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Emenda 75
Franz Obermayr

Proposta għal Regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Unjoni għandha tikkontribwixxi biex 
il-konsumatur jitqiegħed fiċ-ċentru tas-suq 
intern billi ssostni u tikkumplimenta l-
politiki tal-Istati Membri b'mod li tiżgura li 
ċ-ċittadini jkunu jistgħu jgawdu b’mod
sħiħ il-benefiċċji tas-suq intern hekk li s-
sigurtà u l-interessi ekonomiċi tagħhom 
jiġu protetti sew permezz ta' azzjonijiet 
konkreti.

(2) L-Unjoni għandha tikkontribwixxi biex 
il-konsumatur jitqiegħed fiċ-ċentru tas-suq 
intern billi ssostni u tikkumplimenta l-
politiki tal-Istati Membri b'mod li tiżgura li 
ċ-ċittadini jkunu jistgħu jgawdu b’mod 
sħiħ il-benefiċċji tas-suq intern filwaqt li s-
sikurezza u l-interessi ekonomiċi tagħhom 
jiġu protetti sew.

Or. de

Emenda 76
Louis Grech

 Proposta għal Regolament
Premessa 2a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

(2a) It-tnaqqis riċenti fir-ritmu
ekonomiku kixef għadd ta' nuqqasijiet u 
inugwaljanzi serji fis-suq uniku, li kollha 
kemm huma kellhom implikazzjonijiet 
negattivi fuq il-kunfidenza tal-
konsumatur u taċ-ċittadin. Filwaqt li 
jeħtieġ li jkunu rikonoxxuti r-
restrizzjonijiet baġitarji li l-Unjoni 
qiegħda topera bihom fil-mument, l-
Unjoni, madankollu, għandha tipprovdi 
mezzi finanzjarji adegwati biex tappoġġja 
strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv.



PE489.502v01-00 4/33 AM\902046MT.doc

MT

Or. en

Emenda 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta għal Regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) L-eliminazzjoni tal-ostakoli diretti u 
indiretti għall-funzjonament xieraq tas-
suq intern u t-titjib tal-fiduċja u l-
kunfidenza taċ-ċittadini fis-sistema, 
partikolarment waqt ix-xiri 
transkonfinali, huma essenzjali għat-
twettiq tas-suq intern. L-Unjoni għandha 
timmira li toħloq kundizzjonijiet tajbin 
tas-suq billi tagħti s-setgħa lill-
konsumaturi permezz ta’ għodod 
suffiċjenti biex dawn jieħdu deċiżjonijiet 
meqjusa u infurmati.

Or. en

Emenda 78
Franz Obermayr

Proposta għal Regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Dan ir-Regolament jikkunsidra l-
ambjent ekonomiku, soċjali u tekniku u l-
isfidi konkomitanti li qed jixirfu. B’mod 
partikolari, azzjonijiet finanzjati taħt dan il-
programm għandhom ifittxu li jindirizzaw 
kwistjonijiet marbuta mal-globalizzazzjoni, 
id-diġitalizzazzjoni, il-bżonn li jsiru passi 
lejn tendenzi ta' konsum aktar sostenibbli, 
it-tixjiħ tal-popolazzjoni, l-esklużjoni 
soċjali u l-kwistjoni tal-konsumaturi 
vulnerabbli. L-integrazzjoni tal-interessi 
tal-konsumaturi fil-politiki kollha tal-
Unjoni, skont l-Artikolu 12 TFUE, 

(3) Dan ir-Regolament jikkunsidra l-
ambjent ekonomiku, soċjali u tekniku u l-
isfidi konkomitanti li qed jixirfu. B’mod 
partikolari, azzjonijiet finanzjati taħt dan il-
programm għandhom ifittxu li jindirizzaw 
kwistjonijiet marbuta mal-globalizzazzjoni, 
id-diġitalizzazzjoni, tendenzi ta’ konsum 
sostenibbli, it-tixjiħ tal-popolazzjoni, l-
esklużjoni soċjali u l-kwistjoni tal-
konsumaturi l-aktar vulnerabbli. L-
integrazzjoni tal-interessi tal-konsumaturi 
fis-setturi politiċi kollha tal-Unjoni, skont 
l-Artikolu 12 TFUE, għandha tingħata 
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għandha tingħata prijorità għolja. Il-
koordinazzjoni ma’ politiki u programmi 
oħra tal-Unjoni hija parti prinċipali tal-
iżgurar li l-interessi tal-konsumatur
jingħataw kunsiderazzjoni sħiħa f’politiki 
oħra. Sabiex jiġu promossi s-sinerġiji u tiġi 
evitata d-duplikazzjoni, fondi u programmi 
oħra tal-Unjoni għandhom jipprovdu għal 
appoġġ finanzjarju għall-integrazzjoni tal-
interessi tal-konsumatur fl-oqsma rispettivi 
tagħhom.

prijorità għolja. Sabiex ikun iggarantit li l-
interessi tal-konsumaturi jitqiesu bis-sħiħ, 
għandha tiġi żgurata, għalhekk, il-
koordinazzjoni ma’ politiki u programmi 
oħra tal-Unjoni. Sabiex jiġu promossi s-
sinerġiji u jiġu evitati l-istrutturi doppji, 
fondi u programmi oħra tal-Unjoni 
għandhom jipprovdu għal appoġġ 
finanzjarju għall-integrazzjoni tal-interessi 
tal-konsumatur fl-oqsma rispettivi
tagħhom.

Or. de

Emenda 79
María Irigoyen Pérez

Proposta għal Regolament
PREMESSA 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Programm tal-Konsumaturi 2014-
2020 għandu jiżgura livell għoli ta’ 
ħarsien għall-konsumaturi kollha, 
b’fokus speċjali fuq il-konsumaturi 
vulnerabbli sabiex jitqiesu l-ħtiġijiet 
speċifiċi tagħhom u jissaħħu l-
kapaċitajiet tagħhom, kif ġie mitlub fir-
rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur tat-
8 ta’ Mejju 2012 dwar l-istrateġija għat-
tisħiħ tad-drittijiet tal-konsumaturi 
vulnerabbli.

