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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa' l-preżentazzjoni tal-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu 'Lejn qafas 
Ewropew komprensiv għal-logħob tal-azzard online' (COM(2012)0956) bħala pass li 
jiżgura li l-konsumaturi jkollhom aċċess għal servizzi online xierqa u regolati, u hu tal-
fehma li regolamentazzjoni effiċjenti tas-settur tal-logħob tal-azzard online għandha, 
b'mod partikolari, tipprekludi riskji tal-vizji tal-logħob tal-azzard u tiżgura li l-logħob tal-
azzard ikun xieraq, ġust, responsabbli u trasparenti;

2. Hu tal-fehma li r-regolamentazzjoni effikaċi tas-settur tal-logħob tal-azzard online 
għandha b’mod partikolari:

– tidderieġi l-istint tan-nies għal-logħob billi tillimita l-pubbliċità għal dak illi huwa 
strettament neċessarju biex il-ġugaturi potenzjali jiġu diretti lejn forniment legali tas-
servizz u billi teżiġi li l-pubbliċità kollha tal-logħob tal-azzard online tkun 
sistematikament akkumpanjata minn messaġġ ta’ twissija kontra l-logħob eċċessiv jew 
patoloġiku;

– tiġġieled kontra s-settur tal-logħob tal-azzard illegali billi ssaħħaħ l-istrumenti tekniċi u 
legali li jippermettu li jiġu indentifikati u kkastigati l-operaturi illegali u billi tippromwovi 
l-forniment legali ta’ servizzi tal-logħob tal-azzard ta’ kwalità, u

– tiżgura l-protezzjoni tal-lagħaba, billi tagħti attenzjoni speċifika lill-gruppi vulnerabbli, 
b’mod partikolari liż-żgħażagħ;

3. Jindika li l-logħob tal-azzard online huwa attività ekonomika li għalih ma jistgħux 
japplikaw għal kollox ir-regoli tas-suq intern, b'mod partikolari l-libertà tal-istabbiliment u 
l-libertà li jiġu pprovduti servizzi; jenfasizza l-fatt li l-Istati Membri għandhom dritt li 
jirregolaw u jikkontrollaw is-swieq tal-logħob tagħhom, speċjalment għal raġunijiet 
soċjali u ta' ordni pubbliku, bi qbil mal-leġiżlazzjoni Ewropea tas-Suq Intern, il-prinċipji 
tal-Trattati tal-UE u mal-ġurisprudenza tal-QtĠ-UE;

4. Ifakkar li, minħabba fatturi storiċi, soċjali u kulturali speċifiċi għal kull Stat Membru, l-
Istati Membri għandhom ikunu awtonomi biex jirregolaw l-attivitjiet tal-logħob tal-azzard 
fit-territorju tagħhom, b'hekk ikunu jistgħu jirrispondu b'mod effiċjenti biex jipproteġu l-
ordni pubbliku, is-soċjetà u l-konsumaturi;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni kontra logħob tal-azzard 
illegali offrut mit-territorji ta' Stati Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, 
tistieden lill-Istati Membri japplikaw miżuri ta' infurzar kontra offerti għal logħob tal-
azzard illegali fir-rakkomandazzjonijiet ippjanati tagħha dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur u r-riklamar;

6. Jafferma li l-logħob tal-azzard online hu forma ta' użu kummerċjali ta' sports u li, 
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għalkemm is-settur qed jikber b'mod kostanti billi jżomm aġġornat mal-innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, l-Istati Membri qed jiffaċċjaw diffikultajiet biex jikkontrollaw is-settur tal-
logħob tal-azzard online minħabba n-natura speċifika tal-internet, li toħloq riskju ta' ksur 
tad-drittjiet tal-konsumaturi u tas-settur suġġetti għal investigazzjonijiet fil-kuntest tal-
ġlieda kontra l-kriminalità organizzata;

7. Jenfasizza l-importanza ta’ liċenzji nazzjonali għall-operaturi tal-logħob tal-azzard online; 
iqis li f’dan ir-rigward l-Istati Membri jinsabu fl-aħjar qagħda biex jieħdu azzjoni, 
f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà;

