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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond:

Il-Kummissjoni nediet revizjoni fil-fond ta' l-acquis komunitarju li tirrigwarda l-konsumaturi 
u ġiet adottata Green Paper fit-8 ta' Frar 2007 li tikkontempla bosta miżuri biex issir riforma 
f'dan il-qasam ibbażata fuq strateġija mħallta - bi proposta orizzontali għal strument ta' 
aġġornament sistematiku ta' aspetti komuni ta' l-acquis. u, min-naħa l-oħra, minn reviżjoni 
vertikali ta' ċerti elementi ta' setturi speċifiċi, inkluża reviżjoni tad-Direttiva 95/47/KE dwar 
il-protezzjoni tax-xerrejja rigward ċerti aspetti tal-kuntratti dwar l-akkwist tad-dritt ta' l-użu 
ta' proprjetà  immobbli fuq bażi ta' timeshare. Barra minn hekk, fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-4 
ta' Lulju 20041 l-Parlament Ewropew irrakkomanda wkoll li l-Kummissjoni tadotta miżuri 
biex issolvi problemi tal-konsumaturi rigward it-timeshare, skond it l-Artikolu 153 tat-Trattat 
dwar il-protezzjoni tal-Konsumaturi.

Il-proposta tal-Kummissjoni

- Il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati
Il-konsultazzjoni li saret mill-Kummissjoni Ewropea kkonfermat li hemm problemi serji tal-
konsumatur rigward prodotti ta’ btala fuq tul ta’ żmien u s-servizzi ta' medjazzjoni ta’ bejgħ 
mill-ġdid, kif ukoll, f'livell aktar baxx, dwar timeshares u skambji2. Il-konsultazzjonijiet li 
tniedu fuq skala iżgħar mir-rapporteur ikkonfermaw ukoll l-eżistenza ta' żbilanċi fis-suq : kif 
ġara fil-konsultazzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni, diversi parteċipanti esprimew in-nuqqas 
ta' qbil tagħhom, imma kien hemm maġġoranza li madankollu ħarġet favur reviżjoni tad-
Direttiva attwali u ma tqisx li hu plawsibbli li applikazzjoni aħjar tal-mekkanizmu ta' 
awtoregolazzjoni mis-settur inniisu tkun suffiċjenti biex issolvi l-problemi attwali. 

- Ġustifikazzjoni u skopijiet tal-proposta tal-Kummissjoni: 

Wara l-adozzjoni tad-Direttiva 94/47/KE, is-suq żviluppa b'mod konsiderevoli fir-rigward ta' 
l-offerta u l-implimentazzjoni ta' prodotti ġodda kummerċjali bl-istess mod kif sar fl-użu tat-
timeshare u oħrajn kważi simili mil-lat ekonomiku. Bħala regola ġenerali dawn il-prodotti 
jinvolvu ħlas bil-quddiem sostanzjali, segwit minn aktar ħlasijiet għall-użu ta' 
akkomodazzjoni għall-vaganzi (waħdu jew flimkien ma' prodotti oħrajn). Il-biċċa l-kbira ta' 
dawn il-prodotti ma jaqgħux taħt l-ambitu ta' applikazzjoni tad-Direttiva 94/47/KE, li wassal 
għal  problemi serji għall-konsumaturi u l-intrapriżi. 
Il-proposta tal-Kummissjoni hija magħmula essenzjalment f'modifika tad-definizzjonjiet u l-
ambitu ta' applikazzjoni tad-Direttiva 94/47/KE, hekk li tkopri wkoll il-prodotti ġodda għall-
vaganzi u sabiex tiċċara u taġġorna d-dispożizzjonijiet rigward esigenzi ta' kontenut u 
esigenzi lingwistiċi għall-kuntratt u l-informazzjoni li tkun ipprovduta lill-konsumatur.

Pożizzjoni tar-rapporteur

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew (rapport ta' Manuel Medina Ortega) dwar is-segwitu għall-politika 
Komunitarja għall-protezzjoni ta' min jixtri timeshares (Direttiva 94/47/KE) (2000/2208 (INI)).
2 Ara COM (2007) 303, p. 6.
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Ir-rapporteur għal opinjoni jqis li l-attivitajiet kummerċjali koperti b’din id-Direttiva huma 
ta' importanza fundamentali għas-settur tat-turiżmu fl-UE u, aktar preċiżament, għall-
operaturi u l-konsumaturi ta’ l-Unjoni. Il-linja gwida li fuqha huwa bbażat dan ir-rapport 
taqbel għalhekk mal-ħtieġa li tissaħħah il-pożizzjoni tal-konsumaturi fi kwalunkwe 
tranżazzjoni li tirrigwarda l-akkwist ta' timeshare. Għalhekk ir-rapporteur, b'konformità mal-
pożizzjonijiet mistqarra mill-Parlament fl-2002, iqis li l-Artikolu 153 għandu jintuża flimkien 
mal-bażi legali proposta mill-Kummissjoni Ewropea sabiex ikun hemm garanzija għall-
konsumatur ta' livell ta' protezzjoni għoli.

Ir-rapporteur iqis ukoll li jeħtieġ li jitwessgħu u jiġu aġġornati d-definizzjonijiet fundamentali 
tad-Direttiva sabiex jiġi evitat li din ma ssibx ruħha skaduta fi żmien qasir, u jeħtieġ li 
jissaħħu r-rekwiżiti rigward lingwaġġ u informazzjoni li jolqtu lill-Istati Membri u lin-
negozjanti sabiex ikun garantit suq aktar stabbli u trasparenti. Il-konsumatur għandu 
għalhekk jibbenefika minn tagħrif aħjar u aktar u għandu għalhekk jevita kwalunkwe rġigħ 
lura eventwali mill-kuntratti minħabba, pereżempju, bidla fiċ-ċirkustanzi jew ukoll minħabba 
nuqqas ta' għoti ta' tagħrif  suffiċjenti miż-żewġ partijiet konċernati. Id-dritt ta' rġigħ lura 
jeħtieġ jiġi eżerċitat bl-aktar mod ċar u hekk li ma jkunux meħtieġa ħlasijiet addizzjonali. 

Barra minn hekk, ir-rapporteur iqis li għalkemm reviżjoni orizzontali ta' l-acquis komunitarju 
rigward il-protezzjoni tal-konsumatur tkun bla dubju preferibbli sabiex tiċċara aktar id-
definizzjonijiet li huma assolutament neċessarji biex ikun jista' jiffunzjona suq uniku integrali, 
kif ukoll għat-tisħiħ tal-livell ta' sigurtà legali għall-protezzjoni tal-konsumatur, din it-tip ta' 
reviżjoni fil-fatt mhix possibbli. Dan minħabba l-problemi serji li jiltaqgħu magħhom il-
konsumaturi fl-eżerċizju tad-drittijiet tagħhom, b'mod speċjali fil-livell transnazzjonali: dawn
ma jirriżultawx min-nuqqas ta' legiżlazzjoni komunitarja armonizzata f'dan il-qasam, imma 
għaliex ma jeżistix qafas ġuridiku Komunitarju ċar - qafas li jista' jiġi  kumplimentat b'mod 
utli minn oqsfa ġuridiċi nazzjonali aktar rigorużi li jippermjaw lill-intraprizi u lill-
konsumaturi leġittimi li jkollhom attitudni xierqa.

EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Emenda 1
Preambolu - l-ewwel premessa

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea, u partikolari l-Artikoli
95 u 153 tiegħu,



AD\706416MT.doc 5/26 PE396.763v03-00

MT

Ġustifikazzjoni

Kif jirriżulta mill-ewwel Artikolu tal-proposta leġiżlattiva u mill-qafas legali tagħha, jiġifieri 
r-reviżjoni ta' l-acquis komunitarju fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumaturi, l-iskop ta' din l-
emenda hu li jsaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumaturi u li jqarreb lejn xulxin il-leġiżlazzjonijiet, 
Il-bażi legali proposta mill-Kummissjoni għandha tiġi kkumplimentata bl-Artikolu 153 tat-
Trattat bħala segwitu tar-rapport adottat mill-Parlament fl-2004 (2000/2208(INI)).

Emenda 2
Premessa 3 a (gdida)

(3a) Filwaqt li jisħaq fuq l-importanza ta’ 
dan is-settur għat-turizmu Ewropew u 
filwaqt li jfakkar li fir-riżoluzzjonijet tiegħu 
tat-8 ta’ Settembru 2005 dwar prospetti 
ġodda u sfidi ġodda għal turiżmu Ewropew 
sostenibbli1 u tad-29 ta’ Novembru 2007  
dwar Politika Ewropea għat-Turiżmu 
mġedda2, il-Parlament Ewropew kien digà 
rrefera għall-ħtieġa li tkun riveduta d-
Direttiva 94/47/KE.
___________________
1 ĠU C 193 E, 17.8.2006, p. 325.
2 Testi adottati, P6_TA(2007)0575.

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew dejjem ħa ħsieb id-drittijiet tal-konsumatur fejn għandu x'jaqsam it-
turiżmu. Għalhekk huwa xieraq li ssir referenza għaż-żewġ riżoluzzjonijiet dwar dan adottati 
waqt il-leġiżlatura preżenti.

Emenda 3
Premessa 4

(4) Din id-Direttiva m’għandhiex tagħmel 
ħsara lir-regoli nazzjonali li ghandhom 
x’jaqsmu mar-reġistrazzjoni ta’ proprjetà 
immobbli jew mobbli, kondizzjonijiet ta’ 
stabbiliment jew skemi ta’ awtorizzazzjoni 
jew rekwiżiti ta’ għoti ta’ liċenzji, 
determinazzjoni tan-natura legali tad-
drittijiet li huma s-suggett tal-kuntratti 
koperti minn din id-Direttiva.

4. Din id-Direttiva m’ghandhiex taghmel 
hsara lir-regoli nazzjonali li ghandhom 
x’jaqsmu mar-reġistrazzjoni ta’ proprjetà 
immobbli jew mobbli, kondizzjonijiet ta’ 
stabbiliment jew skemi ta’ awtorizzazzjoni 
jew rekwiziti ta’ ghoti ta’ licenzji, 
determinazzjoni tan-natura legali tad-
drittijiet li huma s-suggett tal-kuntratti 
koperti minn din id-Direttiva, sakemm dawn 
ir-regoli ma jirriżultawx anqas rigorużi 
minn dawk li joħorġu minn din id-Direttiva 



PE396.763v03-00 6/26 AD\706416MT.doc

MT

rigward protezzjoni tal-konsumatur, bla 
ħsara ghall-obbligi li jirriżultaw mit-
Trattat.

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda hu li jsaħħaħ wieħed miż-żewg għanijiet ta' din il-proposta għal 
direttiva, jiġifieri l-protezzjoni tal-konsumatur, billi jiġi stabbilit livell minimu ta' protezzjoni.

Emenda 4
Premessa 16 a (gdida)

16 a. Skond il-paragrafu 34 tal-Ftehima 
Interistituzzjonali dwar legiżlazzjoni aħjar1, 
l-Istati Membri huma mħeġġa jfasslu 
għalihom infushom u fl-interess tal-
Komunità, it-tabelli tagħhom li sa fejn ikun 
possibbli juru l-korrelazzjoni bejn din id-
Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni, u 
jagħmluhom pubbliċi.
_________
1 ĠU C 321, 31.12.2003, p.1.

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda hu li jkun hemm konformità mal-ftehima interistituzzjonali dwar 
leġiżlazzjoni aħjar (ĠU C 321, 31.12.2003, p.1)

Emenda 5
Artikolu 1(2), Parti Introduttorja

2. L-Istati Membri jistgħu jissoktaw 
japplikaw dispożizzjonijiet nazzjonali fil-
qasam li tressqu lejn xulxin minn din id-
Direttiva li huma aktar stretti biex jiżguraw 
livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur u li 
għandhom x’jaqsmu ma’ :

2. L-Istati Membri jistgħu jissoktaw 
japplikaw dispożizzjonijiet nazzjonali fil-
qasam li tressqu lejn xulxin minn din id-
Direttiva li huma aktar stretti biex jiżguraw 
livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur 
inklużi dawk li jirrigwardaw:

Ġustifikazzjoni

Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumatur, din l-emenda għandha l-iskop li 
tiggarantixxi li l-Istati Membri jkunu jistgħu ikomplu japplikaw dispożizzjonijiet nazzjonali 
aktar stretti, inklużi oqsma stipulati f'dan l-Artikolu, imma mhux neċessarjament dawk biss.
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Emenda 6
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (a)

a) Timeshare: “timeshare” ifisser kuntratt ta’ 
tul ta’ żmien ta’ aktar minn sena li bih il-
konsumatur jikseb bi ħlas għall-valur id-dritt 
li juża wieħed jew aktar akkomodazzjonijiet 
għal aktar minn perjodu wiehed ta’ 
okkupazzjoni;

a) Timeshare: “timeshare” ifisser kuntratt ta’ 
tul ta’ żmien ta’ aktar minn sena li bih il-
konsumatur jikseb bi ħlas għall-valur id-dritt 
li juża wieħed jew aktar akkomodazzjonijiet 
għal aktar minn perjodu wieħed ta’ 
okkupazzjoni. Dawn id-drittijiet għall-użu 
għandhom jinkludu, b'mod partikulari 
drittijiet kuntrattwali impliċiti rigward 
kards għal btajjel u klabbs, kards turistiċi u 
arrangament oħrajn simili;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika legali li tipprovdi definizzjoni aktar wiesgħa tal-kunċett ta' timeshare sabiex tevita li 
l-leġiżlazzjoni proposta ma tisfax skaduta fi żmien qasir. 

Emenda 7
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (ċ)

ċ) bejgħ mill-ġdid: “bejgħ mill-ġdid” ifisser 
kuntratt li bih negozjant bi ħlas għall-valur 
jgħin lill-konsumatur ibiegħ jew jixtri
timeshare jew prodott ta’ btala għal tul ta’ 
żmien;

ċ) bejgħ mill-ġdid: “bejgħ mill-ġdid” ifisser 
kuntratt li bih negozjant bi ħlas għall-valur 
jassisti lill-konsumatur fil-bejgħ jew ix-xiri 
ta' timeshare jew prodott ta’ btala għal tul ta’ 
żmien;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika legali: il-kelma "jassisti" tagħti definizzjoni aktar preċiza tas-servizz mogħti u tar-
relazzjoni bejn in-negozjant u l-konsumatur.

