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MIŻURI GĦALL-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR

Il-miżuri Ewropej għall-protezzjoni tal-konsumatur għandhom l-għan li jipproteġu s-saħħa,
is-sikurezza u l-interessi ekonomiċi u ġuridiċi tal-konsumaturi Ewropej, kull fejn jgħixu,
jivvjaġġaw jew jixtru fl-UE. Dispożizzjonijiet tal-UE jirregolaw kemm it-tranżazzjonijiet
fiżiċi kif ukoll il-kummerċ elettroniku, u fihom regoli ta' applikabbiltà ġenerali flimkien ma'
dispożizzjonijiet li jimmiraw lejn prodotti speċifiċi, bħall-mediċini, l-organiżmi ġenetikament
modifikati, il-prodotti tat-tabakk, il-kożmetiċi, il-ġugarelli u l-isplussivi.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 114 u 169 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

L-OBJETTIVI

— biex ikun żgurat li l-konsumaturi kollha fl-Unjoni, kull fejn jgħixu, jivvjaġġaw jew jixtru
fl-UE, igawdu minn livell komuni għoli ta' protezzjoni kontra r-riskji u t-theddid għas-
sikurezza u l-interessi ekonomiċi tagħhom;

— biex tiżdied il-kapaċità tal-konsumaturi li jiddefendu l-interessi tagħhom stess.

IL-KISBIET

A. Il-protezzjoni tas-saħħa u tas-sikurezza tal-konsumaturi
1. Azzjonijiet tal-UE fil-qasam tas-saħħa pubblika u tat-tabakk (5.5.3)
2. Oġġetti tal-ikel (5.5.5)
3. Prodotti mediċinali (5.5.4)
4. Is-Sistema Ġenerali tas-Sikurezza tal-Prodotti u s-sorveljanza tas-suq
Id-Direttiva 2001/95/KE tipprevedi Sistema Ġenerali tas-Sikurezza tal-Prodotti fejn kwalunkwe
prodott għall-konsumatur imqiegħed fis-suq, anke jekk ma jkunx kopert minn leġiżlazzjoni
speċifika tas-settur, irid jilħaq ċerti standards marbuta mal-għoti ta' informazzjoni lill-
konsumaturi, ma' miżuri li jevitaw li s-sikurezza tiġi mhedda, mal-monitoraġġ tas-sikurezza
tal-prodott u mat-traċċabilità. Jekk prodott ikun ta' theddida serja tant li tkun meħtieġa azzjoni
ta' malajr, l-Istat Membru rilevanti għandu jinforma minnufih lill-Kummissjoni permezz tar-
RAPEX, sistema għall-iskambju rapidu ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni.
5. Is-sikurezza tal-prodotti kożmetiċi, tal-isplussivi għall-użu ċivili u tal-ġugarelli
Id-Direttiva dwar il-Kożmetiċi (id-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE), flimkien mal-emendi
u l-adattamenti kollha tagħha ġiet sostitwita bir-Regolament dwar il-Prodotti Kożmetiċi tal-
UE (ir-Regolament (KE) Nru 1223/2009). Ir-Regolament jiżgura s-sikurezza tal-prodotti
kożmetiċi, flimkien mal-protezzjoni tal-konsumaturi billi jipprovdi inventarji tal-ingredjenti
u tikkettar informattiv. Ħafna mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament il-ġdid kienu applikabbli
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mill-11 ta' Lulju 2013. Ir-rekwiżiti tas-sikurezza għall-isplussivi għall-użu ċivili u prodotti simili
(bħal oġġetti pirotekniċi) huma stipulati fid-Direttivi 93/15/KEE, 2008/43/KE u 2004/57/KE,
u fid-Deċiżjoni 2004/388/KE, reċentement imfassla mill-ġdid mid-Direttiva dwar l-Isplussivi
għall-Użu Ċivili (2014/28/UE) u aktar mid-Direttiva dwar l-Oġġetti Pirotekniċi (2013/29/UE).