Or. en

Emenda 80
María Irigoyen Pérez

Proposta għal Regolament
Premessa 3b (ġdida)



PE489.502v01-00 6/33 AM\902046MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Il-Programm tal-Konsumaturi 2014-
2020 għandu jipprovdi appoġġ xieraq lill-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur, li jqis 
ir-rwol prinċipali tagħhom billi 
jiċċirkolaw l-informazzjoni lill-
konsumaturi dwar id-drittijiet tagħhom, 
jappoġġjaw il-konsumaturi fit-tilwim 
tagħhom u jippromwovu l-interessi tal-
konsumaturi fil-bini tas-suq intern.

Or. en

Emenda 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta għal Regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Huwa importanti li jissaħħaħ il-ħarsien 
tal-konsumatur. Biex jinkiseb dan l-objettiv 
ġenerali, iridu jiġu stabbiliti objettivi 
speċifiċi rigward is-sigurtà, l-informazzjoni 
u l-edukazzjoni tal-konsumatur, id-drittijiet 
u r-rimedji kif ukoll l-infurzar tad-drittijiet 
tal-konsumatur. Il-valur u l-impatt tal-
miżuri meħudin taħt il-Programm 
għandhom jiġu monitorjati u evalwati 
regolarment. Għall-finijiet li tiġi evalwata 
l-politika tal-konsumatur, għandhom jiġu 
żviluppati l-indikaturi.

(5) Huwa importanti li jissaħħaħ il-ħarsien 
tal-konsumatur. Biex jinkiseb dan l-objettiv 
ġenerali, iridu jiġu stabbiliti objettivi 
speċifiċi rigward is-sigurtà, l-informazzjoni 
u l-edukazzjoni tal-konsumatur, id-drittijiet 
u r-rimedji kif ukoll l-infurzar tad-drittijiet 
tal-konsumatur. Il-valur u l-impatt tal-
miżuri meħudin taħt il-Programm 
għandhom jiġu monitorjati u evalwati 
regolarment sabiex l-imġiba tal-
konsumatur u l-malfunzjonament tas-suq 
ikunu mifhuma aħjar u jiġi ffaċilitat 
tfassil aktar intelliġenti tal-politiki. Il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
rapport ta’ monitoraġġ annwali li għandu 
jkun akkumpanjat, fejn dan ikun xieraq, 
bi proposti għal aġġustamenti futuri tal-
Programm. Għall-finijiet li tiġi evalwata l-
politika tal-konsumatur, għandhom jiġu 
żviluppati l-indikaturi.

Or. en
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Emenda 82
Marc Tarabella

Proposta għal Regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Huwa importanti li jissaħħaħ il-ħarsien 
tal-konsumatur. Biex jinkiseb dan l-objettiv 
ġenerali, iridu jiġu stabbiliti objettivi 
speċifiċi rigward is-sigurtà, l-informazzjoni 
u l-edukazzjoni tal-konsumatur, id-drittijiet 
u r-rimedji kif ukoll l-infurzar tad-drittijiet 
tal-konsumatur. Il-valur u l-impatt tal-
miżuri meħudin taħt il-Programm 
għandhom jiġu monitorjati u evalwati 
regolarment. Għall-finijiet li tiġi evalwata
l-politika tal-konsumatur, għandhom jiġu 
żviluppati l-indikaturi.

(5) Huwa importanti li jissaħħaħ il-ħarsien 
tal-konsumatur. Biex jinkiseb dan l-objettiv 
ġenerali, iridu jiġu stabbiliti objettivi 
speċifiċi rigward is-sigurtà, l-informazzjoni 
u l-edukazzjoni tal-konsumatur, id-drittijiet 
u r-rimedji kif ukoll l-infurzar tad-drittijiet 
tal-konsumatur. Il-valur u l-impatt tal-
miżuri meħudin taħt il-Programm 
għandhom jiġu monitorjati u evalwati 
regolarment. Għall-finijiet li jiġu evalwati
l-politika tal-konsumatur u b’mod 
partikolari l-impatt preċiż tal-miżuri 
meħuda, għandhom jiġu żviluppati l-
indikaturi.

Or. fr

Emenda 83
Franz Obermayr

Proposta għal Regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Huwa importanti li jissaħħaħ il-ħarsien 
tal-konsumatur. Biex jinkiseb dan l-objettiv 
ġenerali, iridu jiġu stabbiliti objettivi 
speċifiċi rigward is-sigurtà, l-informazzjoni 
u l-edukazzjoni tal-konsumatur, id-drittijiet 
u r-rimedji kif ukoll l-infurzar tad-drittijiet 
tal-konsumatur. Il-valur u l-impatt tal-
miżuri meħudin taħt il-Programm 
għandhom jiġu monitorjati u evalwati 
regolarment. Għall-finijiet li tiġi evalwata 
l-politika tal-konsumatur, għandhom jiġu 

(5) Huwa importanti li jissaħħaħ il-ħarsien 
tal-konsumatur. Biex jinkiseb dan l-objettiv 
ġenerali, iridu jiġu stabbiliti objettivi 
speċifiċi rigward is-sigurtà, l-informazzjoni 
u l-edukazzjoni tal-konsumatur, it-tikettar 
dwar l-oriġini, l-informazzjoni qarrieqa, l-
assigurazzjoni, il-garanzija u drittijiet 
oħra tal-konsumatur kif ukoll l-infurzar 
tagħhom, il-bejgħ online u n-numri tat-
telefon għas-servizz. Il-valur u l-impatt tal-
miżuri meħudin taħt il-Programm 
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żviluppati l-indikaturi. għandhom jiġu monitorjati u evalwati 
regolarment. Għall-finijiet li tiġi evalwata 
l-politika tal-konsumatur, għandhom jiġu 
żviluppati l-indikaturi u għandhom 
jittieħdu kampjuni minn impriżi 
differenti. Ir-riżultati għandhom jiġu 
ppubblikati fl-internet, sabiex il-
konsumatur ikun jista’ jara liema impriżi 
f’liema oqsma jirriżultaw li huma favur 
jew kontra l-konsumatur.