Emenda 8
Artikolu 2, Paragrafu 1, Punt (f a) (ġdid) f a):

(fa) "mezz li jservi fit-tuli” tfisser kull 
strument li jippermetti li konsumatur 
jaħżen informazzjoni indirizzata 
personalment lilu b'mod aċċessibbli għal 
referenza futura għal perjodu ta' żmien 
adegwat għall-iskopijiet ta' l-informazzjoni 
u li jippermetti r-riproduzzjoni mhux 
mibdula ta' l-informazzjoni maħżuna;
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Ġustifikazzjoni

Definizzjoni identika għal dik li hemm fl-Artikolu 2 punt  tad-Direttiva 2002/65/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Settembru 2002 li tirrigwarda l-
kummerċjalizzazjoni mill-bogħod ta' servizzi finanzjarji għall-konsumaturi u li timmodifika d-
Direttivi 90/619/KE tal-Kunsill, 97/7/KE u 98/27/KE li jipprevedu mezzi ta' informazzjoni 
aktar aġġornati.

Emenda 9
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (g)

g) "kuntratt anċillari" jfisser kuntratt li jaqa’ 
taħt kuntratt ieħor.

g) "kuntratt anċillari" jfisser kuntratt li 
għandu l-iskop li jikkumplimenta kuntratt 
ieħor.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika legali: il-kelma "jikkompleta" tiddefinixxi b'mod aktar preċiz ir-relazzjoni legali 
bejn il-partijiet kontrattanti għaliex "kuntratt anċillari" mhux bilfors ikun "subordinat" għal 
kuntratt prinċipali.

Emenda 10
Artikolu 3 (1)

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riklami kollha jindikaw il-possibbiltà li 
jinkiseb tagħrif bil-miktub imsemmi fil-
paragrafu 2 u minfejn dan jista’ jinkiseb.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riklami kollha jindikaw il-possibbiltà li 
jinkiseb tagħrif bil-miktub, jew fuq karta 
jew fuq kwalunkwe mezz ieħor li jservi fit-
tul, imsemmi fil-paragrafu 2 u minfejn dan 
jista’ jinkiseb.

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni identika għal dik li hemm fid-Direttiva 2002/65/KE, Artikolu 2, paragrafu 7) u 
fis-sentenza ta' l-introduzzjoni ta' l-Artikolu 2, paragrafu 1, inċiż f) a (ġdida) ta' din il-
proposta. 

Emenda 11
Artikolu 3(2), Introduzzjoni

2. In-neguzjant għandu jipprovdi 
informazzjoni bil-miktub lill-konsumatur li 
jkun talabha. Fejn ikun xieraq, minbarra 
deskrizzjoni generali tal-prodott, din l-

2. In-neguzjant għandu jipprovdi 
informazzjoni bil-miktub lill-konsumatur li 
jkun talabha li minbarra deskrizzjoni 
generali tal-prodott, din l-informazzjoni bil-
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informazzjoni bil-mibtub trid turi dettalji fil-
qosor talanqas rigward dawn l-elementi:

mibtub fuq karta jew fuq kull xorta oħra ta' 
medja li sservi trid turi dettalji fil-qosor 
talanqas rigward dawn l-elementi:

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda hu:

1) li jkun hemm definizzjoni identika għal dik li hemm fid-Direttiva 2002/65/KE, Artikolu 2 
punt f) (e):

2) li jiġgarantixxi lill-konsumaturi livell għoli ta' informazzjoni li twieġeb pożittivament għad-
diversi lmenti li ta' spiss isiru minnhom dwar l-insuffiċjenza ta' l-informazzjoni li tingħata, 
b'mod partikulari f'dik li hi kwalità u kwantità. 

Emenda 12
Artikolu 4 (1)

1. L-Istati Membri se jiżguraw li l-kuntratt 
hu bil-miktub u mfassal f’waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Komunità, kif magħżula mill-
konsumatur.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kuntratt hu bil-miktub, fuq karta jew fuq 
mezz ieħor li jservi fit-tul, u li jkun imfassal 
fil-lingwa jew lingwi  uffiċjali ta' l-Istat 
Membru fejn ikollu r-residenza il-
konsumatur jew li tiegħu ikun ċittadin. Din 
il-lingwa, jew dawn il-lingwi, iridu jkunu fi 
kwalunkwe każ, lingwa uffiċjali jew lingwi 
uffiċjali tal-Komunità, kif magħżula mill-
konsumatur. L-Istat Membru fejn għandu r-
residenza l-konsumatur jista' madankollu 
jeżiġi li t-tagħrif imsemmi fil-Paragrafu 2 
ikun, fi kwalunwke każ, imfassal talanqas 
bil-lingwa/lingwi tal-konsumatur li 
tkun/ikunu fost il-lingwi uffiċjali tal-
Komunità, u n-negozjant għandu jagħti lill-
konsumatur traduzzjoni uffiċjali 
rikonoxxuta ta' dan it-tagħrif bil-
lingwa/lingwi ta' l-Istat Membru fejn il-
proprejtà jew bini jinsab, u din/dawn iridu 
jkunu fost il-lingwi uffiċjali tal-Komunità. 

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda hu:

1) li jkun hemm konformità mad-definizzjoni identika li hemm fid-Direttiva 2002/65/KE, 
Artikolu 2 punt f), u
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2) b'konformità mal-pożizzjoni informali li attwalment isossni l-Kunsill f'dan il-qasam, li 
tiggarantixxi li l-iskema lingwistika użata toffri livell għoli ta' protezzjoni għall-konsumatur 
mingħajr madankollu ma timponi spejjeż eċċessivi għas-settur.

Emenda 13
Artikolu 4, paragrafu 2, subparagrafu 1 u 2

2. It-tagħrif miktub imsemmi fl-Artikolu 
3(2) se jifforma parti integrali mill-kuntratt u 
mhux se jinbidel sakemm il-partijiet jaqblu 
b’mod espliċitu mod ieħor jew il-bidliet 
jirriżultaw minn ċirkustanzi barra l-kontroll 
tan-negozjant. 

2. It-tagħrif miktub, fuq karti jew fuq xi 
mezz ieħor li jservi fit-tul, imsemmi fl-
Artikolu 3(2) ikun jifforma parti integrali 
mill-kuntratt u t-trażmissjoni tiegħu lill-
konsumatur għandu jsir b'mod xieraq, 
oġġettiv u ċar, bl-użu ta' tipi kbar biżżejjed 
biex jinqraw. Dan it-tagħrif bil-miktub ma 
jkunx jista' jinbidel sakemm il-bidliet ma 
jkunux minħabba ċirkostanzi imprevisti, 
mhux mistennija li n-negozjant ma jkunx 
jista' jikkontrollahom u li jirriżultaw f' 
konsegwenzi li n-negożjant ma setax jevita, 
ukoll jekk ikun ħa jew ħadet l-akbar 
attenzjoni sabiex jiġu evitati. 

