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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħarsien tal-
konsumaturi rigward ċerti aspetti ta’ timeshare, prodotti ta’ btala fuq tul ta’ żmien, 
bejgħ mill-ġdid u skambju 
(COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0303),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0159/2007),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali 
proposta,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 35 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 għat-Trasport u t-Turiżmu u tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
(A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Titolu

Proposta għal Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħarsien tal-
konsumaturi fir-rigward ta’ ċerti aspetti ta’ 
timeshare, prodotti ta’ btajjel għall-futur 
imbiegħed, bejgħ mill-ġdid u tpartit 

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħarsien tal-
konsumaturi fir-rigward ta’ ċerti aspetti ta’ 
timeshare, prodotti ta’ btajjel għall-futur 
imbiegħed, bejgħ mill-ġdid u tpartit 
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Ġustifikazzjoni

Ċerti aspetti tal-kummerċjalizzazzjoni, il-bejgħ u l-bejgħ mill-ġdid ta’ timeshare u prodotti ta’ 
btala fuq tul ta’ żmien, kif ukoll l-iskambju tat-timeshare għandhom ikunu kompletament 
armonizzati. L-Istati Membri m’għandhomx ikunu jistgħu iżommu jew jintroduċu leġiżlazzjoni 
nazzjonali fl-oqsma koperti minn dan ir-Regolament. Fejn ma jeżistux dispożizzjonijiet fir-
Regolament, l-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa li jżommu jew jintroduċu leġiżlazzjoni 
nazzjonali konformi mal-liġi Komunitarja.

Emenda 2
Ċitazzjoni 1

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 
partikolarment l-Artikolu 65 u 95 tiegħu,

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' Emenda 17.

Emenda 3
Ċitazzjoni 3 a (ġdida)

Wara li kkunsidraw id-Direttiva 
2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal- 11 ta' Mejju 2005 dwar 
prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju 
mal-konsumatur fis-suq intern1 li 
tipprojbixxi prattiki kummerċjali ta’ bejn 
in-negozji u l-konsumaturi li jkunu 
qarrieqa, aggressivi u inġusti,
__________
1 ĠU L 149 tal-11.6.2005, p. 22.

Emenda 4
Premessa -1 a (ġdida)

(-1a) Minħabba li t-turiżmu għandu rwol 
dejjem aktar importanti fl-ekonomiji ta’ l-
Istati Membri, l-industriji tat-timeshare u 
tal-btajjel fuq tul ta’ żmien għandhom 
jingħataw spinta għal aktar tkabbir u 
produttività permezz ta’ l-adozzjoni ta’ 
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regoli minimi komuni;

Emenda 5
Premessa 1

(1) Mindu saret l-adozzjoni tad-Direttiva 
94/47/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 1994 dwar il-
protezzjoni tax-xerrejja f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ ċerti aspetti tal-kuntratti li 
għandhom x’jaqsmu max-xiri tad-dritt 
għall-użu tal-proprjetà immobbli fuq bażi 
ta’ timeshare, it-timeshare evolviet u 
prodotti ta’ vaganzi ġodda simili dehru fis-
suq. Dawn il-prodotti ta’ vaganzi ġodda u 
ċerti tranżazzjonijiet relatati mat-timeshare, 
bħall-bejgħ mill-ġdid u skambju, mhumiex 
koperti mid-Direttiva 94/47/KE Barra minn 
hekk, esperjenza bl-applikazzjoni tad-
Direttiva 94/47/KE wriet li ċerti punti diġà 
koperti għandhom jiġu aġġornati jew 
ikkjarifikati.

(1) Mindu saret l-adozzjoni tad-Direttiva 
94/47/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 1994 dwar il-
protezzjoni tax-xerrejja f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ ċerti aspetti tal-kuntratti li 
għandhom x’jaqsmu max-xiri tad-dritt 
għall-użu tal-proprjetà immobbli fuq bażi 
ta’ timeshare, it-timeshare evolviet u 
prodotti ta’ vaganzi ġodda simili dehru fis-
suq. Dawn il-prodotti ta’ vaganzi ġodda u 
ċerti tranżazzjonijiet relatati mat-timeshare, 
bħall-kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid u l-
kuntratti ta’ skambju, mhumiex koperti 
mid-Direttiva 94/47/KE Barra minn hekk, 
esperjenza bl-applikazzjoni tad-Direttiva 
94/47/KE wriet li ċerti punti diġà koperti 
għandhom jiġu aġġornati jew ikkjarifikati.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel il-premessa konformi ma’ l-Artikoli 1 u 2.

Emenda 6
Premessa 2

(2) Il-lakuni regolatorji eżistenti joħolqu 
distorsjonijiet sinifikanti ta’ kompetizzjoni 
u jikkaġunaw problemi serji għall-
konsumaturi, u b’hekk ixekklu t-tħaddim 
bla problemi tas-suq intern. Id-Direttiva 
94/47/KEE għandha għalhekk tiġi 
ssostitwita b’Direttiva ġdida aġġornata.

(2) Il-lakuni regolatorji eżistenti u n-
nuqqas ta’ leġiżlazzjoni armonizzata bejn 
l-Istati Membri joħolqu distorsjonijiet 
sinifikanti ta’ kompetizzjoni u jikkaġunaw 
problemi serji għall-konsumaturi, u b’hekk 
ixekklu t-tħaddim bla problemi tas-suq 
intern. Id-Direttiva 94/47/KEE għandha 
għalhekk tiġi ssostitwita b’Regolament
ġdid aġġornat.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' Emenda 1.
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Emenda 7
Premessa 3

(3) Sabiex titjieb iċ-ċertezza legali u 
jinkisbu bis-sħiħ il-benefiċċji tas-suq intern 
għall-konsumaturi u n-negozji, il-liġijiet 
relevanti ta’ l-Istati Membri jeħtieġu 
jitqarrbu aktar. Madankollu, għal ċerti 
aspetti, l-Istati Membri għadhom ikunu 
jistgħu jissoktaw japplikaw regoli aktar 
stretti.

(3) Sabiex titjieb iċ-ċertezza legali u 
jinkisbu bis-sħiħ il-benefiċċji tas-suq intern 
għall-konsumaturi u n-negozji, ċerti aspetti 
tal-kummerċjalizzazzjoni, tal-bejgħ u tal-
bejgħ mill-ġdid tat-timeshare u tal-
prodotti ta’ btajjel fuq tul ta’ żmien kif 
ukoll ta’ l-iskambji tat-timeshare 
għandhom jiġu kompletament 
armonizzati.  L-Istati Membri 
m’għandhomx ikunu jistgħu iżommu jew 
jintroduċu leġiżlazzjoni nazzjonali fl-
oqsma koperti minn dan ir-Regolament. 
Fejn ma jeżistux dispożizzjonijiet f’dan ir-
Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jibqgħu ħielsa li jżommu jew jintroduċu 
leġiżlazzjoni nazzjonali konformi mal-liġi 
Komunitarja.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 1.

Emenda 8
Premessa 4

(4) Din id-Direttiva m’għandhiex tagħmel 
ħsara lir-regoli nazzjonali li għandhom 
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-suġġett tal-kuntratti 
koperti mnn din id-Direttiva.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Jagħmel il-premessa konformi ma’ l-Artikolu 1 paragrafu 1.

Emenda 9
Premessa 5 a (ġdida)
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(5a) Id-definizzjoni ta’ kuntratt ta’ 
timeshare ma tinkludix fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tagħha l-prenotazzjonijiet 
plurijennali ta’ kamra ta’ lukanda jew il-
kuntratti ta' kiri ordinarji, anke jekk 
ikunu mħallsa minn qabel u jkunu ta' tul 
ta' aktar minn sena.

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed inaqqas il-perjodu għal sena, jista’ jkun li jiġu inklużi tranżażżjonijiet li ma
jkunx hemm intenzjoni li jiġu koperti, bħalma huma l-prenotazzjonijiet tal-lukandi li jirrikjedu 
ħlas minn qabel, jew xi lukandi li joffru sistemi ta' kupuni b'terminu ta' validità ta’ iktar minn 
sena.  Sabiex jiġu evitati l-interpretazzjonijiet ħżiena, dawn l-esklużjonijiet għandhom 
jissemmew b’mod ċar.