Ir-rekwiżiti għas-sikurezza tal-ġugarelli (eż. il-periklu mekkaniku, it-tossiċità u l-fjammabbiltà,
il-ġugarelli fl-ikel) qegħdin stipulati fid-Direttiva 2009/48/KE; il-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni (CEN) jirrevedi u jiżviluppa l-istandards rilevanti.
6. Is-sistemi Ewropej ta' sorveljanza u ta' skambju tal-informazzjoni
Id-Deċiżjonijiet 93/683 u 93/580 waqqfu s-Sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Inċidenti fid-
Dar u Waqt il-Ħin Liberu (EHLASS) għall-ġbir tad-data dwar inċidenti li jseħħu fid-dar jew
matul attivitajiet waqt il-ħin liberu, u s-Sistema Komunitarja għall-iskambju tal-informazzjoni
fir-rigward ta' ċerti prodotti li jistgħu jpoġġu f'riskju s-saħħa jew is-sikurezza tal-konsumaturi
(bl-esklużjoni tal-prodotti farmaċewtiċi u l-prodotti għall-użu kummerċjali).
B. Il-protezzjoni tal-interessi ekonomiċi tal-konsumaturi
1. Is-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, il-kummerċ elettroniku u l-ħlasijiet elettroniċi u
transkonfinali
Id-Direttiva 2000/31/KE (id-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku) tkopri r-responsabbiltà
tal-fornituri (stabbiliti fl-UE) ta' servizzi online (bejn l-impriżi, bejn l-impriżi u l-konsumaturi,
u dawk provduti bla ħlas lir-riċevitur li jkunu ffinanzjati, pereżempju, mid-dħul mir-riklami
jew permezz ta' sponsorizzazzjoni), tranżazzjonijiet elettroniċi online (telebejgħ interattiv ta'
prodotti u ta' servizzi u, b'mod partikolari, ċentri ta' xiri online), u attivitajiet oħrajn online
bħall-għoti ta' aħbarijiet, bażijiet ta' data u servizzi finanzjarji, servizzi professjonali (eż. dawk
ta' avukati, tobba, kontabilisti u aġenti tal-proprjetà), servizzi ta' divertiment (video fuq talba),
servizzi diretti ta' kummerċjalizzazzjoni u reklamar u aċċess għall-internet. Id-Direttiva 97/5/
KE dwar it-trasferimenti ta' kreditu transkonfinali u r-Regolament (KE) Nru 2560/2001 dwar il-
pagamenti transkonfinali jiżguraw li tariffi fuq il-pagamenti transkonfinali f'euro (trasferimenti
ta' kreditu transkonfinali, tranżazzjonijiet ta' pagamenti elettroniċi transkonfinali u ċekkijiet
transkonfinali) ikunu l-istess bħal dawk għall-pagamenti magħmula f'dik il-munita fi ħdan Stat
Membru.
2. Televiżjoni mingħajr fruntieri
Id-Direttiva 89/552/KEE (kif emendata bid-Direttiva 2007/65/KE) tiżgura l-moviment liberu
tas-servizzi tax-xandir filwaqt li żżomm ċerti objettivi ta' interess pubbliku, bħad-diversità
kulturali, id-dritt tar-risposta, il-protezzjoni tal-konsumatur u l-protezzjoni tal-minorenni. Id-
dispożizzjonijiet tagħha jirrigwardaw, pereżempju, reklamar tax-xorb alkoħoliku, tat-tabakk
u tal-mediċini, telebejgħ, u programmi li jinvolvu l-pornografija jew vjolenza estrema.
Avvenimenti tal-akbar importanza għas-soċjetà għandhom jixxandru bla ħlas f'forma mhux
ikkodifikata, anki jekk id-drittijiet esklussivi jkunu nxtraw minn stazzjonijiet tat-televiżjoni bi
ħlas.
3. Kuntratti tal-bejgħ fuq distanza u kuntratti nnegozjati 'l bogħod mill-postijiet tan-negozju,
il-bejgħ ta' prodotti u garanziji, u termini inġusti fil-kuntratti.
