummerċ elettroniku fis-Suq Intern6,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,
– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-

opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji kif ukoll tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2011),

A. billi s-suq tal-logħob tal-azzard fuq l-internet qiegħed dejjem jikber, 
B. billi ma teżistix leġiżlazzjoni Ewropea speċifika għar-regolazzjoni tal-logħob tal-azzard 

fuq l-internet, 
C. billi s-suq huwa frammentat, dan jagħmilha diffiċli biex fornitur legali jiġi regolat meta 

joffri s-servizzi tiegħu f’pajjiżi oħra, u minbarra dan huwa prattikament impossibbli li li 
tingħata protezzjoni lill-konsumaturi u li tiġi prevenuta l-kriminalità b’rabta mal-logħob 
tal-azzard,  

D. billi huwa essenzjali li jkun hemm standards minimi applikabbli mal-Ewropa kollha għall-
protezzjoni tal-konsumaturi u l-ġugaturi kontra l-kriminalità, 

E. billi l-Artikolu 56 tat-TFUE jiggarantixxi l-moviment liberu tas-servizzi, iżda l-logħob tal-
azzard onlajn huwa espliċitament eskluż mid-Direttiva tas-Servizzi minħabba li mhuwiex 
servizz normali,   

F. billi għadd kbir ta’ proċeduri ta’ ksur u sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja jindikaw li hemm 
nuqqas ta’ ċertezza legali f’dan il-qasam, 

                                               
1 ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15.
2 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
3 ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37.
4 ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1.
5 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.
6 ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.
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G. billi s-servizzi tal-logħob tal-azzard u l-imħatri onlajn jippreżentaw riskju akbar ta’ 
żvilupp tal-vizzju tal-logħob mil-logħob tal-azzard tradizzjonali li jsir wiċċ imb wiċċ, 

H. billi s-servizzi tal-logħob tal-azzard u l-imħatri jipprovdu sors ta’ dħul għall-Istati 
Membri, kemm għal skopijiet ta’ profitt u ta’ karità, kif ukoll għall-iffinanzjar tal-isports, 

I. billi għandha tiġi żgurata l-integrità tal-imħatri fuq sports u għandha tiġi assolutament 
evitata l-frodi,

1. Jemmen li regolament effikaċi dwar is-suq tal-logħob tal-azzard onlajn għandu b’mod 
partikolari:

(1) jidderieġi l-istint naturali tan-nies għal-logħob b’mod naturali u sorveljat
(2) irażżan il-logħob illegali, 

(3) jiżgura l-protezzjoni tal-ġugaturi u tal-minuri, u
(4) jipprevieni r-riskju ta’ żvilupp tal-vizzju tal-logħob, u

(5) jiżgura li l-logħob tal-azzard isir kif suppost, b’mod ġust, responsabbli u trasparenti,
(6) jipprevieni r-riskju għall-integrità tal-kompetizzjonijiet sportivi, u

(7) jwassal biex parti sostanzjali tad-dħul tal-gvern mil-logħob tal-azzard jintuża għal 
skopijiet pubbliċi, oħrajn mhux għall-profitt u skopijiet ta’ karita;

2. Jissottolinja l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja1, li l-internet huwa biss mezz minn fejn jiġi 
offrut il-logħob tal-azzard;

Prinċipju ta’ sussidjarjetà
3. Jemmen li s-settur tal-logħob tal-azzard huwa influwenzat bis-sħiħ mit-tradizzjonijiet u l-

kulturi diversi tal-Istati Membri u s-swieq tal-azzard huma regolati b’modi differenti, u 
għalhekk il-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu rwol partikolarment importanti f’dan il-
qasam;

4. Huwa tal-opinjoni li proposta leġiżlattiva attraenti tista’ ġġib lejn il-legalità ammont 
sostanzjali ta’ logħob tal-azzard klandestin u b’hekk iżżid id-dħul għall-Istati; 

5. Ma jaqbilx għalhekk ma’ strument leġiżlattiv Ewropew li jirregola b’mod uniformi s-suq 
tal-logħob tal-azzard kollu kemm hu, iżda huwa tal-fehma li approċċ uniku Ewropew ikun 
ta’ ġid f’xi setturi partikolari;

6. Jirrispetta d-deċiżjoni ta’ uħud mill-Istati Membri li jipprojbixxu għalkollox il-logħob tal-
azzard onlajn, iżda huwa assolutament kontra li jkun hemm monopolju tal-istat fil-logħob 
tal-azzard onlajn;

