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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Green Paper dwar ir-Reviżjoni ta' l-Acquis tal-Konsumatur
(2007/2010(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Green Paper ta' l-acquis komunitarju rigward il-protezzjoni tal-
konsumatur (COM(2006)0744) u l-Compendium tal-Liġi Komunitarja dwar il-Konsum -
analiżi komparattiva1,

– wara li kkunsidra l-leġiżlazzjoni komunitarja attwali fil-qasam tal-protezzjoni tal-
konsumatur, tal-kummerċ elettroniku u ta' l-iżvilupp tas-soċjetà ta' l-informatika,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-23 ta' Marzu 2006 dwar "Il-liġi tal-kuntratti u r-
reviżjoni ta' l-acquis:  id-direzzjoni li trid tittieħed"2 , ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-7 
ta' Settembru 2006 dwar il-liġi tal-kuntratti Ewropea, kif ukoll ir-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... 
Ġunju 20073 dwar il-fiduċja tal-konsumaturi fl-ambjent diġitali,

– wara li kkunsidra l-awdizzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni ta' l-acquis komunitarju dwar il-
protezzjoni tal-konsumaturi Ewropej li saret fil-Parlament Ewropew fl-10 ta' April 2007,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji (A6-0172/2007),

A. billi 48% tal-bejjiegħa bl-imnut huma lesti li jwettqu transazzjonijiet transkonfinali imma 
29% biss minnhom fil-fatt jagħmlu dan; billi wkoll 43% ta' bejjiegħa bl-imnut jemmnu li 
l-bejgħ transkonfinali tagħhom jiżdied kieku d-dispożizzjonijiet legiżlattivi li jirregolaw 
it-transazzjonijiet mal-konsumaturi kienu l-istess fl-Ewropa kollha4 ;

B. billi nofs l-Ewropej (50%) aktar ma jafdawx ix-xiri transkonfinali milli x-xiri domestiku, 
u billi aktar minn żewġ terzi (71%) jaħsbu li huwa diffiċli aktar li jiġu solvuti problemi 
wara xiri transkonfinali, bħalma huma problemi dwar ilmenti, it-treġġigħ lura ta' 
merkanzija, roħs ta' prezzijiet jew il-garanziji5 ;

C. billi l-iskop prinċipali ta' din ir-reviżjoni huwa li jiġi implimentat suq intern reali għall-
konsumatur, filwaqt li jiġi żgurat bilanċ bejn livell ogħla ta' protezzjoni għall-konsumatur 
u l-kompetettività ta' l-intrapriżi; billi dan jeħtieġ ukoll strateġija bilanċjata li ma 
jikkonfrontax l-interessi tal-konsumaturi ma' dawk ta' l-atturi pronċipali;

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 ĠU C 292 E, ta' l-1.12.2006, p. 109.
3 ĠU C 305 E,  14.12.2006, p. 247.
4 L-attitudni ta' l-intrapriżi vis-à-vis il-bejgħ transkonfinali u l-protezzjoni tal-konsumaturi, Il-Eurobarometer, 
Diċembru 2006.
5 Il-protezzjoni tal-konsumatur fis-suq intern, il-Eurobarometer, Settembru ta' 2006.
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D. billi jeħtieġ li jiġu simplifikati u magħmula aktar konsistenti l-għadd ta' direttivi 
komunitarji minħabba l-frammentazzjoni attwali tar-regolamentazzjoni eżistenti; billi 
jeħtieġ ukoll li l-leġiżlazzjoni komunitarja tiġi modernizzata rigward il-protezzjoni tal-
konsumatur sabiex jitqies l-iżvilupp rapidu tas-suq, b'mod partikulari minħabba modi 
ġodda ta' kif isiru t-transazzjonijiet, speċjalment rigward il-kummerċ elettroniku ta' rkanti
on line;

E. billi sabiex tissaħħaħ il-fiduċja ta' l-Ewropej fis-suq intern jeħtieġ li tingħata aktar sigurtà 
legali, kemm lill-konsumaturi kif ukoll lill-operaturi ekonomiċi, kif ukoll li tiġi applikata 
b'mod effettiv il-leġiżlazzjoni attwali;

F. billi huwa opportun li jinżammu ċerti regoli nazzjonali li l-konsumaturi jħossuhom 
marbutin magħhom ħafna, b'mod partikulari għaliex joffrulhom livell ta' protezzjoni 
partikularment għoli jew għaliex marbutin b'użanzi speċifiċi; billi jeħtieġ ukoll li tiġi 
adottata strateġija prudenti rigward l-armonizzazzjoni, meta wieħed iqis kemm huwa 
żgħir il-marġini li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu l-leġiżlatur komunitarju għaliex dan 
jirrigwarda l-implimentazzjoni ta' direttivi bbażati fuq armonizzazzjoni massima, bħalma 
hija d-direttiva dwar prattiċi kummerċjali żleali;