Il-bidliet li jirrizultaw miċ-ċirkostanzi barra 
l-kontroll tan-negozjant se jiġu kkomunikati 
lill-konsumatur qabel ma jiġi konkluż il-
kuntratt.

Bidliet bħal dawn għandhom jiġu 
kkomunikati lill-konsumatur bil-miktub fuq 
karti jew fuq kwalunkwe mezz ieħor li 
jservi fit-tul qabel ma jiġi konkluż il-
kuntratt.

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda hu:

1) li jkun hemm segwitu għall emenda 7, u

2) li jiggarantixxi li l-partijiet ma jkollhomx dritt awtonomu għall-inkluzjoni ta' informazzjoni 
essenzjali. L-esperjenza turi li l-espressjoni "sakemm il-partijiet il-partijiet jaqblu b’mod 
espliċitu mod ieħor" tippermetti li ċerti negozjanti jipproponu unilateralment kuntratti li l-
istipulazzjonijiet tagħhom iwasslu biex il-konsumatur, bi ħsara għalih u mingħajr ma jkun jaf, 
jaċċetta nuqqas ta' aċċess għall-informazzjoni. 

Emenda 14
Artikolu 4, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Fi kwalunkwe kaz, il-konsumatur 
għandu jirċievi kopja tal-kuntratt fuq karta 
jew fuq xi mezz ieħor li jservi fit-tul. 
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Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda hu li tiggarantixxi lill-konsumatur l-aktar livell għoli ta' 
informazzjoni possibbli sabiex jiġi żgurat b'mod oġġettiv li jkun hemm livell għoli ta' 
protezzjoni, kif ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq stabbli u trasparenti.

Emenda 15
Artikolu 5 (1)

1. L-Istati Membri se jiżguraw li, wara li 
għamel kuntratt, il-konsumatur għandu d-
dritt li jirtira, mingħajr ma jagħti l-ebda 
raġuni, fi żmien 14-il ġurnata minn meta ż-
żewg partijiet iffirmaw il-kuntratt jew minn 
meta z-zewg partijiet iffirmaw kuntratt 
preliminari li jorbot. Jekk l-erbatax-il jum
ikun festa pubblika, il-perjodu għandu jiġi 
estiz għall-ewwel jum xogħol wara din id-
data,

1. L-Istati Membri se jizguraw li, wara li 
għamel kuntratt, il-konsumatur għandu d-
dritt li jirtira, mingħajr ma jagħti l-ebda 
raġuni, fi żmien 21-il ġurnata kontinwi
minn meta ż-żewġ partijiet iffirmaw il-
kuntratt finali. Jekk l-wiehed u għoxrin jum 
ikun festa pubblika, il-perjodu għandu jiġi 
estizż għall-ewwel jum xogħol ta' wara din 
id-data,

Ġustifikazzjoni

Il-bejgħ ta’ dan it-tip ta’ proprjetà spiss isir waqt żmien ta’ btala u għalhekk 14-il jum huwa 
żmien qasir wisq biex issir evalwazzjoni oġġettiva dwar jekk ix-xerrej hux serju jew le jekk 
jixtieqx jipproċedi bix-xiri.

Emenda 16
Artikolu 5 (2)

2. Jekk il-kuntratt ma jinkludix it-tagħrif 
kollu msemmi fil-punti (a) sa (p) ta’ l-
Anness I u l-punti (a) u (b) ta’ l-Anness II, 
iżda it-tagħrif hu pprovdut bil-miktub fi 
żmien tliet xhur wara l-iffirmar tal-kuntratt, 
il-perjodu ta’ rgigħ lura għandu jibda mill-
gurnata li l-konsumatur jirċievi dak it-
tagħrif.

2. Jekk il-kuntratt ma jinkludix it-tagħrif 
kollu msemmi fil-punti (a) sa (p) ta’ l-
Anness I u l-punti (a) u (b) ta’ l-Anness II, 
iżda t-tagħrif hu pprovdut bil-miktub, fuq 
karti jew fuq mezz ieħor li jservi fit-tul, fi 
żmien tliet xhur wara l-iffirmar tal-kuntratt, 
il-perjodu ta’ rgigħ lura għandu jibda mill-
gurnata li l-konsumatur jirċievi dak it-
tagħrif. Jekk ma tingħatax din l-
informazzjoni fiz-żmien imsemmi f'dan il-
paragrafu, il-kuntratt jiġi dikjarat null.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika sabiex isaħħah is-sikurezza legali tal-proposta.
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Emenda 17
Artikolu 5 (3)

3. Jekk it-tagħrif imsemmi fil-punti (a) sa 
(p) ta’ l-Anness I u l-punti (a) u (b) ta’ l-
Anness II ma ġiex ipprovdut bil-miktub fi 
żmien tliet xhur wara l-iffirmar tal-
kuntratt, id-dritt ta’ rgigħ lura jiskadi wara 
tliet xhur u erbatax-il gurnata mill-iffirmar 
tal-kuntratt.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-emenda 16 tipproponi li  jekk l-informazzjoni konċernata ma tingħatax fiż-żmien stipulat, il-
kuntratt jiġi dikjarat null. L-iffissar ta' perjodu għall-irgigħ lura jidher għalhekk li hu bla 
bażi.

Emenda 18
Artikolu 5 (5)

5. Meta l-konsumatur jeżerċita d-dritt ta’ 
rgigħ lura, hu mitlub iħallas lura biss dawk 
l-ispejjeż li, skond il-liġi nazzjonali, 
jiġġarrbu minħabba l-konklużjoni ta’ u 
rgigħ lura mill-kuntratt għal formalitajiet 
legali li għandhom isiru qabel id-data ta’ l-
għeluq imsemmija fil-paragrafu 1. Dawn l-
ispejjeż għandhom jissemmew b’mod 
espliċitu fil-kuntratt.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Id-dritt ta' rtirar minn kuntratt b’volontà  huwa dritt "ex tunc", jiġifieri li l-effetti tiegħu 
jinfluwenzaw id-data ta' l-iffirmar tal-kuntratt.  Dan ifisser li n-negozjant ma jkunx jista' 
jġiegħel lill-konsumatur iħallas spejjeż rigward kuntratt li ma jipproduċix effetti. L-
esperjenza turi li bosta drabi, u bi ksur tal-ligi, meta konsumatur jiġi biex jezerċita dan id-
dritt ħieles ta' rgigħ lura, isib ruhu ffaċċjat bi spejjeż amministrattivi li huwa ostakolu għall-
ezerċizzju ħieles ta' dan id-dritt. 

Emenda 19
Artikolu 5 (6)

6. Meta l-konsumatur jeżerċita d-dritt għall-
irtirar stipulat fil-paragrafu 3, hu mhux se 
jinħtieġ iħallas lura xejn.

6. Meta l-konsumatur jezerċita d-dritt għall-
irtirar, hu mhux se jinħtieġ iħallas lura xejn.
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika legali bħala segwitu ta' l-emenda 18.