Emenda 10
Premessa 6 a (ġdida)

(6a) Sabiex il-konsumatur ikun jista’ 
jifhem bis-sħiħ il-ħarsien li joffri dan ir-
Regolament, in-negozjant għandu 
jipprovdi lill-konsumatur b’lista ta’ 
kontroll (checklist); din il-lista għandha 
tkun ibbażata fuq l-użu ta’ formoli 
standard, disponibbli fil-lingwi 
Komunitarji kollha;

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġbed l-attenzjoni tal-konsumatur u jagħmilha possibbli li hu jifhem bis-sħiħ id-dritt 
tiegħu li jirtira, il-kuntratt għandu jinkludi lista ta' kontroll.

Emenda 11
Premessa 7

(7) Sabiex il-konsumatur jingħata l-
possibbiltà li jifhem bis-sħiħ x’inhuma l-
obbligi u d-drittijiet tiegħu taħt il-kuntratt, 
għandu jiġi permess perjodu fejn hu jkun 
jista’ jirtira mill-kuntratt mingħajr ma jkolli
jiġġustifika ruħu. Bħalissa, it-tul ta’ dan il-
perjodu jvarja bejn l-Istati Membri, u l-
esperjenza turi li t-tul stipulat fid-Direttiva 
94/47/KE mhux twil biżżejjed. Għalhekk, 

(7) Sabiex il-konsumatur jingħata l-
possibbiltà li jifhem bis-sħiħ x’inhuma l-
obbligi u d-drittijiet tiegħu taħt il-kuntratt, 
għandu jiġi permess perjodu fejn hu jkun 
jista’ jirtira mill-kuntratt mingħajr ma 
jkollu jiġġustifika ruħu. Bħalissa, it-tul ta’ 
dan il-perjodu jvarja bejn l-Istati Membri. 
Sabiex jinkiseb livell għoli ta’ ħarsien tal-
konsumatur u aktar ċarezza għall-
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il-perjodu għandu jiġi estiż u armonizzat. konsumaturi u għall-industrija, dan il-
perjodu għandu jiġi armonizzat.

Ġustifikazzjoni

Biex it-test ikun aktar ċar.

Emenda 12
Premessa 8

(8) Il-projbizzjoni fuq ħlasijiet bil-quddiem 
lin-negozjant jew kwalunkwe parti terza 
qabel l-aħħar tal-perjodu għall-irtirar
għandha tiġi kkjarifikata sabiex ittejjeb il-
ħarsien tal-konsumatur. Għall-bejgħ mill-
ġdid, il-projbizzjoni ta’ ħlasijiet bil-
quddiem għandha tapplika sakemm isir il-
bejgħ propju jew jintemm il-kuntratt ta’ 
bejgħ mill-ġdid.

(8) Il-projbizzjoni fuq ħlasijiet bil-quddiem 
għandha tiġi kkjarifikata sabiex ittejjeb il-
ħarsien tal-konsumatur. Għall-kuntratti ta’ 
bejgħ mill-ġdid, il-projbizzjoni ta’ 
kwalunkwe ħlasijiet għandha tapplika 
sakemm isir il-bejgħ propju jew jintemm 
il-kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid, ħlief għall-
ispejjeż attribwiti b’mod dirett li jkun 
għamel in-negozjant f’isem il-konsumatur 
biex jikkummerċjalizza t-timeshare tal-
konsumatur.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel il-premessa konformi ma’ l-Artikolu 6 u jiċċara t-test.

Emenda 13
Premessa 9

(9) Fil-każ ta’ irtirar minn kuntratt fejn il-
prezz kien parzjalment jew kopert kollu 
b’kreditu mogħti lill-konsumatur min-
negozjant jew minn parti terza fuq il-bażi 
ta’ ftehim bejn dik il-parti terza u n-
negozjant, il-ftehim ta’ kreditu għandu 
jintemm mingħajr pieni. L-istess għandu 
japplika għall-kuntratti anċillari, bħall-
kuntratti għal sħubija f’sistemi ta’ 
skambju.

Fil-każ ta’ irtirar minn kuntratt fejn il-prezz 
kien parzjalment jew kopert kollu bi 
kreditu mogħti lill-konsumatur min-
negozjant jew minn parti terza fuq il-bażi 
ta’ ftehim bejn dik il-parti terza u n-
negozjant, il-ftehim ta’ kreditu għandu 
jintemm mingħajr ebda spiża għall-
konsumatur. L-istess għandu japplika 
għall-kuntratti anċillari.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Artikolu 6.
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Emenda 14
Premessa 10

(10) Il-konsumatur m’għandux jiċċaħħad 
mill-ħarsien mogħti minn din id-Direttiva. 
Dan għandu jkun ukoll il-każ fejn il-liġi ta’ 
Stat mhux Membru tkun il-liġi applikabbli 
għall-kuntratt.

(10) Il-konsumatur m’għandux jiċċaħħad 
mill-ħarsien mogħti minn dan ir-
Regolament. Dan għandu jkun ukoll il-każ 
fejn il-liġi ta’ pajjiż terz tkun il-liġi 
applikabbli għall-kuntratt.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' Emenda 1.

Emenda 15
Premessa 11

(11) Jeħtieġ li l-Istati Membri jistipulaw
pieni effettivi, proporzjonali u disswasivi 
għall-vjolazzjonijiet ta’ din id-Direttiva.

(11) Jeħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw
pieni effettivi, proporzjonali u disswasivi 
għall-vjolazzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' Emenda 1.

Emenda 16
Premessa 12

(12) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-persuni jew 
organizzazzjonijiet li jkollhom, skond il-
liġi nazzjonali, interess leġittimu fis-
suġġett ikollhom rimedji ġuridiċi għall-
bidu tal-proċedimenti kontra l-
vjolazzjonijiet ta’ din id-Direttiva.

(12) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-persuni jew 
organizzazzjonijiet li jkollhom, skond il-
liġi nazzjonali, interess leġittimu fis-
suġġett ikollhom rimedji ġuridiċi għall-
bidu tal-proċedimenti kontra l-
vjolazzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' Emenda 1.

Emenda 17
Premessa 12 a (ġdida)

(12a) Fil-każ ta’ rimedju ġudizzjarju, il-
konsumaturi għandu jkollhom id-dritt li 
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jmorru l-qorti fil-pajjiż fejn hu residenti l-
konsumatur.

Ġustifikazzjoni

Biex jiżgura livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur, u jkun aktar ċar.

Emenda 18
Premessa 14

(14) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-konsumaturi jkunu infurmati 
effettivament bid-dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva u 
jħeġġu lin-negozjanti li jinfurmawhom bil-
kodiċijiet ta’ prassi tagħhom li jeżistu fil-
qasam.

(14) Il-konsumaturi għandhom jiġu 
infurmati effettivament dwar id-drittijiet 
tagħhom skond dan ir-Regolament. In-
negozjanti għandhom jinfurmaw lill-
konsumaturi bil-kodiċijiet ta’ kondotta
tagħhom li jeżistu fil-qasam.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' Emenda 1.

Emenda 19
Premessa 14 a (ġdida)

(14a) In-negozjanti għandhom jiffurmaw 
organizzazzjoni settorjali Ewropea sabiex 
jittrattaw aħjar l-ilmenti tal-konsumaturi 
u joħolqu sistemi ta’ liċenzji għall-
Ewropa kollha.

Emenda 20
Premessa 14 b (ġdida)

(14b) Kemm il-klijenti kif ukoll l-industriji 
tat-timeshare u tal-btajjel fuq tul ta’ 
żmien jibbenefikaw jekk in-negozjanti 
ikunu obbligati jipprovdu evidenza 
suffiċjenti ta' sigurtà f'każ ta' insolvenza.

Emenda 21
Premessa 15
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(15) Peress li l-għanijiet ta’ din id-Direttiva
ma jistgħux jinkisbu biżżejjed mill-Istati 
Membri u għalhekk jistgħu jinkisbu aħjar 
fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista’ 
tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-
Trattat. Skond il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li hu meħtieġ sabiex teqred l-
ostakoli tas-suq intern u tikseb livell 
komuni għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur.

(15) Peress li l-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament ma jistgħux jinkisbu biżżejjed 
mill-Istati Membri u għalhekk jistgħu 
jinkisbu aħjar fuq livell Komunitarju, il-
Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-
Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju 
tal-proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jeqred
l-ostakoli tas-suq intern u jikseb livell 
komuni għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' Emenda 1.

Emenda 22
Premessa 16

(16) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari mill-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali u 
l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
Unjoni Ewropea.