7. Jenfasizza bil-qawwa kollha li l-Istati Membri li jiftħu s-suq għal-logħob tal-azzard onlajn 
għandhom jiżguraw trasparenza sħiħa u għandhom jippermettu kompetizzjoni libera bla 
ebda diskriminazzjoni; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex f’din l-eventwalità jintroduċu 
sistema ta’ liċenzjar li tippermetti li kwalunkwe fornitur li jissodisfa l-kundizzjonijiet 
imposti minnhom ikun jista’ japplika għal liċenzja;  

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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8. Huwa tal-fehma li l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ma japplikax għas-suq tal-
logħob tal-azzard, iżda madankollu, fl-interess tas-Suq intern għandu jkun hemm 
proċeduri simplifikati ta’ applikazzjoni għal liċenzja fi Stati Membri differenti, u 
jenfasizza b’mod partikolari l-ħtieġa li dawk l-Istati Membri li jiftħu s-suq tal-logħob tal-
azzard onlajn jiggarantixxu trasparenza sħiħa u kompetizzjoni ħielsa bla ebda 
diskriminazzjoni; 

9. Jappella għal qafas regolatorju komuni li jistabbilixxi standards minimi vinkolanti għoljin 
fil-qasam tal-prevenzjoni tal-logħob tal-azzard kompulsiv u l-frodi, u li jipproteġi lill-
minuri fi ħdan it-tifsira tal-prinċipju ta’ “sussidjarjetà attiva”;  ċertifikazzjoni li fornitur 
ikun jissodisfa l-istandards minimi għandha tiġi rikonoxxuta fi Stati Membri oħra, 
għalkemm jista’ jkun hemm kondizzjonijiet ulterjuri;  huwa tal-opinjoni li l-ħolqien ta’ 
kodiċi tal-kondotta li japplika għall-Ewropa kollha jista’ jkun l-ewwel pass, 

10. Jitlob lill-Kummissjoni biex tressaq proposta għal direttiva dwar dawn l-istandards minimi 
jekk ma jintlaħaqx xi forma ta’ ftehim; jekk ikun meħtieġ, għandha tiġi kkunsidrata 
koperazzjoni intensiva bejn l-Istati Membri;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex flimkien u b’mod effikaċi 
jikkontrollaw il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Istati Membri u jikkastigaw kull 
kontravenzjoni;

Koperazzjoni bejn il-korpi regolatorji
12. Huwa mħasseb dwar il-frammentazzjoni li tista’ tirriżulta fis-suq Ewropew tal-logħob tal-

azzard onlajn, li taħdem kontra l-iżvilupp ta’ qafas legali, speċjalment fl-Istati Membri ż-
żgħar; 

13. Għalhekk jappella għall-intensifikar bla dewnmien tal-koperazzjoni bejn il-korpi 
regolatorji nazzjonali kkoordinati mill-Kummissjoni Ewropea biex jiġu żviluppati 
standards komuni u biex jaġixxu flimkien kontra s-suq klandestin mhux irregolat;   
partikolarment minħabba li l-identifikazzjoni tal-ġugaturi u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus 
ma jistgħux isiru b’suċċess permezz ta’ sforzi mill-Istati individwali; In-netwerk GREF u 
s-sistema ta’ informazzjoni dwar is-Suq intern jistgħu jservu ta’ bażi għal dan;

14. jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiġbru u jippubblikaw statistika dwar is-
swieq tal-logħob tal-azzard onlajn  u l-vizzju tal-logħob fl-Unjoni Ewropea; 

15. Jappella lill-Kummissjoni biex tagħti bidu għall-ħolqien ta’ netwerk ta’ 
organizzazzjonijiet nazzjonali li jittrattaw il-problema tal-logħob u jaqsmu l-esperjenzi 
tagħhom u l-aħjar prattiċi; 

Il-logħob tal-azzard u l-isports
16. Jinnota li l-logħob tal-azzard fuq l-isports jista’ jikkomprometti l-integrità ta’ 

kompetizzjonijiet sportivi speċjalment dawk ta’ sports iżgħar; huwa għalhekk tal-opinjoni 
li l-frodi f’imħatri dwar sports għandha tiġi kkastigata madwar l-Ewropa kollha;

17. Huwa konxju mill-importanza tal-kontribuzzjoni li ssir permezz tad-dħul mil-logħob tal-
azzard għall-isports fl-Istati Membri;  għalhekk, aktar żvilupp tas-suq tal-logħob tal-
azzard onlajn m’għandhiex twassal għal tnaqqis fl-iffinanzjar tal-isports;

