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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-logħob tal-azzard online fis-suq intern
(2012/2322(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-23 ta' Ottubru 2012 bit-titolu 
'Lejn qafas Ewropew komprensiv għal-logħob tal-azzard online'', (COM(2012)0596),

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

– wara li kkunsidra l-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-
proporzjonalità mehmuża mat-TFUE,

– 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-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għall-Kultura 
u l-Edukazzjoni u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7–0000/2013),

A. billi, fin-nuqqas ta' armonizzazzjoni u b'kunsiderazzjoni dovuta tal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, l-Istati Membri jżommu marġni ta' diskrezzjoni meta jirregolaw il-logħob 
tal-azzard online bi qbil mal-valuri tagħhom u mal-objettivi segwiti ta' interess ġenerali;

B. billi attwalment il-forniment ta' servizzi ta' logħob tal-azzard online mhuwiex suġġett għal 
regolamentazzjoni speċifika għas-settur fil-livell tal-Unjoni Ewropea, jibqa', madankollu, 
suġġett għal numru ta' atti leġiżlattivi sekondarji tal-UE;

C. billi l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE ) ikkonfermat li l-forniment tal-
logħob tal-azzard hu attività ekonomika, u b'hekk jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
libertajiet fundamentali tat-TFUE, fosthom il-moviment liberu tas-servizzi, u kwalunkwe 
restrizzjoni imposta fuqu teħtieġ tikkonforma ma' dawk provduti fit-TFUE, fosthom l-
Artikoli 51 u 52; 

D. billi r-riskji involuti f'termini ta' protezzjoni tal-konsumatur, il-prevenzjoni tal-frodi u l-
infurzar tal-liġi kontra attivitajiet illegali, bħall-ħasil tal-flus u l-logħob mixtri, jitolbu 
azzjoni koordinata fil-livell tal-UE;

E. billi hu essenzjali li jiġu introdotti mekkaniżmi li jiskrutinizzaw il-kompetizzjonijiet 
sportivi u l-flussi finanzjarji, flimkien ma' mekkaniżmi superviżorji komuni fil-livell tal-
UE;

F. billi għadha nieqsa superviżjoni komprensiva tas-suq tal-logħob tal-azzard online, 
f'termini ta' informazzjoni u ta' data dwar l-offerta domestika u transkonfinali, intra-UE u 
globali, awtorizzata u mhux awtorizzata;

Konformità mal-liġi tal-UE 
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1. Jirrikonoxxi li l-Istati Membri għandhom id-dritt li jiddeterminaw kif l-offerta tas-servizzi 
tal-logħob tal-azzard online għandha tiġi organizzata u regolata fil-livell nazzjonali, 
filwaqt li ssegwi l-prinċipji bażiċi tat-Trattat tal-UE;

2. Jilqa' l-prijorità tal-Kummissjoni li twettaq progress sostanzjali dwar il-każi ta' ksur u l-
ilmenti miġjuba kontra għadd ta' Stati Membri, uħud minnhom baqgħu ma ħadu l-ebda 
azzjoni sa mill-bidu tal-2007;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli twettaq kontrolli effettivi dwar il-konformità ta' liġijiet 
u prattiki nazzjonali mal-liġi tal-UE, u tieħu azzjoni legali kontra monopolji ta' logħob tal-
azzard li ma jnaqqsux l-opportunitajiet tal-logħob tal-azzard jew jillimitaw l-attivitajiet 
promozzjonali għal-logħob tal-azzard b'mod konsistenti, bi qbil mal-każistika tal-QtĠ-UE;

4. Jinnota r-riskji assoċjati ma' projbizzjoni ġenerali ta' servizzi tal-logħob tal-azzard online 
u ta' restrizzjonijiet eċċessivi għall-konsumaturi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jiżnu, bħala parti mill-ħidma tal-grupp ta' esperti dwar is-servizzi tal-logħob tal-
azzard, il-piż finanzjarju soċjali li jġibu magħhom attivitajiet ta' logħob tal-azzard regolati 
kontra l-effetti dannużi fuq il-konsumaturi li jutilizzaw swieq illeċiti;

5. Jenfasizza li l-Istati Membri li jiftħu s-suq tagħhom tal-logħob tal-azzard online 
għandhom jipprovdu proċedura trasparenti bbażata fuq kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji, b'konformità sħiħa mal-liġi tal-UE;

Kooperazzjoni amministrattiva

6. Jistieden lill-grupp ta' esperti dwar is-servizzi tal-logħob tal-azzard u lill-Kummissjoni 
jiffaċilitaw, kemm jista' jkun, il-fluss tad-data bejn ir-regolaturi fl-Istati Membri sabiex 
ikun possibbli li tiġi stabbilita sistema komuni li tidentifika lil-lagħaba u li tipprovdi 
mekkaniżmi ta' awtoesklużjoni applikabbli fl-UE kollha; 