(16) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u jħares il-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari mill-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali u 
l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' Emenda 1.

Emenda 23
Artikolu 1, paragrafu 1

1. Din id-Direttiva għandha tapplika 
għall-ħarsien tal-konsumaturi rigward
ċerti aspetti tat-tqegħid fis-suq u l-bejgħ 
tat-timeshare u prodotti ta’ btala fuq tul ta’ 
żmien. Se tapplika wkoll għall-bejgħ mill-
ġdid tat-timeshare u prodotti ta’ btala fuq 
tul ta’ żmien, u l-iskambju tat-timeshare.

1. L-iskop ta’ dan ir-Regolament hu li 
jikkontribwixxi għall-iffunzjonar kif 
jixraq tas-suq intern u jikseb livell għoli 
ta’ ħarsien tal-konsumatur billi 
jarmonizza l-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi relatati 
ma’ ċerti aspetti tat-tqegħid fis-suq,  tal-
bejgħ u tal-bejgħ mill-ġdid  tat-timeshare u 
prodotti ta’ btala fuq tul ta’ żmien, kif 
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ukoll ta’ l-iskambju tat-timeshare
Din id-Direttiva tapplika għat-
tranżazzjonijiet bejn in-negozjant u l-
konsumatur.

Dan ir-Regolament japplika għat-
tranżazzjonijiet bejn in-negozjant u l-
konsumatur.

Din id-Direttiva ma tagħmilx ħsara lil-
leġiżlazzjoni nazzjonali li tistipula rimedji 
għal-liġi kuntrattwali ġenerali li tippermetti 
lill-konsumatur li jwaqqaf il-kuntratt.

Dan ir-Regolament ma jagħmilx ħsara lil-
leġiżlazzjoni nazzjonali li tistipula rimedji 
għal-liġi kuntrattwali ġenerali, u lir-regoli 
nazzjonali relatati mar-reġistrazzjoni ta’ 
proprjetà mobbli jew immobbli, lill-
kundizzjonijiet tas-sistemi tat-twaqqif jew 
ta’ awtorizzazzjoni, u lid-determinazzjoni 
tan-natura legali tad-drittijiet li huma s-
suġġett tal-kuntratti koperti permezz ta’ 
dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-bażi legali hi l-Artikolu 95, l-iffunzjonar tas-suq intern għandu jiġi msemmi. 

Emenda 24
Artikolu 1, paragrafu 2

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’:

imħassar

(a) il-punt ta’ bidu għad-dritt ta’ rġigħ 
lura;
(b) It-termini u l-kondizzjonijiet fl-
eżerċitar tad-dritt ta’ rġigħ lura
(c) l-effetti ta’ l-eżerċitar tad-dritt ta’ 
rġigħ lura.

Ġustifikazzjoni

Dawn l-eżenzjonijiet mill-prinċipju ta’ armonizzazzjoni sħiħa joħolqu inċertezza kemm għall-
konsumaturi kif ukoll għall-industrija, u għaldaqstant għandhom jiġu evitati. 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).
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Emenda 25
Artikolu 2, paragrafu 1

1. Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva
għandhom japplikaw it-tifsiriet li ġejjin:

1. Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament
għandhom japplikaw it-tifsiriet li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Jagħmel l-artikolu konformi ma' Emenda 1.

Emenda 26
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (a)

(a) “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;

(a) “kuntratt ta’ timeshare” ifisser kuntratt 
ta’ tul ta’ żmien ta’ aktar minn sena li bih 
il-konsumatur jikseb, bi ħlas, id-dritt li juża 
wieħed jew aktar proprjetajiet mobbli jew 
immobbli fuq bażi rikorrenti;

Ġustifikazzjoni
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”.

Emenda 27
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (b)

(b) “prodott ta’ btala għal tul ta’ żmien” 
ifisser kuntratt ta’ tul ta’ aktar minn sena li 
bih il-konsumatur jikseb primarjament, bi 
ħlas għall-valur, id-dritt li jikseb skontijiet 
jew benefiċċji oħra fuq akkomodazzjoni, 
separatament jew flimkien ma’ l-ivvjaġġar 
jew servizzi oħra;

(b) “kuntratt ta’ prodott ta’ btala għal tul 
ta’ żmien” ifisser kuntratt ta’ tul ta’ aktar 
minn sena li bih il-konsumatur jikseb 
primarjament, bi ħlas, id-dritt li jikseb 
skontijiet jew benefiċċji oħra fuq proprjetà 
mobbli jew immobbli, separatament jew 
flimkien ma’ l-ivvjaġġar jew servizzi oħra;

Emenda 28
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (c)

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

(c) “kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid” ifisser 
kuntratt li bih negozjant, bi ħlas, jimpenja 
ruħu li jagħti assistenza fil-bejgħ ta’
timeshare jew prodott ta’ btala għal tul ta’ 
żmien;
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Emenda 29
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (d)

(d) “skambju” ifisser kuntratt li bih il-
konsumatur bi ħlas għall-valur jissieħeb 
ma’ skema li tippermettilu jbiddel il-post 
u/jew il-ħin ta’ l-interess tat-timeshare 
tiegħu permezz ta’ skambju;

(d) “kuntratt ta’ skambju” ifisser kuntratt 
anċillari li bih il-konsumatur, bi ħlas, 
jissieħeb ma’ sistema ta’ skambju li 
tippermettilu li jgawdi t-timeshare tiegħu 
f’post jew fi żmien differenti;

Emenda 30
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (e)

(e) “negozjant” ifisser persuna naturali jew 
legali li taġixxi għall-għanijiet li għandhom 
x’jaqsmu mal-kummerċ, negozju jew 
professjoni tiegħu jew xi ħadd li jaġixxi 
f’isem jew minflok in-negozjant;

(e) “negozjant” ifisser persuna naturali jew 
legali li taġixxi għall-għanijiet li għandhom 
x’jaqsmu mal-kummerċ, negozju, sengħa
jew professjoni tiegħu jew xi ħadd li 
jaġixxi f’isem jew minflok in-negozjant;

Emenda 31
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (g)

(g) “kuntratt anċillari” ifisser kuntratt li 
jaqa’ taħt kuntratt ieħor.

(g) “kuntratt anċillari” ifisser kuntratt li hu 
relatat ma’ kuntratt tat-timeshare jew 
kuntratt ta' prodott ta' btala fuq tul ta' 
żmien;

Ġustifikazzjoni

Mill-perspettiva legali, il-kelma “relatat” donnu li hi aktar xierqa.

Emenda 32
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (g a) (ġdid)

(ga) “mezz durabbli” ifisser kwalunkwe 
strument li jippermetti lill-konsumatur li 
jaħżen it-tagħrif indirizzat lilu b’mod 
personali b’mezz li jkun aċċessibbli għal 
referenza ġejjiena għal perjodu ta’ żmien 
adegwat għall-iskopijiet tat-tagħrif u li 
jippermetti r-riproduzzjoni bla tibdiliet tat-
tagħrif maħżun;
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tingħata ċertezza legali lill-konsumaturi kif ukoll lin-negozjanti, tinħtieġ definizzjoni 
aktar ċara.

Emenda 33
 Artikolu 2, paragrafu 1, punt (g b) (ġdid)

(gb) “kodiċi ta’ kondotta” ifisser ftehim 
jew sensiela ta’ regoli li mhumiex imposti 
permezz ta’ liġi, regolament jew 
dispożizzjoni amministrattiva ta’ Stat 
Membru li jiddefinixxi l-imġiba ta’ 
negozjanti li jimpenjaw ruħhom li 
jintrabtu b'dan il-kodiċi fir-rigward ta’ 
wieħed jew aktar prattiki kummerċjali jew 
setturi tan-negozju partikulari.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tingħata ċertezza legali lill-konsumaturi kif ukoll lin-negozjanti, tinħtieġ definizzjoni 
aktar ċara.

Emenda 34
Artikolu 3, paragrafu 1

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

1. Ir-riklami kollha għandhom jindikaw il-
possibilità li jinkiseb it-tagħrif skond 
paragrafu 2, u minn fejn jista’ jinkiseb. 

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma’ l-Artikolu 3 paragrafu 2.