Emenda 20
Artikolu 6 (1)

1. L-Istati Membri se jiżguraw li kwalunkwe 
ħlas bil-quddiem, dispożizzjoni ta’ garanziji, 
reżervazzjoni ta’ flus fuq karta ta’ kreditu, 
rikonoxximent espliċitu ta’ dejn jew 
kwalunkwe ħlas għall-valur ieħor lin-
negozjant jew lill-kwalunkwe parti terza 
mill-konsumatur qabel l-aħħar tal-perjodu, 
fejn jista’ jeżerċita d-dritt ta’ rgigħ lura 
skond l-Artikolu 5(1) sa 5(3) hu pprojbit.

1. L-Istati Membri se jiżguraw li kwalunkwe 
ħlas bil-quddiem, dispożizzjoni ta’ garanziji, 
reżervazzjoni f'kontijiet bankarji jew fuq il-
karti tal-kreditu jew debitu, rikonoxximent 
espliċitu ta’ dejn jew kwalunkwe ħlas għall-
valur ieħor lin-negozjant jew lill-kwalunkwe 
parti terza mill-konsumatur qabel l-ahhar tal-
perjodu, fejn jista’ jeżerċita d-dritt ta’ rgigħ 
lura skond l-Artikolu 5(1) sa 5(3) hu 
pprojbit.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu koperti metodi differenti ta’ garanziji ta’ depożitu/pagament.

Emenda 21
Artikolu 6 (2)

2. Kwalunkwe ħlas, għoti ta’ garanziji, 
reżervazzjoni ta’ flus fuq il-karti tal-kreditu, 
rikonoxximent tad-dejn espliċitu tad-dejn 
jew kwalunkwe ħlas għall-valur ieħor lin-
negozjant jew lill-kwalunkwe parti terza 
mill-konsumatur għall-bejgħ mill-ġdid qabel 
ma seħħ il-bejgħ proprju jew il-kuntratt ta’ 
bejgħ mill-ġdid intemm, hu pprojbit.

2. Kwalunkwe ħlas, għoti ta’ garanziji, 
reżervazzjoni ta’ flus f'kontijiet bankarji 
jew fuq il-karti tal-kreditu jew debitu, 
rikonoxximent tad-dejn espliċitu tad-dejn 
jew kwalunkwe ħlas għall-valur ieħor lin-
negozjant jew lill-kwalunkwe parti terza 
mill-konsumatur għall-bejgħ mill-ġdid qabel 
ma sehh il-bejgħ proprju jew il-kuntratt ta’ 
bejgħ mill-ġdid intemm, hu pprojbit.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu koperti metodi differenti ta’ garanziji ta’ depożitu/pagament.

Emenda 22
Artikolu 7 (1)

1. L-Istati Membri se jiżguraw li, jekk il-
konsumatur jeżerċita d-dritt tiegħu ta’ rġigħ 
lura mill-kuntratt għat-timeshare jew prodott 

1. L-Istati Membri se jiżguraw li, jekk il-
konsumatur jeżerċita d-dritt tiegħu ta’ rġigħ 
lura mill-kuntratt għat-timeshare jew prodott 
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ta’ btala fuq tul ta’ żmien, kwalunkwe 
kuntratt anċillari, kif ukoll skambju, 
jintemmu awtomatikament, mingħajr l-ebda 
piena.

ta’ btala fuq tul ta’ żmien, kwalunkwe 
kuntratt anċillari, kif ukoll skambju, 
jintemmu awtomatikament, mingħajr ebda 
spejjeż għall-konsumatur.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika legali u lingwistika

Emenda 23
Artikolu 7 (2)

2. Jekk il-prezz hu kopert bis-sħiħ jew 
parzjalment minn kreditu mogħti lill-
konsumatur min-negozjant, jew minn parti 
terza fuq il-bazi ta’ ftehim bejn il-parti terza 
u n-negozjant, il-ftehim ta’ kreditu se 
jintemm, mingħajr piena, jekk il-
konsumatur jeżerċita d-dritt tiegħu ta’ rġigħ 
lura mill-kuntratt ewlieni, kif stipulat fl-
Artikolu 5.

2.Jekk il-prezz hu kopert bis-sħiħ jew 
parzjalment minn kreditu mogħti lill-
konsumatur min-negozjant jew minn parti 
terza fuq il-baż ta’ ftehim bejn il-parti terza 
u n-negozjant, il-ftehim ta’ kreditu jintemm 
mingħajr spejjeż għall-konsumatur jekk il-
konsumatur jeżerċita d-dritt tiegħu ta’ rġigħ 
lura mill-kuntratt ewlieni.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika legali u lingwistika

Emenda 24
Artikolu 9, paragrafu 2, punt (a)

a) il-korpi pubbliċi jew ir-rapprezentanti 
tagħhom;

a) l-awtoritajiet jew il-korpi pubbliċi jew ir-
rappreżentanti tagħhom;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika sabiex twessa' t-tip ta' organizzazzjonijiet għal min hi mmirata. 

Emenda 25
Artikolu 10, paragrafu 2a (ġdid)

2a .L-Istati Membri għadhom jiżguraw li l-
konsumaturi u n-negozjanti jkunu jistgħu 
ikollhom informazzjoni sħiħa u jkollhom 
aċċess għall-mekkanizmi legali previsti 
mir-Regolament (KE)Nru 44/2001 tal-
Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2001 dwar 
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kompetenza legali, l-għarfien u t-twettiq 
tad-deċizjonijiet f'materji ċivili u 
kummerċjali1 f'dak li jirrigwarda soluzzjoni 
ta' tilwim barra l-qorti u azzjonijiet legali 
ta' natura ġuridika u amministrattiva.
________
(1) ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1. Ir-Regolament emendat 
l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 (GU 
L 363 ta’ l-20.12.2006, p. 1)

Ġustifikazzjoni

Dwar dak li għandu x'jaqsam ma' organizzazzjonijiet pubbliċi, huwa essenzjalment kompitu 
ta' l-Istati Membri li jieħdu ħsieb li l-konsumaturi u n-negozjanti jkollhom informazzjoni 
sħiħa u aċċess għall-mekkanizmi legali previsti mir-Regolament (KE)Nru 44/2001 tal-Kunsill 
tat-22 ta' Diċembru 2001 dwar kompetenza legali, l-għarfien u t-twettiq tad-deċizjonijiet 
f'materji ċivili u kummerċjali hekk li l-konsumatur ikun garantit livell għoli ta' protezzjoni. kif 
ukoll kundizzjonijiet stabbli u trasparenti tas-suq.

Emenda 26
Anness I, punt (c)

ċ) Meta l-kuntratt jikkonċerna proprjetà 
immobbli speċifika, deskrizzjoni bir-reqqa 
ta’ dik il-proprjetà u fejn tinsab; meta l-
kuntratt jikkonċerna għadd ta’ proprjetajiet 
(kumplessi multipli), deskrizzjoni addattata 
tal-proprjetajiet u fejn jinsabu; meta l-
kuntratt jikkonċerna akkomodazzjoni għajr 
proprjetà immobbli, deskrizzjoni xierqa ta’ l-
akkomodazzjoni u l-faċilitajiet;

(c) Meta l-kuntratt jikkonċerna proprjetà 
immobbli speċifika, deskrizzjoni bir-reqqa 
ta’ dik il-proprjetà, inkluż il-grad ta' 
rfinatura, arredament u aċċessorji fissi, u 
fejn tinsab meta l-kuntratt jikkonċerna għadd 
ta’ proprjetajiet (kumplessi multipli), 
deskrizzjoni addattata tal-proprjetajiet u fejn 
jinsabu; meta l-kuntratt jikkonċerna 
akkomodazzjoni għajr proprjetà immobbli, 
deskrizzjoni xierqa ta’ l-akkomodazzjoni u l-
faċilitajiet;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuh, kompetittiv u trasparenti.