7. Jinkoraġġixxi l-Istati Membri, fil-kuntest tal-grupp ta' esperti, jaħdmu f'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Kummissjoni u bejniethom biex jimplimentaw il-pjan ta' azzjoni tal-
Kumunikazzjoni dwar il-logħob tal-azzard online;

8. Jenfasizza l-importanza li l-grupp ta' esperti jaħdmu biex ineħħu piżijiet amministrattivi 
mhux meħtieġa li jżommu lill-operaturi legali online milli joffru s-servizzi tagħhom lill-
konsumaturi;

9. Jemmen li r-regolaturi nazzjonali għandhom jaslu jaqblu dwar klawsoli ta' ekwivalenza li 
jiffaċilitaw l-applikazzjoni ta' liċenzji nazzjonali, inkluż ftehim dwar standards tekniċi 
għall-apparat tal-logħob tal-azzard;

Il-protezzjoni tal-konsumatur

10. Jaqbel mal-Kummissjoni li, biex ikun protett il-konsumatur, hi meħtieġa offerta ġusta ta' 
servizzi ta' logħob tal-azzard, minħabba li fin-nuqqas tagħha l-konsumaturi x'aktarx li 
jduru għal websajts tal-logħob tal-azzard mhux affidabbli;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tesplora miżuri fil-livell tal-UE biex tipproteġi 
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konsumaturi vulnerabbli, inkluża kooperazzjoni formalizzata bejn ir-regolaturi, u l-
introduzzjoni ta' marka ta' fiduċja online għal operaturi legali;

12. Jemmen li l-ambitu mhux kwantifikabbli ta' logħob tal-azzard kompulsiv jindika l-ħtieġa 
għal riċerka u għal data addizzjonali, u għalhekk, jistieden lill-Istati Membri kollha biex 
iwettqu studji ulterjuri biex jifhmu aħjar il-logħob tal-azzar problematiku;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra leġiżlazzjoni li toħloq reġistru ta' awtoesklużjoni fl-
UE kollha, aċċessibbli mill-awtoritajiet nazzjonali u l-operaturi tal-logħob tal-azzard 
awtorizzati, sabiex kwalunkwe klijent li jagħżel li jeskludi lilu nnifsu minn operatur tal-
logħob tal-azzard ikollu l-opportunità li jeskludi lilu nnifsu b'mod awtomatiku mill-
operaturi liċenzjati l-oħra kollha;

14. Jinnota li l-ftehim tal-workshop ippubblikat fi Frar 2011 mill-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni (CEN)1 jista' jservi bħala bażi li tidentifika l-kontenut ta' standards 
komuni;

15. Hu tal-fehma li standards komuni għal-logħob tal-azzard online għandhom jindirizzaw id-
drittijiet u l-obbligi kemm tal-fornitur tas-servizz u kemm tal-konsumatur, inkluż permezz 
ta' miżuri li jiżguraw livell għoli ta' ħarsien għal-lagħaba, partikolarment minuri u persuni 
vulnerabbli oħra, u l-prevenzjoni ta' reklamar li jiżgwida;

16. Jirrakkomanda l-introduzzjoni ta' standards komuni uniformi u pan-Ewropej għall-
identifikazzjoni elettronika u għal servizzi ta' verifikazzjoni elettronika transkonfinali; 
jinnota li l-proċeduri differenti ta' reġistrazzjoni fl-UE jdgħajfu l-operaturi regolati, u 
jistgħu jimbuttaw lill-konsumaturi fi ħdan operaturi illegali; jitlob, għalhekk, sabiex il-
proċeduri ta' reġistrazzjoni u identifikazzjoni jkunu allinjati u jkunu aktar effiċjenti;

Ħasil tal-flus

17. Jenfasizza l-fatt li l-logħob tal-azzard online hu ambjent mhux ibbażat fuq il-kontanti u li 
– minħabba d-dipendenza fuq fornituri ta' servizzi finanzjarji ta' partijiet terzi – hemm 
salvagwardji addizzjonali kontra l-ħasil tal-flus fil-qafas regolatorju tal-UE li jistabbilixxi 
u jilliċenzja fornituri ta' servizzi finanzjarji;

L-integrità tal-isport

18. Jenfasizza li, minħabba n-natura transnazzjonali tax-xiri tal-logħob, il-ġlieda kontra x-xiri 
tal-logħob titlob kooperazzjoni aktar effettiva bejn l-awtoritajiet pubbliċi, l-aġenziji tal-
infurzar tal-liġi, l-industrija tal-isport, l-operaturi u r-regolaturi tal-logħob tal-azzard;

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

                                               
1 CWA 16259:2011.