Or. de

Emenda 84
Robert Rochefort

Proposta għal Regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Huwa importanti li tissaħħaħ il-
fiduċja tal-konsumaturi. Sabiex ikun jista' 
jintlaħaq dan l-objettiv, għandhom 
jissaħħu l-kapaċitajiet ta' azzjoni, b'mod 
partikolari permezz ta' appoġġ finanzjarju 
xieraq tal-intermedjarji bħall-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur fil-
livell Ewropew, u ċ-ċentri Ewropej tal-
konsumaturi, li jipprovdu informazzjoni u 
assistenza lill-konsumaturi sabiex 
jgħinuhom jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
u jaċċedu għall-mekkaniżmi xierqa għas-
soluzzjoni ta' tilwim, u li għandhom il-
kapaċità jtejbu l-protezzjoni u l-fiduċja 
tal-konsumaturi billi jaġixxu fuq il-post u 
jippersonalizzaw l-għajnuna, l-
informazzjoni u l-edukazzjoni.

Or. fr

(Il-premessa li qabel kienet 4a, peress li n-numerazzjoni fil-verżjoni Franċiża mhijiex 
korretta.)
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Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet tal-konsumatur fil-livell Ewropew huma kruċjali għat-tixrid ta' 
informazzjoni u l-assistenza lill-konsumaturi sabiex jgħinuhom jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom, u r-rappreżentazzjoni tal-interessi tagħhom waqt it-tfassil ta' liġijiet ġodda. Biex 
tkun konsistenti mal-formulazzjoni l-ġdida proposta fl-Artikolu 4, punt b, punt 5.

Emenda 85
Franz Obermayr

Proposta għal Regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Huwa neċessarju li jiġu stipulati l-
azzjonijiet eliġibbli li permezz tagħhom 
jinkisbu dawk l-objettivi.

(6) Huwa neċessarju li jiġu stabbiliti minn 
qabel u b’mod konkret l-azzjonijiet 
eliġibbli li permezz tagħhhom jinkisbu 
dawk l-objettivi.

Or. de

Emenda 86
Franz Obermayr

Proposta għal Regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Hemm bżonn li jiġu ddefiniti l-
kategoriji tal-benefiċjarji potenzjali 
eliġibbli għall-għotjiet.

(7) Hemm bżonn li jiġu ddefiniti l-
kategoriji tal-faċilitajiet potenzjali eliġibbli 
għall-għotjiet.

Or. de

Emenda 87
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan tal-Programm huwa li jappoġġja l-
objettiv tal-politika tal-konsumatur li 
tpoġġi l-konsumatur mogħti s-setgħa fiċ-
ċentru tas-suq intern. Il-Programm se jilħaq 
dan l-objettiv billi jikkontribwixxi għall-
ħarsien tas-saħħa, is-sigurtà u l-interessi
ekonomiċi tal-konsumaturi, kif ukoll billi 
jippromwovi d-dritt tagħhom għall-
informazzjoni, l-edukazzjoni u biex 
jorganizzaw irwieħhom sabiex iħarsu l-
interessi tagħhom. Il-Programm se 
jikkomplimeta, isostni u jimmonitorja l-
politiki tal-Istati Membri.

L-għan tal-Programm huwa li jappoġġja 
objettiv ġdid tal-politika tal-konsumatur li 
tpoġġi l-konsumatur mogħti s-setgħa fiċ-
ċentru tas-suq intern, filwaqt li jinnota li l-
liberalizzazzjoni tas-suq intern wasslet 
għal żieda fil-prezzijiet, tnaqqis tal-kwalità 
u anqas servizzi. Il-Programm se jilħaq dan 
l-objettiv billi jikkontribwixxi għall-
benessri taċ-ċittadini, jippromwovi żvilupp 
ekonomiku, soċjali u ambjentali sod u 
sostenibbli fl-Unjoni kollha, jkompli 
jkattar il-ġustizzja soċjali, is-sostenibbiltà 
u s-solidarjetà abbażi ta’ pilastri 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali mmexxija 
minn proċess demokratiku u 
parteċipatorju tal-governanza 
soċjoekonomika, u billi jiffoka fuq il-
benefiċċji taċ-ċittadini u l-ħarsien tal-
konsumatur, partikolarment għall-ħarsien 
tas-saħħa, is-sikurezza u l-interessi 
ekonomiċi tal-konsumaturi, kif ukoll billi 
jippromwovi d-dritt tagħhom għall-
informazzjoni, l-edukazzjoni u biex 
jorganizzaw irwieħhom sabiex iħarsu l-
interessi tagħhom. Il-Programm se 
jikkomplimeta u jsostni l-politiki tal-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 88
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali msemmi fl-Artikolu 2 
għandu jiġi realizzat permezz tal-objettivi 
speċifiċi li ġejjin:

1. L-objettivi ġenerali kif deskritti fl-
Artikolu 2 jiffurmaw qafas politiku ta’ 
azzjonijiet. Xi wħud minn dawn l-objettivi 
ġenerali għandhom jiġu realizzati
permezz tal-objettivi speċifiċi li ġejjin:
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Emenda 89
Franz Obermayr

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Objettiv 2 — informazzjoni u
edukazzjoni: biex ikun hemm progress fl-
edukazzjoni, l-informazzjoni u l-għarfien 
tad-drittijiet tagħhom, biex tkun żviluppata 
l-bażi ta' evidenza għall-politika tal-
konsumatur u biex ikun jingħata appoġġ 
lill-organizzazzjonijiet tal-konsumatur.

(b) Objettiv 2 — informazzjoni, 
edukazzjoni, tikettar dwar l-oriġini u l-
evitar ta’ informazzjoni qarrieqa: biex 
ikun hemm progress fl-edukazzjoni, l-
informazzjoni u l-għarfien tad-drittijiet 
tagħhom, biex tkun żviluppata l-bażi ta' 
evidenza għall-politika tal-konsumatur u 
biex ikun jingħata appoġġ lill-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur, il-
verifika tal-awtentiċità tat-tikettar dwar l-
oriġini speċjalment fil-qasam tal-ikel, fejn 
l-oriġini tal-materja prima hija 
determinanti għal dan, mhux il-post tal-
ipproċessar.

Or. de

Emenda 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Objettiv 3 – drittijiet u rimedji: biex 
ikunu kkonsolidati d-drittijiet tal-
konsumatur b'mod partikolari permezz ta' 
azzjoni regolatorja u billi jitjieb l-aċċess 
għal rimedji inklużi soluzzjonijiet 
alternattivi għat-tilwim.

