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Daħla

L-adozzjoni tad-Direttiva 94/47/KE u l-iżvilupp ta’ awtoregolazzjoni mill-industrija rriżultaw 
fi tnaqqis b’mod sinifikanti fl-għadd ta’ lmenti relatati ma’ timeshare tradizzjonali.

Madankollu, minn mindu ġiet adottata d-Direttiva 94/47/KE, malajr ġew żviluppati prodotti 
ġodda ta’ btajjel għall-futur imbiegħed, b’mod parzjali għall-finijiet ta’ evażjoni tal-
leġiżlazzjoni.  Dan wassal għal bosta lmenti mill-konsumaturi minħabba li l-livell għoli ta’ 
ħarsien tal-konsumatur mogħti mid-Direttiva dwar it-timeshare ma japplikax għal dawn il-
prodotti ġodda u minħabba li qiegħda tingħata reputazzjoni ħażina lill-industrija tradizzjonali 
tat-timeshare. 

Fl-2002, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li fiha jitlob lill-Kummissjoni sabiex 
tressaq proposta biex issolvi l-problemi relatati ma’ prodotti ġodda bħal dawn. Wara proċess 
ta’ konsultazzjoni u studju dwar l-impatt, f’Ġunju 2007 l-Kummissjoni ħarġet proposta għar-
reviżjoni tad-Direttiva 94/47/KE. Din il-proposta tinkludi wkoll prodotti ta’ btajjel għall-futur 
imbiegħed, u għaldaqstant tiggarantixxi livell għoli ta’ ħarsien għall-konsumaturi.

Xi problemi li bħalissa qegħdin jaffrontaw il-konsumaturi se jiġu ttrattati wkoll b’mod 
parzjali minn leġiżlazzjoni eżistenti u ġdida ta’ l-UE, b’mod partikolari mid-Direttiva dwar 
Prattiċi Kummerċjali Żleali (2005/29/KE). Madankollu, din id-Direttiva ma saritx it-
traspożizzjoni tagħha jew ma ġietx implimentata b’mod korrett minn xi Stati Membri. Barra 
minn hekk, l-analiżi kurrenti mill-ġdid ta’ l-Acquis dwar il-Konsumatur tipprevedi l-ħolqien 
ta’ strument orizzontali li għandu jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali fir-rigward tal-ħarsien 
tal-konsumatur. Idealment, ir-reviżjoni tad-Direttiva 94/47/KE għandha sseħħ wara l-
adozzjoni ta’ strument orizzontali. Madankollu, il-Kummissjoni ddeċidiet li n-natura urġenti 
tal-problemi li qegħdin jaffrontaw il-konsumaturi għamlitha impossibbli sabiex ikun hemm 
perjodu ta’ stennija sa ma jitqiegħed fis-seħħ strument orizzontali. Minkejja l-analiżi mill-
ġdid ta’ l-Acquis dwar il-Konsumatur, wieħed għandu jimmira lejn armonizzazzjoni sħiħa fir-
reviżjoni tad-Direttiva 94/47/KE.

Timeshare

L-industrija tat-timeshare bbenefikat bil-kbir mid-Direttiva 94/47/KE u mill-
awtoregolazzjoni; il-biċċa l-kbira tan-negozjanti diżonesti m’għadhiex attiva fis-settur. 
Għaldaqstant, huwa essenzjali li ssir distinzjoni ċara bejn l-industrija tradizzjonali tat-
timeshare fuq naħa waħda u l-industrija ta’ prodotti ġodda ta’ btajjel għall-futur imbiegħed 
fuq in-naħa l-oħra.

Prodotti ta’ btajjel għall-futur imbiegħed

Il-biċċa l-kbira ta’ l-ilmenti tal-konsumaturi hija relatata ma’ dawn il-prodotti ġodda ta’ 
btajjel, bħal klabbijiet ta’ btajjel li joffru skontijiet. Għaldaqstant, hemm ħtieġa qawwija li jiġi 
regolat dan is-settur, kemm sabiex il-konsumaturi jingħataw livell għoli ta’ ħarsien kif ukoll 
sabiex titwaqqaf ir-reputazzjoni li saritilha ħsara ta’ negozji leġittimi.
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Kwistjonijiet li għandhom jiġu diskussi

Kummenti ġenerali

Il-prijorità ewlenija tar-Rapporteur hi li jinstab bilanċ bejn livell għoli ta’ ħarsien tal-
konsumatur u l-possibiltà għall-industrija li tiżviluppa fl-Ewropa.  Minħabba l-karatteristiċi 
essenzjali tagħha, l-industrija tat-timeshare jkollha x’taqsam l-iktar ma’ każijiet 
transkonfinali. Għaldaqstant, hija essenzjali armonizzazzjoni sħiħa.