1. L-ambitu tar-reviżjoni ta' l-acquis

1. Jipproponi l-inklużjoni fl-ambitu ta' din reviżjoni d-direttiva dwar il-kummerċ 
elettroniku, kif ukoll id-direttivi dwar servizzi finanazjarji li ma jsirux fuq il-post 
(distance marketing), u dawk dwar il-kreditu tal-konsumatur u l- prattiki kummerċjali 
żleali, għaliex dawn id-direttivi jirreaġixxu ma' xulxin u kull waħda minnhom hija parti 
mill-programm Ewropew għall-protezzjoni tal-konsumatur;  

II. L-istrateġija leġiżlattiva ġenerali

1. L-għażla ta' strateġija mħallta

2. Jistqarr il-preferenza tiegħu għal adozzjoni ta' strateġija mħallta, jiġifieri strument 
orizzontali flimkien mal-ħtieġa fejn meħtieġ ta' azzjoni vertikali, li għandu jiżgura l-
konsistenza fil-leġiżlazzjoni eżistenti billi jiġbor flimkien għadd ta' kwistjonijiet komuni 
għad-direttivi kollha; iqis madankollu li ċerti kwistjonijiet xorta jibqgħu ta' natura 
speċifika għal ċerti suġġetti u li direttivi settorjali jeħtieġ li jinżammu;

2. L-ambitu ta' l-istrument orizzontali

3. Iqis li l-istrument orizzontali għandu japplika b'mod l-aktar wiesa' għall-kuntratti kollha 
magħmula mal-konsumaturi, kemm jekk dawn ikunu għal transazzjonijiet ta'  natura 
nazzjonali kemm jekk transnazzjonali, sabiex tiġi evitata l-introduzzjoni ta' l-element 
ieħor ta' kumplessità, bl- imposiżżjoni fuq il-konsumatur ta' arrangamenti legali differenti 
li jiddependu min-natura tat-transazzjoni;   

3. Il-livell ta' armonizzazzjoni

4. Ifakkar li l-metodu li jintuża għall-armonizzazzjoni m'għandux iwassal għat-tnaqqis fil-
livell ta' protezzjoni li l-konsumaturi li diġà kisbu permezz ta' ċerti dispożizzjonijiet 
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nazzjonali;

5. Jissuġġerixxi li l-istrument orizzontali safejn huwa possibbli jkun ibbażat fuq il-prinċipju 
ta' armonizzazzjoni massima hekk li dan ma jinkludix għajr kunċetti u regolamenti li 
fuqhom hemm qbil totali fl-interess komuni tal-konsumaturi u ta' l-operaturi ekonomiċi;

6. Jissuġġerixxi li l-istrumenti settorjali jkunu bbażati fuq il-prinċipju ta' armonizzazzjoni 
minima, b'eċċezzjoni għal dawk li diġà ġew adottati għal raġunijiet ta' armonizzazzjoni 
massima, bħalma hi d-direttiva dwar il-prattiki kummerċjali żleali;

7. Jirrakkomanda li rigward l-oqsma mhux armonizzati, il-konsumatur għandu jibbenefika 
minn dispożizzjonijiet mandatorji tal-liġi tal-post ta' residenza abitwali tiegħu, mingħajr 
ħsara għall-applikazzjoni ta' konvenzjonijiet internazzjonali rigward konflitti bejn liġijiet, 
u b'mod partikulari tal-Konvenzjoni ta' Ruma tad-19 ta' Ġunju 1980 dwar il-liġi li 
tapplika għall-obbligi kuntrattwali, (il-konvenzjoni Ruma 1);

III Il-kontenut ta' l-istrument orizzontali

1. Definizzjoni ta' konsumatur u ta' professjonist

8. Huwa tal-fehma li d-definizzjonijiet ta' "konsumatur" u ta' "professjonist" m'humiex 
konsistenti, la fil-leġiżlazzjoni komunitarja u lanqas f'dik nazzjonali, u li kjarifika ta' 
dawn il-kunċetti fl-istrument orizzontali hija essenzjali ġaladarba dawn jiddeterminaw l-
ambitu tal-liġi tal-konsumatur;

9. Iqis li huwa essenzjali li d-definizzjoni ta' "konsumatur" għandha tkun ta': kwalunkwe 
persuna fiżika li topera biss għal skopijiet li ma jaqgħux fl-ambitu ta' l-attività 
professjonali tagħha; iqis ukoll li jeħtieġ li "professjonist" jiġi definit bħala kwalunkwe 
persuna li topera għal skopijiet li jaqgħu fl-ambitu ta' l-attività professjonali tagħha;

10. Jistqarr li huwa favur li l-protezzjoni tal-konsumatur tiġi estiża għall-kuntratti bejn 
individwi meta parti kontraenti taġixxi permezz ta' intermedjarju professjonist bl-iskop li 
tibbenefika mill-kompetezza teknika u legali ta' dan l-intermedjarju;

