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Emenda 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
–

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea m'għandhiex il-kompetenza tarmonizza b'mod estensiv il-liġi dwar il-
bejgħ. Anke fil-każ ta' applikazzjoni mhux obbligatorja, il-liġi nazzjonali tkun annullata u l-
kompetenza tal-Istati Membri tkun imnaqqsa.  Permezz tal-liġi eżistenti, il-konsumaturi diġà 
huma protetti biżżejjed u għalhekk m'hemmx il-ħtieġa ta' regolazzjoni Ewropea f'dan ir-
rigward.  Il-liġi nazzjonali toffri, barra minn hekk, grad għoli ta' sigurtà ġuridika.  Min-naħa 
l-oħra mhijiex żgurata interpretazzjoni komuni madwar l-Ewropa kollha tal-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ.

Emenda 340
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fil-qafas tar-reviżjoni tal-acquis tal-
konsumatur imnedija fl-2004 bil-Green 
Paper tal-Kummissjoni, id-Direttiva 
2011/83/UE adottata reċentement dwar 
id-drittijiet tal-konsumatur, titratta l-
oqsma l-aktar importanti tal-liġi dwar il-
kuntratti fir-rigward tal-bejgħ mill-
bogħod lill-konsumaturi u l-bejgħ fid-dar. 
Din id-Direttiva tapplika min-nofs l-2014 
u toffri qafas ġuridiku uniformi għal 
tranżazzjonijiet bejn in-negozji u l-
konsumaturi u b'mod partikolari għall-
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kummerċ elettroniku bejn in-negozji u l-
konsumaturi.

Or. en

Emenda 341
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) L-approssimazzjoni tal-liġi dwar il-
kuntratti mal-konsumaturi permezz tal-
armonizzazzjoni tal-liġijiet għal livell ta' 
protezzjoni ogħla, li jkun validu għall-
atturi kollha tas-suq, huwa l-aktar 
approċċ adegwat għat-tisħiħ tal-fiduċja 
tal-konsumaturi fi tranżazzjonijiet 
transkonfinali u għas-simplifikazzjoni 
tan-negozju madwar l-UE.

Or. en

Emenda 342
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 3c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) L-acquis għall-ħarsien tal-
konsumatur jeħtieġ li jiġi aġġornat sabiex 
ikun jista' jiffaċċja l-isfidi tal-iżviluppi 
soċjali u ekonomiċi, anke fl-ekonomija 
diġitali. Il-konsumaturi jeħtieġu qafas bi 
drittijiet sodi sabiex ikunu jistgħu jixtru 
b'mod sikur u taħt kundizzjonijiet ġusti fi 
ħdan is-Suq Uniku. Id-Direttiva 
2011/83/UE dwar id-drittijiet tal-
konsumatur ipprovdiet stampa ġenerali 
tar-regoli dwar il-protezzjoni tal-
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konsumatur, b'mod partikolari b'rabta 
ma' metodi partikolari ta' bejgħ, jiġifieri 
il-bejgħ mill-bogħod u l-bejgħ fid-dar. L-
aspett tal-garanziji ġuridiċi huwa 
importanti kemm għall-konsumaturi u 
kemm għan-negozji u jeħtieġ 
approssimazzjoni u modernizzazzjoni 
ulterjuri; dan huwa pprovdut minn din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex jingħelbu dawn l-ostakoli relatati 
mal-liġi kuntrattwali, il-partijiet għandu 
jkollhom il-possibbiltà li jaqblu li l-
kuntratti tagħhom għandhom jiġu rregolati 
minn sett uniformi wieħed ta' regoli tal-liġi 
kuntrattwali bl-istess sinifikat u 
interpretazzjoni fl-Istati Membri kollha, 
Liġi Komuni Ewropea Dwar il-
Bejgħ. Il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ għandha tirrappreżenta għażla 
addizzjonali li żżid l-għażla disponibbli 
għall-partijiet u li tkun miftuħa biex tintuża 
kull meta titqies b'mod konġunt li tkun ta' 
għajnuna sabiex jiġi ffaċilitat il-kummerċ 
transkonfinali u sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż 
tat-tranżazzjonijiet u ta' opportunità kif 
ukoll ostakoli oħra relatati mal-liġi 
kuntrattwali fir-rigward tal-kummerċ 
transkonfinali. Hija għandha ssir il-bażi ta’ 
relazzjoni kuntrattwali fejn il-partijiet 
jiddeċiedu b’mod konġunt li jużawha.

(8) Biex jingħelbu dawn l-ostakoli relatati 
mal-liġi kuntrattwali, il-partijiet fil-qasam 
tal-bejgħ mill-bogħod għandu jkollhom il-
possibbiltà li jaqblu li l-kuntratti tagħhom 
għandhom jiġu rregolati minn sett uniformi 
wieħed ta' regoli tal-liġi kuntrattwali bl-
istess sinifikat u interpretazzjoni fl-Istati 
Membri kollha, Liġi Komuni Ewropea 

Dwar il-Bejgħ. Il-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ għandha 
tirrappreżenta għażla addizzjonali li żżid l-
għażla disponibbli għall-partijiet fil-qasam 
tal-bejgħ mill-bogħod u li tkun miftuħa 
biex tintuża kull meta titqies b'mod 
konġunt li tkun ta' għajnuna sabiex jiġi 
ffaċilitat il-kummerċ transkonfinali u 
sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż tat-
tranżazzjonijiet u ta' opportunità kif ukoll 
ostakoli oħra relatati mal-liġi kuntrattwali 
fir-rigward tal-kummerċ transkonfinali. 
Hija għandha ssir il-bażi ta’ relazzjoni 
kuntrattwali fejn il-partijiet jiddeċiedu 
b’mod konġunt li jużawha.

Or. de
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Emenda 344
Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dan ir-Regolament jistabbilixxi Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ. Din 
tarmonizza l-liġijiet kuntrattwali tal-Istati 
Membri mhux billi tirrikjedi emendi fil-
liġi kuntrattwali nazzjonali pre-eżistenti, 
iżda billi toħloq fi ħdan il-liġi nazzjonali 
ta' kull Stat Membru sistema oħra ta' liġi 
kuntrattwali għall-kuntratti koperti bil-
kamp ta' applikazzjoni tagħha. Din it-tieni 
sistema tkun identika madwar l-UE kollha 
u se teżisti flimkien mar-regoli pre-
eżistenti tal-liġi kuntrattwali nazzjonali. 
Jekk il-partijiet jaqblu b’mod espliċitu, il-
Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ 
għandha tapplika fuq bażi volontarja għal 
kuntratt transkonfinali.

imħassar

Or. en

Emenda 345
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dan ir-Regolament jistabbilixxi Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ. Din 
tarmonizza l-liġijiet kuntrattwali tal-Istati 
Membri mhux billi tirrikjedi emendi fil-liġi 
kuntrattwali nazzjonali pre-eżistenti, iżda 
billi toħloq fi ħdan il-liġi nazzjonali ta' kull 
Stat Membru sistema oħra ta' liġi 
kuntrattwali għall-kuntratti koperti bil-
kamp ta' applikazzjoni tagħha. Din it-tieni 

(9) Dan ir-Regolament jistabbilixxi Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ. Din 
tarmonizza l-liġijiet kuntrattwali tal-Istati 
Membri mhux billi tirrikjedi emendi fil-liġi 
kuntrattwali nazzjonali pre-eżistenti, iżda 
billi toħloq fi ħdan il-liġi nazzjonali ta' kull 
Stat Membru sistema oħra ta' liġi 
kuntrattwali għall-kuntratti koperti bil-
kamp ta' applikazzjoni tagħha. Din it-tieni 
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sistema tkun identika madwar l-UE kollha 
u se teżisti flimkien mar-regoli pre-
eżistenti tal-liġi kuntrattwali nazzjonali. 
Jekk il-partijiet jaqblu b’mod espliċitu, il-
Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ 
għandha tapplika fuq bażi volontarja għal 
kuntratt transkonfinali.

sistema tkun identika madwar l-UE kollha 
u se teżisti flimkien mar-regoli pre-
eżistenti tal-liġi kuntrattwali nazzjonali. 
Jekk il-partijiet jaqblu b’mod espliċitu, il-
Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ 
għandha tapplika fuq bażi volontarja għal 
kuntratt transkonfinali. Il-konsumaturi 
barra minn hekk kieku jkollhom dejjem 
id-dritt li jirrifjutaw l-applikazzjoni tal-
Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ.

Or. fi

Emenda 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dan ir-Regolament jistabbilixxi Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ. Din 
tarmonizza l-liġijiet kuntrattwali tal-Istati 
Membri mhux billi tirrikjedi emendi fil-liġi 
kuntrattwali nazzjonali pre-eżistenti, iżda 
billi toħloq fi ħdan il-liġi nazzjonali ta' kull 
Stat Membru sistema oħra ta' liġi 
kuntrattwali għall-kuntratti koperti bil-
kamp ta' applikazzjoni tagħha. Din it-tieni 
sistema tkun identika madwar l-UE kollha 
u se teżisti flimkien mar-regoli pre-
eżistenti tal-liġi kuntrattwali nazzjonali. 
Jekk il-partijiet jaqblu b’mod espliċitu, il-
Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ 
għandha tapplika fuq bażi volontarja għal 
kuntratt transkonfinali.

(9) Dan ir-Regolament jistabbilixxi Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ għal 
kuntratti mill-bogħod u b'mod partikolari 
għall-kuntratti onlajn. Din tarmonizza l-
liġijiet kuntrattwali tal-Istati Membri mhux 
billi tirrikjedi emendi fil-liġi kuntrattwali 
nazzjonali pre-eżistenti, iżda billi toħloq fi 
ħdan il-liġi nazzjonali ta' kull Stat Membru 
sistema oħra ta' liġi kuntrattwali għall-
kuntratti koperti bil-kamp ta' applikazzjoni 
tagħha. Din it-tieni sistema tkun identika 
madwar l-UE kollha u se teżisti flimkien 
mar-regoli pre-eżistenti tal-liġi kuntrattwali 
nazzjonali. Jekk il-partijiet jaqblu b’mod 
espliċitu, il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ għandha tapplika fuq bażi volontarja 
għal kuntratt transkonfinali.