Mit-13 ta' Ġunju 2014, id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi (2011/83/UE)
tal-25 ta' Ottubru 2011 issostitwiet id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KE u d-Direttiva 97/7/
KE, u tistipula regoli standard għall-aspetti komuni tal-kuntratti fuq distanza u lil hinn mill-
post tan-negozju. Emendat ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE dwar termini tal-kuntratt
mhux ġusti u d-Direttiva 1999/44/KE dwar ċertu aspetti ta' bejgħ ta' oġġetti ta' konsum u
garanziji assoċjati magħhom. Saħħet id-drittijiet tal-konsumatur, bl-istabbiliment ta' regoli dwar
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l-informazzjoni li għandha tingħata lill-konsumaturi, bir-regolamentazzjoni tad-dritt tal-irtirar
u l-armonizzazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet kuntrattwali.
Id-Direttiva 2002/65/KE tirregola l-kummerċjalizzazzjoni b'distanza ta' servizzi finanzjarji lill-
konsumatur.
4. Prattiki kummerċjali żleali, u reklamar komparattiv u qarrieqi
Id-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiki kummerċjali żleali (bejn in-negozjanti u l-konsumaturi)
tipprojbixxi prattiki qarrieqa u aggressivi, prattiki diżonesti (bħal bejgħ bi pressjoni,
kummerċjalizzazzjoni qarrieqa u reklamar żleali) u prattiki li jużaw il-forza bħala mezz ta'
bejgħ (irrispettivament mill-post tax-xiri jew tal-bejgħ). Tinkludi kriterji biex jiġu determinati
l-prattiki kummerċjali aggressivi (fastidju, forza u influwenza żejda) u "lista sewda" ta'
prattiki kummerċjali żleali. Id-Direttiva 2006/114/KE dwar ir-reklamar qarrieq u komparattiv
tipprojbixxi r-riklami qarrieqa. Tistabbilixxi wkoll il-kundizzjonijiet li taħthom huwa
permess ir-reklamar komparattiv. Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Novembru 2012
(COM(2012)0702) ipproponiet rieżami tad-Direttiva 2006/114/KE sabiex tittratta l-lakuni fit-
test u biex tikkonċentra fuq il-problema tal-kumpaniji tad-direttorji qarrieqa.
5. Ir-responsabbiltà għall-prodotti difettużi u l-indikazzjoni tal-prezz
Id-Direttiva 85/374/KEE, kif emendata bid-Direttiva 99/34/KEE, tistabbilixxi l-prinċipju tar-
responsabbiltà oġġettiva jew tar-responsabbiltà mingħajr ħtija tal-produttur f'każijiet ta' dannu
kkawżat minn prodott difettuż. Il-konsumatur li sarlu d-dannu u li qed ifittex kumpens jeħtieġ
jagħti prova tad-dannu, tad-difett fil-prodott u ta' rabta kawżali, fi żmien tliet snin. Id-
Direttiva 98/6/KE dwar il-prezzijiet ta' kull unità tobbliga lin-negozjanti jindikaw il-prezzijiet
tal-bejgħ u l-prezzijiet għal kull unità ta' kejl sabiex jittejbu u jkunu ssimplifikati l-paraguni tal-
prezz u l-kwantità bejn il-prodotti fis-suq. Id-Direttiva 1999/44/KE tistabbilixxi garanziji tal-
prodotti għall-konsumaturi billi teżiġi li l-kummerċjanti li jbigħu prodotti għall-konsumatur fl-
UE jirrimedjaw id-difetti li kienu jeżistu meta wasal l-oġġett u li saru apparenti fi żmien sentejn.
6. Kreditu għall-konsumatur
Id-Direttiva 2008/48/KE għandha l-għan li tistabbilixxi uniformità fil-livell ta' protezzjoni tad-
drittijiet li jgawdu l-konsumaturi fis-suq uniku. Tipprovdi sett komprensibbli ta' informazzjoni
li għandha tingħata lill-konsumaturi fi żmien xieraq qabel jiġi konkluż il-kuntratt u anki bħala
parti mill-ftehim ta' kreditu. Il-kredituri jridu jużaw l-istess Informazzjoni Standard tal-Ewropa
għall-Kreditu tal-Konsumatur, jiġifieri forma li jkun fiha l-informazzjoni rilevanti kollha dwar
il-kuntratt, inklużi l-ispejjeż tal-kreditu u r-rata perċentwali annwali mitluba. Il-konsumaturi
għandhom il-permess li jirtiraw minn ftehim ta' kreditu mingħajr ma jagħtu raġuni fi żmien
14-il ġurnata wara l-konklużjoni tal-kuntratt. Għandhom il-possibbiltà wkoll li jħallsu lura l-
kreditu tagħhom kmieni f'kull ħin, filwaqt li l-kreditur jista' jitlob kumpens ġust u oġġettivament
ġustifikat.