2. Klawsola ġenerali dwar rieda tajba u lealtà

11. Jistqarr li huwa kontra li fl-istrument orizzontali tidħol klawsola ġenerali rigward rieda 
tajba u lealtà li tapplika għal kuntratti tal-konsumaturi billi dawn il-kunċetti għandhom
jiġu definiti mill-ġdid fil-livell Ewropew fil-kuntest aktar ġenerali tal-liġi tal-kuntratti 
Ewropea;

3. Il-klawsoli abbużivi

3.1 L-ambitu

12. F'ċerti każijiet iqis li jkun xieraq li jiġu applikati r-regoli li jirrigwardaw klawsoli 
abbużivi li jkunu saru permezz ta' negozjar individwali ta' klawsoli sabiex jiġu protetti l-
konsumaturi li m'għandhomx l-istess esperjenza tas-suq li għandhom il-professjonisti;

3.2 Lista ta' klawsoli
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13. Iqis li sabiex tissaħħaħ il-fiduċja tal-konsumaturi fis-suq intern ikun jaqbel li jitwaqqfu
arranġamenti li joffru aktar protezzjoni, filwaqt li jinżamm ċertu marġini ta' flessibilità 
bl-użu ta' tliet tipi ta' klawsoli: klawsoli pprojbiti (lista sewda), klawsoli meqjusin 
abbużivi (lista ġriża) u klawsoli oħrajn li l-konsumatur ikun jista' juri li huma abbużivi 
permezz ta' proċeduri legali;

3.3 L-ambitu ta' l-evalwazzjoni ta' natura abbużiva

14. Jaqbel ma' l-idea li l-evalwazzjoni tan-natura abbuża tiġi estiża għall-klawsoli ċentrali 
kollha ta' kuntratt, inklużi dawk li jolqtu l-iskop prinċipali u l-istima tal-prezz;

4. Effetti kuntrattwali tan-nuqqas ta' għoti ta' informazzjoni

15. Iqis li fuq dil-kwistjon f'dan l-istadju huwa diffiċli li tiġi determinata regolamentazzjoni 
ġenerali li tikkunsidra l-karatteristiċi ta' kull kuntratt; 

5. Id-dritt ta' irtirar

5.1 It-tul u l-metodu tal-kalkolu tal-perjodu għall-irtirar

16. Jenfasizza l-ħtieġa li għandu jkun hemm metodu wieħed għall-kalkolu tal-perjodu għall-
irtirar hekk li tingħata preferenza għal ġranet kalendarji sabiex tissaħħaħ is-sigurtà legali 
tat-transazzjonijiet; iqis li jeħtieġ ukoll li l-bidu tal-perjodu jiġi stabbilit bħala dak il-
mument meta l-konsumatur ikollu l-possibilità li jagħti l-kunsens ħieles u infurmat 
tiegħu, jiġifieri meta l-konsumatur ikollu l-beni f'idejh;

17. Madankollu, jqis li t-tul tal-perjodu m'għandux ikun dejjem l-istess, billi dawn l-iskadenzi 
jridu jilħqu skopijiet differenti u li jitolbu tul ta' perjodi differenti, u billi jeżistu użanzi 
differenti fl-Istati Membri li dawn jistqarru li huma marbutin magħhom;

5.2 Metodi kif jiġi eżerċitat id-dritt ta' irtirar

18. Jenfasizza li l-fiduċja ta' konsumatur fis-suq intern tissaħħaħ jekk l-istrument orizzontali 
jaħseb biex il-konsumatur ikun jista' jirtira minn kuntratt b'kull mezz, waqt li jibqa' 
responsabbli biex jipprovdi r-provi ta' l-irtirar jekk ikun meħtieġ; iqis ukoll li l-istrument 
orizzontali għandu jiddikjara li l-konsumaturi m'għandhomx iġarrbu spejjeż oħra għajr l-
ispejjeż tal-pustaġġ lura ta' merkanzija;

6. L-introduzzjoni ta' rimedji kuntrattwali ġenerali

19. Huwa tal-fehma li l-introduzzjoni ta' rimedji kuntrattwali ġenerali tmur ilhinn mill-iskop 
ta' din ir-reviżjoni għaliex dan il-kunċett jaqa' taħt il-liġi tal-kuntratti Ewropea; 

20. Madankollu jirrakkomanda l-introduzzjoni ta' proċeduri legali kollettivi ("collective 
redress"), rimedji speċifiċi għal deċiżjonijiet dwar litigazzjoni kollettiva fil-qasam tal-liġi 
tal-konsumatur;