Or. de

Emenda 347
Robert Rochefort
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Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fil-każ ta' oġġetti użati, l-Istati 
Membri jistgħu jipprevedu skont l-
Artikolu 7(1) tad-Direttiva 1999/44, li l-
bejjiegħa jistgħu jnaqqsu l-perjodu ta' 
garanzija għal sena. Fid-dawl tal-
importanza dejjem tikber tas-suq tal-
oġġetti użati għall-konsumaturi Ewropej 
f'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika, kif 
ukoll fid-dawl tan-neċessità li jiġi promoss 
konsum aktar sostenibbli, it-tnaqqis tal-
garanzija legali għal sena m'għadux 
ġustifikabbli. Il-perjodu ta' garanzija għal 
oġġetti użati pjuttost għandu jkun 
ivvalutat fuq il-bażi tad-definizzjoni tar-
rekwiżiti għall-konformità tal-oġġetti jew 
tal-kontenut diġitali, kif previst f'din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 1999/44, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-bejjiegħ 
ikollu l-permess inaqqas il-perjodu ta' garanzija għal sena. Dan la huwa neċessarju, kif 
nistgħu naraw mill-Istati Membri li m'għamlux użu minn din l-għażla, u lanqas mixtieq fil-
kuntest ta' konsum sostenibbli. Għalhekk din l-għażla regolatorja ma nżammitx f'din id-
Direttiva.

Emenda 348
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Ir-regoli dwar il-garanziji legali 
għandhom rwol importanti fil-
promozzjoni ta' prodotti sostenibbli u 
huma ta' relevanza fil-qafas tal-istrateġija 
tal-UE għal politika integrata dwar il-
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prodotti. Għall-promozzjoni ta' konsum 
sostenibbli, il-fiduċja tal-konsumaturi fi 
prodotti li ġew żviluppati abbażi tal-
istandards stabbiliti fid-dispożizzjonijiet 
ġuridiċi dwar it-tfassil ekoloġiku tal-
prodotti, irid ikun żgurat li l-konsumatur 
jista' jserraħ fuq il-garanziji ġuridiċi 
matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-prodott li 
ġie manifatturat skont l-istandards tat-
tfassil ekoloġiku tal-prodotti. Dan il-
perjodu ta' żmien għandu jiġi stabbilit 
b'referenza għall-miżuri ta' 
implimentazzjoni tad-Direttiva 
2009/158/KE, li tesiġi li għandha ssir 
valutazzjoni tat-tul tal-ħajja mistenni tal-
prodott.

Or. en

Emenda 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ għandha tkun disponibbli għal 
kuntratti transkonfinali, għaliex huwa f’dan 
il-kuntest li d-diskrepanzi bejn il-liġijiet 
nazzjonali jwasslu għal kumplessità u 
spejjeż addizzjonali u jiddisswadu lill-
partijiet milli jidħlu f’relazzjonijiet 
kuntrattwali. F'kuntratti bejn negozji n-
natura transkonfinali ta’ kuntratt għandha 
tiġi vvalutata fuq il-bażi tar-residenza 
abitwali tal-partijiet. F'kuntratt bejn 
negozju u konsumatur ir-rekwiżit 
transkonfinali għandu jiġi sodisfatt meta l-
indirizz ġenerali indikat mill-konsumatur, 
l-indirizz għall-kunsinna tal-merkanzija 
jew l-indirizz fejn jintbagħat il-kont indikat 
mill-konsumatur ikunu jinsabu fi Stat 
Membru, iżda barra mill-Istat fejn il-
kummerċjant għandu r-residenza abitwali 

(13) Il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ għandha tkun disponibbli għal 
kuntratti transkonfinali, għaliex huwa f’dan 
il-kuntest li d-diskrepanzi bejn il-liġijiet 
nazzjonali jwasslu għal kumplessità u 
spejjeż addizzjonali u jiddisswadu lill-
partijiet milli jidħlu f’relazzjonijiet 
kuntrattwali. Dan huwa validu l-aktar fil-
qasam tal-bejgħ mill-bogħod, li l-potenzjal 
tiegħu huwa partikolarment kbir. 
F'kuntratti bejn negozji n-natura 
transkonfinali ta’ kuntratt għandha tiġi 
vvalutata fuq il-bażi tar-residenza abitwali 
tal-partijiet. F'kuntratt bejn negozju u 
konsumatur ir-rekwiżit transkonfinali 
għandu jiġi sodisfatt meta l-indirizz 
ġenerali indikat mill-konsumatur, l-indirizz 
għall-kunsinna tal-merkanzija jew l-
indirizz fejn jintbagħat il-kont indikat mill-
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tiegħu. konsumatur ikunu jinsabu fi Stat Membru, 
iżda barra mill-Istat fejn il-kummerċjant 
għandu r-residenza abitwali tiegħu.

Or. de

Emenda 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ għandha tkun disponibbli b’mod 
partikolari għall-bejgħ ta’ merkanzija 
mobbli, inkluża l-manifattura jew il-
produzzjoni ta' merkanzija bħal din, peress 
li dan huwa t-tip ta’ kuntratt li 
ekonomikament huwa l-aktar wieħed 
importanti li jista’ jippreżenta potenzjal 
partikolari għat-tkabbir fil-kummerċ 
transkonfinali, speċjalment fil-kummerċ 
elettroniku.

(16) Il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ fil-qasam tal-bejgħ mill-bogħod, 
għandha tkun disponibbli b’mod partikolari 
għall-bejgħ ta’ merkanzija mobbli, inkluża 
l-manifattura jew il-produzzjoni ta' 
merkanzija bħal din, peress li dan huwa t-
tip ta’ kuntratt li ekonomikament huwa l-
aktar wieħed importanti li jista’ jippreżenta 
potenzjal partikolari għat-tkabbir fil-
kummerċ transkonfinali, speċjalment fil-
kummerċ elettroniku.

Or. de

Emenda 351
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex jiġu indirizzati l-problemi 
eżistenti tas-suq intern u tal-kompetizzjoni 
b’mod immirat u proporzjonat, il-kamp ta' 
applikazzjoni personali tal-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ għandu jiffoka fuq 
partijiet li bħalissa huma dissważi milli 
jagħmlu negozju barra mill-pajjiż 
minħabba d-diverġenza ta’ liġijiet 

(21) Sabiex jiġu indirizzati l-problemi 
eżistenti tas-suq intern u tal-kompetizzjoni 
b’mod immirat u proporzjonat, il-kamp ta' 
applikazzjoni personali tal-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ għandu jiffoka fuq 
partijiet li bħalissa huma dissważi milli 
jagħmlu negozju barra mill-pajjiż 
minħabba d-diverġenza ta’ liġijiet 
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kuntrattwali nazzjonali bil-konsegwenza 
ta’ impatt negattiv sinifikanti fuq il-
kummerċ transkonfinali. Għalhekk dan 
għandu jkopri t-tranżazzjonijiet kollha bejn 
negozju u konsumatur u l-kuntratti bejn il-
kummerċjanti fejn mill-inqas wieħed mill-
partijiet ikun SME fuq il-bażi tar-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361 tas-
6 ta' Mejju 2003 rigward id-definizzjoni 
tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs 
medju. Madankollu, dan għandu mingħajr 
ħsara għall-possibbiltà tal-Istati Membri li 
jadottaw leġiżlazzjoni li tagħmel il-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ 
disponibbli għal kuntratti bejn 
kummerċjanti, meta l-ebda wieħed 
minnhom ma jkun SME. Fi kwalunkwe 
każ, fit-tranżazzjonaijiet bejn in-negozji, il-
kummerċjanti jgawdu bis-sħiħ il-libertà 
kuntrattwali u huma mħeġġa biex jiġu 
ispirati mil-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ fl-abbozzar tal-kundizzjonijiet 
kuntrattwali tagħhom.

kuntrattwali nazzjonali bil-konsegwenza 
ta’ impatt negattiv sinifikanti fuq il-
kummerċ transkonfinali. Għalhekk dan 
għandu jkopri t-tranżazzjonijiet kollha bejn 
negozju u konsumatur u l-kuntratti bejn il-
kummerċjanti fejn mill-inqas wieħed mill-
partijiet ikun SME fuq il-bażi tar-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361 tas-
6 ta' Mejju 2003 rigward id-definizzjoni 
tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs 
medju. F'każ li l-partijiet kollha jkunu 
kummerċjanti, il-kummerċjanti li jaħdmu 
għal rashom (individual 
entrepreneurship) għandhom ikunu 
ndaqs mal-konsumaturi, billi n-negozji 
tagħhom fir-rigward ta' riżorsi u 
kompetenzi jvarjaw kunsiderevolment 
mid-definizzjoni ġenerali tal-UE għall-
SME, u/jew il-mikrointrapriżi.
Madankollu, dan għandu mingħajr ħsara 
għall-possibbiltà tal-Istati Membri li 
jadottaw leġiżlazzjoni li tagħmel il-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ 
disponibbli għal kuntratti bejn 
kummerċjanti, meta l-ebda wieħed 
minnhom ma jkun SME. Fi kwalunkwe 
każ, fit-tranżazzjonaijiet bejn in-negozji, il-
kummerċjanti jgawdu bis-sħiħ il-libertà 
kuntrattwali u huma mħeġġa biex jiġu 
ispirati mil-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ fl-abbozzar tal-kundizzjonijiet 
kuntrattwali tagħhom.