Emenda 35
Artikolu 3, paragrafu 2

2. In-negozjant se jipprovdi lill-konsumatur 
li jirrikjedi tagħrif b’tagħrif bil-miktub li, 
barra li għandu deskrizzjoni ġenerali tal-
prodott, jipprovdi mill-inqas tagħrif qasir 

2. In-negozjant għandu jipprovdi lill-
konsumatur li jirrikjedi tagħrif b’tagħrif 
bil-miktub li, barra li għandu deskrizzjoni 
ġenerali tal-prodott, jipprovdi tagħrif fuq l-
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u preċiż fuq l-oġġetti li ġejjin, fejn 
meħtieġ:

oġġetti li ġejjin, fejn meħtieġ:

(a) fil-każ ta’ timeshare, is-sett ta’ tagħrif 
stipulat fl-Anness I u, jekk il-kuntratt 
jikkonċerna akkomodazzjoni li għadha 
qiegħda tinbena, it-tagħrif stipulat fl-
Anness II;

(a) fil-każ ta’ kuntratt ta’ timeshare, it-
tagħrif stipulat fl-Anness I u, jekk il-
kuntratt jikkonċerna proprjetà mobbli jew 
immobbli li għadha qiegħda tinbena, it-
tagħrif stipulat fl-Anness II;

(b) fil-każ ta’ prodott ta’ btala fuq tul ta’ 
żmien, it-tagħrif stipulat fl-Anness III;

(b) fil-każ ta’ kuntratt ta’ prodott ta’ btala 
fuq tul ta’ żmien, it-tagħrif stipulat fl-
Anness III;

(c) fil-każ ta’ bejgħ mill-ġdid, it-tagħrif 
stipulat fl-Anness IV;

(c) fil-każ ta’ kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid, 
it-tagħrif stipulat fl-Anness IV;

(d) fil-każ ta’ skambju, it-tagħrif stipulat fl-
Anness V;

(d) fil-każ ta’ kuntratt ta’ skambju, it-
tagħrif stipulat fl-Anness V.

It-tagħrif għandu jiġu pprovdut min-
negozjant fuq karta jew materjal ieħor 
durabbli. 

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' Artikolu 2.

Emenda 36
Artikolu 3, paragrafu 3

3. Fil-każ ta’ bejgħ mill-ġdid, l-obbligu 
tan-negozjant li jipprovdi tagħrif skond il-
paragrafu 2 japplika għall-konsumatur li 
jista’ jkollu kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-kliem mhux ċar u donnu li mhux meħtieġ; it-tħassir jagħti aktar ċarezza lit-test.

Emenda 37
 Artikolu 4, titolu

Il-kuntratt Il-kuntratt ewlieni

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir distinzjoni ċara bejn il-kuntratt ewlieni u l-kuntratti anċillari sabiex tiġi evitata 
l-konfużjoni.
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Emenda 38
Artikolu 4, paragrafi 1 u 2

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. Il-kuntratt hu bil-miktub u mfassal 
f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Komunità, 
kif magħżula mill-konsumatur.

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 imsemmi fl-Artikolu 
3(2) se jifforma parti integrali mill-kuntratt 
prinċipali.

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

Kwalunkwe tibdil għat-tagħrif bil-miktub 
ipprovdut lill-konsumatur qabel l-iffirmar 
tal-kuntratt għandu jiġi komunikat fuq 
karta jew mezz durabbli ieħor lill-
konsumatur qabel ma jiġi konkluż il-
kuntratt.

Il-kuntratt għandu jsemmi kull tibdil ta’ 
din ix-xorta b’mod espliċitu.

Emenda 39
Artikolu 4, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Il-kuntratt għandu jinkludi lista ta’ 
kontroll maħsuba sabiex tenfasizza d-
drittijiet mogħtija lill-konsumaturi 
permezz ta’ dan ir-Regolament u sabiex 
tiffaċilita l-eżerċitar tad-dritt li wieħed 
jirtira skond l-Artikolu 5. 
Il-lista ta’ kontroll għandha tkun ibbażata 
fuq l-użu ta’ formoli standard, disponibbli 
fil-lingwi kollha tal-komunità, u għandha 
tinkludi fiha formola li tinqala’ għall-
eżerċitar tad-dritt li wieħed jirtira.
Il-lista ta’ kontroll għandha tispeċifika 
dan li ġej b’mod konċiż u ċar: 
- l-identità u r-residenza tal-partijiet 
kollha;
- in-natura tad-dritt li hu suġġett għall-
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kuntratt prinċipali;
- il-perjodu eżatt illi fih jista’ jiġi eżerċitat 
id-dritt li huwa s-suġġett tal-kuntratt 
ewlieni, u, fejn xieraq, it-tul ta’ żmien 
tiegħu;
- id-data li fiha l-konsumatur jista’ jibda 
jeżerċita d-drittijiet kuntrattwali tiegħu;
- il-prezz li għandu jitħallas mill-
konsumatur għat-timeshare, il-prodott ta’ 
btala fuq tul ta’ żmien jew is-servizzi 
pprovduti min-negozjant tal-bejgħ mill-
ġdid;
- l-ispejjeż assoċjati mat-timeshare jew 
mal-prodott ta’ btala għal tul ta’ żmien;
- jekk ikun xieraq, is-servizzi jew 
faċilitajiet li jkun se jkollu aċċess 
għalihom il-konsumatur;
- jekk huwiex possibbli li wieħed jissieħeb 
f’sistema ta’ skambju;
- tagħrif dwar it-tul tad-dritt ta’ l-irtirar;
- tagħrif dwar il-projbizzjoni fuq il-
ħlasijiet minn qabel;
- jekk in-negozjant hux firmatarju ta’ xi 
kodiċi ta’ kondotta;

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġbed l-attenzjoni tal-konsumatur u jgħin sabiex ikun jkun jista’ jifhem aħjar id-dritt 
tiegħu li jirtira, il-kuntratt għandu jinkludi lista ta' kontroll.

Emenda 40
Artikolu 4 a (ġdid)

Artikolu 4a
Il-kuntratt anċillari

1. Il-kuntratt għandu jkun bil-miktub u 
mfassal f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-
Komunità, kif magħżula mill-konsumatur.
2. It-tagħrif miktub imsemmi fl-Artikolu 
3(2) għandu jifforma parti integrali mill-
kuntratt prinċipali.
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Kwalunkwe tibdil fit-tagħrif miktub 
pprovdut lill-konsumatur qabel ma 
jiffirma l-kuntratt irid jiġi komunikat lill-
konsumatur bil-miktub qabel ma jiġi 
konkluż il-kuntratt.
3. Fil-każ ta’ kuntratt ta’ skambju, il-
kuntratt għandu jinkludi t-tagħrif meħtieġ 
skond il-punti (a), (b) u (d) sa (i) ta’ 
Anness V.

Emenda 41
Artikolu 5, paragrafu 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-żewġ partijiet iffirmaw il-kuntratt jew 
minn meta ż-żewġ partijiet iffirmaw 
kuntratt preliminari li jorbot. Jekk l-
erbatax-il jum ikun festa pubblika, il-
perjodu għandu jiġi estiż għall-ewwel jum 
xogħol wara din id-data.

1. Il-konsumatur għandu jkollu perjodu 
ta’ 14-il ġurnata tal-kalendarju biex jirtira 
mill-kuntratt, mingħajr ma jagħti ebda 
raġuni.

Dak il-perjodu ta’ rtirar għandu jibda:
(a) jew mill-ġurnata tal-konklużjoni tal-
kuntratt jew kuntratt preliminari li jorbot; 
jew
(b) mill-ġurnata li fiha l-konsumatur 
jirċievi l-kuntratt jew il-kuntratt 
preliminari li jorbot, jekk dik il-ġurnata 
tiġi wara d-data msemmija f'punt (a).

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm ċarezza fir-rigward tat-tul tal-perjodu ta’ żmien biex wieħed jerġa’ 
jaħsibha. Tinħtieġ ukoll aktar armonizzazzjoni tal-bidu tal-perjodu ta’ rtirar.

Emenda 42
Artikolu 5, paragrafu 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 

imħassar
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II, iżda it-tagħrif hu pprovdut bil-miktub 
fi żmien tliet xhur wara l-iffirmar tal-
kuntratt, il-perjodu ta’ rġigħ lura għandu 
jibda mill-ġurnata li l-konsumatur jirċievi 
dak it-tagħrif.

Emenda 43
Artikolu 5, paragrafu 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’ rġigħ lura jiskadi wara tliet 
xhur u erbatax-il ġurnata mill-iffirmar 
tal-kuntratt.