(c) Objettiv 3 – drittijiet u rimedji: biex 
ikunu msaħħa u mqawwija d-drittijiet tal-
konsumatur b’mod partikolari permezz ta’ 
azzjoni regolatorja u billi jitjieb l-aċċess 
għal rimedji sempliċi, effikaċi, espedjenti 
u bi ftit spejjeż inklużi soluzzjonijiet 
alternattivi għat-tilwim għar-riżoluzzjoni 
ta’ tilwim domestiku u transkonfinali.
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Emenda 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-objettiv se jitkejjel b'mod partikolari 
permezz ta' rikors għal soluzzjonijiet 
alternattivi għat-tilwim biex jissolvew 
tilwimiet transkonfinali u permezz tal-
attività ta' sistema onlajn għas-soluzzjoni 
tat-tilwim mifruxa mal-Unjoni.

Dan l-objettiv se jitkejjel b’mod partikolari 
permezz ta’ rikors għal soluzzjonijiet 
alternattivi għat-tilwim biex jissolvew 
tilwimiet transkonfinali jew domestiċi
permezz tal-attività ta’ sistema onlajn għas-
soluzzjoni tat-tilwim mifruxa mal-Unjoni, 
u permezz tal-persentaġġ ta’ konsumaturi 
u negozjanti li jużaw is-soluzzjoni 
alternattiva tat-tilwim jew forom oħra 
ta’rimedji biex jipprovaw isolvu t-tilwim.

Or. en

Emenda 92
Franz Obermayr

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Objettiv 4 — infurzar: li jkun sostnut l-
infurzar tad-drittijiet tal-konsumatur billi 
tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn il-korpi 
nazzjonali tal-infurzar u billi l-konsumaturi 
jiġu sostnuti permezz ta' pariri.

(d) Objettiv 4 — infurzar: li jkun sostnut l-
infurzar tad-drittijiet tal-konsumatur billi 
tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn il-korpi 
nazzjonali tal-infurzar u billi l-konsumaturi 
jiġu sostnuti permezz ta' pariri, 
speċjalment li jkun hemm titjib fl-infurzar 
ta’ klejms ta’ garanzija, speċjalment f’każ 
ta’ lmenti permezz ta’ numri tat-telefon 
għas-servizz jew fil-kummerċ online;

Or. de
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Emenda 93
Robert Rochefort

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-objettiv se jitkejjel b'mod partikolari 
permezz tal-livell ta' fluss ta' informazzjoni 
u tal-kooperazzjoni fin-Netwerk għall-
Kooperazzjoni għall-Ħarsien tal-
Konsumatur u l-attività taċ-Ċentri tal-
Konsumaturi Ewropej.

Dan l-objettiv se jitkejjel b'mod partikolari 
permezz tal-livell ta' fluss ta' informazzjoni 
u tal-effikaċja tal-kooperazzjoni fin-
Netwerk għall-Kooperazzjoni għall-
Ħarsien tal-Konsumatur u l-attività taċ-
Ċentri tal-Konsumaturi Ewropej, il-livell 
ta’ għarfien tal-konsumatur dwar dawn 
iċ-ċentri, u l-livell ta’ sodisfazzjon tal-
konsumaturi fir-rigward tal-għajnuna li 
rċevew waqt l-aħħar proċedura ta’ 
soluzzjoni ta’ tilwim.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-fatt li n-Netwerk ta' Ċentri Ewropej għall-Konsumatur ilu jeżisti, għandu jkun 
hemm aktar preċiżjoni fil-kriterji miżmuma, billi magħhom jiżdiedu elementi ta' natura 
kwalitattiva. B'hekk, barra l-miżura tal-flussi ta' informazzjoni, qed jiġi propost li titkejjel l-
effikaċja tan-netwerk. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni taċ-Ċentri Ewropej għall-Konsumatur 
wriet il-livell ta’ għarfien baxx taċ-ċittadini Ewropej dwarhom (15%).  Għalhekk għandu 
jitqies l-iżvilupp tal-livell ta’ għarfien u ta’ viżibbiltà tagħhom. Biex ikun hemm konsistenza 
mal-Anness II modifikat. 

Emenda 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong,

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 15 sabiex tadatta l-indikaturi 
stabbiliti fl-Anness II.

imħassar 

Or. en
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Emenda 95
Louis Grech

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a - punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) It-titjib fl-intraċċar tal-prodotti u fl-
aċċess għal informazzjoni rigward il-
prodotti perikolużi;

Or. en

Emenda 96
Robert Rochefort

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4) il-kostruzzjoni tal-bażi ta' evidenza għat-
tfassil tal-politika f'oqsma li jaffettwaw il-
konsumaturi;

4) il-kostruzzjoni u t-titjib tal-aċċessibilità
tal-bażi ta' evidenza għat-tfassil tal-politika 
f'oqsma li jaffettwaw il-konsumaturi, 
sabiex tiġi stabbilita regolamentazzjoni 
mfassla sew u mmirata b'mod korrett u 
jiġu identifikati n-nuqqasijiet possibbli fil-
funzjonament tas-suq jew fl-iżvilupp tal-
bżonnijiet tal-konsumaturi;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bl-għan li jsir titjib fil-potenzjal ta’ din il-bażi ta’ informazzjoni, jeħtieġ li din tkun faċilment 
aċċessibbli għall-partijiet interessati kollha. Barra minn hekk, għal raġunijiet ta' effikaċja 
għandu jkun żgurat li l-bażi ta' evidenza tkun intiża sabiex tintuża waqt it-tfassil ta' liġijiet 
ġodda, għall-identifikazzjoni ta' nuqqasijiet possibbli fil-funzjonament tas-suq jew għall-
bżonnijiet ġodda tal-konsumaturi.
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Emenda 97
Marc Tarabella

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5) l-appoġġ lill-organizzazzjonijiet tal-
konsumatur;

5) l-appoġġ lill-organizzazzjonijiet tal-
konsumatur fil-livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali u reġjonali;

Or. fr

Emenda 98
Robert Rochefort

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b - punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a) l-infurzar tal-kapaċitajiet tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur lokali, 
reġjonali, nazzjonali u Ewropej, tat-
trasparenza, kif ukoll tal-iskambju tal-
aħjar prattiki u kompetenzi;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk għandha tiġi kkunsidrata mill-ġdid u aġġornata l-idea tal-azzjoni 7 fid-
Deċiżjoni Nru 1926/2006/KE li tistabbilixxi programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-konsumatur (2007-2013).