Or. fi

Emenda 352
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-ftehim tal-partijiet f'kuntratt huwa 
indispensabbli għall-applikazzjoni tal-Liġi 

(22) Il-ftehim tal-partijiet f'kuntratt huwa 
indispensabbli għall-applikazzjoni tal-Liġi 
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Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ. Dan il-
ftehim għandu jkun suġġett għal rekwiżiti 
stretti fit-tranżazzjonijiet bejn negozju u 
konsumatur. Peress li, fil-prattika, 
normalment huwa l-kummerċjant li 
jipproponi l-użu tal-Liġi Komuni Ewropea 
dwar il-Bejgħ, il-konsumaturi jridu jkunu 
kompletament konxji tal-fatt li huma jaqblu 
li jużaw regoli li huma differenti minn 
dawk tal-liġi nazzjonali pre-eżistenti 
tagħhom. Għalhekk, il-kunsens tal-
konsumatur biex tintuża l-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ għandu jkun 
ammissibbli biss fl-għamla ta’ 
dikjarazzjoni espliċita separata mid-
dikjarazzjoni li tindika l-ftehim għall-
konklużjoni tal-kuntratt. Għalhekk 
m’għandux ikun possibbli li l-użu tal-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ ikun offrut 
bħala kundizzjoni tal-kuntratt li għandu jiġi 
konkluż, b’mod partikolari bħala element 
tal-pattijiet u l-kundizzjonijiet standard tal-
kummerċjant. Il-kummerċjant għandu 
jipprovdi lill-konsumatur konferma tal-
ftehim biex tintuża l-Liġi Komuni Ewropea 
dwar il-Bejgħ fuq mezz li jservi fit-tul.

Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ. Dan il-
ftehim għandu jkun suġġett għal rekwiżiti 
stretti fit-tranżazzjonijiet bejn negozju u 
konsumatur. Peress li, fil-prattika, 
normalment huwa l-kummerċjant li 
jipproponi l-użu tal-Liġi Komuni Ewropea 
dwar il-Bejgħ, il-konsumaturi jridu jkunu 
kompletament konxji tal-fatt li huma jaqblu 
volontarjament u fuq deċiżjoni proprja 
tagħhom, li jużaw regoli li huma differenti 
minn dawk tal-liġi nazzjonali pre-eżistenti 
tagħhom. Għalhekk, il-kunsens tal-
konsumatur biex tintuża l-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ għandu jkun 
ammissibbli biss fl-għamla ta’ 
dikjarazzjoni espliċita separata mid-
dikjarazzjoni li tindika l-ftehim għall-
konklużjoni tal-kuntratt. Għalhekk 
m’għandux ikun possibbli li l-użu tal-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ ikun offrut 
bħala kundizzjoni tal-kuntratt li għandu jiġi 
konkluż, b’mod partikolari bħala element 
tal-pattijiet u l-kundizzjonijiet standard tal-
kummerċjant. Il-kummerċjant għandu 
jipprovdi lill-konsumatur konferma tal-
ftehim biex tintuża l-Liġi Komuni Ewropea 
dwar il-Bejgħ fuq mezz li jservi fit-tul.

Or. fi

Emenda 353
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Minbarra li jkun għażla konxja, il-
kunsens ta’ konsumatur għall-użu tal-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ għandu 
jkun għażla infurmata. Il-kummerċjant 
għalhekk m’għandux biss jiġbed l-
attenzjoni tal-konsumatur għall-użu 
maħsub tal-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ, iżda għandu jipprovdi wkoll 

(23) Minbarra li jkun għażla konxja, il-
kunsens ta’ konsumatur għall-użu tal-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ għandu 
jkun għażla infurmata. Il-kummerċjant 
għalhekk m’għandux biss jiġbed l-
attenzjoni tal-konsumatur għall-użu 
maħsub tal-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ, iżda għandu jipprovdi wkoll 
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informazzjoni dwar in-natura u l-
karatteristiċi ewlenin tagħha. Sabiex 
jiffaċilitaw dan il-kompitu għall-
kummerċjanti, u b’hekk jiġu evitati piżijiet 
amministrattivi bla bżonn, u biex tkun 
żgurata konsistenza fil-livell u fil-kwalità 
tal-informazzjoni kkomunikata lill-
konsumaturi, il-kummerċjanti għandhom 
ifornu lill-konsumatur bl-avviż ta’ 
informazzjoni standard previst f'dan ir-
Regolament u għalhekk faċilment 
disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-
Unjoni. Meta ma jkunx possibbli li l-
konsumatur jiġi pprovdut bl-avviż ta’ 
informazzjoni, pereżempju fil-kuntest ta’ 
telefonata, jew meta il-kummerċjant ikun 
naqas li jipprovdi l-avviż ta' informazzjoni, 
il-ftehim li tintuża l-Liġi Komuni Ewropea 
dwar il-Bejgħ m’għandux ikun vinkolanti 
fuq il-konsumatur sakemm ma l-
konsumatur ikun irċieva l-avviż ta’ 
informazzjoni flimkien mal-konferma tal-
ftehim u sussegwentement ikun esprima l-
kunsens.

informazzjoni fi żmien biżżejjed qabel il-
konklużjoni tal-kuntratt, dwar in-natura u 
l-karatteristiċi ewlenin ta' din il-Liġi dwar 
il-Bejgħ. Sabiex jiffaċilitaw dan il-kompitu 
għall-kummerċjanti, u b’hekk jiġu evitati 
piżijiet amministrattivi bla bżonn, u biex 
tkun żgurata konsistenza fil-livell u fil-
kwalità tal-informazzjoni kkomunikata lill-
konsumaturi, il-kummerċjanti għandhom 
ifornu lill-konsumatur bl-avviż ta’ 
informazzjoni standard previst f'dan ir-
Regolament u għalhekk faċilment 
disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-
Unjoni. Meta ma jkunx possibbli li l-
konsumatur jiġi pprovdut bl-avviż ta’ 
informazzjoni, pereżempju fil-kuntest ta’ 
telefonata, jew meta il-kummerċjant ikun 
naqas li jipprovdi l-avviż ta' informazzjoni, 
il-ftehim li tintuża l-Liġi Komuni Ewropea 
dwar il-Bejgħ m’għandux ikun vinkolanti 
fuq il-konsumatur sakemm ma l-
konsumatur ikun irċieva l-avviż ta’ 
informazzjoni flimkien mal-konferma tal-
ftehim u sussegwentement ikun esprima l-
kunsens.

Or. fi

Emenda 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Minbarra li jkun għażla konxja, il-
kunsens ta’ konsumatur għall-użu tal-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ għandu 
jkun għażla infurmata. Il-kummerċjant 
għalhekk m’għandux biss jiġbed l-
attenzjoni tal-konsumatur għall-użu 
maħsub tal-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ, iżda għandu jipprovdi wkoll 
informazzjoni dwar in-natura u l-
karatteristiċi ewlenin tagħha. Sabiex 

(23) Minbarra li jkun għażla konxja, il-
kunsens ta’ konsumatur għall-użu tal-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ għandu 
jkun għażla infurmata. Il-kummerċjant 
għalhekk m’għandux biss jiġbed l-
attenzjoni tal-konsumatur għall-użu 
maħsub tal-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ, iżda għandu jipprovdi wkoll 
informazzjoni dwar in-natura u l-
karatteristiċi ewlenin tagħha. Sabiex 
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jiffaċilitaw dan il-kompitu għall-
kummerċjanti, u b’hekk jiġu evitati piżijiet 
amministrattivi bla bżonn, u biex tkun 
żgurata konsistenza fil-livell u fil-kwalità 
tal-informazzjoni kkomunikata lill-
konsumaturi, il-kummerċjanti għandhom 
ifornu lill-konsumatur bl-avviż ta’ 
informazzjoni standard previst f'dan ir-
Regolament u għalhekk faċilment 
disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-
Unjoni. Meta ma jkunx possibbli li l-
konsumatur jiġi pprovdut bl-avviż ta’ 
informazzjoni, pereżempju fil-kuntest ta’ 
telefonata, jew meta il-kummerċjant ikun 
naqas li jipprovdi l-avviż ta' informazzjoni, 
il-ftehim li tintuża l-Liġi Komuni Ewropea 
dwar il-Bejgħ m’għandux ikun vinkolanti 
fuq il-konsumatur sakemm ma l-
konsumatur ikun irċieva l-avviż ta’ 
informazzjoni flimkien mal-konferma tal-
ftehim u sussegwentement ikun esprima l-
kunsens.

jiffaċilitaw dan il-kompitu għall-
kummerċjanti, u b’hekk jiġu evitati piżijiet 
amministrattivi bla bżonn, u biex tkun 
żgurata konsistenza fil-livell u fil-kwalità 
tal-informazzjoni kkomunikata lill-
konsumaturi, il-kummerċjanti għandhom 
ifornu lill-konsumatur b'mudell ta' avviż
ta’ informazzjoni previst f'dan ir-
Regolament u għalhekk faċilment 
disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-
Unjoni. Meta ma jkunx possibbli li l-
konsumatur jiġi pprovdut bl-avviż ta’ 
informazzjoni, pereżempju fil-kuntest ta’ 
telefonata, jew meta il-kummerċjant ikun 
naqas li jipprovdi l-avviż ta' informazzjoni, 
il-ftehim li tintuża l-Liġi Komuni Ewropea 
dwar il-Bejgħ m’għandux ikun vinkolanti 
fuq il-konsumatur sakemm ma l-
konsumatur ikun irċieva l-avviż ta’ 
informazzjoni flimkien mal-konferma tal-
ftehim u sussegwentement ikun esprima l-
kunsens.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-emenda mir-rapport dwar il-formoli fl-Anness.