Emenda 27
L-Anness I, il-punt (c a) (ġdid)

(ca) meta kuntratt jagħti dritt għall-
okkupazzjoni ta' proprjetà waħda fost 
għadd ta' proprjetajiet fi grupp ta' 
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proprjetajiet, informazzjoni dwar 
restrizzjonijiet għall-okkupazzjoni ta' dik il-
proprjetà, jew, meta jkun hemm applikata 
sistema ta' punti, informazzjoni dwar il-
ħtieġa li jinkisbu aktar punti sabiex wieħed 
jikkwalifika għall-okkupazzjoni tal-
proprjetà konċernata;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuh, kompetittiv u trasparenti.

Emenda 28
L-Anness I, il-punt (ċ b) (ġdid)

(cb) l-informazzjoni mogħtija min-
negozjant trid tinkludi dettalji dwar 
kwalunkwe restrizzjonijiet fuq l-użu tal-
propjetà, restrizzjonijiet għall-ippjanar 
flimkien mad-dettalji kollha ta’ kunsensi 
għal  permessi ta’ ppjanar jew ta' bini, jew 
permessi li jirrigwardaw il-proprjetà.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-propjetà li qed tinbiegħ kienet inbniet legalment.

Emenda 29
Anness I, punt (f)

f) kif gew irrangati l-manutenzjoni u t-
tiswijiet lill-akkomodazzjoni u l-
amministrazzjoni u t-tmexxija tagħha, kif 
ukoll jekk u kif il-konsumaturi jistgħu 
jinfluwenzaw u jieħdu sehem fid-
deċizjonijiet rigward dawn il-kwistjonijiet;

f) kif isiru l-arranġamenti għall-
manutenzjoni u t-tiswijiet ta' l-
akkomodazzjoni u għall-amministrazzjoni u 
t-tmexxija tagħha, inkluża kjarifika dwar ir-
responsabiltajiet tal-partijiet involuti, kif 
ukoll jekk u kif il-konsumaturi jistgħu 
jinfluwenzaw u jieħdu sehem fid-
deċizjonijiet rigward dawn il-kwistjonijiet;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuh, kompetittiv u trasparenti.
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Emenda 30
Anness I, punt (g)

g) deskrizzjoni bir-reqqa ta’ kif se jiġu 
allokati l-ispejjeż kollha lill-konsumaturi u 
kif u meta jistgħu jiżdiedu tali spejjeż; fejn 
relevanti, tagħrif dwar jekk hemm spejjeż, 
ipoteki, impedimenti jew rabtiet oħra 
reġistrati kontra d-dritt għall-
akkomodazzjoni.

g) deskrizzjoni bir-reqqa ta’ kif se jiġu 
allokati l-ispejjeż kollha lill-konsumaturi u 
kif u meta jistgħu jiżdiedu tali spejjeż; fejn 
relevanti, tagħrif dwar jekk hemmx spejjeż, 
ipoteki, impedimenti jew rabtiet oħra 
reġistrati kontra d-dritt għall-
akkomodazzjoni u drittijiet oħra li 
jirriżultaw mill-kuntratt,

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuh, kompetittiv u trasparenti.

Emenda 31
Anness I, punt (h)

h) il-perjodu eżatt illi fih jista’ jiġi eżerċitat 
id-dritt li huwa s-suġġett tal-kuntratt u, fejn 
xieraq, kemm huwa twil; id-data li fiha l-
konsumatur jista’ jibda jeżerċita d-dritt 
kuntrattwali tiegħu;

h) il-perjodu eżatt illi fih jista’ jiġi eżerċitat 
id-dritt li huwa s-suġġett tal-kuntratt u, fejn 
xieraq, kemm huwa twil; id-data li fiha l-
konsumatur jista’ jibda jeżerċita d-dritt 
kuntrattwali tiegħu u d-dritt ta' rġigħ lura;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuh, kompetittiv u trasparenti.

Emenda 32
Anness I, punt (i)

i) il-prezz li għandu jitħallas mill-
konsumatur, stima ta’ l-ammont li għandu 
jitħallas mill-konsumatur għall-uzu tal-
faċilitajiet komuni u s-servizzi; il-bażi għall-
kalkolu ta’ l-ammont ta’ l-ispejjeż li 
għandhom x’jaqsmu ma’ l-okkupazzjoni tal-
proprjetà, il-kontijiet statutarji mandatorji 
(perezempju, it-taxxi u d-drittijiet) u l-
ispejjeż amministrattivi (perezempju, it-
tmexxija, il-manutenzjoni u t-tiswijiet).

i) il-prezz li għandu jitħallas mill-
konsumatur, stima ta’ l-ammont li għandu 
jitħallas mill-konsumatur għall-uzu tal-
faċilitajiet komuni u s-servizzi; il-metodu
għall-kalkolu ta’ l-ammont ta’ l-ispejjeż li 
għandhom x’jaqsmu ma’ l-okkupazzjoni tal-
proprjetà, il-kontijiet statutarji mandatorji 
(pereżempju, it-taxxi u d-drittijiet) u l-
ispejjeż amministrattivi (pereżempju, it-
tmexxija, il-manutenzjoni u t-tiswijiet).
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Ġustifikazzjoni
Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuh, kompetittiv u trasparenti.

Emenda 33
L-Anness I, il-punt (j)

(Ma tikkonċernax il-verżjoni EN).

Emenda 34
Anness I, punt (k)

k) jekk hix possibbli jew le s-sħubija fi 
skema ta’ skambju jew bejgħ mill-ġdid tad-
drittijiet kuntrattwali, tagħrif dwar l-iskemi 
relevanti u indikazzjoni ta’ l-ispejjeż relatati 
mal-bejgħ mill-ġdid u l-iskambju bl-użu ta’ 
dawn l-iskemi;

k) jekk hix possibbli jew le s-sħubija fi 
skema ta’ skambju jew bejgħ mill-ġdid tad-
drittijiet kuntrattwali, tagħrif dwar l-iskemi 
relevanti u indikazzjoni ta’ l-ispejjeż relatati 
mal-bejgħ mill-ġdid u l-iskambju bl-użu ta’ 
dawn l-iskemi. L-obbligu li tingħata l-
informazzjoni kif mitluba minn dan l-
anness  japplika, bl-adattamenti li jkunu 
meħtieġa, għad-drittijiet ta' skambju jew 
bejgħ mill-ġdid;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuh, kompetittiv u trasparenti.