7. Il-vaganzi kollox kompriż u l-proprjetajiet timeshare
Id-Direttiva (UE) 2015/2302 tipproteġi d-drittijiet fundamentali tal-konsumatur meta
jibbukkjaw vaganza kollox kompriż (inklużi d-dritt għal informazzjoni sħiħa qabel jibbukkjaw,
id-dritt li wieħed jittrasferixxi l-booking lil persuna oħra jekk ma jkunx jista' jmur hu, u d-
dritt għal rimborż u rimpatriju jekk l-organizzatur ifalli) jew forom oħra ta' vjaġġi kkombinati,
pereżempju meta l-booking isir fuq website għal komibinazzjoni magħżula mill-individwu stess
ta' titjira flimkien mal-lukanda jew il-kiri ta' karozza.
Id-Direttiva 2008/122/KE, fuq il-proprjetajiet timeshare, prodotti tal-vaganzi fuq perjodi twal,
bejgħ mill-ġdid u skambju, tkopri l-obbligu tal-kummerċjant li jipprovdi informazzjoni dwar il-
partijiet kostitwenti tal-kuntratt u d-dritt ta' rtirar mingħajr spejjeż u mingħajr ma tingħata raġuni

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0702
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fi żmien 14-il ġurnata kalendarja. Id-Direttiva fiha wkoll lista ta' kontroll għall-informazzjoni
ta' qabel il-kuntratt, li tinvolvi l-użu ta' formoli standard disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE.
Fit-12 ta' Marzu 2014 il-Parlament adotta l-proposta għal direttiva dwar vaganzi kollox kompriż
u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti, li se tirrevoka d-Direttiva 90/314/KEE.
8. Trasport bl-ajru
Ir-Regolamenti (KE) Nru 261/2004 u (KE) Nru 2027/97 (kif emendati) jistabbilixxu regoli
komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu fuq l-
ajruplan, fil-każ ta' kanċellazzjoni jew dewmien twil ta' titjiriet u dwar ir-responsabbiltà tat-
trasportaturi bl-ajru (passiġġieri u bagalji) fl-eventwalità ta' inċidenti. Ir-Regolament (KEE)
Nru 2299/89 (kif emendat) dwar sistemi ta' riservazzjoni kompjuterizzata (CRS) għall-
prodotti tat-trasport bl-ajru stabbilixxa l-obbligi għall-bejjiegħa tas-sistema (biex jippermettu lil
kwalunkwe trasportatur jipparteċipa fuq bażi ugwali) u għat-trasportaturi (biex jikkomunikaw
bl-istess reqqa u b'informazzjoni fil-ħin lis-sistemi kollha). Ir-Regolament (KEE) Nru 2409/92
introduċa kriterji u proċeduri komuni għall-istabbiliment tan-nollijiet bl-ajru u tar-rati għall-
ġarr tal-merkanzija bl-ajru mitluba mit-trasportaturi tal-ajru fuq is-servizzi bl-ajru fil-Komunità.
Ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 (kif emendat) jintroduċi regoli komuni fil-qasam tal-
istandards tas-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili, wara l-attakki terroristiċi tal-11 ta' Settembru 2001.