Emenda 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Ir-regoli tal-Liġi Komuni Ewropea 
dwar il-Bejgħ għandhom ikopru l-
kwistjonijiet tal-liġi kuntrattwali li huma 
ta’ rilevanza prattika matul iċ-ċiklu tal-
ħajja tat-tipi ta’ kuntratti li jaqgħu fil-kamp 
ta' applikazzjoni materjali u personali, 
b’mod partikolari dawk li jkunu saru 
onlajn. Apparti d-drittijiet u l-obbligi tal-
partijiet u r-rimedji għan-nuqqas ta’ 

(26) Ir-regoli tal-Liġi Komuni Ewropea 
dwar il-Bejgħ għandhom ikopru l-
kwistjonijiet tal-liġi kuntrattwali fil-qasam 
tal-bejgħ mill-bogħod, li huma ta’ 
rilevanza prattika matul iċ-ċiklu tal-ħajja 
tat-tipi ta’ kuntratti li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni materjali u personali. 
Apparti d-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet u 
r-rimedji għan-nuqqas ta’ twettiq, il-Liġi 
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twettiq, il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ għandha għalhekk tirregola d-
dmirijiet ta’ informazzjoni prekuntrattwali, 
il-konklużjoni ta’ kuntratt inklużi r-
rekwiżiti formali, id-dritt għall-irtirar u l-
konsegwenzi tiegħu, l-annullament tal-
kuntratt li jirriżulta minn żball, frodi, 
theddid jew sfruttament inġust u l-
konsegwenzi ta’ tali annullament, l-
interpretazzjoni, il-kontenut u l-effetti ta’ 
kuntratt, il-valutazzjoni u l-konsegwenzi 
ta’ kundizzjonijiet kuntrattwali inġusti, ir-
restituzzjoni wara l-annullament u t-
terminazzjoni u l-preskrizzjoni u l-
preklużjoni tad-drittijiet. Għandha 
tiddetermina s-sanzjonijiet disponibbli fil-
każ tal-ksur tal-obbligi u d-dmirijiet kollha 
li jirriżultaw mill-applikazzjoni tagħha.

Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ għandha 
għalhekk tirregola d-dmirijiet ta’ 
informazzjoni prekuntrattwali, il-
konklużjoni ta’ kuntratt inklużi r-rekwiżiti 
formali, id-dritt għall-irtirar u l-
konsegwenzi tiegħu, l-annullament tal-
kuntratt li jirriżulta minn żball, frodi, 
theddid jew sfruttament inġust u l-
konsegwenzi ta’ tali annullament, l-
interpretazzjoni, il-kontenut u l-effetti ta’ 
kuntratt, il-valutazzjoni u l-konsegwenzi 
ta’ kundizzjonijiet kuntrattwali inġusti, ir-
restituzzjoni wara l-annullament u t-
terminazzjoni u l-preskrizzjoni u l-
preklużjoni tad-drittijiet. Għandha 
tiddetermina s-sanzjonijiet disponibbli fil-
każ tal-ksur tal-obbligi u d-dmirijiet kollha 
li jirriżultaw mill-applikazzjoni tagħha.

Or. de

Emenda 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Huwa tajjeb li ssir reviżjoni tal-
funzjonament tal-Liġi Komuni Ewropea 
dwar il-Bejgħ jew kwalunkwe 
dispożizzjoni oħra tar-Regolament wara 
seba' snin ta' operat. L-analiżi għandha tqis 
fost affarijiet oħrajn, il-ħtieġa biex jiġi estiż 
aktar il-kamp ta' applikazzjoni fir-rigward 
tal-kuntratti bejn in-negozji, l-iżviluppi tas-
suq u l-iżviluppi teknoloġiċi fir-rigward 
tal-kontenut diġitali u l-iżviluppi tal-acquis 
tal-Unjoni fil-futur.

(35) Huwa tajjeb li ssir reviżjoni tal-
funzjonament tal-Liġi Komuni Ewropea 
dwar il-Bejgħ jew kwalunkwe 
dispożizzjoni oħra tar-Regolament wara 
ħames snin ta' operat. L-analiżi għandha 
tqis fost affarijiet oħrajn, il-ħtieġa biex jiġi 
estiż aktar il-kamp ta' applikazzjoni tar-
regolament lil hinn mill-qasam tal-bejgħ 
mill-bogħod kif ukoll fir-rigward tal-
kuntratti bejn in-negozji, l-iżviluppi tas-suq 
u l-iżviluppi teknoloġiċi fir-rigward tal-
kontenut diġitali u l-iżviluppi tal-acquis tal-
Unjoni fil-futur.

Or. de
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Emenda 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) Bil-ħsieb li jiġu evitati 
duplikazzjonijiet u sabiex tiġi 
kkumplimentata l-liġi tal-UE eżistenti, din 
id-Direttiva għandha tqis il-prinċipji tad-
Direttiva 2011/83/UE dwar id-drittijiet tal-
konsumatur li armonizzaw ir-regoli għal 
kuntratti mill-bogħod u kuntratti barra 
mill-post tan-negozju, bħall-informazzjoni 
prekuntrattwali, ir-rekwiżiti formali, id-
dritt ta' rtirar, il-fornitura, it-trasferiment 
tar-riskju u l-mezzi ta' ħlas. B'hekk 
għandu jinħoloq qafas legali sod ta' regoli 
Ewropej għan-negozji li jbigħu 
merkanzija jew kontenut diġitali lill-
konsumaturi madwar l-Unjoni.

Or. en

Emenda 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Premessa 37b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37b) Wara l-adozzjoni ta' din id-
Direttiva, il-Kummissjoni Ewropea 
għandha tistabbilixxi grupp ta' ħidma, 
magħmul fil-maġġorparti mill-gruppi li 
jirrappreżentaw il-konsumaturi u n-
negozji u appoġġat mill-akkademiċi u l-
utenti, sabiex jiġu żviluppati termini 
standard tal-liġi kuntrattwali għall-
kuntratti tal-konsumaturi fil-każ ta' 
tranżazzjonijiet onlajn, abbażi tad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u l-
acquis tal-konsumaturi, b'mod partikolari 
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d-Direttiva 2011/83/UE dwar id-drittijiet 
tal-konsumatur. 

Or. en

Emenda 359
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jtejjeb il-kundizzjonijiet għall-
istabbiliment u l-funzjonament tas-suq 
intern billi jagħmel disponibbli sett 
uniformi ta’ regoli tal-liġi kuntrattwali kif 
stabbilit fl-Anness I (‘il-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ’). Dawn ir-regoli 
jistgħu jintużaw fi tranżazzjonijiet 
transkonfinali għall-bejgħ ta’ merkanzija, 
għall-fornitura ta' kontenut diġitali u għal 
servizzi relatati fejn il-partijiet f'kuntratt 
jaqblu dwar l-użu tagħhom.

1. L-għan ta’ din id-Direttiva huwa l-
ħolqien ta' liġi Ewropea fakultattiva u 
komuni fis-suq intern, billi tagħmel
disponibbli sett uniformi ta’ regoli tal-liġi 
kuntrattwali kif stabbilit fl-Anness I (‘il-
Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ’). 
Dawn ir-regoli japplikaw b'mod parallel 
għal-liġi nazzjonali u jistgħu – meta dawn 
jintgħażlu minflok il-liġijiet nazzjonali –
jintużaw esklużivament fil-qasam tal-liġi 
kuntrattwali fir-rigward ta' 
tranżazzjonijiet transkonfinali għall-bejgħ 
ta’ merkanzija, għall-fornitura ta' kontenut 
diġitali u għal servizzi relatati fejn il-
partijiet f'kuntratt jaqblu formalment dwar 
l-użu tagħhom.

Or. el

Emenda 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jtejjeb il-kundizzjonijiet għall-istabbiliment 
u l-funzjonament tas-suq intern billi 
jagħmel disponibbli sett uniformi ta’ regoli 

1. L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jtejjeb il-kundizzjonijiet għall-istabbiliment 
u l-funzjonament tas-suq intern billi 
jagħmel disponibbli sett uniformi ta’ regoli 
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tal-liġi kuntrattwali kif stabbilit fl-Anness I 
(‘il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ’). 
Dawn ir-regoli jistgħu jintużaw fi 
tranżazzjonijiet transkonfinali għall-bejgħ 
ta’ merkanzija, għall-fornitura ta' kontenut 
diġitali u għal servizzi relatati fejn il-
partijiet f'kuntratt jaqblu dwar l-użu 
tagħhom.

tal-liġi kuntrattwali kif stabbilit fl-Anness I 
(‘il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ’). 
Dawn ir-regoli jistgħu jintużaw fi 
tranżazzjonijiet transkonfinali fil-qasam 
tal-bejgħ mill-bogħod, partikolarment in-
negozju onlajn, għall-bejgħ ta’ merkanzija, 
għall-fornitura ta' kontenut diġitali u għal 
servizzi relatati fejn il-partijiet f'kuntratt 
jaqblu dwar l-użu tagħhom.

Or. de

Emenda 361
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament jippermetti lill-
kummerċjanti li jistrieħu fuq sett komuni 
ta’ regoli u jużaw l-istess kundizzjonijiet 
kuntrattwali għat-tranżazzjonijiet 
transkonfinali tagħhom kollha u b’hekk 
jitnaqqsu l-ispejjeż mhux meħtieġa filwaqt 
li jingħata livell għoli ta’ ċertezza legali.

2. Din id-Direttiva tippermetti lill-
kummerċjanti li jistrieħu fuq sett komuni 
ta’ regoli u jużaw l-istess kundizzjonijiet 
kuntrattwali għat-tranżazzjonijiet 
transkonfinali tagħhom kollha.

Or. el

Emenda 362
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward ta’ kuntratti bejn 
kummerċjanti u konsumaturi, dan ir-
Regolament jinkludi sett komprensiv ta’ 
regoli dwar il-protezzjoni tal-konsumatur 
sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni tal-konsumatur, tittejjeb il-

3. Fir-rigward ta’ kuntratti bejn 
kummerċjanti u konsumaturi b'rabta ma' 
tranżazzjonijiet transkonfinali, din id-
Direttiva tinkludi sett ta’ regoli dwar il-
protezzjoni tal-konsumatur sabiex jiġi 
żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tal-



AM\934215MT.doc 19/102 PE510.531v01-00

MT

fiduċja tal-konsumatur fis-suq intern 
filwaqt li l-konsumaturi jitħeġġew jagħmlu 
xiri transkonfinali.

konsumatur, tittejjeb il-fiduċja tal-
konsumatur fis-suq intern filwaqt li l-
konsumaturi jitħeġġew jagħmlu xiri 
transkonfinali.