7. Regoli speċifiċi rigward il-bejgħ lil konsumatur (consumer sales)

7.1 Tipi ta' kuntratti li għandhom jaqgħu fl-ambitu
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21. Ma jqisx li r-regoli dwar il-bejgħ lil konsumatur jiġu estiżi għal kuntratti għall-forniment 
ta' materjal diġitali għaliex dan jaqa' taħt regolamentazzjoni speċifika u s-softwer jiġu 
distribwiti permezz ta' liċenzja għall-użu u ma jinbiegħux bħala tali;

7.2 Merkanzija użata (second hand) mibjugħa f'irkanti pubbliċi

22. Jipproponi li din il-materja ma taqax taħt l-ambitu ta' l-istrument orizzontali u li jitħalla 
f'idejn l-Istati Membri biex jipprevedu li l-kunċett ta' beni għall-konsum (consumer 
goods) ma jinkludix merkanzija użata mibjugħa f'irkanti pubbliċi; jirrakkomanda 
madankollu li jiġu adottati regolamenti speċifiċi għall-irkant on line;

7.3 Definizzjoni tal-kunċett ta' twassil għad-destinazzjoni u t-trasferibilità tar-riskju

23. Iqis li l-kunċett ta' twassil għad-destinazzjoni u r-regolamentazzjoni ta' trasferibilità tar-
riskju huma marbutin ma' xulxin mill-qrib u għalhekk jipproponi li l-istrument orizzontali 
jinkludi definizzjoni komuni tal-kunċett tal-wasla fid-destinazzjoni bħala dak il-mument 
meta l-konsumatur jieħu pusses materjali tal-merkanzija, sakemm il-partijiet kontraenti 
ma jkunux ftiehmu mod ieħor biex jittrasferixxu r-riskju għall-mument meta l-beni 
jitwasslu fid-destinazzjoni;

7.4 Il-kundizzjoni tal-beni

24. Iqis li l-istrument orizzontali jagħmel tajjeb jekk iżid l-iskadenzi minħabba difett fil-
kundizzjoni tal-beni billi jżidit-tul ta' żmien tan-nuqqas ta' użu minħabba tiswija; iqis 
ukoll li l-istrument orizzontali jipprevedi li l-perjodu tal-garanzija jiġi estiż billi jibda 
jgħodd mid-data wara li tkun saret tiswija;  

25. Jenfasizza madankollu li l-istrument orizzontali m'għandux jinkludi regoli speċifiċi għal 
merkanzija użata, u dan b'rispett għar-regolamenti adottati mill-Istati Membri skond l-
użanzi legali tagħhom;

7.5 Responsabbiltà għall-provi

26. Jipproponi li jiġi estiż il-prinċipju ta' preżunzjoni konfutabbli (rebuttal presumption) għat-
tul legali kollu tal-garanzija minħabba d-diffikultà li jkollu l-konsumatur biex 
jistabbilixxi li hemm difett, filwaqt li professjonist jista' jiddisponi minn mezzi tekniċi u 
finanzjarji adegwati;.

7.6 Rimedji

7.6.1 L-ordni ta' kif jista' jintalab tip ta' rimedju 

27. Iqis li l-istrument orizzontali jkun jista' jippermetti lill-konsumatur li jagħżel bil-libertà 
kollha minn fost it-tipi ta' rimedji disponibbli fil-każ ta' servizz difettuż, b'kanċellazzjoni 
tal-kuntratt riżervat għall-każi ta' nuqqas ta' twettiq sħiħ tal-kuntratt jew ta' ksur 
partikolarment serju tal-kuntratt;

7.6.2. Notifika ta' difetti fil-kundizzjoni

28. Iqis li jkun xieraq li l-istrument orizzontali jelimina d-differenzi eżistenti li attwalment 
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jikkawżaw konfużjoni;

7.6.3 Involviment dirett tar-risponsabbiltà tal-produttur f'każ ta' kundizzjoni 
difettuża

29. Iqis li m'hux relevanti li tiġi inkluża fl-istrument orizzontali r-risponsabbiltà diretta tal-
produtturi minħabba difetti fil-kundizzjoni;

7.7 Garanziji kummerċjali

30. Jenfasizza li l-kwistjonijiet kollha rigward garanziji kummerċjali (kontenut, trasferiment, 
limitazzjoni) ma jaqgħux taħt qafas legali imma taħt il-prinċipju tal-libertà kuntrattwali; 
iqis għalhekk li dawn il-kwistjonijiet m'għandhomx jiġu inklużi fl-istrument orizzontali; 

IV. Il-Green Paper u l-liġi tal-kuntratti Ewropea

31. Jinsisti fuq il-fatt li l-liġi Ewropea tal-konsumatur għandha tiddaħħal b'mod konsistenti 
fit-teorija ġenerali tal-liġi tal-kuntratti; iqis madankollu li dan ma jiġġustifikax 
posponiment tar-reviżjoni ta' l-acquis rigward il-protezzjoni tal-konsumatur sabiex titqies 
l-iskadenza għat-tfassil tal-liġi tal-kuntratti Ewropea; 