9. Swieq tal-enerġija
It-tielet pakkett ta' leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-suq tal-enerġija (adottat fl-2009) ġie implimentat
biex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern tal-enerġija u jsolvi problemi strutturali; kopra
ħames oqsma ewlenin, inkluża trasparenza akbar fis-swieq tal-bejgħ bl-imnut għall-benefiċċju
tal-konsumaturi. Id-Direttiva 2012/27/UE tagħti s-setgħa lill-konsumaturi tal-enerġija li
jimmaniġġjaw aħjar il-konsum billi tiżgura aċċess faċli u ħieles għal data dwar il-konsum
permezz ta' kejl individwali. Id-Direttiva 2010/30/UE għandha l-għan li tiżgura li informazzjoni
kumplessa dwar il-konsum u l-prestazzjoni tal-enerġija ta' appliances domestiċi speċifiku tiġi
ppreżentata f'format ċar u li jinftiehem, li jippermetti lill-konsumaturi jagħmlu deċiżjonjiet
ta' xiri infurmati sabiex ikunu jistgħu jagħżlu l-aktar appliances effiċjenti. Fis-suq intern tal-
enerġija tal-UE, iċ-ċittadini kollha tal-UE għandhom id-dritt li d-djar tagħhom ikunu konnessi
man-netwerks tal-enerġija u li jagħżlu liberament kwalunkwe fornitur tal-elettriku jew tal-gass
li joffri servizzi fiż-żona tagħhom.
10. In-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi (ECC-Net jew "Euroguichets") u l-
portal L-Ewropa Tiegħek
L-ECC-Net jagħti informazzjoni u assistenza lill-konsumaturi fil-kuntest tat-tranżazzjonijiet
transkonfinali. Dan in-netwerk jaħdem ukoll flimkien ma' netwerks Ewropej oħrajn,
prinċipalment il-FIN-NET (finanzjarju), is-SOLVIT (is-suq intern) u n-Netwerk Ġudizzjarju
Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali.
Il-portal L-Ewropa Tiegħek jipprovdi informazzjoni komprensiva għall-konsumaturi dwar id-
drittijiet kuntrattwali is-servizzi tat-telekomunikazzjoni u tal-internet, il-prodotti u s-servizzi
finanzjarji, it-trattament inġust possibbli, il-provvista tal-enerġija u s-soluzzjoni għat-tilwim tal-
konsumaturi[1].
C. Il-protezzjoni tal-interessi ġuridiċi tal-konsumaturi
1. Proċeduri ta' soluzzjoni alternattiva tat-tilwim u soluzzjoni online għat-tilwim
Il-proċeduri ta' Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim (ADR) huma mekkaniżmi biex jissolvew
kawżi barra l-qorti li jgħinu lill-konsumaturi u l-kummerċjanti biex isolvu l-kunflitti, l-aktar

[1]http://europa.eu/youreurope/citizens/index_mt.htm
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permezz ta' parti terza, eż. medjatur, arbitru jew ombudsman. Ir-Rakkomandazzjoni 98/257/KE,
id-Deċiżjoni Nru 20/2004/KE u r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill 2000/C 155/01 tal-25 ta' Mejju 2000
jistipulaw il-prinċipji li għandhom ikunu segwiti fil-proċeduri tal-ADR, bil-għan li jiggarantixxu
rimedji orħos u aktar mgħaġġla lill-konsumatur individwali. Id-Direttiva 98/27/KE dwar
inġunzjonijiet għall-protezzjoni tal-interessi tal-konsumaturi (kif emendata) tarmonizza l-liġi
tal-UE u dik nazzjonali eżistenti u, sabiex jiġu protetti l-interessi kollettivi tal-konsumaturi,
tintroduċi l-"azzjoni għal inġunzjonijiet", li jistgħu jibdew fil-livell kompetenti tal-qrati
nazzjonali kontra kontravvenzjonijiet mill-operaturi kummerċjali minn pajjiżi oħrajn. Id-
Direttiva 2013/11/UE tal-21 ta' Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim
tagħti lill-konsumaturi l-possibbiltà li jduru lejn entitajiet ta' kwalita' alternattivi li jittrattaw
riżoluzzjonijiet tat-tilwim għal kwalunkwe tip ta' tilwim kuntrattwali man-negozji dwar xiri
online jew offline, domestiku jew transkonfinali.