3. Jekk it-tagħrif imsemmi fil-punti (a) sa 
(o) ta’ l-Anness I, il-punti (a), (b) u (d) ta’ 
l-Anness II, il-punti (a) sa (i) ta’ l-Anness 
III, il-punti (a) sa (g) ta’ l-Anness IV jew 
il-punti (a) sa (k) ta’ l-Anness V ma jkunx 
ġie pprovdut bil-miktub fi żmien tliet xhur 
wara l-iffirmar tal-kuntratt, il-kuntratt isir 
null u bla effett.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jingħata l-ogħla livell ta’ ħarsien lill-konsumatur, kuntratt li jkollu parti integrali 
nieqsa għandu jkun null u bla effett.

Emenda 44
Artikolu 5, paragrafu 4

4. Jekk il-konsumatur biħsiebu jeżerċita d-
drittta’ rġigħ lura għandu, qabel ma tiskadi 
d-data ta’ l-għeluq, jgħarraf lill-persuna li 
isimha u l-indirizz tagħha jidhru fuq il-
kuntratt għal dak il-għan skond il-punt (p) 
ta’ l-Anness I. Id-data ta’ l-għeluq titqies li 
ġiet imħarsa jekk l-avviż, jekk dan hu bil-
miktub, jintbagħat qabel ma tiskadi d-data 
ta’ l-għeluq.

4. Jekk il-konsumatur biħsiebu jeżerċita d-
dritt ta’ rġigħ lura għandu, qabel ma 
tiskadi d-data ta’ l-għeluq, jgħarraf lill-
persuna li isimha u l-indirizz tagħha jidhru 
fuq il-kuntratt u fil-lista ta’ kontroll għal 
dak il-għan b’mezzi li jistgħu jiġu 
ppruvati.  Il-limitu taż-żmien għandu 
jitqies illi ġie osservat jekk in-notifika, jekk 
tkun fuq karta jew mezz durabbli ieħor, 
tintbagħat qabel jiskadi l-limitu taż-żmien.

Emenda 45
Artikolu 5, paragrafu 5

5. Meta l-konsumatur jeżerċita d-dritt ta’ 
rgigħ lura, hu mitlub iħallas lura biss 
dawk l-ispejjeż li, skond il-liġi nazzjonali, 

imħassar
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jiġġarrbu minħabba l-konklużjoni ta’ u 
rġigħ 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.

Ġustifikazzjoni

It-tħassir huwa meħtieġ sabiex ikun evitat li tiġi mwittija t-triq 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 fost l-Istati Membri.

Emenda 46
Artikolu 5, paragrafu 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 jeżerċita d-dritt 
għall-irtirar, hu mhux se jinħtieġ iħallas 
lura xejn.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emendi 42 u 43.

Emenda 47
Artikolu 6

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’ 
rġigħ lura skond l-Artikolu 5(1) sa 5(3) hu 
pprojbit.

1. Kwalunkwe ħlas bil-quddiem, 
dispożizzjoni ta’ garanziji, reżervazzjoni 
ta’ flus fuq kontijiet, 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’ rġigħ lura skond l-
Artikolu 5(1) sa 5(3) hu pprojbit.

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, 

2. Kwalunkwe ħlas bil-quddiem, għoti ta’ 
garanziji, reżervazzjoni ta’ flus fuq 
kontijiet, rikonoxximent 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 
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hu pprojbit. pprojbit.

Emenda 48
Artikolu 7

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

1. Jekk il-konsumatur jeżerċita d-dritt 
tiegħu ta’ rġigħ lura mill-kuntratt ewlieni, 
kwalunkwe kuntratt anċillari għandu
jintemm awtomatikament, mingħajr l-ebda 
spejjeż għall-konsumatur.

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

3. L-Istat Membri se jistipulaw regoli 
dettaljati fuq it-twaqqif ta’ tali kuntratti.

Emenda 49
Artikolu 8

1. L-Istat Membru se jiżgura li, jekk il-liġi 
applikabbli għall-kuntratt hi l-liġi ta’ Stat 
Membru, kwalunkwe klawżoli kuntrattwali 
fejn il-konsumatur jirrinunzja għad-
drittijiet tiegħu, kif stipulat f’din id-
Direttiva, ma jorbtux.

1. Jekk il-liġi applikabbli għall-kuntratt hi 
l-liġi ta’ Stat Membru, kwalunkwe 
klawżoli kuntrattwali fejn il-konsumatur 
jirrinunzja għad-drittijiet tiegħu, kif stipulat 
f’dan ir-Regolament, m’għandhomx ikunu 
jorbtu.

2. Tkun xi tkun il-liġi applikabbli, il-
konsumatur mhux se jiġi miċħud mill-
ħarsien mogħti minn din id-Direttiva, jekk 
il-proprjetà immobbli kkonċernata tinsab fi 
ħdan it-territorju ta’ Stat Membru jew il-
kuntratt ġie konkluż fi Stat Membru.

2. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament għandhom japplikaw kull 
meta l-proprjetà immobbli kkonċernata 
tinsab fi ħdan it-territorju ta’ Stat Membru 
jew kull meta n-negozjant iwettaq l-
attività kummerċjali jew professjonali 
tiegħu fi Stat Membru, jew li bi 
kwalunkwe mezz, jidderieġi dan it-tip ta’ 
attivitajiet lejn Stat Membru u l-kuntratt 
ikun inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
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dan it-tip ta’ attivitajiet.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 1.

Emenda 50
Artikolu 9, paragrafi 1 u 2, parti introduttorja

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
jeżistu mezzi adegwati u effettivi sabiex 
jassiguraw konformità ma’ din id-Direttiva
fl-interessi tal-konsumaturi.

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw u 
jagħmlu superviżjoni tal-konformità 
ġenerali tan-negozjanti tagħhom ma’ dan
ir-Regolament, fl-interessi tal-
konsumaturi.

2. Il-mezzi msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li 
permezz tagħhom korp wieħed jew iktar 
milli ġejjin, kif determinat bil-liġi 
nazzjonali, jistgħu jieħdu azzjoni skond il-
liġi nazzjonali quddiem il-qrati jew il-
korpi amministrattivi kompetenti sabiex 
jiġi assigurat li d-dispożizzjonijiet 
nazzjonali għall-implimentazzjoni ta’ din 
id-Direttiva huma applikati:

2. L-Istati Membri għandhom jagħżlu
korp wieħed jew iktar milli ġejjin sabiex 
iwettqu dan it-tip ta’ ħidmiet ta’ infurzar:

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 1.

Emenda 51
Artikolu 10, paragrafi 1 u 2

1. L-Istati Membri se jieħdu l-miżuri xierqa 
biex jinfurmaw lill-konsumatur bil-liġi 
nazzjonali li tittrasponi din id-Direttiva u 
se tħeġġeġ, fejn meħtieġ, lin-negozjanti 
sabiex jgħarrfu lill-konsumaturi bil-
kodiċijiet ta’ kondotta tagħhom.

1. L-Istati Membri se jieħdu l-miżuri xierqa 
biex jinfurmaw lill-konsumatur b’dan ir-
Regolament.

In-negozjanti għandhom jiżguraw li, jekk 
ikun xieraq, il-konsumaturi jiġu mgħarrfa 
bil-kodiċijiet ta’ kondotta tagħhom.

2. L-Istati Membri se jħeġġu l-
istabbiliment jew żvilupp ta’ ilmenti u 
proċeduri ta’ rimedji barra l-qorti xierqa u 

2. L-Istati Membri se jħeġġu l-
istabbiliment jew żvilupp ta’ proċeduri ta’ 
ilmenti u ta’ rimedji barra l-qorti li jkunu
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effettivi sabiex jiġi solvut tilwim tal-
konsumatur skond din id-Direttiva.

xierqa u effettivi sabiex jiġi solvut tilwim 
tal-konsumatur skond dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 1.

Emenda 52
Artikolu 10, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. In-negozjanti għandhom joħolqu 
organizzazzjoni settorjali Ewropea li toffri 
lill-konsumaturi sistema alternattiva ta’ 
lħuq ta’ ftehim għat-tilwim sabiex titratta 
l-ilmenti, pereżempju fil-każ ta’ falliment, 
u li torganizza sistema Ewropea tal-
liċenzji. 

Emenda 53
Artikolu 10 paragrafu 2 b (ġdid)

2b. In-negozjanti għandhom jipprovdu 
biżżejjed evidenza ta’ sigurtà għar-
rimbors tal-flus imħallsa mill-konsumatur 
fil-każ ta’ insolvenza.