Emenda 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) it-tisħiħ tat-trasparenza tas-swieq tal-
konsumatur u tal-informazzjoni tal-
konsumatur;

(6) it-titjib tat-trasparenza tas-suq intern u 
tal-informazzjoni tal-konsumatur, inkluż 
permezz ta’ aċċess għal informazzjoni 
disponibbli li tippermetti l-konsumaturi 
jqabblu mhux biss il-prezzijiet, iżda wkoll 
il-kwalità u s-sostenibbiltà tal-prodotti u s-
servizzi;

Or. en

Emenda 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) it-tisħiħ tal-edukazzjoni tal-
konsumatur;

(7) l-għoti tas-setgħa lill-konsumaturi 
biex jagħmlu għażliet ħielsa u infurmati 
billi jiżdied l-għarfien tal-konsumatur;

Or. en

Emenda 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) it-tisħiħ tal-edukazzjoni tal-
konsumatur;

(7) it-tisħiħ tal-edukazzjoni tal-konsumatur 
u tan-negozji dwar id-drittijiet tal-
konsumatur;

Or. en
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Emenda 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b - punt 7a(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) l-iżgurar li l-konsumaturi vulnerabbli 
wkoll ikollhom aċċess għal informazzjoni 
dwar il-prodotti u s-servizzi, sabiex 
ikollhom opportunitajiet indaqs fl-għamla 
ta’ għażliet ħielsa u informati;

Or. en

Emenda 103
Louis Grech

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b - punt 7a(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) l-appoġġ ta’ programmi ta’ taħriġ u 
għodod edukattivi għall-ġurnalisti, l-
awtoritajiet pubbliċi u l-iskejjel fost 
oħrajn, b’attenzjoni partikolari għall-
gruppi vulnerabbli;

Or. en

Emenda 104
Louis Grech

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) l-appoġġ tal-iżvilupp tal-entitajiet 
għal soluzzjoni alternattiva tat-tilwim 
(‘ADR’), kif ukoll il-ħolqien ta’ 
pjattaforma elettronika fl-Unjoni kollha li 
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toffri lill-konsumaturi u lin-negozjanti 
punt ta’ dħul wieħed għal rimedju 
extraġudizzjarju ta’ tilwim online, bl-
appoġġ tad-disponibbiltà ta’ entitajiet tal-
ADR fl-Unjoni kollha;

Or. en

Emenda 105
María Irigoyen Pérez

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) l-iffaċilitar tal-aċċess u s-sorveljar tal-
funzjonament u l-effettività ta' mekkaniżmi 
għas-soluzzjoni tat-tilwim għall-
konsumaturi partikolarment ta' skemi ta' 
soluzzjonijiet alternattivi għat-tilwim, 
inklużi onlajn, anki permezz tal-iżvilupp u 
l-manutenzjoni tal-għodod rilevanti tat-TI;

(9) l-iffaċilitar tal-aċċess u s-sorveljar tal-
funzjonament u l-effettività ta' mekkaniżmi 
għas-soluzzjoni tat-tilwim għall-
konsumaturi partikolarment ta' skemi ta' 
soluzzjonijiet alternattivi għat-tilwim, 
inklużi onlajn, anki permezz tal-iżvilupp u 
l-manutenzjoni tal-għodod rilevanti tat-TI, 
billi tingħata attenzjoni speċifika sabiex 
jiġi żgurat li l-ħtiġijiet u d-drittijiet tal-
konsumaturi vulnerabbli jitqiesu b'mod 
adegwat;

Or. en

Emenda 106
Robert Rochefort

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9) l-iffaċilitar tal-aċċess u s-sorveljar tal-
funzjonament u l-effettività ta' mekkaniżmi 
għas-soluzzjoni tat-tilwim għall-
konsumaturi partikolarment ta' skemi ta' 
soluzzjonijiet alternattivi għat-tilwim, 
inklużi onlajn, anki permezz tal-iżvilupp u 

9) l-iffaċilitar tal-aċċess u s-sorveljar tal-
funzjonament u l-effettività ta' mekkaniżmi 
għas-soluzzjoni tat-tilwim individwali u, 
fejn xieraq, kollettiv, għall-konsumaturi 
partikolarment ta' skemi ta' soluzzjonijiet 
alternattivi għat-tilwim, inklużi onlajn, 
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l-manutenzjoni tal-għodod rilevanti tat-TI; anki permezz tal-iżvilupp u l-manutenzjoni 
tal-għodod rilevanti tat-TI, billi tingħata 
attenzjoni partikolari għal miżuri speċifiċi 
għall-persuni vulnerabbli, bħal 
pereżempju l-persuni anzjani u/jew 
b'livell aktar baxx ta' edukazzjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konsistenza mal-formulazzjoni ġdida proposta fl-Artikolu 3, punt 1, punt c) u 
fl-Anness I, punt 9

Emenda 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) l-involviment ta' organizzazzjonijiet 
tal-konsumatur fl-organizzazzjoni prattika 
ta' skemi tal-ADR u l-parteċipazzjoni 
tagħhom fihom, speċjalment meta l-
organizzazzjoni tal-konsumatur ikollha l-
għan li tipprovdi rappreżentazzjoni u 
kompetenzi lil bord ta' korp tal-ADR;

Or. en

Emenda 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt 9b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) l-organizzazzjoni u l-koordinazzjoni 
ta' riżorsi u punti ta' kuntatt eżistenti, 
sabiex jiġi ffaċilitat l-għoti ta' 
informazzjoni xierqa liċ-ċittadini;
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Or. en

Emenda 109
Marc Tarabella

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għandhom mandat biex jirrappreżentaw 
l-interessi tal-konsumaturi fil-livell tal-
Unjoni minn organizzazzjonijiet mill-
anqas f'nofs l-Istati Membri li huma 
rappreżentattivi, skont ir-regoli jew il-
prattika nazzjonali, tal-konsumaturi, u li 
huma attivi fil-livell reġjonali jew 
nazzjonali.

b) għandhom mandat biex jirrappreżentaw 
l-interessi tal-konsumaturi fil-livell tal-
Unjoni minn organizzazzjonijiet li huma 
rappreżentattivi, skont ir-regoli jew il-
prattika nazzjonali, tal-konsumaturi, u li 
huma attivi fil-livell reġjonali jew 
nazzjonali.