Ir-Regolament (UE) Nru 524/2013 tal-21 ta' Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni online għal tilwim
jippermetti lill-konsumaturi u l-kummerċjanti tal-UE jsolvu online tilwim li jikkonċerna x-xiri
domestiku u transkonfinali, permezz ta' pjattaforma għas-soluzzjoni tat-tilwim fl-UE kollha li
l-korpi tal-ADR setgħu jinkitbu fiha minn Frar 2016.
2. In-netwerk ġudizzjarju Ewropew fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali u l-obbligu ta'
kooperazzjoni għall-awtoritajiet nazzjonali
Id-Deċiżjoni 2001/470/KE stabbiliet netwerk ġudizzjarju Ewropew sabiex tissimplifika ħajjet
iċ-ċittadini li jiffaċċjaw tilwim legali transkonfinali billi ttejjeb il-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni
ġudizzjarja bejn l-Istati Membri fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali u billi tipprovdihom
b'informazzjoni prattika sabiex tiffaċilita l-aċċess tagħhom għall-ġustizzja. Ir-Regolament (KE)
Nru 2006/2004 stabbilixxa netwerk ta' awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-infurzar effettiv
tad-dritt tal-UE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, u mid-29 ta' Diċembru 2005, obbligahom
jikkooperaw sabiex jiggarantixxu l-infurzar tad-dritt tal-UE u, fil-każ ta' kontravvenzjonijiet
fl-UE, biex iwaqqfu kwalunkwe kontravvenzjoni permezz ta' strumenti ġuridiċi xierqa bħall-
inġunzjonijiet.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (li qabel kienet kodeċiżjoni) u t-twessigħ tal-oqsma tal-
leġiżlazzjoni li għandhom ikunu adottati skont il-proċedura tal-votazzjoni b'maġġoranza
kwalifikata fil-Kunsill taw lill-Parlament is-setgħa li jkun involut b'mod attiv fl-iżvilupp u
t-tisħiħ tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi, filwaqt li jibbilanċja l-
interessi tas-swieq ma' dawk tal-konsumaturi. Pereżempju, fit-23 ta' Ġunju 2011, il-Parlament
adotta b'maġġoranza kbira ħafna (615 favur, 16 kontra, 21 astensjoni) id-Direttiva dwar id-
Drittijiet tal-Konsumatur, li saħħet id-drittijiet tal-konsumatur fir-rigward tal-kuntratti mill-
bogħod u barra min-negozju, introduċiet trasparenza akbar fil-prezzijiet, ipprojbiet kaxxi
mmarkati minn qabel u ċċarat l-għoti ta' informazzjoni dwar il-kontenut diġitali, bil-għan li
tagħti spinta lill-fiduċja tal-konsumaturi Ewropej. Fit-13 ta' Frar 2013, fuq talba tal-Parlament,
il-Kummissjoni ppreżentat il-Pakkett dwar is-Sikurezza tal-Prodotti u s-Sorveljanza tas-Suq,
li kellu l-għan li jtejjeb is-sistemi ta' sorveljanza tas-suq fl-Istati Membri. Il-Parlament adotta
pakkett fil-plenarja fil-15 ta' April 2014. Il-Parlament kellu wkoll rwol ċentrali fit-twessigħ
tal-kamp ta' applikazzjoni ta' regolament dwar soluzzjoni online għat-tilwim sabiex l-Ewropej
jingħataw mezzi faċilment aċċessibbli u rħas għas-soluzzjoni ta' tilwim ġuridiku.
Flimkien mal-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni, il-Parlament jiddiskuti regolarment dwar kwistjonijiet
marbuta mal-protezzjoni tal-konsumatur, li jwasslu għal riżoluzzjonijiet mhux leġiżlattivi bħal
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dik tal-4 ta' Frar 2014 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali,
u dik tat-23 ta' Ottubru 2012 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri f'kull tip ta' mezz ta' trasport.
Għal informazzjoni iktar dettaljata jekk jogħġbok ikkonsulta l-istudju mħejji għall-Kumitat
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (IMCO) tal-Parlament, intitolat "EU Mapping:
Overview of IMCO related legislation"[2].
Mariusz Maciejewski / Sarabjeet Hayer
06/2017

[2]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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