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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 għandu, b'mod 
partikolari, jipprekludi riskji tal-vizji tal-logħob tal-azzard u jiżgura li l-logħob tal-azzard 
ikun xieraq, ġust, responsabbli u trasparenti;

2. Jindika li l-logħob tal-azzard online huwa attività ekonomika speċjali, 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 bi qbil mal-
leġiżlazzjoni Ewropea dwar is-suq intern;

3. 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;

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. Iqis li l-approssimazzjoni tas-sanzjonijiet kriminali hi essenzjali għal approċċ pan-
Ewropew li jirregola s-settur tal-logħob tal-azzard online u, għal dan il-għan, jistieden lill-
Kummissjoni teżamina kemm hu xieraq li tressaq proposti leġiżlattivi li jistabbilixxu 
regoli minimi fir-rigward tad-definizzjoni ta' offiżi kriminali u ta' sanzjonijiet fir-rigward 
ta' logħob tal-azzard online mhux regolat u l-ġlieda kontra x-xiri tal-logħob, u tar-reati 
assoċjati miegħu, fil-livell tal-UE;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti leġiżlattivi magħżula sabiex jiġi stabbilit qafas 
legali li joħloq ċertezza legali għan-negozji Ewropej leġittimi u jipproteġi lill-
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konsumaturi.