Emenda 35
Anness I, punt (m)

m) tagħrif fuq id-dritt ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt u l-kunsegwenzi ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt, kif ukoll indikazzjoni preċiza tan-
natura u l-ammont ta’ l-ispejjeż li l-
konsumatur ikollu jħallas lura skond l-
Artikolu 5(5) jekk jeżerċita d-dritt tiegħu li 
jerga’ lura; fejn xieraq, tagħrif dwar l-
arranġamenti għat-twaqqif tal-ftehim ta’ 
kreditu u l-kuntratt anċillari marbut mal-
kuntratt fil-każ ta’ rġigħ lura mill-kuntratt; 
tagħrif dwar il-konsegwenzi ta’ tali rġigħ 
lura; 

(m) tagħrif fuq id-dritt ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt u l-kunsegwenzi ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt, fil-każ li l-konsumatur jeżerita dan 
id-dritt; fejn xieraq, tagħrif dwar l-
arranġamenti għat-twaqqif tal-ftehim ta’ 
kreditu u l-kuntratt anċillari marbut mal-
kuntratt fil-każ ta’ rġigħ lura mill-kuntratt 
skond l-Artikolu 5; tagħrif dwar il-
konsegwenzi ta’ tali rġigħ lura; 
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika legali bħala segwitu ta' l-emenda 17.

Emenda 36
Anness I, punt (p)

p) l-eżistenza, il-kontenut, il-kontroll u l-
infurzar ta’ kodiċijiet tal-kondotta;

p) informazzjoni dwar l-applikazzjoni 
eventwali ta' kodiċijiet ta' kondotta għan-
negozjanti u dwar il-mezzi ta' aċċess għall-
kontenut tagħhom,

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuħ, kompetittiv u trasparenti. L-iskop huwa wkoll sabiex 
ikun magħruf jekk in-negozjant ikunx firmatarju ta' kodiċi ta' kondotta u tingħata 
informazzjoni dwar aċċess għall-kontenut tagħhom.

Emenda 37
Anness I, punt (q)

q) il-possibbiltà għal soluzzjoni għat-tilwim 
barra l-qorti

q) informazzjoni dwar il-ligi applikabbli 
għall-kuntratt u, fejn ikun relevanti, dwar
il-possibbiltà għal soluzzjoni għat-tilwim 
barra l-qorti.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuh, kompetittiv u trasparenti u sabiex tiċċara l-ligi 
applikabbli għall-kuntratt.

Emenda 38
Anness II, punt (b)

b) stima raġjonevoli għad-data ta’ l-għeluq 
għat-tlestija ta’ l-akkomodazzjoni u s-
servizzi li jagħmluha operattiva bis-sħiħ 
(gass, dawl, ilma u linji tat-telefown);

b) stima raġjonevoli għad-data ta’ l-għeluq 
għat-tlestija ta’ l-akkomodazzjoni u s-
servizzi li jagħmluha operattiva bis-sħiħ 
(gass, dawl, ilma u linji tat-telefown) u 
dettalji dwar sanzjonijiet applikabbli fil-każ 
li ma tiġix rispettata l-istima raġonevoli taz-
żmien biex titlesta.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuh, kompetittiv u trasparenti.

Emenda 39
L-Anness II, il-punt (b a) (ġdid)

b)a)  klawżola li tispeċifika li l-konsumatur 
mhux se jġarrab spejjeż jew obbligi oħra 
barra dawk speċifikati fil-kuntratt u mhux 
se jkun suġġett għal obbligi oħrajn 
minbarra dawk speċifikati fil-kuntratt;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuħ, kompetittiv u trasparenti. Hija għandha wkoll l-iskop li 
tiggarantixxi li l-konsumatur mhux se jġarrab spejjeż jew obbligi oħra barra dawk speċifikati 
fil-kuntratt.

Emenda 40
Anness II, punt (d)

d) garanzija rigward it-tlestija ta’ l-
akkomodazzjoni jew garanzija rigward il-
ħlas lura ta’ kwalunkwe ħlas magħmul jekk 
l-akkomodazzjoni mhix lesta u, fejn 
meħtieġ, il-kondizzjonijiet li jiggvernaw l-
operat ta’ tali garanziji.

d) garanzija rigward it-tlestija u l-livell ta' 
kwalità tat-tlestija ta’ l-akkomodazzjoni u l-
istandard ta' din it-tlestija, jew garanzija 
rigward il-ħlas lura ta’ kwalunkwe ħlas 
magħmul jekk l-akkomodazzjoni ma 
titlestiex u, fejn meħtieġ, il-kondizzjonijiet li 
jirregolaw dawn il-garanziji.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuħ, kompetittiv u trasparenti u sabiex tiggarantixxi li l-livell 
ta' tlestija miftiehem ikun rispettat kompletament.

Emenda 41
Anness III, punt (b)

b) In-natura eżatta tad-dritt li hu s-suġġett 
tal-kuntratt;

b) In-natura eżatta u l-kontenut tad-dritt li hu 
s-suġġett tal-kuntratt, inkluża deskrizzjoni 
preċiza tad-drittijiet miksuba mill-
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konsumatur permezz tal-kuntratt u tar-
restrizzjonijiet eventwali applikabbli, jew ta' 
offerti limitati jew limitazzjonijiet marbutin 
biz-żmien f'każ ta' xi roħs speċifiku;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuħ, kompetittiv u trasparenti u sabiex tiddeskrivi b'mod ċar 
u preċiż id-dritt jew drittijiet li jinsabu fil-kuntratt.

Emenda 42
Anness III, punt (d)

d) il-prezz li għandu jitħallas mill-
konsumatur;

d) il-prezz totali li għandu jitħallas mill-
konsumatur;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuħ, kompetittiv u trasparenti u sabiex tiddeskrivi b'mod ċar 
u preċiż id-dritt jew drittijiet li jinsabu fil-kuntratt..

Emenda 43
Anness III, punt (i a) (ġdid)

i) a)  kundizzjonijiet u effetti tal-
kanċellazzjoni tal-kuntratt u informazzjoni 
dwar ir-responsabbiltà tal-konsumatur 
rigward spejjeż li jirrizultaw mill-
kanċellazzjoni tal-kuntratt;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuħ, kompetittiv u trasparenti u sabiex tintroduċi l-obbligu 
ta' tagħtif dwar il-possibiltajiet, il-kundizzjonijiet u l-konsegwenzi ta' kanċellazzjoni ta' 
kuntratt, kif ukoll dwar ir-responsabbiltà tal-konsumatur dwar spejjeż li jirrizultaw minn din 
il-kanċellazzjoni. 

Emenda 44
Anness IV, punt (e)

e) tagħrif fuq id-dritt ta’ rġigħ lura mill- e) tagħrif fuq id-dritt ta’ rġigħ lura mill-
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kuntratt u l-konsegwenzi ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt, kif ukoll indikazzjoni preċiża tan-
natura u l-ammont ta’ l-ispejjeż li l-
konsumatur ikollu jħallas lura skond l-
Artikolu 5(5) jekk jeżerċita d-dritt tiegħu li 
jerga’ lura;

kuntratt skond l-Artikolu 5.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuħ, kompetittiv u trasparenti u sabiex tintroduċi l-obbligu li 
jingħata tagħrif dwar id-dritt li jerġa' lura kif jistipula l-Artikolu 5.