V. L-implimetazzjoni effetiva tal-liġi tal-konsumatur

32. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata l-effettività tal-liġi tal-konsumatur sabiex terga' tinkiseb 
il-fiduċja tal-konsumaturi fis-suq intern; 

33. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ittejjeb l-istrumenti eżistenti għall-protezzjoni tal-
konsumatur, kif ukoll biex tara li jkun hemm applikazzjoni tajba u li tirrispetta r-
regolamenti  attwali;

34. Jitlob lill-Istati Membri biex isaħħu l-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tagħhom 
li huma risponsabbli għall-implimentazzjoni tal-liġi tal-konsumatur u sabiex jiffaċilitaw 
ir-rimedji legali u mhux legali li jippermetti li l-konsumaturi jinfurzaw id-drittijiet 
tagħhom fil-livell Ewropew;

35. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni 
u lill-Kunsill u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

I. Il-Kuntest tal-kwistjoni

Il-Green Paper tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni ta' l-acquis komunitarju rigward il-
protezzjoni tal-konsumatur tidħol fil-qafas ta' impenji  meħuda mill-inizjattiva għal "leġiżlar 
aħjar" billi jiġi simplifikat u supplimentat il-qafas regolamentarju eżistenti sabiex tasal biex 
titwettaq implimentazzjoni reali ta' suq intern għall-konsumaturi.

Il-Green Paper tinsab fil-qalba ta' xogħlijiet vasti mnedija favur il-konsumatur. F'dan ir-
rigward ir-Rapporteur taqbel ma' l-ideal li dan jesprimi: li jkun kapaċi jgħid liċ-ċittadini 
Ewropej fi tmiem l-eżerċiżżju li, "tkunu fejn tkunu fl-UE, is-sitwazzjoni ma tinbidilx u d-
drittijiet essenzjali tagħkom jibqgħu l-istess".

Ir-reviżjoni ta' l-acquis komunitarju rigward il-protezzjoni tal-konsumatur u x-xogħol li sar 
fuq Il-liġi Ewropea tal-kuntratti għandhom rabta diretta. Dan l-isforz jintroduċi element ta' 
kumplessità fl-ezerċizzju tal-Green Paper imma ma jiġġustifkax madankollu il-posponiment
tar-reviżjoni minħabba skadenzi li mhumiex preċiżi għat-tfassil tal-liġi tal-kuntratti Ewropea. 
Madankollu, wieħed jeħtieġ iżomm f'moħħu li ċerti kunċetti jaqgħu fl-ambitu tal-liġi ġenerali 
tal-kuntratti (ir-rieda tajba, ir-rimedju...)

Għadd ta' premessi magħmula mill-Kummissjoni ma jistgħux jiġu miċħudin u anki 
weħedhom jiġġustifikaw il-ħtieġa li ssir reviżjoni. L-iżvilupp rapidu tas-suq, b'mod partikulari 
flimkien mal-modi ġodda ta' transazzjonijiet kummerċjali li sar hawn, bħalma huwa dak tal-
kummerċ elettroniku, irendu parzjament skaduta l-leġiżlazzjoni eżistenti.  

Rigward dan il-Green Paper fiha ċerta inkonsistenza li huwa importanti li tiġi enfasizzata. 
Filfatt, din teskludi "kummerċ elettroniku" mill-ambitu tar-reviżjoni tad-Direttiva. Ir-
Rapporteur tipproponi li dan it-test jiġi inkluż, u tipproponi li jidħlu wkoll direttivi dwar 
marketing ta' servizzi finanzjarji li ma jsirux fuq il-post (distance marketing), dwar il-kreditu 
tal-konsumatur u dwar prattiki kummerċjali żleali għaliex dawn jagħmlu parti mill-programm 
Ewropew għall-protezzjoni tal-konsumatur.

Barra minn hekk, minħabba l-marġini ta' flessibilità fl-implimentazzjoni li tħalla lill-Istati 
Membri, il-frammentazzjoni tar-regolamentazzjoni toħloq xi inkonsistenzi u diverġenzi 
rigward drittijiet u dmirijiet tal-partijiet involuti fit-transazzjoni kummerċjali.

Huwa għalhekk indispensabbli li jkun hemm modernizzazzjoni tat-totalità tal-leġiżlazzjoni 
sabiex jingħata kontribut għall-iżvilupp tas-suq intern billi tingħata ċertezza legali akbar lill-
konsumaturi kif ukoll lill-operaturi ekonomiċi.

Minkejja dan, xorta tibqa' l-problema maġġuri ta' l-applikazzjoni effettiva tal-liġi tal-
konsumatur li l-Green Paper tibqa' ma tindirizzahiex.