Emenda 54
Artikolu 11, paragrafu 1

1. L-Istati Membri se jipprovdu pieni 
xierqa fil-każ ta’ falliment ta’ negozjant 
biex jikkonforma mad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skond din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli dwar pieni xierqa applikabbli għal 
vjolazzjonijiet tad-dispożizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament u jassiguraw li dawn is-
sanzjonijiet huma applikati. 

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 1.

Emenda 55
Artikolu 12
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1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux iktar tard 
minn[...], il-liġijiet, ir-regolamenti, u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
sabiex ikunu f’konformitá ma’ din id-
Direttiva. Huma għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u t-
tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

imħassar

Għandhom japplikaw dawn id-
dispożizzjonijiet minn […].
Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-
dispożizzjonijiet, dawn għandu jkun fihom 
referenza għal din id-Direttiva jew ikunu 
akkumpanjati b’din ir-referenza meta jiġu 
ppubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir 
referenza bħal din.
2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali 
li jadottaw fil-qasam kopert b’din id-
Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 1.

Emenda 56
Artikolu 13, paragrafu 1

Il-Kummissjoni se tanalizza din id-
Direttiva u tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard 
minn 5 snin wara d-data ta’ l-applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jittrasponu din id-Direttiva.

Il-Kummissjoni se tanalizza dan ir-
Regolament u tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard 
minn 5 snin wara d-dħul tiegħu fis-seħħ.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 1.

Emenda 57
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Artikolu 14

Id-Direttiva 94/47/KEE ġiet irrevokata. Id-Direttiva 94/47/KE ġiet irrevokata.

Ir-referenzi għad-Direttiva revokata 
għandhom jitqiesu bħala referenzi għal din 
id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-
tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

Ir-referenzi għad-Direttiva revokata 
għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan 
ir-Regolament u għandhom jinqraw skond 
it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VI.

Emenda 58
Artikolu 15

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-
għoxrin jum wara dak li fih tiġi
ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-
Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-1 ta' Jannar 2009.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 1.

Emenda 59
Artikolu 16

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati 
Membri.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 1.

Emenda 60
Anness I, punt (a)

(a) L-identità u r-residenza tal-partijiet, kif 
ukoll tagħrif speċifiku dwar l-istatus legali 
tan-negozjant meta l-kuntratt jiġi konkluż, 
il-firem tal-partijiet u d-data u l-post ta’ 
fejn ġie konkluż il-kuntratt;

(a) L-identità u r-residenza tal-partijiet, kif 
ukoll tagħrif speċifiku dwar l-istatus legali 
tan-negozjant meta l-kuntratt jiġi konkluż, 
il-firem tal-partijiet u d-data u l-post ta’ 
fejn ġie konkluż il-kuntratt ewlieni;

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 37.
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Emenda 61
Anness I, punt (b)

(b) In-natura eżatta tad-dritt li hu s-suġġett 
tal-kuntratt u klawżola li tistabbilixxi l-
kondizzjonijiet li jiggvernaw l-eżerċitar ta’ 
dak id-dritt fi ħdan it-territorji ta’ l-Istat(i) 
Membru(i) fejn jinsabu/tinsab il-proprjetà 
jew proprjetajiet ikkonċernati u jekk ġewx 
issodisfatti dawk il-kondizzjonijiet jew, 
jekk ma ġewx, liema kondizzjonijiet għad 
baqagħlhom jiġu ssodisfatti;

(b) In-natura eżatta tad-dritt li hu s-suġġett 
tal-kuntratt ewlieni u klawżola li 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet li jiggvernaw 
l-eżerċitar ta’ dak id-dritt fi ħdan it-
territorji ta’ l-Istat(i) Membru(i) fejn 
jinsabu/tinsab il-proprjetà jew proprjetajiet 
ikkonċernati u jekk ġewx issodisfatti dawk 
il-kondizzjonijiet jew, jekk ma ġewx, liema 
kondizzjonijiet għad baqagħlhom jiġu 
ssodisfatti;

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 37.

Emenda 62
Anness I, punt (c)

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

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 37.

Emenda 63
Anness I, punt (f)

(f) kif ġew irranġati 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-
deċiżjonijiet rigward dawn il-kwistjonijiet;

(f) kif ġew irranġati l-manutenzjoni u t-
tiswijiet lill-proprjetà mobbli jew 
immobbli u l-amministrazzjoni u t-
tmexxija tagħha, kif ukoll jekk u kif il-
konsumaturi jistgħu jinfluwenzaw u jieħdu 
sehem fid-deċiżjonijiet rigward dawn il-
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kwistjonijiet;

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 26.

Emenda 64
Anness I, punt (g)

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

(g) deskrizzjoni xierqa ta’ l-ispejjeż kollha 
assoċjati mal-kuntratt tat-timeshare;  il-
mod ta’ kif se jiġu allokati dawn l-ispejjeż 
lill-konsumaturi u kif u meta jistgħu 
jinżdiedu tali spejjeż; fejn relevanti, tagħrif 
dwar jekk hemmx spejjeż, ipoteki, 
impedimenti jew rabtiet oħra rreġistrati 
kontra d-dritt għall-akkomodazzjoni. 

Ġustifikazzjoni

Iż-żewġ elementi ewlenin ta’ l-ispejjez totali huma l-prezz tax-xiri u l-ispejjeż tal-
manutenzjoni tal-kumpless tat-timeshare jew tal-kumpless multiplu.  Il-proposta tal-
Kummissjoni ma kinitx ċara u inkludiet informazzjoni li mhix meħtieġa sabiex il-konsumatur 
jagħmel deċiżjoni infurmata dwar ix-xiri.

Il-miżati tal-manutenzjoni u ta’ l-immaniġġjar jeħtieġ li jiġu pubblikati, flimkien maż-żidiet 
possibbli ġejjiena (li jirriflettu żieda fl-ispejjeż minħabba inflazzjoni, tassassjoni, rekwiżiti 
tas-saħħa u tas-sikurezza, eċċ). Madankollu, spjegazzjoni dettalljata ta’ dawn l-ispejjeż mhix 
relevanti għad-deċiżjoni tax-xiri, u għandha tingħata fil-bilanċi annwali fejn ikun xieraq.

Emenda 65
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;

(ca) 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;

Ġustifikazzjoni

L-inżiz għandu jitpoġġa aktar ‘il fuq fl-anness.

Emenda 66
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Anness I, punt (i)

(i) il-prezz li għandu jitħallas mill-
konsumatur, stima ta’ l-ammont li għandu 
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 (pereżempju, it-taxxi u d-
drittijiet) u l-ispejjeż amministrattivi 
(pereżempju, it-tmexxija, il-manutenzjoni 
u t-tiswijiet).

(fa) il-prezz li għandu jitħallas mill-
konsumatur;

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 64. L-inċiz għandu jitpoġġa aktar ‘il fuq fl-anness.

Emenda 67
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 
f’sistema ta’ skambju jew bejgħ mill-ġdid 
tad-drittijiet kuntrattwali, tagħrif dwar is-
sistema ta’ skambju relevanti u 
indikazzjoni ta’ l-ispejjeż relatati mal-
bejgħ mill-ġdid u l-iskambju bl-użu ta’ din 
is-sistema;

Emenda 68
Anness I, punt (m)

(m) tagħrif fuq id-dritt ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt u l-konsegwenzi 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 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;

(m) tagħrif fuq id-dritt ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt u l-konsegwenzi ta’ rġigħ lura 
mill-kuntratt; fejn japplika, tagħrif dwar l-
arranġamenti għat-twaqqif ta’ kwalunkwe 
ftehim ta’ kreditu u tal-kuntratti anċillari 
oħra marbuta mal-kuntratt ewlieni fil-każ 
ta’ rġigħ lura mill-kuntratt, bħal skemi ta’ 
għoti ta’ flus (cashback) jew skemi oħra 
ta’ investiment; tagħrif dwar il-
konsegwenzi ta’ tali rġigħ lura;
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Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 45.