Wieħed għandu jżomm f’moħħu li mhux se jkun possibbli li l-prodotti ġodda kollha 
jingħataw definizzjoni ċara mingħajr ma jiġu regolati b’mod mhux intenzjonat negozji oħrajn. 
Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jagħmlu t-traspożizzjoni u li jinfurzaw 
b’mod aħjar il-leġiżlazzjoni ta’ l-UE. 

Għall-benefiċċju li jsiru iktar diskussjonijiet fil-Kumitat, ir-Rapporteur jixtieq iqajjem il-
kwistjonijiet li jesiġu li jitqiesu mill-qrib. Dawn il-kwistjonijiet jew kull kwistjoni oħra li 
tinħoloq mid-deliberazzjonijiet tal-Kumitat, jistgħu jkunu s-suġġett ta’ emendi mir-
Rapporteur, jiddependi fuq kif jevolvi d-dibattitu fil-Kumitat u x-xogħol tekniku li jitwettaq 
fil-Kunsill.

Qasam ta’ applikazzjoni (Artikolu 1)

L-Artikolu 95 huwa l-bażi ġuridika ta’ din il-proposta, li jiżgura li l-konsumaturi kollha ta’ l-
UE jingħataw ħarsien indaqs, ngħidu aħna fir-rigward tad-dritt ta’ l-irtirar. Madankollu, fl-
Artikolu 1.2 l-Istati Membri jingħataw il-possibiltà li japplikaw dispożizzjonijiet nazzjonali 
relatati ma’ l-irtirar. Dawn l-eżenzjonijiet mill-prinċipju ta’ armonizzazzjoni sħiħa joħolqu 
inċertezza kemm għall-konsumaturi kif ukoll għall-industrija. Għaldaqstant, għandu jitħassar 
l-Artikolu 1.2. Dan l-approċċ huwa appoġġjat ukoll mill-Parlament Ewropew fir-rapport 
tiegħu fuq inizjattiva proprja fir-rigward ta’ l-Acquis dwar il-Konsumatur (Ir-Rapport ta’ 
Patrie). 

Definizzjonijiet (Artikolu 2)

Id-definizzjonijiet użati f’din id-Direttiva għandhom ikunu wesgħin kemm jista’ jkun 
possibbli sabiex ikun evitat il-ħolqien ta’ prodotti ġodda disinjati għall-finijiet ta’ evażjoni 
tad-Direttiva u m’għandhomx ikopru prodotti b’mod mhux intenzjonat.  

2.1 (a) Timeshare

It-tnaqqis tal-perjodu għal sena jista’ jinkludi tranżazzjonijiet li m’humiex intenzjonati li jiġu 
koperti, bħal ngħidu aħna bbukkjar bil-quddiem ta’ lukandi li jesiġi ħlas minn qabel. Xi 
lukandi joffru sistemi ta’ kupuni b’perjodu ta’ validità ta’ iktar minn sena. M’huwiex mixtieq 
li dawn jiġu koperti mid-Direttiva dwar it-timeshare.

Din id-definizzjoni m’għandhiex tinkludi prodotti bħal riżervi ta’ lukandi. Għalkemm il-
Kummissjoni teskludi dan il-fatt fil-memorandum tagħha li jservi ta’ spjega, dan ma joħroġx 
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biċ-ċar fl-Artikoli tal-proposta.  Il-frażi “wara li jiġu eżaminati” ma teskludix – fl-opinjoni 
tar-Rapporteur – l-ibbukkjar ta’ lukandi mill-qasam ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Il-kelma “akkomodazzjoni” għandha tifsira ferm usa’ minn dik intiża. Mil-lat ġuridiku, ikun 
aħjar li tintuża l-frażi “proprjetajiet mobbli u immobbli fuq bażi rikorrenti”.

2.1 (d) Tpartit

Kuntratt ta’ tpartit huwa fin-natura tiegħu kuntratt anċillari. Għaldaqstant, il-kelma 
“jimmodifika” tidher inkorretta.

2.1 (g) Kuntratti anċillari

Minħabba li l-kelma “subordinati” m’hijiex it-terminu ġuridiku xieraq sabiex jitfissru dawn it-
tipi ta’ kuntratti, ir-Rapporteur jissuġġerixxi li din tinbidel għal “relatati”.