18. Jinnota l-ħtieġa ta’ soluzzjonijiet prammatiċi dwar ir-reklamar u l-isponsorjar ta’ 
avvenimenti sportivi mill-fornituri tal-logħob tal-azzard onlajn; huwa tal-fehma li għandu 
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jkun hemm standards komuni għar-reklamar li jipproteġu biżżejjed lill-konsumatur 
vulnerabbli, iżda li fl-istess ħin jippermettu l-isponsorjar ta’ avvenimenti sportivi 
internazzjonali, u li fi kwalunkwe każ, projbizzjoni fuq ir-reklamar mhix is-soluzzjoni; 

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Is-suq tal-logħob tal-azzard fuq l-internet qiegħed dejjem jikber.  Skond l-aħħar ċifri, 10% tal-
logħob tal-ażżard kollu fl-Ewropa jsir permezz tal-internet jew pjattaformi oħra bħat-telefown 
ċellulari u t-televiżjoni interattiva, b’xejra ta’ żieda u suq b’volum ta’ aktar minn 10 biljun 
ewro. 

Is-suq tal-logħob tal-azzard wiċċ imb wiċċ u fuq l-internet huwa kkaratterizzat minn firxa 
wiesgħa ta’ prodotti: min-naħa l-waħda l-lottu u l-logħob tradizzjonali;  u min-naħa l-oħra l-
imħatri fuq l-isports; il-poker; logħob tat-tombla, kif ukoll imħatri fuq tiġrijiet taż-żwiemel u 
l-klieb tal-liebru bil-proċedura tal-imħatri fuq sports.

L-internet huwa min-natura tiegħu mezz transkonfinali. Għalhekk, il-logħob tal-azzard onlajn 
ma jiqafx fuq il-fruntieri. In-numru dejjem jikber ta’ ġugaturi u l-firxa dejjem usa’ ta’ offerti
jikkonfermaw il-frammentazzjoni tas-suq li teżisti fl-Ewropa f’dan il-qasam. Hemm għadd 
ġmielu ta’ Stati membri bi projbizzjoni totali jew b’restrizzjonijiet fuq il-permessi, filwaqt li 
oħrajn għandom suq miftuħ għalkollox u liberalizzat.

Kif sostniet kemm-il darba l-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenzi tagħha, il-logħob tal-azzard mhux 
servizz normali.  Għalhekk dawn is-servizzi gew espliċitament esklużi minn xi direttivi dwar 
is-servizzi, anki jekk il-moviment liberu tas-servizzi skont l-Artikolu 56 tat-TFUE japplika 
wkoll għal-logħob tal-azzard. L-Istati Membri jistgħu, inter alia, kważi jirregolaw għalkollox 
is-suq tagħhom huma stess abbażi tal-Artikoli 51 u 52 tat-TFUE, sakemm huma jkunu 
koerenti mal-għanijiet bħal pereżempju l-ġlieda kontra d-dipendenza fuq il-logħob tal-azzard. 

Minħabba t-tradizzjonijiet ferm diversi, iżda, il-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu jkollu rwol 
tassew importanti f’dan il-qasam. L-Istati Membri nfushom jiddeterminaw kważi 
kompletament il-mod li bih jimmudellaw is-suq tagħhom tal-logħob tal-azzard.   Id-diversità 
fir-regolazzjoni tal-logħob fuq l-internet twassal ukoll għal distorsjonijiet fis-suq.  Fornituri 
tal-logħob tal-azzard minn Stati Membri b’suq miftuħ u rata baxxi ta’ taxxa jwasslu l-offerti 
tagħhom fi Stati membri li jipprojbixxu l-offerta l-logħob tal-azzard onlajn jew jikkompetu 
ma’ fornituri liċenzjati għal dan it-tip ta’ logħob. Dawn il-fornituri u l-fornituri tal-logħob tal-
azzard wiċċ imb wiċċ minn dwan l-Istati ftit li xejn huma kompetittivi. Barra minn dan, jeżisti 
suq klandestin (suq iswed) sostanzjali anki fuq l-internet.