Or. el

Emenda 363
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘kummerċjant’ tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika li taġixxi għal 
finijiet relatati mal-kummerċ, in-negozju, 
is-sengħa, jew il-professjoni ta’ dik il-
persuna;

(e) ‘kummerċjant’ tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika, 
irrispettivament mill-fatt jekk din tal-
aħħar hijiex ta' natura privata jew 
pubblika, li tinnegozja hi stess jew 
permezz ta' persuna fiżika jew ġuridika 
oħra li taġixxi f'isimha jew fuq mandat 
tagħha, għal finijiet relatati mal-kummerċ, 
in-negozju, is-sengħa, jew il-professjoni ta’ 
dik il-persuna;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni tikkorrispondi mad-Direttiva 2011/83/UE dwar id-drittijiet tal-
konsumatur, b'mod partikolari dak li jikkonċerna l-attività ta' partijiet terzi f'isem jew fuq 
mandat tal-kummerċjant. Ċertament ir-rappreżentanza minnha nnifisha mhijiex regolata fil-
Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ. Madankollu għall-konsumatur hemm konsegwenzi 
differenti, skont jekk il-kummerċjant jaġixxix huwa stess jew permezz ta' persuni oħra, u dawn 
il-konsegwenzi xejn ma huma komprensibbli u joħolqu konfużjoni sħiħa.

Emenda 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt p
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) ‘'kuntratt mill-bogħod’ tfisser 
kwalunkwe kuntratt bejn kummerċjant u 
konsumatur taħt skema organizzata ta’ 
bejgħ mill-bogħod li jiġi konkluż mingħajr 
il-preżenza fiżika simultanja tal-
kummerċjant jew, f’każ li l-kummerċjant 
ikun persuna ġuridika, persuna fiżika li 
tirrappreżenta lill-kummerċjant u l-
konsumatur, bl-użu esklużiv ta’ mezz 
wieħed jew aktar ta’ komunikazzjoni mill-
bogħod saż-żmien meta jiġi konkluż il-
kuntratt u inkluż iż-żmien li fih jiġi 
konkluż;

(p) ‘'kuntratt mill-bogħod’ tfisser 
kwalunkwe kuntratt bejn kummerċjant u 
konsumatur jew kummerċjant ieħor taħt 
skema organizzata ta’ bejgħ mill-bogħod li 
jiġi konkluż mingħajr il-preżenza fiżika 
simultanja tal-kummerċjant jew, f’każ li l-
kummerċjant ikun persuna ġuridika, 
persuna fiżika li tirrappreżenta lill-
kummerċjant u l-konsumatur jew lill-
kummerċjant l-ieħor jew, f'każ li l-
kummerċjant huwa persuna ġuridika, il-
persuna fiżika li qed tirrappreżenta lill-
kummerċjant, bl-użu esklużiv ta’ mezz 
wieħed jew aktar ta’ komunikazzjoni mill-
bogħod saż-żmien meta jiġi konkluż il-
kuntratt u inkluż iż-żmien li fih jiġi 
konkluż;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' limitazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tkun neċessarja definizzjoni aktar peċiża u 
b'mod partikolari kjarifika li huma koperti wkoll kuntratti B2B.  

Emenda 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) ‘kuntratt barra mill-post tan-negozju' 
tfisser kwalunkwe kuntratt bejn 
kummerċjant u konsumatur:

imħassar

i) li ġie konkluż fil-preżenza fiżika 
simultanja tal-kummerċjant jew, fejn il-
kummerċjant ikun persuna ġuridika, 
persuna fiżika li tirrappreżenta lill-
kummerċjant u l-konsumatur f’post li 
mhuwiex il-post tan-negozju tal-
kummerċjant, jew li ġie konkluż fuq il-
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bażi ta’ offerta li saret mill-konsumatur 
fl-istess ċirkustanzi; jew
ii) li ġie konkluż fil-post tan-negozju tal-
kummerċjant jew permezz ta’ kwalunkwe 
mezz ta’ komunikazzjoni mill-bogħod 
wara li l-konsumatur kien intbagħat 
personalment u individwalment f’post li 
mhuwiex il-post tan-negozju tal-
kummerċjant fil-preżenza fiżika 
simultanja tal-kummerċjant jew, fejn il-
kummerċjant ikun persuna ġuridika, 
persuna fiżika li tirrappreżenta lill-
kummerċjant u lill-konsumatur; jew jew
iii) li ġie konkluż waqt eskursjoni 
organizzata minn kummerċjant jew, fejn 
il-kummerċjant ikun persuna ġuridika, 
persuna fiżika li tirrappreżenta lill-
kummerċjant bil-għan jew bl-effett li tiġi 
promossa u tinbiegħ merkanzija jew jiġu 
fornuti kontenut diġitali jew servizzi 
relatatilill-konsumatur;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bil-limitazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni għal kuntratti mill-bogħod, ma tapplikax in-
neċessità ta' dawn id-definizzjonijiet, billi dawn il-kuntratti mhumiex koperti aktar.

Emenda 366
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt q – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) li ġie konkluż fil-preżenza fiżika 
simultanja tal-kummerċjant jew, fejn il-
kummerċjant ikun persuna ġuridika, 
persuna fiżika li tirrappreżenta lill-
kummerċjant u l-konsumatur f’post li 
mhuwiex il-post tan-negozju tal-
kummerċjant, jew li ġie konkluż fuq il-bażi 
ta’ offerta li saret mill-konsumatur fl-istess 

i) li ġie konkluż fil-preżenza fiżika 
simultanja tal-kummerċjant u l-konsumatur 
f’post li mhuwiex il-post tan-negozju tal-
kummerċjant, jew li ġie konkluż fuq il-bażi 
ta’ offerta li saret mill-konsumatur fl-istess 
ċirkustanzi; jew
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ċirkustanzi; jew

Or. de

Emenda 367
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt q – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) li ġie konkluż fil-post tan-negozju tal-
kummerċjant jew permezz ta’ kwalunkwe 
mezz ta’ komunikazzjoni mill-bogħod 
wara li l-konsumatur kien intbagħat 
personalment u individwalment f’post li 
mhuwiex il-post tan-negozju tal-
kummerċjant fil-preżenza fiżika simultanja 
tal-kummerċjant jew, fejn il-kummerċjant 
ikun persuna ġuridika, persuna fiżika li 
tirrappreżenta lill-kummerċjant u lill-
konsumatur; jew jew

ii) li ġie konkluż fil-post tan-negozju tal-
kummerċjant jew permezz ta’ kwalunkwe 
mezz ta’ komunikazzjoni mill-bogħod 
wara li l-konsumatur kien intbagħat 
personalment u individwalment f’post li 
mhuwiex il-post tan-negozju tal-
kummerċjant fil-preżenza fiżika simultanja 
tal-kummerċjant u tal-konsumatur; jew

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta d-definizzjoni ta' ''kummerċjant'' skont id-Direttiva 2011/83/UE dwar id-drittijiet tal-
konsumatur tiġi kkunsidrata bħala l-punt ta' tluq, konsegwentement anke d-definizzjoni ta' 
''kuntratt barra mill-post tan-negozju'' għandha tiġi riveduta b'mod korrispondenti.

Emenda 368
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt q – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) li ġie konkluż waqt eskursjoni 
organizzata minn kummerċjant jew, fejn il-
kummerċjant ikun persuna ġuridika, 
persuna fiżika li tirrappreżenta lill-

iii) li ġie konkluż waqt eskursjoni 
organizzata minn kummerċjant, bil-għan 
jew bl-effett li tiġi promossa u tinbiegħ 
merkanzija jew jiġu fornuti kontenut 
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kummerċjant bil-għan jew bl-effett li tiġi 
promossa u tinbiegħ merkanzija jew jiġu 
fornuti kontenut diġitali jew servizzi 
relatati lill-konsumatur;

diġitali jew servizzi relatati lill-
konsumatur;

Or. de

Emenda 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt r

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(r) ‘post tan-negozju’ tfisser: imħassar
i) kwalunkwe post immobbli għal bejgħ 
bl-imnut fejn kummerċjant iwettaq attività 
fuq bażi permanenti, jew
ii) kwalunkwe post mobbli għal bejgħ bl-
imnut fejn kummerċjant iwettaq attività 
fuq bażi regolari;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bil-limitazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni għal kuntratti mill-bogħod, ma tapplikax in-
neċessità ta' dawn id-definizzjonijiet, billi dawn il-kuntratti mhumiex koperti aktar.

Emenda 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt u

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(u) ‘irkant pubbliku’ tfisser metodu ta’ 
bejgħ fejn il-merkanzija jew il-kontenut 
diġitali huma offruti mill-kummerċjant lill-
konsumatur li jattendi jew jingħata l-
possibbiltà li jattendi l-irkant 

(u) ‘irkant pubbliku’ tfisser metodu ta’ 
bejgħ fejn il-merkanzija, il-kontenut 
diġitali jew is-servizzi huma offruti mill-
kummerċjant lill-konsumatur permezz ta’ 
proċedura trasparenti u kompetittiva ta’ 
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fiżikament, permezz ta’ proċedura 
trasparenti u kompetittiva ta’ offerti tal-
irkant immexxija minn irkantatur u fejn l-
offerent rebbieħ huwa obbligat li jixtri l-
merkanzija jew il-kontenut diġitali;

offerti tal-irkant immexxija 
minn irkantatur u fejn l-offerent 
rebbieħ huwa obbligat li jixtri l-
merkanzija, il-kontenut diġitali jew is-
servizzi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament fil-kontenut għal-limitazzjoni għal kuntratti mill-bogħod kif ukoll adattament 
għad-definizzjoni tad-Direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumatur.