Emenda 69
Anness I, punt (p)

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

(p) jekk in-negozjant hux firmatarju ta' 
kodiċi ta' kondotta jew le;

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni kienet tirrikjedi n-negozjant li jipprovdi lill-konsumaturi 
b’tagħrif voluminuż dwar kodiċijiet ta’ kondotta. Dan l-ammont ta’ tagħrif jaf ikun ta’ piż 
żejjed għall-konsumatur, filwaqt li ma jkunx relevanti. Ikun l-istess bħallikieku n-negozjant 
jintalab li jipprovdi l-liġijiet dwar it-timeshare u liġijiet relevanti oħra lill-konsumatur, u 
bħallikieku n-negozjant jintalab li jagħmilhom parti mill-kuntratt.  

It-tagħrif meħtieġ għall-konsumatur hu li jifhem jekk in-negozjant ikunx iffirma kodiċi ta’ 
kondotta, u fejn jista’ jinkiseb it-tagħrif.

Emenda 70
Anness II, titolu

Rekwiżiti supplimentari għall-
akkomodazzjoni li għadha qiegħda tinbena, 

kif imsemmija fl-Artikolu 3

Rekwiżiti supplimentari għall-proprjetà 
mobbli jew immobbli li għadha qiegħda 

tinbena, kif imsemmija fl-Artikolu 3

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 26.

Emenda 71
Anness II, punt (a)

(a) l-istat ta’ tlestija ta’ l-akkomodazzjoni
u s-servizzi li jagħmluha operattiva bis-
sħiħ (gass, dawl, ilma u linji tat-telefown);

(a) l-istat ta’ tlestija tal-proprjetà mobbli 
jew immobbli u s-servizzi li jagħmluha 
operattiva bis-sħiħ (gass, dawl, ilma u linji 
tat-telefown);

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 26.
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Emenda 72
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 tal-proprjetà mobbli jew 
immobbli u s-servizzi li jagħmluha 
operattiva bis-sħiħ (gass, dawl, ilma u linji 
tat-telefown);

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 26.

Emenda 73
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 tal-
proprjetà mobbli jew immobbli jew 
garanzija rigward il-ħlas lura ta’ 
kwalunkwe ħlas magħmul jekk il-proprjetà 
mobbli jew immobbli mhix lesta u, fejn 
japplika, il-kondizzjonijiet li jiggvernaw l-
operat ta’ tali garanziji.

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 26.

Emenda 74
Anness III, punt (a)

(a) L-identità u r-residenza tal-partijiet, kif 
ukoll tagħrif speċifiku dwar l-istatus 
legali tan-negozjant meta l-kuntratt jiġi 
konkluż, il-firem tal-partijiet u d-data u l-
post ta’ fejn ġie konkluż il-kuntratt;

(a) L-identità u l-post uffiċjali tan-negozju 
tal-partijiet responsabbli li jipprovdu l-
proprjetà mobbli jew immobbli, il-prodotti 
jew servizzi ta' l-ivvjaġġar jew prodotti u 
servizzi relatati li l-konsumatur ikollu 
aċċess għalihom b’riżultat tal-kuntratt 
ewlieni. 

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-konsumatur jifhem ma min ikun qed jagħmel il-kuntratt, u min, fl-aħħar mill-
aħħar, ser jipprovdi l-iskonti. 
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Emenda 75
Anness III, punt (b)

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

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

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 37.

Emenda 76
Anness III, punt (c a) (ġdid)

(ca) deskrizzjoni xierqa u korretta tal-
proprjetà mobbli jew immobbli disponibbli 
għal prenotazzjonijiet ġejjiena, 
indikazzjoni u garanzija tar-rata ta’ l-
iskont, u ż-żminijiet li fihom tkun 
disponibbli l-proprjetà;

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-prodotti ta’ btajjel fuq tul ta’ żmien sikwit jingħad li jkollhom aċċess għal 
portfolio pjuttost estensiv ta’ akkomodazzjoni u ta’ kumpaniji ta’ l-ajru, jeħtieġ li l-
konsumatur jifhem eżattament min huma l-fornituri. Barra minn hekk, il-konsumaturi jeħtieġ 
li jifhmu n-natura tar-relazzjoni bejn in-negozjanti tal-prodotti tal-btajjel fuq tul ta’ żmien u l-
fornituri tagħhom (jiġifieri jekk il-kumpanija tkunx toffri kuntratti business-to-business jew 
sempliċiment kuntratt standard li jiġġedded kull sena, li jkun ifisser proprjetà mobbli jew 
immobbli u/jew titjiriet li jkunu jistgħu jitħassru mill-portfolio). 

Emenda 77
Anness III, punt (d a) (ġdid)

(da) fejn japplika, in-natura eżatta ta’ l-
iskont(ijiet) disponibbli, imqabbla mal-
prezz sħiħ tal-proprjetà mobbli jew 
immobbli, tal-prodotti jew servizzi ta’ l-
ivvjaġġar jew ta’ kwalunkwe prodott jew 
servizz relatat relevanti;

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni teskludi tagħrif materjali sostanzjali li l-konsumatur jeħtieġ biex 
ikun jista’ jagħmel deċiżjoni infurmata dwar ix-xiri. Dan it-tagħrif jinkludi, b’mod speċjali 
fejn ikunu qed jiġi offruti skontijiet, in-natura eżatta ta’ dawn l-iskontijiet, meta mqabbla mal-
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prezzijiet ‘uffiċjali’.

Emenda 78
Anness III, punt (d b) (ġdid)

(db) spjegazzjoni ta’ kif tista’ tinbidel 
kwalunkwe miżata li trid titħallas sabiex 
jinżamm id-dritt, u stima tal-miżati 
ġejjiena;

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda 77 hawn fuq.

Emenda 79
Anness III, punt (d c) (ġdid)

(dc) dettalji dwar kwalunkwe spejjeż oħra 
li jista’ jistenna l-konsumatur li jkunu 
jirriżultaw mid-dritt tiegħu li jikseb aċċess 
għall-akkomodazzjoni, għall-prodotti jew 
servizzi ta’ l-ivvjaġġar jew għal 
kwalunkwe prodott jew servizz relatat kif 
speċifikat;

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda 77 hawn fuq.

Emenda 80
Anness III, punt (g)

(g) tagħrif fuq id-dritt ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt u l-konsegwenzi 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 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;

(g) tagħrif fuq id-dritt ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt u l-konsegwenzi ta’ rġigħ lura 
mill-kuntratt; fejn japplika, tagħrif dwar l-
arranġamenti għat-twaqqif ta’ kwalunkwe 
ftehim ta’ kreditu u l-kuntratti anċillari 
oħra marbuta mal-kuntratt ewlieni fil-każ 
ta’ rġigħ lura mill-kuntratt, bħal skemi ta’ 
cashback jew skemi oħra ta’ investiment;
tagħrif dwar il-konsegwenzi ta’ tali rġigħ 
lura;
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Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emenda 45.

Emenda 81
Anness III, punt (j)

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

(j) jekk in-negozjant hux firmatarju ta' xi 
kodiċi tal-kondotta jew le;

Emenda 82
Anness IV, punt (e)

(e) tagħrif fuq id-dritt ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt u l-konsegwenzi 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 jerġa’ lura;

(e) tagħrif fuq id-dritt ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid u l-
konsegwenzi ta’ rġigħ lura mill-kuntratt;

Ġustifikazzjoni

Jagħmel it-test konformi ma' l-Emendi 28 u 45.

Emenda 83
Anness IV, punt (f)

(f) tagħrif dwar il-projbizzjoni fuq il-
ħlasijiet bil-quddiem sakemm iseħħ il-
bejgħ propju jew inkella l-kuntratt ta’ 
bejgħ mill-ġdid jintemm;

(f) tagħrif dwar il-projbizzjoni fuq il-
ħlasijiet bil-quddiem kif determinat sond 
Artikolu 6(3) sakemm iseħħ il-bejgħ 
propju jew inkella l-kuntratt ta’ bejgħ mill-
ġdid jintemm;

Emenda 84
Anness IV, punt (h)

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

(h) jekk in-negozjant hux firmatarju ta' xi 
kodiċi tal-kondotta jew le;
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Emenda 85
Anness V, punt (c)

(c) deskrizzjoni xierqa tal-proprjetajiet u 
fejn jinsabu; meta l-kuntratt jikkonċerna 
akkomodazzjoni għajr proprjetà 
immobbli, deskrizzjoni xierqa ta’ l-
akkomodazzjoni u l-faċilitajiet;

(c) lista tal-proprjetajiet u fejn jinsabu 
inkluża fis-sistema ta’ skambju; meta l-
kuntratt jikkonċerna proprjetà mobbli, 
deskrizzjoni xierqa tagħha u tal-
faċilitajiet;

Ġustifikazzjoni

Ovvjament, l-iskambju ma jirreferix għal akkomodazzjoni speċifika. Fid-dawl tan-numru kbir 
ta’ proprjetajiet (normalment ikunu eluf) affiljati ma’ sistema ta’ skambju, ma jkunx 
raġonevoli li wieħed jirrikjedi lin-negozjanti ta’ l-iskambji li jipprovdu deskrizzjoni tal-
proprjetaijiet kollha fiż-żmien tal-kuntratt inizjali ta’ sħubija. Għaldaqstant, sempliċi lista tal-
kumplessi u fejn jinsabu, kif ukoll referenza għal pereżempju websajt fejn ikunu jista’ jinstab 
aktar tagħrif dettaljat dwar dawn il-kumplessi jkunu għodda aħjar għall-konsumaturi.