L-għan prinċipali għandu għalhekk ikun dak li jitnaqqsu sew dan is-suq iswed u s-suq griż. L-
Istati Membri għandhom l-għażla li jilħqu dan l-għan permezz ta’ projbizzjoni totali; Li 
mbagħad ikollha tiġi applikata u infurzata b’mod strett. L-Istati Membri jistgħu jadottaw din 
l-għażla abbażi tal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Madankollu, l-aħjar għażla tkun li ssir leġiżlazzjoni li tirregola l-logħob tal-azzard onlajn.  
Dan m’għandux iwassal għall-ħolqien ta’ monopolju (statali) tal-logħob tal-azzard onlajn, 
billi l-monopolji rarament jiżguraw forniment adegwat. Għalhekk, is-suq għandu jinfetaħ 
għall-inizjattiva privata u jippermetti lill-intrapriżi jagħmlu l-offerti tagħhom fil-legalità. 
Huwa preżunt li l-ħolqien ta’ sistema ta’ liċenzjar huwa l-aħjar mod biex dan isir; hija
għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju tal-kompetizzjoni bla ebda diskriminazzjoni. Permezz 
ta’ din is-sistema, li diġà ġiet introdotta b’suċċess f’xi Stati Membri fosthom l-Italja u Franza, 
il-korpi regolatorji nazzjonali jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-ħruġ tal-liċenzji. Fi Franza, 
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pereżempju, in-numru ta’ fornituri legali mindu ġiet introdotta s-sistema tal-liċenzji żdied 
b’mod fenomenali: aktar minn 80% tal-fornituri tal-logħob tal-azzard onlajn fi Franza issa 
huma fornituri legali.   Biex tiġi evitata d-diskriminazzjoni, in-numru ta’ liċenzji disponibbli 
għandu jkun kbir biżżejjed jew ma jkun limitat xejn; bl-istess mod, m’għandux ikun hemm 
diskriminazzjoni indiretta fil-qasam tal-istandards tekniċi.

Suq tal-logħob tal-azzard onlajn miftuħ jeħtieġ korp regolatorju nazzjonali b’saħħtu u 
indipendenti. Dan għandu jistabbilixxi l-qafas tal-kundizzjonijiet għal-logħob tal-azzard u 
jinfurzah. Ir-regolaturi nazzjonali għandu jkollhom il-kompetenzi neċessarji biex ikunu 
jistgħu jikkastigaw kull ksur u jieħdu passi kontra fornituri illegali. 

Minħabba n-natura transkonfinali tal-internet, l-Istati Membri waħidhom ma jistgħux 
jirregolaw l-aspetti kollha tal-logħob tal-azzard onlajn.  Għalhekk jeħtieġ li jkun hemm 
koperazzjoni tassew mill-qrib bejn il-korpi regolatorji nazzjonali. S’issa hemm biss 
koperazzjoni limitati f’forma ta’ proċeduri bilaterali. Hemm il-ħtieġa ta’ koperazzjoni 
istituzzjonalizzata bbażata fuq is-sistema ta’ informazzjoni dwar is-Suq intern, biex tkun tista’ 
ssir kondiviżjoni veloċi u effiċjenti tal-informazzjoni. Huwa konċepibbli wkoll netwerk 
estensiv ta’ regolaturi kkoordinat mill-Kummissjoni. Hija biss dispożizzjoni tal-Unjoni 
Ewropea li tista’ tipprevieni fornituri mhux regolati milli japprofittaw ruħhom minn lakuni 
fir-regoli tal-korpi regolatorji u milli jagħmlu kif jaqbel lilhom.  Għalhekk, il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri huma mitluba jaġixxu minnufih biex jipproteġu l-konsumaturi Ewropej minn 
fornituri dubjużi.  

Il-logħob tal-azzard iġib miegħu riskju ta’ dipendenza. Studji wrew li mill-introduzzjoni tal-
logħob tal-azzard onlajn għaxar snin sa issa, l-għadd ta’ persuni li jirrikorru fiċ-ċentri ta’ 
għajnuna għall-vizzju tal-logħob żdied ġmielu. Diġà hemm diversi inizjattivi anki minn korpi 
regolatorji f’forma ta’ kodiċi tal-kondotta u impenji volontarji biex jippruvaw itaffu l-
problema tal-vizzju tal-logħob u tal-logħob tal-azzard onlajn. Dan kollu ma jistax ikun 
immirat biżżejjed jekk ikun hemm standards differenti fid-diversi Stati Membri. Anki jekk 
f’ħafna mill-Istati Membri hemm protezzjoni tajba ħafna mill-fornituri tal-logħob tal-azzard 
onlajn sew statali u sew privati.  Dawn huma, madankollu, ibbażati fuq standards purament 
nazzjonali u mhumiex kompatibbli mal-kunċett tas-Suq intern.  Pereżempju f’xi Stati Membri 
teżisti karta tal-identità elettronika li sservi għall-verifika tal-identità fir-rigward tal-logħob 
tal-azzard onlajn.  Persuni barranin ma jkollhomx dokument bħal dan u għalhekk huma 
esklużi milli jaċċedu għal-logħob tal-azzard onlajn f’dak l-Istat, anki jekk ikunu joqogħdu fih 
b’mod permanenti. Għalhekk huwa importanti li jkun hemm standards tekniċi Ewropej li 
jistgħu jitfasslu bi sforz konġunt mill-industrija, il-protetturi tal-konsumatur u l-Kummissjoni.  
Permezz ta’ dawn l-istandards ikun aktar faċli għall-fornituri tal-logħob tal-azzard li joperaw 
fi swieq ta’ Stati Membri oħra. Inqas ostakoli għall-fornituri minn Stati Membri oħra jkun 
pass importanti għall-ħolqien ta’ suq tal-logħob tal-azzard legali u regolat.