Or. fr

Emenda 110
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal Regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux iktar tard minn nofs l-2018, il-
kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 
ta' evalwazzjoni dwar ir-realizzazzjoni tal-
objettivi tal-miżuri kollha (fil-livell ta' 
riżultati u impatti), l-effiċjenza tal-użu ta' 
riżorsi u l-valur addizzjonali Ewropew ta' 
dan, fid-dawl ta' deċiżjoni dwar it-tiġdid, 
il-modifika jew is-sospensjoni tal-miżuri. 
L-evalwazzjoni addizzjonalment se 
tindirizza l-ambitu għas-simplifikazzjoni, 
il-koerenza interna u esterna tagħha, ir-
rilevanza kontinwa tal-objettivi kollha, kif 
ukoll il-kontribuzzjoni tal-miżuri għall-
prijoritajiet tal-Unjoni ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Se tqis 

Mhux iktar tard minn nofs l-2018, il-
kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 
ta' evalwazzjoni dwar ir-realizzazzjoni tal-
objettivi tal-miżuri kollha (fil-livell ta' 
riżultati u impatti), l-effiċjenza tal-użu ta' 
riżorsi u l-valur addizzjonali Ewropew ta' 
dan, fid-dawl ta' deċiżjoni dwar it-tiġdid, 
il-modifika jew is-sospensjoni tal-miżuri. 
L-evalwazzjoni addizzjonalment se 
tindirizza l-ambitu għas-simplifikazzjoni, 
il-koerenza interna u esterna tagħha, ir-
rilevanza kontinwa tal-objettivi kollha, kif 
ukoll il-kontribuzzjoni tal-miżuri għall-
prijoritajiet tal-Unjoni ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, u 
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ir-riżultati tal-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-
tul tal-programm preċedenti;

tikkunsidra li l-attenzjoni fuq il-
"kompetittività" u t-"tnaqqis tal-ispejjeż" 
li fuqhom hija bbażata l-Istrateġija ta' 
Lisbona aggravat ukoll l-iżbilanċi serji 
ekonomiċi fiż-żona tal-euro (pajjiżi 
b'bilanċi favorevoli kbar fl-esportazzjoni 
kontra pajjiżi b'defiċits kbar tal-kont 
kurrenti) u fl-Unjoni b'mod aktar ġenerali 
li jfixklu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali tal-Unjoni. Se tqis ir-riżultati 
tal-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
programm preċedenti;

Or. en

Emenda 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Proposta għal Regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Eżerċizzju tad-delega imħassar
1. Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati 
tingħata lill-Kummissjoni b’mod soġġett 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-
Artikolu.
2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 3 għandha tiġi konferita lill-
Kummissjoni għall-perjodu tal-
Programm 2014-2020.
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 3 tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 
delegat diġà fis-seħħ.
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4. Malli tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha, fl-istess waqt, 
tinnotifikah lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 3 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk l-ebda 
oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa jew min-
naħa tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-
notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel 
tmiem dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu 
informaw lill-Kummissjoni li ma kenux 
sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 112
Robert Rochefort

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) skambji ta’ uffiċjali tal-infurzar u taħriġ; c) skambji ta’ uffiċjali tal-infurzar u taħriġ, 
orjentati speċjalment lejn is-setturi esposti 
għal riskju;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport ta' attivitajiet 2010 ta' RAPEX indika li l-biċċa l-kbira tan-notifiki ta' prodotti 
għan-nuqqas ta' konformità mal-leġiżlazzjoni Ewropea kienet tikkonċerna ċerti setturi (b'mod 
partikolari dak tat-tessuti (32%) u tal-ġugarelli (25%).

Emenda 113
Robert Rochefort
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Proposta għal Regolament
Anness I – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kostruzzjoni tal-bażi ta' evidenza għat-
tfassil tal-politika f'oqsma li jaffettwaw il-
konsumaturi

4. il-kostruzzjoni u t-titjib tal-aċċessibilità
tal-bażi ta' evidenza għat-tfassil tal-politika 
f'oqsma li jaffettwaw il-konsumaturi, 
għall-istabbiliment ta' regolamentazzjoni 
mfassla sew u mmirata b'mod korrett u 
għall-identifikazzjoni ta' nuqqasijiet 
possibbli fil-funzjonament tas-suq jew tal-
iżvilupp tal-bżonnijiet tal-konsumaturi;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konsistenza bejn il-formulazzjoni ta' dan it-titolu u l-formulazzjoni ġdida 
proposta fl-Artikolu 4, punt b, punt 4

Emenda 114
Robert Rochefort

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Appoġġ lill-organizzazzjonijiet tal-
konsumatur

5. Kontribuzzjoni finanzjarja għall-
funzjonament ta' organizzazzjonijiet tal-
konsumatur Ewropej;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konsistenza bejn il-formulazzjoni ta' dan it-titolu u l-formulazzjoni ġdida 
proposta fl-Artikolu 4, punt b, punt 5

Emenda 115
Robert Rochefort

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 5 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) it-tiswir tal-kapaċità għal 
organizzazzjonijiet tal-konsumatur 
reġjonali, nazzjonali u Ewropew, 
notevolment permezz ta’ taħriġ u skambju 
tal-aħjar prattika u l-kompetenzi għall-
membri tal-persunal, b’mod partikolari 
għal organizzazzjonijiet tal-konsumatur fi 
Stati Membri li juru livell relattivament 
baxx ta’ kunfidenza u kuxjenza tal-
konsumatur kif evidenzjat bil-monitoraġġ 
tas-swieq tal-konsumatur u tal-ambjent tal-
konsumatur fl-Istati Membri;

b) it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur lokali 
reġjonali, nazzjonali u Ewropej, 
notevolment permezz ta’ taħriġ li jista' 
jingħata b'lingwi differenti u fit-territorju 
kollu tal-Unjoni u skambju tal-aħjar 
prattika u l-għarfien espert għall-membri 
tal-persunal, b’mod partikolari għall-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur f'żoni 
transkonfinali jew fi Stati Membri fejn 
dawn mhumiex żviluppati biżżejjed, jew 
f'dawk fejn hemm livell relattivament baxx
ta’ kunfidenza u kuxjenza tal-konsumatur 
kif evidenzjat bil-monitoraġġ tas-swieq tal-
konsumatur u tal-ambjent tal-konsumatur 
fl-Istati Membri;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-programm għandu jenfasizza t-tisħiħ tal-protezzjoni tal-konsumaturi fl-Istati Membri li 
fihom l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur mhumiex żviluppati biżżejjed. Barra minn hekk, 
mill-evalwazzjoni ta' TRACE jidher li hemm domanda għad-diversifikazzjoni tal-lingwi u l-
postijiet ta' taħriġ sabiex il-biċċa l-kbira tal-organizzazzjonijiet ikunu jistgħu jibbenefikaw 
minn dan.