L-aħjar mod biex terġa' tinkiseb il-fiduċja tal-konsumaturi u ta' l-operaturi ekonomiċi huwa li 
tiġi żgurata l-effikaċità tal-liġi. Filfatt, jekk il-konsumaturi jżommu lura milli jagħmlu negozju 
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ma' barra minn pajjiżhom, dan jiġri l-aktar minħabba l-biża' tagħhom li ma jkunux jistgħu 
jasserixxu d-drittijiet tagħhom f'każ ta' tilwim. Huwa għalhekk ta' l-akbar importanza li jkun 
hemm implimentazzjoni u applikazzjoni aħjar.

II. L-istrateġija leġiżlattiva 

1. L-għażla ta' strateġija mħallata

Għal ragunijiet ta' kjarezza u ta' konsistenza jeħtieġ li jiġi adottat qafas ġuridiku orizzontali li 
fih jinġabru flimkien il-kwistjonijiet komuni rigward il-protezzjoni tal-konsumatur. Dan l-
istrument orizzontali jkollu wkoll il-vantaġġ tal-flessibilità: sabiex jiġu ffaċċjati 
kundizzjonijiet ġodda tas-suq ikun aktar sempliċi u eħfef li ssir reviżjoni ta' dan l-istrument 
uniku milli ta' għadd ta' direttivi flimkien.

Madankollu, ċerti kwistjonijiet xorta jibqgħu settorjali u ma jistgħux jaqgħu taħt strument 
komuni. F'dan il-każ allura jkun meħtieġa li tinżamm strateġija vertikali.

Għalhekk ir-Rapporteur qiegħda tirrakkomanda li għandu jkun hemm strateġija mħallta. 

2. L-ambitu ta' l-istrument orizzontali

Ir-Rapporteur taħseb li l-istrument orizzontali għandu jkun applikat b'mod l-aktar wiesa'
għall-kuntratti kollha tal-konsumaturi, kemm rigward transazzjonijiet nazzjonali kif ukoll 
dawk transnazzjonali.

Filfatt, li jiġu imposti fuq il-konsumatur arranġamenti legali differenti skond it-tip ta' 
transazzjoni li tkun, imur kontra l-iskop tar-reviżjoni billi jiddaħħal element ġdid ta' 
kumplessità.

3. Il-livell ta' armonizzazzjoni

Attwalment, il-leġiżlazzjoni komunitarja dwar il-protezzjoni tal-konsumatur timxi fuq il-
prinċipju ta' armonizzazzjoni minima, li jippermetti lill-Istati Membri li jimponu livelli ta' 
protezzjoni aktar għoljin minn dawk previsti mid-direttivi.

Ma hu bl-ebda mod aċċettabli li konsumatur jirrinunċja għal regolament ta' protezzjoni li kien 
igawdi sa issa. Barra minn hekk, il-benefiċċji ta' l-armonizzazzjoni massima għadhom ma 
ġews ippruvati. Filfatt, l-adozzjoni l-aktar reċenti tad-direttiva "prattiki kummerċjali żleali", li 
hija l-uniku eżempju ta' dan it-tip ta' armonizzazzjoni, għadha ma offritx biżżejjed riżultati 
biex tikkostitwixxi strument utli ta' evalwazzjoni.   

Huwa għalhekk li r-Rapporteur tipproponi li jkun hemm strateġija mħallta. L-istrument 
orizzontali jkun ibbażat fuq armonizzazzjopni massima, filwaqt li l-istrumenti settorjali 
jibqgħu bbażati fuq il-prinċipju ta' armonizzazzjoni minima, b'eċċezzjoni għal dawk id-
direttivi li diġà ġew adottati għal raġunijiet ta' armonizzazzjoni massima, bħalma hi d-
direttiva dwar il-prattiki kummerċjali żleali; Għall-bidu, jista' jiġi deċiż li wieħed jimxi b'pass 
"meqjus"  billi jillimita ruħu għal suġġetti li fuqu jinkiseb kunsens reali, kemm għaliex dan 



PR\667225MT.doc 11/13 PE 388.688v01-00

MT

jikkorrispondi ma' xi bżonn oġġettiv tas-suq, kemm għaliex ma jkunx hemm diverenza reali 
bejn il-liġijiet nazzjonali.

Din l-istrateġija twassal inevitabilment għall-kwistjoni tas-sistema legali applikabbli għas-
settur li m'hux kompletament armonizzat. Fl-interess tal-protezzjoni tal-konsumatur, ir-
Rapporteur tipproponi din il-formulazzjoni ta' test: "mingħajr ħsara għall-applikazzjoni ta' 
konvenzjionuijiet internazzjonali rigward konflitt bejn il-liġijiet, u b'mod partikulari tal-
Konvenzjoni Ruma 1, il-konsumatur għandu jibbenefika mid-dispożizzjonijiet mandatorji tal-
liġi tal-post ta' residenza abitwali tiegħu."

III Il-kontenut ta'  l-istrument orizzontali

1. Definizzjoni ta' konsumatur u ta' professjonist

Ir-Rapporteur jipproponi li tidħol din id-definizzjoni ta' konsumatur: persuna fiżika li topera 
biss għal skopijiet li ma jaqgħux fl-ambitu ta' l-attività professjonali tagħha.