Għan ieħor universali huwa l-protezzjoni tal-minuri mil-logħob tal-azzard, għan li mhux 
soġġett għad-differenzi fit-tradizzjonijiet u l-kulturi.  Għalhekk jagħmel sens li jiġu stabbiliti 
standards komuni dwar il-protezzjoni tal-minuri, il-ġlieda kontra d-dipendenza fuq il-logħob, 
kif ukoll dwar il-ħasil tal-flus u krimini oħra assoċjati mal-logħob tal-azzard. Dan jista’ jsir 
permezz ta’ proposta min-naħa tal-Kummissjoni li tistabbilixxi standards minimi applikabbli 
madwar l-Ewropa kollha, li jkunu obbligatorji għall-fornituri kollha tal-logħob tal-azzard 
onlajn. L-Istati Membru għandhom ikunu ħielsa li jżidu kriterji oħra magħhom.  Jeħtieġ li l-
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Kummissjoni u l-Istati Membri jieħdu azzjoni deċiżiva biex jiżguraw protezzjoni minima 
uniformi u qawwija għall-konsumaturi. 

Fil-parti l-kbira tal-Istati membri, id-dħul mil-logħob tal-azzard jikkontribwixxi għal skopijiet 
mhux ta’ profitt u skopijiet ta’ karità u għall-promozzjoni tal-isports; Madankollu, dan 
japplika biss għall-fornituri tal-logħob tal-azzard legali u regolati.  Fornituri illegali ma 
jħallsux taxxi u għalhekk ma jikkontribwixxu xejn lejn is-soċjetà. Suq irregolat fil-livell tal-
Istati Membri jfisser li l-fornituri tal-logħob tal-azzard onlajn ikollhom iħallsu parti kbira mit-
taxxi miġbura minnhom fil-pajjiż tal-ġugatur.  Dan huwa importanti biex id-dħul pubbliku 
mil-logħob tal-azzard ikun disponibbli madwar l-Ewropa kollha għall-promozzjoni tal-isports 
u skopijiet oħra ta’ karità; B’dan il-mod, fil-qasam tal-imħatri fuq it-tiġijiet taż-żwiemel, jista’ 
jiġi żgurat li parti mid-dħul mill-imħatri jmur għand dawk li jrabbu biex ikompli jiġi 
ffinanzjat it-tnissil.

Sfortunatament kien hemm każijiet ta’ frodi fl-isport, li jpoġġu f’dubju l-integrità tiegħu fil-
passat u l-preżent. Huwa fl-interess ta’ dawk kollha involuti, il-federazzjonijiet tal-isports, is-
sostenituri, il-fornituri tal-logħob tal-azzard, kif ukoll il-ġugaturi, li jiżguraw l-integrità tal-
isports u l-prevenzjoni tal-frodi.  Il-frodi tista’ tiġi miġġielda aħjar fil-livell Ewropew.  
Għalhekk il-Kummissjoni għandha, flimkien mal-Istati Membri, tiżviluppa sistema li 
tikkumbatti l-frodi b’mod effikaċi. Azzjoni kollettiva kontra l-frodi jkollha aktar saħħa kontra 
frodisti kriminali minn barra l-Ewropa. 

Għall-ġid tal-integrità fl-isports, għandhom jiġu evitati l-kunflitti ta’ interess li jista’ jkun 
hemm minn fornituri tal-logħob tal-azzard f’assoċjazzjonijiet sportivi. Madankollu,, 
sponsorjar ta’ klabb permezz ta’ reklamar ta’ logħob tal-azzard m’għandux jitqies bħala 
kunflitt ta’ interess. Huwa ċar li m’għandux ikun hemm projbizzjoni ta’ reklamar u 
sponsorjar.