Emenda 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ya (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ya) ''tiskuża'' att jew omissjoni, meta din 
ma tistax tiġi attribwita b'mod oġġettiv 
għal dak li ġie nnegozjat jew ommess.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Formulazzjoni aħjar tal-emenda oriġinali 92.

Emenda 372
Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 imħassar
Natura fakultattiva tal-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ
Il-partijiet jistgħu jaqblu li l-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ tirregola l-
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kuntratti transkonfinali tagħhom għall-
bejgħ ta’ merkanzija, għall-fornitura ta' 
kontenut diġitali u għall-provvista ta' 
servizzi relatati fil-kamp ta' applikazzjoni 
territorjali, materjali u personali kif 
stipulat fl-Artikoli 4 sa 7.

Or. en

Emenda 373
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' ftehimiet eċċessivi li mhumiex 
koperti mill-kamp ta' applikazzjoni tal-
Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ, 
dawn il-klawsoli ma għandhom jitqiesu 
bħala għażla valida;

Or. de

Emenda 374
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jew l-indirizz indikat mill-konsumatur, 
l-indirizz għall-kunsinna tal-merkanzija 
jew l-indirizz fejn jintbagħat il-kont 
jinsabu fi Stat li ma jkunx l-Istat tar-
residenza abitwali tal-kummerċjant;

(a) il-pajjiż ta' residenza tal-konsumatur 
ma jkunx l-Istat tar-residenza abitwali tal-
kummerċjant;

Or. el

Emenda 375
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Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, ir-
residenza abitwali ta' kumpanniji u 
entitajiet oħra, inkorporati jew mhux 
inkorporati, għandha tkun il-post tal-
amministrazzjoni ċentrali. Ir-residenza 
abitwali ta’ kummerċjant, li huwa persuna 
fiżika, għandha tkun il-post prinċipali tan-
negozju ta’ dik il-persuna.

4. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, ir-
residenza abitwali ta' kummerċjanti jew ta' 
kumpanniji jew skont il-każ, fużjonijiet 
oħra, irrispettivament mill-fatt jekk dawn 
għandhomx personalità ġuridika, għandha 
tkun il-post tal-amministrazzjoni ċentrali, 
bil-kundizzjoni li dawn fil-pajjiż tal-
konsumatur la jmexxu negozju tal-bejgħ 
bl-imnut u lanqas uffiċċji u lanqas xi 
fergħa oħra ta' kummerċjant jew ta' 
rappreżentant ġuridiku, u bil-kundizzjoni 
li dawn mhumiex reġistrati fir-reġistri tal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
bħala kumpaniji jew fużjonijiet oħra 
b'personalità ġuridika jew mingħajrha. Ir-
residenza abitwali ta’ kummerċjant, li 
huwa persuna fiżika, għandha tkun il-post 
prinċipali tan-negozju ta’ dik il-persuna.

Or. el

Emenda 376
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kuntratti li għalihom tista' tintuża l-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ

Kuntratti transkonfinali li għalihom tista' 
tintuża l-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ

Or. el

Emenda 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ 
tista' tintuża għal:

Il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ 
tista' tintuża għall-kuntratti mill-bogħod, 
inklużi kuntratti onlajn li ġejjin:

Or. de

Emenda 378
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ 
tista' tintuża biss jekk il-bejjiegħ tal-
merkanzija jew il-fornitur tal-kontenut 
diġitali jkun kummerċjant. Fejn il-partijiet 
kollha f’kuntratt ikunu kummerċjanti, il-
Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ tista’ 
tintuża jekk mill-inqas waħda minn dawn 
il-partijiet tkun impriża żgħira jew ta’ daqs 
medju (‘SME’).

1. Il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ 
tista' tintuża biss jekk il-bejjiegħ tal-
merkanzija jew il-fornitur tal-kontenut 
diġitali jkun kummerċjant. Fejn il-partijiet 
kollha f’kuntratt ikunu kummerċjanti, il-
Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ tista’ 
tintuża jekk mill-inqas waħda minn dawn 
il-partijiet tkun impriża żgħira jew ta’ daqs 
medju (‘SME’). Fejn il-partijiet kollha 
jkunu kummerċjanti, il-kummerċjanti li 
jaħdmu għal rashom (individual 
entrepreneurship), f'dak li jirrigwarda l-
aspett tal-ħarsien, għandhom ikunu ndaqs 
mal-konsumaturi. 

Or. fi

Emenda 379
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-relazzjonijiet bejn kummerċjant u 
konsumatur il-ftehim dwar l-użu tal-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ ikun 
validu biss jekk il-kunsens tal-konsumatur 
jingħata permezz ta’ dikjarazzjoni espliċita 
li tkun separata mid-dikjarazzjoni li tindika 
l-ftehim li jiġi konkluż kuntratt. Il-
kummerċjant għandu jipprovdi lill-
konsumatur konferma ta’ dak il-ftehim fuq 
mezz li jservi fit-tul.

2. Fir-relazzjonijiet bejn kummerċjant u 
konsumatur il-ftehim dwar l-użu tal-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ ikun 
validu biss jekk il-kunsens tal-konsumatur 
jingħata volontarjament u fuq deċiżjoni 
proprja tiegħu permezz ta’ dikjarazzjoni 
espliċita li tkun separata mid-dikjarazzjoni 
li tindika l-ftehim li jiġi konkluż kuntratt. 
Il-kummerċjant għandu jipprovdi lill-
konsumatur konferma ta’ dak il-ftehim fuq 
mezz li jservi fit-tul.

Or. fi

Emenda 380
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Ftehimiet li jmorru lil hinn mill-kamp 
ta' applikazzjoni tal-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ mhumiex validi. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta ftehimiet injoraw il-kamp ta' applikazzjoni tal-Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ 
stabbilit mir-Regolament, billi jipprevedu li jmorru lil hinn minnu jew li l-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ għandha tapplika għal kuntratti bi skop imħallat jew kuntratti 
b'finanzjament tal-kreditu jew parzjalment biss, għandu jiġi ċċarat li l-ftehim dwar l-użu 
mbagħad ma jkunx validu. Il-liġi applikabbli għaldaqstant għandha tkun stabbilita skont ir-
regoli ta' Ruma I. 

Emenda 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen



AM\934215MT.doc 29/102 PE510.531v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Avviż ta’ Informazzjoni Standard
f’kuntratti bejn kummerċjant u konsumatur

Mudell ta' avviż ta’ Informazzjoni 
f’kuntratti bejn kummerċjant u konsumatur

Or. de

Emenda 382
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ ta' ftehim għall-użu tal-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ, il-
kummerċjant jibgħat lill-konsumatur l-
avviż ta' informazzjoni standard fuq mezz 
li jservi fit-tul.   

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-avviż ta' informazzjoni standard għandu jingħata lill-konsumatur bi ftehim dwar il-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ. 

Emenda 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan l-Artikolu ma japplikax jekk 
kuntratt ikun jitratta l-fornitura ta’ 
prodotti tal-ikel, ta’ xorb jew ta’ 
merkanzija oħra li huma intiżi għal 
konsum attwali f'unità domestika, u li jiġu 
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pprovduti fiżikament minn kummerċjant 
fuq bażi frekwenti u regolari fid-dar, fir-
residenza jew fil-post tax-xogħol tal-
konsumatur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-Artikolu 13 Va tal-Anness.

Emenda 384
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
penali għall-ksur mill-kummerċjanti, fir-
relazzjonijiet mal-konsumaturi, tar-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 8 u 9 u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiżguraw li dawk il-penali jiġu 
applikati. Għaldaqstant il-penali għandhom 
ikunu effettivi, proporzjoanti u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jinotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet rilevanti lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn 
[sena (1) wara li dan ir-Regolament jiġi 
applikat] u għandhoom jinnotifikaw 
kwalunkwe tibdil sussegwenti malajr 
kemm jista' jkun.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
penali proporzjonali għall-ksur mill-
kummerċjanti, fir-relazzjonijiet mal-
konsumaturi, tar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikoli 8 u 9 u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawk il-
penali jiġu applikati. L-Istati Membri 
għandhom jinotifikaw dawn id-
dispożizzjonijiet rilevanti lill-Kummissjoni 
mhux aktar tard minn [sena (1) wara li dan 
ir-Regolament jiġi applikat] u għandhom
jinnotifikaw kwalunkwe tibdil sussegwenti 
malajr kemm jista' jkun.

Or. en

Emenda 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn il-partijiet ikunu ftiehmu b'mod 
validu li jużaw il-Liġi Komuni Ewropea 
dwar il-Bejgħ għal kuntratt, tkun biss il-
Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ li 
tirregola l-kwistjonijiet indirizzati fir-regoli 
tagħha. Bil-kundizzjoni li l-kuntratt ikun 
ġie effettivament konkluż, il-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ tirregola wkoll il-
konformità mad-dmirijiet ta’ informazzjoni 
prekuntrattwali u r-rimedji għal nuqqas ta’ 
konformità mal-istess dmirijiet.

Fejn il-partijiet ikunu ftiehmu b'mod validu 
li jużaw il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ għal kuntratt, tkun biss il-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ li tirregola 
l-kwistjonijiet indirizzati fir-regoli tagħha. 
F'każ li l-kummerċjant joffri merkanzija, 
il-fornitura ta' kontenut diġitali jew 
servizzi relatati, flimkien mal-possibilità, 
li jintlaħaq qbil dwar il-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ, il-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ tirregola wkoll il-
konformità mad-dmirijiet ta’ informazzjoni 
prekuntrattwali u r-rimedji għal nuqqas ta’ 
konformità mal-istess dmirijiet.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-obbligi ta' informazzjoni prekuntrattwali jistgħu jimmanifestaw l-effett sħiħ tagħhom biss 
meta dawn ikunu japplikaw indipendentement mill-konklużjoni attwali tal-kuntratt. Għandu 
jkun żgurat ukoll li kompetituri u assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi jkunu jistgħu jieħdu miżuri 
ġuridiċi fil-każ ta' ksur kontra obbligi ta' informazzjoni li jirriżultaw mil-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ.