Emenda 45
Anness IV, punt (e a) (ġdid)

(ea)  il-kundizzjonijiet u l-effetti tal-
kanċellazzjoni tal-kuntratt u informazzjoni 
dwar ir-responsabilità tal-konsumatur 
rigward spejjeż li jirrizultaw mill-
kanċellazzjoni tal-kuntratt;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuħ, kompetittiv u trasparenti u sabiex tintroduċi l-obbligu 
ta' tagħtif dwar il-possibiltajiet, il-kundizzjonijiet u l-konsegwenzi ta' kanċellazzjoni ta' 
kuntratt, kif ukoll dwar ir-responsabbiltà tal-konsumatur dwar spejjeż li jirrizultaw minn din 
il-kanċellazzjoni. 

Emenda 46
Anness IV, punt (h)

h) l-eżistenza, il-kontenut, il-kontroll u l-
infurzar ta’ kodiċijiet tal-kondotta;

h) informazzjoni dwar l-applikazzjoni 
eventwali ta' kodiċijiet ta' kondotta għan-
negozjanti u dwar il-mezzi ta' aċċess 
għalihom;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuħ, kompetittiv u trasparenti. L-iskop huwa wkoll sabiex 
ikun magħruf jekk in-negozjant ikunx firmatarju ta' kodiċi ta' kondotta u sabiex tingħata 
informazzjoni dwar aċċess għalihom. 
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Emenda 47
Anness IV, punt (i)

i) il-possibbiltà għal soluzzjoni għat-tilwim 
barra l-qorti

i) informazzjoni dwar il-liġi applikabbli 
għall-kuntratt u, jekk meħtieġ, dwar il-
possibbiltà għal soluzzjoni ta' tilwim barra l-
qorti.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuh, kompetittiv u trasparenti u sabiex tiċċara l-ligi 
applikabbli għall-kuntratt.

Emenda 48
Anness IV, punt (i a) (ġdid)

i) a)  klawżola li tindika li t-trasferiment 
ikun sar b'mod ħieles u bla riservi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuħ, kompetittiv u trasparenti u sabiex tiggarantixxi li t-
trasferment isir b'mod hieles u bla riservi sabiex il-konsumatur ma jsibx ruħu miċhud, jekk 
ikun hemm bżonn, mid-dritt li jikseb ipoteka. 

Emenda 49
Anness V, punt (b)

b) in-natura eżatta tad-dritt li hu s-suġġett 
tal-kuntratt;

b) In-natura eżatta u l-kontenut tad-dritt li 
hu s-suġġett tal-kuntratt;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuħ, kompetittiv u trasparenti u sabiex tiggarantixxi li t-
trasferment isir b'mod ħieles u bla riservi sabiex il-konsumatur ma jsibx ruħu miċhud, jekk 
ikun hemm bżonn, mid-dritt li jikseb ipoteka.

Emenda 50
Anness V, punt (e)

e) il-prezz li għandu jitħallas mill-
konsumatur, stima ta’ l-ammont li għandu 

e) il-prezz li għandu jitħallas mill-
konsumatur, stima ta’ l-ammont li għandu 
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jitħallas mill-konsumatur għall-użu tal-
faċilitajiet komuni u s-servizzi; il-bażi għall-
kalkolu ta’ l-ammont ta’ l-ispejjeż li 
għandhom x’jaqsmu ma’ l-okkupazzjoni tal-
proprjetà, il-kontijiet statutarji mandatorji 
(perezempju, it-taxxi u d-drittijiet) u l-
ispejjeż amministrattivi (perezempju, it-
tmexxija, il-manutenzjoni u t-tiswijiet). 

jitħallas mill-konsumatur għall-użu tal-
faċilitajiet komuni u s-servizzi; il-metodu
għall-kalkolu ta’ l-ammont ta’ l-ispejjeż li 
għandhom x’jaqsmu ma’ l-okkupazzjoni tal-
proprjetà, il-kontijiet statutarji mandatorji 
(pereżempju, it-taxxi u d-drittijiet) u l-
ispejjeż amministrattivi (pereżempju, it-
tmexxija, il-manutenzjoni u t-tiswijiet); 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuħ, kompetittiv u trasparenti. 

Emenda 51
Anness V, punt (i)

i) tagħrif fuq id-dritt ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt u l-kunsegwenzi ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt, kif ukoll indikazzjoni preċiża tan-
natura u l-ammont ta’ l-ispejjeż li l-
konsumatur ikollu jħallas lura skond l-
Artikolu 5(5) jekk jeżerċita d-dritt tiegħu li 
jerġa’ lura; fejn xieraq, tagħrif dwar l-
arranġamenti għat-twaqqif tal-ftehim ta’ 
kreditu u l-kuntratt anċillari marbut mal-
kuntratt fil-każ ta’ rġigħ lura mill-kuntratt; 
tagħrif dwar il-konsegwenzi ta’ tali rġigħ 
lura;

(i) tagħrif dwar id-dritt ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt u l-kunsegwenzi ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt, fil-każ li l-konsumatur jeżerċita d-
dritt tiegħu li jerġa’ lura; fejn xieraq, tagħrif 
dwar l-arranġamenti għat-twaqqif tal-ftehim 
ta’ kreditu u l-kuntratt anċillari marbut mal-
kuntratt fil-każ ta’ rġigħ lura mill-kuntratt 
skond l-Artikolu 5; tagħrif dwar il-
konsegwenzi ta’ tali rġigħ lura; 

Ġustifikazzjoni

Kjarifika legali bħala segwitu ta' l-emenda 17.

Emenda 52
L-Anness V, il-punt (i a) (ġdid)

i) a) klawżola li tindika li t-trasferiment 
ikun sar b'mod ħieles u bla riservi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuħ, kompetittiv u trasparenti u sabiex tiggarantixxi li t-
trasferment isir b'mod ħieles u bla riservi sabiex il-konsumatur ma jsibx ruħu miċhud, jekk 
ikun hemm bżonn, mid-dritt li jikseb ipoteka.
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Emenda 53
Anness V, punt (l)

l) l-eżistenza, il-kontenut, il-kontroll u l-
infurzar ta’ kodiċijiet tal-kondotta;

l) informazzjoni dwar l-applikazzjoni 
eventwali ta' kodiċijiet ta' kondotta għan-
negozjanti u dwar il-mezzi ta' aċċess għall-
kontenut rispettiv tagħhom,

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuħ, kompetittiv u trasparenti. L-iskop huwa wkoll sabiex 
ikun magħruf jekk in-neguzjant ikunx firmatarju ta' kodiċi ta' kondotta u tingħata 
informazzjoni dwar aċċess għall-kontenut tagħhom.

Emenda 54
Anness V, punt (m)

m) il-possibbiltà għal soluzzjoni għat-tilwim 
barra l-qorti

m) informazzjoni dwar il-liġi applikabbli 
għall-kuntratt u, jekk meħtieġ, dwar il-
possibbiltà għal soluzzjoni ta' tilwim barra l-
qorti.

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda għandha l-iskop li tiggarantixxi lill-konsumatur livell għoli ta' protezzjoni, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet ta' suq miftuh, kompetittiv u trasparenti u sabiex tiċċara l-ligi 
applikabbli għall-kuntratt.
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