Emenda 116
María Irigoyen Pérez

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 5 – point ca (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-finanzjament ta' mekkaniżmi għall-
appoġġ tal-organizzazzjonijiet tal-
konsumatur.

Or. en
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Emenda 117
Robert Rochefort

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 bis. It-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur lokali, 
reġjonali, nazzjonali u Ewropej, tat-
trasparenza, kif ukoll tal-iskambju tal-
aħjar prattiki u l-kompetenzi

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konsistenza bejn il-formulazzjoni ta' dan it-titolu u l-formulazzjoni ġdida 
proposta fl-Artikolu 4, paragrafu 1, punt b, punt 5a (ġdid)

Emenda 118
Robert Rochefort

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. It-tisħiħ tat-trasparenza tas-swieq tal-
konsumatur u tal-informazzjoni tal-
konsumatur

6. It-tisħiħ tat-trasparenza tas-swieq tal-
konsumatur u tal-informazzjoni tal-
konsumatur, speċjalment permezz tas-siti 
tal-internet li jwettqu paraguni li 
jipprovdu data paragunabbli, affidabbli u 
faċilment aċċessibbli, anke għall-każijiet 
transkonfinali

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konsistenza mal-formulazzjoni ġdida tal-Artikolu 4 punt b, punt 6.

Emenda 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer
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Proposta għal Regolament
Anness I – punt 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) azzjonijiet li jkabbru l-aċċess tal-
konsumaturi għal informazzjoni rilevanti 
dwar prodotti u swieq;

(c) azzjonijiet li jkabbru l-aċċess tal-
konsumaturi għal informazzjoni rilevanti 
dwar oġġetti u servizzi fis-suq intern, li 
jippermettu lill-konsumaturi jikkumparaw 
mhux biss prezzijiet iżda wkoll kwalità, 
kemm onlajn kif ukoll offlajn, u anke 
transkonfinali;

Or. en

Emenda 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 6 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) l-iżvilupp u l-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni ta' tikketta ta' 
ċertifikazzjoni għal siti li jikkumparaw il-
prezzijiet li jużaw metodoloġija 
armonizzata għall-paraguni tal-prezzijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Metodoloġija komuni implimentata fil-forma ta' tikketta ta' ċertifikazzjoni tkun tista' tiżgura l-
paragunabilità bejn siti ta' paraguni tal-prezzijiet li jikkompetu, u se ttejjeb l-affidabilità tal-
paraguni tal-prezzijiet fl-interessi tal-konsumaturi.

Emenda 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 6 – punt h
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) appoġġ fil-komunikazzjoni dwar 
kwistjonijiet tal-konsumatur, inkluż 
appoġġ lill-midja biex tmexxi l-għoti tas-
setgħa lill-konsumatur u l-infurzar.

(h) appoġġ fil-komunikazzjoni dwar 
kwistjonijiet tal-konsumatur, inkluż 
permezz tal-inkorraġiment lill-midja biex 
tieħu r-responsabilità fil-provvediment ta' 
informazzjoni korretta, tqajjem kuxjenza 
u tagħti s-setgħa lill-konsumaturi;

Or. en

Emenda 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 6 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) attenzjoni partikolari lill-
informazzjoni lill-minuri, u żgurar ta' 
riklamar responsabbli billi ma jkunx 
hemm riklamar aggressiv jew mhux 
korrett fuq it-TV u onlajn;

Or. en

Emenda 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 6 – punt hb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(hb) attenzjoni partikolari lill-
konsumaturi vulnerabbli li għandhom 
diffikultajiet biex jaċċedu għall-
informazzjoni tal-konsumatur u 
jifhmuha, sabiex jiġi żgurat li huma ma 
jingħatawx informazzjoni mhux korretta;

Or. en
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Emenda 124
Robert Rochefort

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. It-tisħiħ tal-edukazzjoni tal-konsumatur 7. It-tisħiħ tal-edukazzjoni tal-konsumatur 
tul il-ħajja

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konsistenza bejn il-formulazzjoni ta' dan il-paragrafu u l-formulazzjoni 
ġdida proposta fl-Artikolu 4, punt b, punt 7.

Emenda 125
Robert Rochefort

Proposta għal Regolament
Anness I – objettiv III – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Drittijiet u rimedji: biex ikunu kkonsolidati
d-drittijiet tal-konsumatur b'mod partikolari 
permezz ta' azzjoni regolatorja u billi jitjieb 
l-aċċess għal rimedji inklużi soluzzjonijiet 
alternattivi għat-tilwim

Drittijiet u rimedji: biex ikunu żviluppati u 
msaħħa d-drittijiet tal-konsumatur b'mod 
partikolari permezz ta' azzjoni regolatorja u 
billi jitjieb l-aċċess għar-rimedji 
individwali u, jekk ikun xieraq, kollettivi,
inklużi s-soluzzjonijiet alternattivi għat-
tilwim.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konsistenza mal-formulazzjoni ġdida proposta fl-Artikolu 3 paragrafu 1, 
punt c.