Emenda 386
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) kuntratti fejn ir-residenza abitwali tal-
kummerċjant jew, fil-każ ta' kuntratt bejn 
kummerċjant u konsumatur, ir-residenza 
abitwali tal-kummerċjant, l-indirizz 
indikat mill-konsumatur, l-indirizz tal-
kunsinna tal-merkanzija u l-indirizz fejn 
jintbagħat il-kont, ikunu jinsabu f'dak l-
Istat Membru; u/jew

a) kuntratti fejn ir-residenza abitwali tal-
kummerċjant tkun tinsab f'dak l-Istat 
Membru; u

Or. de
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Emenda 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa … [ħames (5) snin mid-data tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
rapport dettaljat li jirrevedi l-operat ta’ dan 
ir-Regolament, filwaqt li tqis fost affarijiet 
oħrajn, il-ħtieġa biex jiġi estiż il-kamp ta' 
applikazzjoni fir-rigward tal-kuntratti bejn 
in-negozji, l-iżviluppi tas-suq u l-iżviluppi 
teknoloġiċi fir-rigward tal-kontenut diġitali 
u l-iżviluppi tal-acquis tal-Unjoni fil-futur.

2. Sa … [ħames (5) snin mid-data tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
rapport dettaljat li jirrevedi l-operat ta’ dan 
ir-Regolament, filwaqt li tqis fost affarijiet 
oħrajn, il-ħtieġa biex jiġi estiż il-kamp ta' 
applikazzjoni lil hinn mis-settur tal-bejgħ 
mill-bogħod kif ukoll fir-rigward tal-
kuntratti bejn in-negozji u l-iżviluppi tas-
suq u l-iżviluppi teknoloġiċi fir-rigward 
tal-kontenut diġitali u l-iżviluppi tal-acquis 
tal-Unjoni fil-futur.

Or. de

Emenda 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Kuntratti mudell

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi fi 
żmien [sena] mill-implimentazzjoni ta' din 
id-Direttiva, it-termini kuntrattwali 
standard.

Or. en
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Emenda 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 16b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16b
Il-Kummissjoni tmexxi kampanja ta' 
informazzjoni sabiex tinforma lin-negozji 
fil-livell nazzjonali dwar dawn it-termini 
standard għat-tranżazzjonijiet onlajn li 
jsiru mal-konsumaturi abbażi tad-
dispożizzjonijiet tal-UE.

Or. en

Emenda 390
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor fil-
Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ, 
mhux meħtieġ li kuntratt, dikjarazzjoni 
jew kwalunkwe att ieħor irregolat minnha 
jsir jew jiġi attestat permezz ta’ xi forma 
partikolari.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor fil-
Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ jew 
fil-liġi nazzjonali rispettiva barra mil-Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ, 
applikabbli skont ir-Regolament (KE) 
Nru 593/2008, ir-Regolament (KE) 
Nru 864/2007 jew kwalunkwe regola oħra 
tal-kunflitt tal-liġijiet, mhux meħtieġ li 
kuntratt, dikjarazzjoni jew kwalunkwe att 
ieħor irregolat minnha jsir jew jiġi attestat 
permezz ta’ xi forma partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta' din l-emenda għandu jiġi evitat li aspetti mir-Regolament Ruma I jiġu annullati. 
Skont l-Artikolu 11 tar-Regolament Ruma I, rekwiżiti formali fil-liġi nazzjonali li pereżempju 
jwasslu għal protezzjoni aħjar tal-konsumaturi, huma validi.
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Emenda 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dmir li tiġi pprovduta informazzjoni meta 
jiġi konkluż kuntratt mill-bogħod jew 
kuntratt barra mill-post tan-negozju

Dmir li tiġi pprovduta informazzjoni meta 
jiġi konkluż kuntratt

Or. de

Ġustifikazzjoni

Billi l-kamp ta' applikazzjoni għandu jkun limitat għal kuntratti mill-bogħod, b'din il-
formulazzjoni qed ikun hemm referenza biss għal kuntratti ta' bejgħ mill-bogħod.  Iżda jekk 
din tiġi fformulata b'dan il-mod, tkun tinstema' daqs li kieku hemm għażliet oħra ta' kuntratti.

Emenda 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kummerċjant li jikkonkludi kuntratt 
mill-bogħod jew kuntratt barra mill-post 
tan-negozju għandu dmir li jipprovdi l-
informazzjoni li ġejja lill-konsumatur, 
b’mod ċar u li jinftiehem qabel ma jiġi 
konkluż il-kuntratt jew qabel ma l-
konsumatur ikun marbut bi kwalunkwe 
offerta:

1. Kummerċjant li jikkonkludi kuntratt 
għandu dmir li jipprovdi l-informazzjoni li 
ġejja lill-konsumatur, b’mod ċar u li 
jinftiehem qabel ma jiġi konkluż il-kuntratt 
jew qabel ma l-konsumatur ikun marbut bi 
kwalunkwe offerta:

Or. de

Emenda 393
Mitro Repo
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Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 13 – paragrafu 1 –  punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prezz totali u l-imposti u l-ispejjeż 
addizzjonali, skont l-Artikolu 14;

(b) il-prezz totali u l-ispejjeż addizzjonali, 
bħal imposti, skont l-Artikolu 14;

Or. fi

Emenda 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għal kuntratt mill-bogħod, l-
informazzjoni meħtieġa minn 
dan Artikolu għandha:

3. L-informazzjoni meħtieġa minn 
dan Artikolu għandha:

Or. de

Emenda 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta' kuntratt barra mill-post tan-
negozju, l-informazzjoni meħtieġa minn 
dan Artikolu għandha:

imħassar

(a) tingħata fuq karta jew, jekk il-
konsumatur jaqbel, fuq mezz ieħor li 
jservi fit-tul, u u
(b) tkun tista’ tinqara u b’lingwaġġ 
sempliċi u li jinftiehem.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Imħassar minħabba l-limitazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni.

Emenda 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 13 – paragrafu 5 –  punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) konkluż permezz ta’ magna tal-bejgħ 
awtomatika jew post kummerċjali 
awtomatizzat;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Imħassar minħabba l-limitazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni.

Emenda 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 13 – paragrafu 5 –  punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kuntratt barra mill-post tan-negozju 
jekk il-prezz jew, fejn jiġi konkluż aktar 
minn kuntratt wieħed fl-istess ħin, il-prezz 
totali tal-kuntratti ma jeċċedix EUR 50 
jew is-somma ekwivalenti fil-munita 
miftiehma għall-prezz tal-kuntratt.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Imħassar minħabba l-limitazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni.
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Emenda 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 13 – paragrafu 5 –  punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jiġi konkluż, skont il-liġi tal-Istati 
Membri, quddiem uffiċjal pubbliku 
obbligat mil-liġi li jkun indipendenti u 
imparzjali u li jkun żgura, permezz ta' 
informazzjoni ġuridika kompluta, li l-
konsumatur jikkonkludi l-kuntratt biss 
fuq il-bażi ta' kontroll bir-reqqa u 
ġuridiku u fl-għarfien tar-rilevanza 
ġuridika tiegħu. Dan japplika wkoll għall-
konklużjoni ta' kuntratt quddiem qorti. 

Or. de

Emenda 399
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 13 – paragrafu 5 –  punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jiġi konkluż, skont il-liġi tal-Istati 
Membri, quddiem uffiċjal pubbliku 
obbligat mil-liġi li jkun indipendenti u 
imparzjali u li jkun żgura, permezz ta' 
informazzjoni ġuridika kompluta, li l-
konsumatur jikkonkludi l-kuntratt biss 
fuq il-bażi ta' kontroll bir-reqqa u 
ġuridiku u fl-għarfien tar-rilevanza 
ġuridika tiegħu;

Or. en

Emenda 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen



PE510.531v01-00 38/102 AM\934215MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni dwar id-drittijiet ta’ rtirar 
meta jiġi konkluż kuntratt mill-bogħod jew 
kuntratt barra mill-post tan-negozju

Informazzjoni dwar id-drittijiet ta’ rtirar 
meta jiġi konkluż kuntratt

Or. de

Emenda 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn applikabbli, l-informazzjoni li 
għandha tiġi pprovduta skont il-punt (e) 
tal-Artikolu 13(1) trid tinkludi l-fatt li l-
konsumatur se jkollu jħallas l-ispejjeż biex 
tiġi rritornata l-merkanzija f’każ ta’ rtirar 
u, għall-kuntratti mill-bogħod, li l-
konsumatur ikollu jħallas l-ispejjeż biex 
tiġi rritornata l-merkanzija f'każ ta' rtirar 
jekk il-merkanzija min-natura tagħha ma 
tistax tiġi normalment tintbagħat lura bil-
posta.

2. Fejn applikabbli, l-informazzjoni li 
għandha tiġi pprovduta skont il-punt (e) 
tal-Artikolu 13(1) trid tinkludi l-fatt li l-
konsumatur se jkollu jħallas l-ispejjeż biex 
tiġi rritornata l-merkanzija f’każ ta’ rtirar 
biss meta l-merkanzija min-natura tagħha 
ma tistax tintbagħat normalment lura bil-
posta.

Or. de

Emenda 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 18 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kuntratti barra mill-post tan-negozju: 
rekwiżiti ta' informazzjoni addizzjonali u 

imħassar
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konferma
1. Il-kummerċjant irid jipprovdi lill-
konsumatur kopja tal-kuntratt iffirmat 
jew il-konferma tal-kuntratt, inkluż fejn 
applikabbli, il-konferma tal-kunsens u 
tar-rikonoxximent tal-konsumatur kif 
previst fil-punt (d) tal-Artikolu 40(3) fuq 
karta jew, jekk il-konsumatur jaqbel, fuq 
mezz differenti li jservi fit-tul.
2. Meta l-konsumatur ikun irid li l-
fornitura tas-servizzi relatati tibda matul 
il-perjodu ta’ rtirar previst fl-
Artikolu 42(2), jeħtieġ li il-kummerċjant 
jitlob lill-konsumatur biex jagħmel talba 
espressa għal dan l-iskop fuq mezz li 
jservi fit-tul.