8. Iqis li mhuwiex adattat att leġiżlattiv Ewropew uniku, li b'mod uniformi jirregola s-settur 
tal-logħob tal-azzard kollu, minħabba l-kwistjoni ta' sussidjarjetà, imma li, f'xi oqsma, 
approċċ Ewropew koordinat, b'żieda mar-regolamentazzjoni nazzjonali, definittivament 
jipprovdi valur miżjud minħabba n-natura transkonfinali tas-servizzi tal-logħob tal-azzard 
online;

9. Jirrikonoxxi madankollu l-każistika konsistenti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
li tenfasizza li l-kontrolli nazzjonali għandhom jgħaddu b’liġi u jiġu applikati b’mod 
konsistenti, proporzjonat u nondiskriminatorju u li jkunu konformi mal-objettivi legali 
segwiti sabiex ikunu protetti l-konsumaturi u l-ordni pubbliku u tiġi evitata l-frodi;

10. Ifakkar lill-Kummissjoni li l-infurzar strett hu essenzjali sabiex tkun żgurata applikazzjoni 
effettiva tal-liġi Ewropea, u li, għalhekk, jeħtieġ ikun hemm kontrolli effettivi li jiżguraw 
li l-leġiżlazzjoni dwar il-logħob tal-azzard nazzjonali online tkun konformi mal-liġi tal-
UE;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għalhekk, tiffinalizza l-għadd kbir ta' proċeduri ta' ksur u ta' 
ilmenti, uħud minnhom imorru lura għall-2007, qabel tmiem dan il-mandat u tieħu azzjoni 
konkreta fejn dawn il-proċedimenti jmorru kontra t-Trattat u l-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

12. Jitlob għat-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-awtoritajiet nazzjonali, b'mod 
partikolari fir-rigward ta' miżuri ta' infurzar u tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus;

13. Jirrikonoxxi li l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri hi essenzjali imma jenfasizza li hu 
wkoll importanti li l-grupp ta' esperti dwar il-logħob tal-azzard jaħdem f'kollaborazzjoni 
mill-qrib mal-partijiet interessati kollha, inklużi kemm l-industrija tal-logħob tal-azzard 
kif ukoll l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur;

14. Jerġa' jafferma l-pożizzjoni tiegħu li l-imħatri tal-isports huma forma ta’ użu kummerċjali 
tal-kompetizzjonijiet tal-isports, u jirrakkomanda li l-Kummissjoni Ewropea u l-Istati 
Membri jiżviluppaw mudelli li jipproteġu l-kompetizzjonijiet tal-isports minn kwalunkwe 
użu kummerċjali mhux awtorizzat, speċjalment permezz tar-rikonoxximent tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali tal-korpi sportivi fuq il-kompetizzjonijiet li jorganizzaw, mhux 
biss biex jiżguraw dħul finanzjarju ġust għall-benefiċċju tal-livelli kollha ta’ sport 
professjonali u tad-dilettanti, iżda wkoll bħala mezz biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra x-xiri 
tal-logħob;

15. Jirrikoxxi li x-xiri tal-logħob iwassal għal tħassib serju u ta' spiss hu marbut mal-
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kriminalità organizzata, li tirrapreżenta thedida serja għall-integrità tal-isports fl-Unjoni 
Ewropea; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, isaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-partijiet 
interessati ewlenin, bħall-forzi tal-pulizija, l-entitajiet sportivi u l-operaturi tal-imħatri, 
sabiex jissaħħu r-rapportar u l-investigazzjoni ta' xejriet ta' imħatri suspettużi;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi t-twaqqif ta' kodiċi ta' prattika mill-organizzaturi 
ta' avvenimenti sportivi, l-operaturi tal-imħatri u l-awtoritajiet pubbliċi bl-għan li jiġu 
żviluppati l-mekkaniżmi meħtieġa li jippreservaw l-integrità tal-isports, inklużi 
dispożizzjonijiet għall-iffinanzjar ta' dawk il-mekkaniżmi;