Emenda 126
Robert Rochefort
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Proposta għal Regolament
Anness I – punt 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-iffaċilitar tal-aċċess u s-sorveljar tal-
funzjonament u l-effettività ta' mekkaniżmi 
għas-soluzzjoni tat-tilwim għall-
konsumaturi, partikolarment ta' skemi ta' 
soluzzjonijiet alternattivi għat-tilwim, 
inklużi onlajn, anki permezz tal-iżvilupp u 
l-manutenzjoni tal-għodod rilevanti tat-TI

9. L-iffaċilitar tal-aċċess u s-sorveljar tal-
funzjonament u l-effettività ta' mekkaniżmi 
għas-soluzzjoni tat-tilwim, kemm 
individwali, kif ukoll, jekk ikun xieraq, 
kollettivi, għall-konsumaturi, 
partikolarment ta' skemi ta' soluzzjonijiet 
alternattivi għat-tilwim, inklużi onlajn, 
anki permezz tal-iżvilupp u l-manutenzjoni 
tal-għodod rilevanti tat-TI, billi tingħata 
attenzjoni partikolari għal miżuri speċifiċi 
għall-persuni vulnerabbli, bħal 
pereżempju l-persuni anzjani u/jew 
b'livell aktar baxx ta' edukazzjoni 
sorveljanza tal-funzjonament u tal-
effikaċja tal-mekkaniżmi ta' soluzzjoni 
għat-tilwim għall-konsumaturi, inklużi 
onlajn, anki permezz tal-iżvilupp u l-
manutenzjoni tal-għodod rilevanti tat-TI, 
kif ukoll permezz tal-iskambju tal-aħjar 
prattiki u l-esperjenzi eżistenti fl-Istati 
Membri

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konsistenza mal-formulazzjoni ġdida proposta fl-Artikolu 4 punt c, punti 9 u 
9a.

Emenda 127
María Irigoyen Pérez

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 9 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) appoġġ finanzjarju għall-
parteċipazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-
konsumatur fil-korpi tal-ADR;
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Or. en

Emenda 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 11 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
azzjonijiet konġunti ma’ korpi pubbliċi jew 
mingħajr skop ta’ qligħ li jikkostitwixxu 
netwerks tal-Komunità li jipprovdu 
informazzjoni u assistenza lill-konsumaturi 
biex jgħinuhom jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom u jiksbu aċċess għal soluzzjoni 
tat-tilwim xierqa, inkluż skemi ta’ 
soluzzjoni onlajn barra mill-qorti (in-
Netwerk ta’ Ċentri Ewropej għall-
Konsumatur), inkluż

11. Kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
azzjonijiet konġunti ma’ korpi pubbliċi jew 
mingħajr skop ta’ qligħ li jikkostitwixxu 
netwerks tal-Komunità li jipprovdu 
informazzjoni u assistenza lill-konsumaturi 
biex jgħinuhom jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom u jiksbu aċċess għal soluzzjoni 
tat-tilwim xierqa, inkluż skema ta’ 
soluzzjoni onlajn barra mill-qorti (il-
pjattaforma tas-Soluzzjoni tat-Tilwim 
Onlajn), inkluż

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskema Ewropea tas-soluzzjoni għat-tilwim barra mill-qorti se tkun ipprovduta minn 
pjattaforma elettronika skont il-proposta tar-regolament dwar soluzzjoni għat-tilwim onlajn 
għat-tilwim tal-konsumaturi.

Emenda 129
Robert Rochefort

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 11 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

11. Kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
azzjonijiet konġunti ma’ korpi pubbliċi jew 
mingħajr skop ta’ qligħ li jikkostitwixxu 
netwerks tal-Komunità li jipprovdu
informazzjoni u assistenza lill-konsumaturi 
biex jgħinuhom jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom u jiksbu aċċess għal soluzzjoni 

11. Kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
azzjonijiet konġunti u l-iffirmar ta' 
ftehimiet ta' sħubija ma’ korpi pubbliċi 
jew mingħajr skop ta’ qligħ li 
jikkostitwixxu netwerks tal-Komunità li 
jipprovdu informazzjoni u assistenza lill-
konsumaturi biex jgħinuhom jeżerċitaw id-
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tat-tilwim xierqa, inkluż skemi ta’ 
soluzzjoni onlajn barra mill-qorti (in-
Netwerk ta’ Ċentri Ewropej għall-
Konsumatur), inkluż

drittijiet tagħhom u jiksbu aċċess għal 
soluzzjoni tat-tilwim xierqa, inkluż skemi 
ta’ soluzzjoni onlajn barra mill-qorti (in-
Netwerk ta’ Ċentri Ewropej għall-
Konsumatur), inkluż

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konsistenza mal-formulazzjoni ġdida proposta fl-Artikolu 4, punt d, punt 11. 
Kompatibbli mal-emenda 62 tal-abbozz ta' rapport.

Emenda 130
María Irigoyen Pérez

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a. Appoġġ finanzjarju għall-
koordinazzjoni u n-netwerking tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur biex 
iwettqu azzjoni konġunta kontra prattiki 
kummerċjali mhux ġusti b'dimensjoni tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis

Proposta għal Regolament
Anness II – Objettiv 2 – ringiela 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Numru ta' 
viżitaturi uniċi

Paġni tal-
konsumatur fuq 
il-Portal Onlajn 
L-Ewropa 
Tiegħek 

mhux applikabbli żieda ta' 500 % 
f’7 snin
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(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/shop
ping-
abroad/guarante
es/index_mt.htm)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Punt ta' Kuntatt Onlajn Waħdieni dwar in-negozju u d-drittijiet taċ-ċittadini, il-Portal 
L-Ewropa Tiegħek jeħtieġ iżid b'mod sinifikanti l-viżibilità tiegħu fost il-konsumaturi.

Emenda 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Proposta għal Regolament
Anness II - objettiv 3 – tabella - kolonna 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Mira Mira

50 % f’7 snin 75 % f’7 snin
38.500 (+120 %) f’7 snin 200.000 (+1140 %) f’7 snin

Or. en

Emenda 133
Robert Rochefort

Proposta għal Regolament
Anness II – Objettiv 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Objectif 3: Drittijiet u rimedji: biex ikunu 
kkonsolidati d-drittijiet tal-konsumatur 
b'mod partikolari permezz ta' azzjoni 
regolatorja u billi jitjieb l-aċċess għal 
rimedji inklużi soluzzjonijiet alternattivi 
għat-tilwim

Objectif 3: Drittijiet u rimedji: biex ikunu 
żviluppati u msaħħa d-drittijiet tal-
konsumatur b'mod partikolari permezz ta' 
azzjoni regolatorja u billi jitjieb l-aċċess 
għar-rimedji individwali u, jekk ikun 
xieraq, kollettivi, inklużi s-soluzzjonijiet 
alternattivi għat-tilwim.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konsistenza bejn il-formulazzjoni ta' dan it-titolu u l-formulazzjoni ġdida 
proposta fl-Artikolu 3, paragrafu 1, punt c)