Emenda 86
Anness V, punt (e)

(e) il-prezz li għandu jitħallas mill-
konsumatur, stima ta’ l-ammont li għandu 
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 (pereżempju, it-taxxi u d-
drittijiet) u l-ispejjeż amministrattivi 
(pereżempju, it-tmexxija, il-manutenzjoni 
u t-tiswijiet).

(e) il-prezz li għandu jitħallas mill-
konsumatur, stima ta’ l-ammont li għandu 
jitħallas mill-konsumatur għall-isħubija 
fis-sistema ta’ l-iskambju u għat-
tranżazzjonijiet individwali ta’ skambju;

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta tal-Kummissjoni, it-test jidher aktar addattat għas-servizzi provduti min-
negozjanti tat-timeshare u tal-prodotti ta’ btajjel fuq tul ta’ żmien. Ir-rekwiżiti ta’ tagħrif li 
jista' jkun addattat għal kuntratti tat-timeshare mhumiex xierqa għas-servizzi li tipikament 
huma provduti min-negozjanti ta' l-iskambji. Negozji ta’ l-iskambji għandhom jintalbu 
jipproduċu tagħrif speċifiku għan-negozju tagħhom. 

Il-mistiedna ta' skambju m’għandhomx ikunu responsabbli għall-ħlas ta’ miżata ta’ 
ġestjoni/manutenzjoni, għax dan il-ħlas isir mill-konsumatur li jkun is-sid tat-timeshare li 
jkun ġie magħmul disponibbli għal skambju.
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Emenda 87
Anness V, punt (h)

(h) spjegazzjoni fuq kif taħdem is-sistema 
ta’ skambju; il-possibbiltajiet u t-termini u 
l-kundizzjonijiet għall-iskambju, kif ukoll 
indikazzjoni tan-numru ta’ kumplessi 
disponibbli u l-għadd ta’ membri fis-
sistema ta’ skambju u għadd ta’ eżempji 
ta’ possibbiltajiet ta’ skambju konkreti;

(h) spjegazzjoni fuq kif taħdem is-sistema 
ta’ skambju; il-possibbiltajiet u t-termini u 
l-kundizzjonijiet għall-iskambju, kif ukoll 
indikazzjoni tan-numru ta’ kumplessi 
disponibbli u l-għadd ta’ membri fis-
sistema ta’ skambju; 

Ġustifikazzjoni

Il-provvediment ta’ għadd ta’ eżempji lill-konsumaturi jista’ potenzjalment iwassal lil xi 
konsumatur li jaħseb li hu dejjem se jkollu aċċess għall-akkomodazzjoni deskritta fl-eżempju. 
In-negozjant ta’ l-iskambji ma jistax jiggarantixxi li jilqa’ t-talbiet speċifiċi għal skambji, 
għax id-disponibilità ta’ akkomodazzjoni ta’ skambju tiddependi fuq dak li l-konsumaturi 
oħra ta’ skambju jiddeċiedu li jċedu għal skambju.  L-iskambji jiddependu wkoll fuq fatturi li
jinkludu l-perjodu ta’ żmien, id-daqs tal-junit, il-klassifikazzjoni tal-kwalità ta’ l-
akkomodazzjoni li tkun qed tintalab fil-konfront ta’ dik li tkun qed tiġi rilaxxata għal skambju, 
u kemm tkun qed issir qabel il-prenotazzjoni.

Emenda 88
Anness V, punt (i)

(i) tagħrif fuq id-dritt ta’ rġigħ lura mill-
kuntratt u l-konsegwenzi 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 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 fuq il-waqfien awtomatiku tal-
kuntratt ta’ skambju fil-każ li l-
konsumatur jirtira mill-kuntratt ewlieni 
waqt il-perjodu ta’ rtirar;

Ġustifikazzjoni

Il-waqfien tal-kuntratt ta’ skambju irid iseħħ jekk il-konsumatur jeżerċita d-dritt tiegħu li 
jirtira mill-kuntratt tax-xiri tat-timeshare. Dan it-tagħrif irid jiġi inkluż min-negozjanti ta’ l-
iskambju fil-kuntratti tagħhom. Mhux meħtieġ perjodu ta’ rtirar separat għall-kuntratt ta’ 
skambju, għax dan jikkonfondi lill-konsumatur.
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Emenda 89
Anness V, punt (j)

(j) tagħrif dwar il-projbizzjoni fuq il-
ħlasijiet bil-quddiem tul il-perjodu fejn il-
konsumatur għandu d-dritt li jerġa’ lura 
mill-kuntratt skond l-Artikolu 5(1) sa 
5(3);

imħassar

Emenda 90
Anness V, punt (k)

(k) indikazzjoni lil min u kif l-avviż ta’ 
rġigħ lura għandu jintbagħat;

imħassar

Emenda 91
Anness V, punt (l)

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

(l) jekk in-negozjant hux firmatarju ta' 
kodiċi tal-kondotta jew le;
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NOTA SPJEGATTIVA

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 fuq tul ta’ żmien, 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 talab lill-Kummissjoni sabiex 
tressaq proposta biex issolvi l-problemi relatati ma’ prodotti ġodda bħal dawn. Wara proċess 
ta’ konsultazzjoni u evalwazzjoni ta’ l-impatt, f’Ġunju 2007 l-Kummissjoni ħarġet proposta 
għar-reviżjoni tad-Direttiva 94/47/KE. Din il-proposta tinkludi wkoll prodotti ta’ btajjel fuq 
tul ta’ żmien, u għaldaqstant tiggarantixxi livell għoli ta’ ħarsien għall-konsumaturi.

Xi problemi li bħalissa qegħdin jaffrontaw il-konsumaturi se jiġu ttrattati wkoll b’mod 
parzjali permezz tal-leġiżlazzjoni eżistenti u ġdida ta’ l-UE, b’mod partikolari mid-Direttiva 
dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali (2005/29/KE). Madankollu, f’xi Stati Membri din id-
Direttiva jew ma ġietx trasposta jew ma ġietx implimentata b’mod korrett. 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 li jkun 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’għadhomx attivi 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 fuq tul ta’ żmien fuq in-
naħa l-oħra.

Prodotti ta’ btajjel fuq tul ta’ żmien
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 titrażżen ir-reputazzjoni ħażina li ħadu negozji leġittimi.

Regolament
Minħabba l-karatteristiċi essenzjali tagħha, l-industrija tat-timeshare jkollha x’taqsam l-iktar 
ma’ każijiet transkonfinali. Għaldaqstant, hija essenzjali armonizzazzjoni sħiħa. Ir-rapporteur 
jipproponi li jinbidel il-bażi legali ta’ din id-direttiva għal regolament, sabiex tiġi 



PR\699743MT.doc 41/41 PE398.606v01-00

MT

massimizzata ċ-ċarezza għall-konsumaturi u għan-negozjanti fl-Unjoni Ewropea kollha kemm 
hi.

Lista ta’ kontroll
Din id-direttiva tipprovdi lill-konsumaturi b’livell għoli ta’ ħarsien. Biex il-konsumaturi 
jingħataw ħarsa ġenerali ċara u fil-qosor ta’ l-aktar tagħrif importanti, ir-rapporteur jipproponi 
li tinħoloq lista ta’ kontroll imsejsa fuq formoli standard.

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 ta’ residenza tagħhom. 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.

Sistema ta’ reġistrazzjoni
Ir-rapporteur jipproponi l-ħolqien ta’ sistema Ewropea ta’ reġistrazzjoni. Din is-sistema sservi 
ta’ ġid kemm għall-konsumaturi kif ukoll għall-operaturi litigabbli. 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.
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