Tagħrif prekuntrattwali (Artikolu 3)

3.2

L-obbligu għall-industrija li tipprovdi tagħrif “fil-qosor u preċiż” lill-konsumaturi joħloq 
ħafna inċertezza u jista’ jwassal għal provvista ta’ tagħrif żejjed lill-konsumaturi li ma 
jgħinhomx jagħmlu għażla aħjar. 

3.3

Minħabba li l-Artikolu 3.3 m’huwiex ċar u jidher li m’huwiex neċessarju, ir-Rapporteur 
jixtieq iħassru.

3.4

Il-fatt li tingħata għażla ‘libera’ lill-konsumatur fir-rigward tar-rekwiżiti tal-lingwi jista’ 
jirriżulta f’għażla sfurzata min-naħa tal-konsumatur. In-negozjanti li ma jkollhomx 
disponibbli t-tagħrif fil-lingwi kollha tal-Komunità jistgħu jippruvaw jipperswadu lill-
konsumaturi sabiex jaċċettaw il-lingwa użata min-negozjant. Il-mod kif dan jiġi espress fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 94/47/KE jista’ jkun għażla aħjar.  

Kuntratt (Artikolu 4)

L-Artikolu 2 jagħmel distinzjoni bejn kuntratti ewlenin u kuntratti anċillari. Għaldaqstant, ir-
Rapporteur jixtieq jissuġġerixxi li l-Artikolu 4 jinqasam f’żewġ partijiet, billi l-Artikolu 4 
jkopri ‘kuntratti ewlenin’ u l-Artikolu 5 jkopri kuntratti anċillari (ġodda).

L-Artikolu 4 jesiġi xi kjarifiki oħrajn. 
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Dritt ta’ l-irtirar (Artikolu 5)

5.1

Jeħtieġ li jkun hemm ċarezza fir-rigward tat-tul tal-perjodu ta’ żmien ta’ tregwa (f’termini ta’ 
jiem kalendarji). 
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5.2

Sabiex jiġu kkjarifikati r-rekwiżiti tat-tagħrif, għandha tkun ipprovduta lista ta’ verifika li 
tinftiehem min-negozjant.

Hija ħaġa sorprendenti li l-Artikolu 4.2 jistqarr li l-paragrafi ta’ l-Annessi għandhom 
jiffurmaw parti integrali mill-kuntratt iżda li ż-żewġ Artikoli 5.2 u 5.3 jipprovdu għal 
soluzzjoni meta tkun nieqsa part integrali mill-kuntratt. Ir-Rapporteur huwa ta’ l-opinjoni li, 
meta parti integrali tkun nieqsa mill-kuntratt, dan għandu jitqies null u invalidu. 

5.5

Ir-Rapporteur jappoġġja l-projbizzjoni fuq depożiti u jixtieq jestendiha għal projbizzjoni fuq 
kull ħlas bil-quddiem. Għaldaqstant, l-Artikolu 5.5 għandu jitħassar, sabiex ikun evitat l-
aċċess għal negozjanti diżonesti li huma interessati biss fl-iffirmar ta’ kuntratti u li jiksbu 
rimborż għal ċerti spejjeż li m’humiex definiti b’mod ċar u li huma differenti minn Stat 
Membru wieħed għal ieħor. 

Ħlas bil-quddiem (Artikolu 6)

Kif imsemmi hawnfuq, kuntratti ta’ tpartit huma differenti b’mod sostanzjali minn kuntratti 
ta’ timeshare u ta’ prodotti ta’ btajjel għall-futur imbiegħed, u għaldaqstant, ma tidhirx ħaġa 
xierqa li tiġi estiża l-projbizzjoni fuq ħlasijiet bil-quddiem għal dawn il-prodotti. 

Is-suq tal-bejgħ mill-ġdid jidher li jattira lil negozjanti diżonesti li jitolbu somom 
konsiderevoli ta’ flus għal servizzi li ta’ sikwit ikunu esaġerati. L-għan tad-Direttiva għandu 
jkun li tirregola lill-aġenti leġittimi tal-bejgħ mill-ġdid u għandha tiġi introdotta projbizzjoni 
fuq kull ħlas li jsir qabel il-bejgħ reali.  Ir-Rapporteur jemmen li l-aġenti tal-bejgħ mill-ġdid 
għandhom joperaw skond il-prinċipju ta’ ‘ebda rimedju ebda ħlas’.

Tmiem ta’ kuntratti anċillari (Artikolu 7)

Ir-Rapporteur huwa ta’ l-opinjoni li kuntratti ta’ kreditu li jiġu konklużi għall-ksib ta’ 
timeshare jew ta’ prodott ta’ btala għall-futur imbiegħed flimkien ma’ terza parti għandhom 
jintemmu mingħajr ebda piena f’każ li l-konsumatur jeżerċita d-dritt tiegħu ta’ l-irtirar mill-
kuntratt ewlieni.