17. Jirrimarka li l-konklużjoni ta' rekwiżiti legalment vinkolanti bejn l-organizzaturi ta' 
avvenimenti sportivi u logħob tal-azzard online, u operaturi tal-imħatri tagħmilha aktar 
faċli li tkun garantita relazzjoni aktar bilanċjata bejn it-tnejn, pereżempju billi jiġu 
stabbiliti b'mod ċar il-mekkaniżmi meħtieġa li jiżguraw spirtu ta' logħob onest, filwaqt li 
jiġi speċifikat liema tipi ta' imħatri huma jew mhumiex ammissibbli u tiġi skambjata l-
informazzjoni bejn il-partijiet;

18. Iqis li politika konsistenti dwar sanzjonijiet kriminali hi essenzjali għal approċċ pan-
Ewropew li jirregola s-settur tal-logħob tal-azzard online u, għal dan il-għan, iħeġġeġ lill-
Istati Membri jiżguraw li l-manipolazzjoni frawdolenti ta' riżultati biex jittieħed vantaġġ 
finanzjarju jew vantaġġ ieħor tiġi projbita billi tiġi stabbilita bħala reat kriminali 
kwalunkwe theddida għall-integrità ta' kompetizzjonijiet, inklużi dawk marbuta mal-
operazzjonijiet tal-imħatri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu azzjoni kontra logħob tal-
azzard onlajn mhux regolat u ssostni l-ġlieda kontra x-xiri tal-logħob fil-livell tal-UE;

19. Iwissi li l-logħob tal-azzard jista' jwassal għal vizzju perikoluż, u li din hi kwistjoni li 
teħtieġ tiġi indirizzata fi kwalunkwe proposta leġiżlattiva għall-benefiċċju tal-konsumaturi 
u l-integrità ta' din il-forma ta' sport;

20. Jieħu nota tal-ħidma preparatorja mwettqa mill-Kunsill tal-Ewropa fir-rigward ta' abbozz 
preliminari tal-konvenzjoni kontra l-manipolazzjoni ta' avvenimenti sportivi u 
jinkoraġġixxi l-Istati Membri jappoġġaw din l-inizjattiva imprezzabbli;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti leġiżlattivi magħżula sabiex jiġi stabbilit qafas 
legali li joħloq ċertezza legali għan-negozji Ewropej leġittimi u skemi ta' kooperazzjoni 
effiċjenti bejn l-Istati Membri li jiżguraw il-protezzjoni tal-konsumaturi.

22. Jenfasizza li, filwaqt li l-iskambju effettiv ta' informazzjoni bejn l-entitajiet ta' 
investigazzjoni hi importanti għall-infurzar b'suċċess tal-liġi, l-azzjoni li tiġġieled kontra 
x-xiri tal-logħob trid tikkonforma mal-liġijiet u r-regolamenti tal-protezzjoni tad-dejta 
nazzjonali u Ewropej;

23. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintroduċu mekkaniżmi effikaċi li jżidu l-
konoxxenza tar-riskji tal-vizzju tal-logħob tal-azzard, immirati b’mod partikolari lejn iż-
żgħażagħ;

24. Jistieden lill-Kummissjoni tikkonsidra l-introduzzjoni ta' 'lista bajda' li tippermetti lill-
konsumaturi jiddistingwu bejn operaturi liċenzjati Ewropej u mhux Ewropej;
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25. Jenfasizza li l-allegazzjonijiet tax-xiri tal-logħob ta' spiss jitressqu quddiem qrati pubbliċi 
kif ukoll dawk sportivi u li, taħt iż-żewġ proċeduri, iridu jkunu rispettati l-istandards 
proċedurali minimi internazzjonali, kif imniżżla fl-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

26. Jistieden lill-Istati Membri jelaboraw standards komuni pan-Ewropej għal servizzi ta' 
verifika elettronika tal-identità online; jinnota li t-twaqqif ta' proċeduri ta' reġistrazzjoni 
unifikati għall-operaturi tal-logħob tal-azzard online hi essenziali biex jiġi evitat li 
jkomplu jikbru s-servizzi illegali; jitlob, għalhekk, sabiex il-proċeduri ta' verifika u ta' 
reġistrazzjoni jkunu aktar koerenti u aktar effiċjenti.
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