Filfatt, l-esklużżjoni sistematika ta' persuni legali minn din id-definizzjoni hija ġustifikata
mill-miri mistqarra ta' kjarezza. Jeħtieġ li jiġu adottati kriterji kemm jista' jkun oġġettivi: id-
"daqs" ta' l-intrapriża huwa kunċett li faċli jiġi interpretat b'modi differenti. Ir-Rapporteur 
tippreferi l-strateġija negattiva ta' l-għan aħħari ta' ftehima, billi dan jidher li huwa l-aktar 
prevalenti, kemm fil-liġi komunitarja kif ukoll fil-liġijiet nazzjonali.

Billi konsumatur ma jkunx protett ħlief meta jagħmel kuntratt ma' professjonist, ir-Rapporteur 
jipproponi definizzjoni sempliċi u ċara ta' dan il-kunċett u li titwaqqaf il-multipliċità ta' 
termini użati (bejjiegħ, fornitur, distributur). Għal dan l-iskop mhux meħtieġ li jkun hemm 
distinzjoni bejn in-natura ta' l-attività li qed tiġi eżerċitata (kummerċjali, artiġjanali, liberali) 
ikun biżżejjed li din l-attività tkun qed tiġi ppratikata bħala professjoni. Huwa ovvju li l-
professjonist jista' jkun kemm persuna fiżika u kemm legali.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur iqis li kuntratti privati bejn individwi għandhom jitqiesu bħala 
kuntratti bejn konsumaturi meta wieħed mill-kontraenti jaġixxi permezz ta' intermedjarju 
professjonist. Filfatt, meta individwu jitlob l-għajnuna ta' rappreżentant professjonist bl-iskop 
li jibbenefika mill-kompetenzi tekniċi u legali tiegħu, huwa loġiku li l-parti kontraenti l-oħra 
jkollha l-protezzjoni daqskieku qed tagħmel kuntratt ma' professjonist.

2. Il-klawsoli abbużivi

L-ambitu

Fil-preżent, id-dispożizzjonijiet rigward kwasoli abużivi fil-kuntratti ma' japplikawx ħlief għal 
kwalsoli li ma jkunux ġew neġozjati individwalment. 

Ir-Rapporteur iqis li f'ċerti każi jista' jkun meħtieġ li l-konsumatur jiġi protett ukoll fi klawsoli 
li jkunu ġew negozjati individwalment. Filwaqt li l-prinċipju tal-libertà kuntrattwali għandu 
jibqa' sossnut, il-konsumatur madankollu mhux dejjem ikun kapaċi jqis l-implikazzjonijiet ta' 
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l-impenji li jieħu ma' professjonist li jkun mogħni b'kompetenzi tekniċi. 

Listi

Il-lista annessa ma' din id-Direttiva hija ta' natura purament indikattiva u tista' tiġi interpretata 
b'mod differenti mill-Istati Membri. Sabiex tissaħħaħ il-fiduċja tal-konsumaturi fis-suq intern 
ir-Rapporteur tipproponi li jitwaqqaf mekkaniżmu flessibli li jipprovdi aktar protezzjoni:

- klawsoli pprojbiti; lista qasira li tiġbor klawsoli karatteritiċi ta' l-akbar żbilanċji.

- klawsoli li jistgħu jitqiesu abbużivi: lista ta' kwalsoli li l-professjonist ikollu l-possibilità li 
juri li mhumiex abbużi.

- klawsoli oħrajn; kwalunkwe klawsoli oħrajn li l-konsumatur ikollu l-possibilità li juri li 
huma abbużivi permezz ta' proċedura legali.

L-ambitu ta' l-evalwazzjoni ta' natura abbużiva

Ir-Rapporteur jirrakkomanda l-estensjoni ta'  l-evalwazzjoni tan-natura abbuża għall-klawsoli 
ċentrali kollha ta' kuntratt, inklużi dawk li jolqtu l-iskop prinċipali tal-kuntratt u l-istima tal-
prezz. Filfatt, ċerti kuntratti ta' assigurazzjoni pereżempju jinvolvu klawsoli li jeskludu 
garanziji li n-natura abbużiva tagħhom tista' tiġi evitata minħabba d-dispożizzjonijiet attwali, 
għaliex hija din il-garanzija li filfatt tikkostitwixxi l-iskop tal-kuntratt.

4. Id-dritt ta' irtirar

Tul u metodu tal-kalkolu tal-perjodu

Ir-Rapporteur jipproponi metodu uniformi għall-kalkolazzjoni ta' l-iskadenza u jippreferi 
kalkolazzjoni kalendarja (li tinkludi l-ġranet ta' festi pubbliċi, kont meħud tal-fatt li dawn 
jistgħu jkunu differenti fi Stat Membru.)