Analiżi mill-ġdid (Artikolu 13)

Minħabba l-fatt li l-proposta dwar l-analiżi mill-ġdid ta’ l-Acquis dwar il-Konsumatur 
m’hijiex se titlesta qabel it-tieni nofs tas-sena 2008, jista’ jkun li jkun aħjar li ssir l-ewwel 
evalwazzjoni ta’ din id-Direttiva qabel ma jiġi konkluż id-dibattitu dwar l-analiżi mill-ġdid ta’ 
l-Acquis dwar il-Konsumatur. 
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Annessi
Anness I (g)

It-tagħrif li jeħtieġ li jiġi pprovdut jidher li huwa tqil għall-aħħar, mhux neċessarjament li 
jibbenefika minnu l-konsumatur u jidher li huwa irrilevanti fir-rigward tad-deċiżjoni dwar ix-
xiri.

Anness I (p)

Dan jimponi piżijiet żejda fuq in-negozji li jkunu ssottoskivew ruħhom għal kodiċi volontarja 
ta’ tmexxija u m’hijiex ċara r-relazzjoni bejn it-tagħrif li fil-fatt ikun jeħtieġ il-konsumatur fir-
rigward tad-deċiżjoni li jieħu dwar ix-xiri u t-tagħrif li huwa mitlub.

Anness V

Ir-rekwiżiti ta’ kxif għal tpartit huma bl-istess mod inċerti, ngħidu aħna l-kxif ta’ ħlasijiet ta’ 
manutenzjoni, minħabba li ebda ħlas bħal dan m’huwa meħtieġ fi tranżazzjoni ta’ tpartit.

Kwistjonijiet oħrajn

Huwa essenzjali li tinkiseb armonizzazzjoni sħiħa sabiex ikun garantit livell għoli ta’ ħarsien 
lill-konsumaturi fl-Istati Membri kollha. It-traspożizzjoni tad-Direttiva 94/47/KE minn xi 
Stati Membri kkontribwiet għal bosta problemi li jaffrontaw il-konsumaturi.  Barra minn 
hekk, huwa meħtieġ infurzar aħjar mill-Istati Membri. 

Relazzjoni mal-liġi internazzjonali privata

Xi problemi li jaffrontaw il-konsumaturi jistgħu jiġu ttrattati jekk il-konsumaturi jkollhom id-
dritt li jitilgħu l-Qorti fil-pajjiż tagħhom ta’ residenza. Għaldaqstant, l-imħallef kompetenti 
għandu jkun l-imħallef fil-pajjiż ta’ residenza tal-konsumatur li japplika l-liġi ta’ l-Istat 
Membru fejn ikun ġie ffirmat il-kuntratt. Sabiex dan ikun possibbli, il-bażi ġuridika għandha 
tinkludi wkoll l-Artikolu 65.

Limitu

L-ibbukkjar ta’ lukandi u prodotti oħrajn li m’humiex intiżi li jigu regolati minn din id-
Direttiva jistgħu ma jkunux koperti mill-qasam ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva jekk jiġi 
applikat limitu, ngħidu aħna ta’ 300€, kemm għall-kuntratt ewlieni kif ukoll għal xi kuntratti 
anċillari. 
F’kuntrast mal-kuntratti ewlenin, kuntratti ta’ tpartit ma jesiġux impenji finanzjarji sostanzjali 
u għall-futur imbiegħed.  Għaldaqstant, id-dritt ta’ l-irtirar u l-projbizzjoni fuq id-depożiti 
m’għandhomx jiġu estiżi għal kuntratti ta’ tpartit li jaqgħu taħt il-limitu. 

Sistema ta’ reġistrazzjoni

Sistema Ewropea ta’ reġistrazzjoni jibbenefikaw minnha kemm il-konsumaturi kif ukoll l-
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operaturi litiganti. Sistema bħal din għandha tiġi organizzata u infurzata mill-industrija 
nnifisha, bl-appoġġ tal-Kummissjoni. Għandha tipprovdi fond ta’ garanzija għall-konsumaturi 
f’każ li kumpanija tfalli. Dawn is-sistemi diġà jeżistu għall-operaturi ta’ l-ivvjaġġar u tidher 
ħaġa loġika għall-aħħar li tinħoloq sistema simili għall-industrija tat-timeshare u ta’ btajjel 
għall-futur imbiegħed.
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