Jaqbel ukoll li tiġi ffissata b'mod mhux ekwivoku minn meta jibda jgħodd il-perjodu. Ir-
Rapporteur jipproponi li dan il-bidu jiġi ffissat għal dak il-mument meta l-konsumatur ikun 
kapaċi jagħti l-kunsens ħieles u nfurmat tiegħu, jiġifieri meta jkollu l-merkanzija f'idejh.

Mill-banda l-oħra, ir-Rapporteur iqis li t-tul tal-perjodu ma jidhirx li jista' jkun l-istess għal 
kulħadd. L-Istati Membri f'dan ir-rigward għandhom użanzi differenti li huma jistqarru li  
huma marbutin bihom. Barra minn hekk, it-tul tal-perjodu jirreferi għal skopijiet differenti li 
bla dubju jiġġustifkaw it-tul varjabbli. Rigward bejgħ mhux fuq il-post (distance selling), dan
jirrigwarda l-fatt li l-konsumatur irid jiddeċiedi dwar merkanzija li ma kenitx f'idejh meta 
għamel il-kuntratt, filwaqt li fil-każ ta' bejgħ fuq l-għatba tal-bieb dan jirrigwarda d-dritt 
tiegħu li jirtira deċiżjoni li setgħet ittieħdet bil-għaġġla.

Kif jiġi eżerċitat dan id-dritt

Hemm metodi differenti ħafna bejn l-Istati Membri u bejn id-direttivi (sempliċement bil-kitba, 
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b'ittra reġistrata, bir-ritorn tal-merkanzija). Barra minn hekk, qed ikun hemm tendenza li jiġu 
żviluppati ċerti prattiki li jfixklu l-eżerċitar tad-dritt ta' l-irtirar (l-obbligu li l-ewwel jinkiseb 
numru għar-ritorn qabel ma' uġġett jinbagħat lura, l-obbliġu li jinbagħat lura fl-ippakkjar 
oriġinali mhux mittifes...). Fl-aħħarnett, l-iżvilupp tat-teknoloġiji ġodda jiġġustifikaw li li 
tintbgħat sempliċi imejl għandu jkun biżżejjed biex issir notifika ta' l-irtirar.

Fl-opinjoni tar-Rapporteur il-fiduċja tal-konsumatur fis-suq intern tissaħħaħ bil-qawwi jekk l-
istrument orizzontali jipprevedi li konsumatur ikun jista' juża kull mezz disponibbli biex 
jirtira, filwaqt li jibqa' risponsabbli biex iġib prova ta' l-irtirat mill-kuntratt.

5. Bejgħ ta' prodotti lill-konsumatur

Definizzjoni tal-kunċett ta' twassil għad-destinazzjoni u t-trasferibilità tar-riskju

Fil-preżent, il-kwistjoni dwar min jassumi r-riskju u l-ispiża tad-deterjorazzjoni ta' beni 
mibjugħin hija regolata b'mod differenti fl-Istati Membri.  F'uħud ir-riskju jaqa' taħt ir-
risponsabbiltà ta' min jixtri hekk kif isir il-kuntratt, waqt li f'oħrajn it-trasferiment tar-riskju 
jsir meta prodott jitwassal fid-destinazzjoni.

Ir-Rapporteur jipproponi li dawn iż-żewġ kwistjonijiet jiġu inklużi flimkien fl-istrument 
orizzontali. Sabiex il-konsumatur jingħata protezzjoni adegwata, ir-Rapporteur iqis li bit-
twassil fid-destinazzjoni għandu jiġi mifhum dak il-mument meta l-konsumatur ikollu l-
pussess materjali tal-merkanzija, sakemm il-kontraenti ma jkunux ftiehmu mod ieħor. It-
trasferiment tar-riskju jseħħ f'dak il-mument meta l-beni jitwasslu fid-destinazzjoni. 

Involviment dirett tar-risponsabbiltà tal-produttur f'każ ta' kundizzjoni difettuża

Ir-Rapporteur iqis li mhux relevanti li tiġi inkluża fl-istrument orizzontali r-risponsabbiltà 
diretta tal-produtturi għal nuqqas ta' konformità; Filfatt, kien hemm traspożizzjoni reċenti 
ħafna f'certi Stati Membri tad-direttiva rigward ċerti aspetti tal-bejgħ u ta' garanzija fuq beni 
għall-konsum u għad m'hemmx ir-riżultati neċessarji biex jitqiesu emendi eventwali. 

Barra minn hekk, l-introduzzjoni tar-risponsabbiltà diretta tal-produtttur jidher li tkun qed 
tqajjem għadd ta' diffikultajiet legali li whud minnhom jaqgħu taħt il-liġi tal-kuntratti ( 
bħalma hija r-rijevalwazzjoni ta' l-effett relattiv tal-kuntratti - (privity of contracts)).