Or. de

Emenda 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 19 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kuntratti mill-bogħod: informazzjoni 
addizzjonali u rekwiżiti oħrajn

Informazzjoni addizzjonali u rekwiżiti 
oħrajn

Or. de

Emenda 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta kummerċjant iċempel lil 
konsumatur biex jikkonkludi kuntratt mill-
bogħod, fil-bidu tat-taħdita mal-

1. Meta kummerċjant iċempel lil 
konsumatur biex jikkonkludi kuntratt, fil-
bidu tat-taħdita mal-konsumatur, il-
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konsumatur, il-kummerċjant irid jiżvela l-
identità tiegħu, u fejn dan ikun applikabbli, 
l-identità tal-persuna li f’isimha jkun qed 
jagħmel it-telefonata u l-iskop kummerċjali 
tat-telefonata.

kummerċjant irid jiżvela l-identità tiegħu, u 
fejn dan ikun applikabbli, l-identità tal-
persuna li f’isimha jkun qed jagħmel it-
telefonata u l-iskop kummerċjali tat-
telefonata.

Or. de

Emenda 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-kuntratt mill-bogħod jiġi konkluż 
permezz ta’ mezz ta' komunikazzjoni mill-
bogħod li jippermetti spazju jew żmien 
limitat sabiex tintwera l-informazzjoni, il-
kummerċjant irid jipprovdi mill-inqas l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta' 
dan l-Artikolu fuq dak il-mezz partikolari 
qabel ma jiġi konkluż kuntratt bħal dan. L-
informazzjoni l-oħra msemmija fl-
Artikolu 13 għandha tiġi pprovduta mill-
kummerċjant lill-konsumatur b’mod 
xieraq skont l-Artikolu 13(3).

2. Jekk il-kuntratt jiġi konkluż permezz ta’ 
mezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod li 
jippermetti spazju jew żmien limitat sabiex 
tintwera l-informazzjoni, il-kummerċjant 
irid jipprovdi mill-inqas l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu fuq dak il-mezz partikolari qabel 
ma jiġi konkluż kuntratt bħal dan. L-
informazzjoni l-oħra msemmija fl-
Artikolu 13 għandha tiġi pprovduta mill-
kummerċjant lill-konsumatur b’mod 
xieraq skont l-Artikolu 13(3).

Or. de

Emenda 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kuntratt mill-bogħod konkluż bit-telefon 
huwa validu biss jekk il-konsumatur ikun 
iffirma l-offerta jew ikun bagħat il-kunsens 
tiegħu bil-miktub fejn jindika l-ftehim li 
jikkonkludi kuntratt. Il-

4. Kuntratt konkluż bit-telefon huwa validu 
biss jekk il-konsumatur ikun iffirma l-
offerta jew ikun bagħat il-kunsens tiegħu 
bil-miktub fejn jindika l-ftehim li 
jikkonkludi kuntratt. Il-
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kummerċjant għandu jipprovdi lill-
konsumatur konferma ta’ dak il-ftehim fuq 
mezz li jservi fit-tul.

kummerċjant għandu jipprovdi lill-
konsumatur konferma ta’ dak il-ftehim fuq 
mezz li jservi fit-tul.

Or. de

Emenda 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kummerċjant irid jagħti lill-
konsumatur konferma tal-kuntratt konkluż, 
inkluż fejn applikabbli, tal-kunsens u r-
rikonoxximent tal-konsumatur imsemmija 
fil-punt (d) tal-Artikolu 40(3), u l-
informazzjoni kollha msemmija fl-
Artikolu 13 fuq mezz li jservi fit-tul. Il-
kummerċjant għandu jagħti din l-
informazzjoni fi żmien raġonevoli wara l-
konklużjoni tal-kuntratt mill-bogħod, u 
mhux aktar tard miż-żmien tal-kunsinna 
tal-merkanzija jew qabel ma tibda l-
fornitura tal-kontenut diġitali jew il-
fornitura tas-servizz relatat, sakemm l-
informazzjoni ma tkunx diġà ngħatat lill-
konsumatur qabel il-konklużjoni tal-
kuntratt mill-bogħod fuq mezz li jservi fit-
tul.

5. Il-kummerċjant irid jagħti lill-
konsumatur konferma tal-kuntratt konkluż, 
inkluż fejn applikabbli, tal-kunsens u r-
rikonoxximent tal-konsumatur imsemmija 
fil-punt (d) tal-Artikolu 40(3), u l-
informazzjoni kollha msemmija fl-
Artikolu 13 fuq mezz li jservi fit-tul. Il-
kummerċjant għandu jagħti din l-
informazzjoni fi żmien raġonevoli wara l-
konklużjoni tal-kuntratt, u mhux aktar tard 
miż-żmien tal-kunsinna tal-merkanzija jew 
qabel ma tibda l-fornitura tal-kontenut 
diġitali jew il-fornitura tas-servizz relatat, 
sakemm l-informazzjoni ma tkunx diġà 
ngħatat lill-konsumatur qabel il-
konklużjoni tal-kuntratt fuq mezz li jservi 
fit-tul.

Or. de

Emenda 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dmir li tiġi pprovduta informazzjoni meta imħassar
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jiġu konklużi kuntratti oħra barra 
minn kuntratti mill-bogħod u barra mill-
post tan-negozju
1. Fil-kuntratti barra minn kuntratti mill-
bogħod u barra mill-post tan-negozju, il-
kummerċjant għandu d-dmir li jipprovdi 
l-informazzjoni li ġejja lill-
konsumatur, b’mod ċar u li jinftiehem 
qabel ma l-kuntratt jiġi konkluż jew il-
konsumatur ikun marbut 
minn kwalunkwe offerta, dejjem jekk din 
l-informazzjoni ma tkunx diġà 
evidenti mill-kuntest:
(a) il-karatteristiċi prinċipali tal-
merkanzija, tal-kontenut diġitali jew tas-
servizzi relatati li għandhom jiġu 
pprovduti, sa fejn dan ikun xieraq għall-
mezz ta’ komunikazzjoni u għall-
merkanzija, għall-kontenut diġitali jew 
għas-servizzi relatati;
(b) il-prezz totali u l-imposti u l-ispejjeż 
addizzjonali, skont l-Artikolu 14(1);
(c) l-identità tal-kummerċjant, bħall-isem 
kummerċjali tal-kummerċjant, l-indirizz 
ġeografiku fejn huwa stabbilit u n-numru 
tat-telefon tiegħu;
(d) il-kundizzjonijiet kuntrattwali skont il-
punti (a) u (b) tal-Artikolu 16;
(e) fejn applikabbli, l-eżistenza u l-
kundizzjonijiet tas-servizzi ta’ wara l-
bejgħ, tal-garanziji kummerċjali u tal-
politika tat-trattament tal-ilmenti, tal-
kummerċjant;
(f) fejn applikabbli, il-funzjonalità tal-
kontenut diġitali, inklużi l-miżuri tekniċi 
applikabbli ta’ protezzjoni; u
(g) fejn applikabbli, kwalunkwe 
interoperabbiltà rilevanti ta’ kontenut 
diġitali bil-ħardwer jew softwer li l-
kummerċjant ikollu konoxxenza tagħha 
jew jista’ jkun mistenni li kellu 
konoxxenza tagħha.
2. Dan l-Artikolu ma japplikax fejn il-
kuntratt jinvolvi tranżazzjoni minn jum 
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għal jum u jitwettaq minnufih fil-ħin tal-
konklużjoni tiegħu.

Or. de

Emenda 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 24 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dmirijiet addizzjonali biex tiġi pprovduta 
informazzjoni fil-kuntratti mill-bogħod li 
għandhom jiġu konklużi permezz ta’ mezzi 
elettroniċi

Dmirijiet addizzjonali biex tiġi pprovduta 
informazzjoni fil-kuntratti li għandhom 
jiġu konklużi permezz ta’ mezzi elettroniċi

Or. de

Emenda 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 25 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti addizzjonali fil-kuntratti mill-
bogħod li għandhom jiġu konklużi 
permezz ta’ mezzi elettroniċi

Rekwiżiti addizzjonali fil-kuntratti li 
għandhom jiġu konklużi permezz ta’ mezzi 
elettroniċi

Or. de

Emenda 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 25 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta kuntratt mill-bogħod li għandu jiġi 
konkluż permezz ta’ mezzi elettroniċi jkun 
jobbliga lill-konsumatur li jħallas, il-
kummerċjant għandu jinforma lill-
konsumatur b’mod ċar u prominenti, u 
immedjatament qabel ma l-konsumatur 
jagħmel l-ordni, bl-informazzjoni meħtieġa 
mill-punt (a) tal-Artikolu 13(1), l-
Artikolu 14(1) u (2), u l-punt (b) tal-
Artikolu 16.

1. Meta kuntratt li għandu jiġi konkluż 
permezz ta’ mezzi elettroniċi jkun jobbliga 
lill-konsumatur li jħallas, il-kummerċjant 
għandu jinforma lill-konsumatur b’mod 
ċar u prominenti, u immedjatament qabel 
ma l-konsumatur jagħmel l-ordni, bl-
informazzjoni meħtieġa mill-punt (a) tal-
Artikolu 13(1), l-Artikolu 14(1) u (2), u l-
punt (b) tal-Artikolu 16.

Or. de

Emenda 412
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kummerċjant għandu jiżgura li l-
konsumatur, meta jagħmel l-ordni, 
jirrikonoxxi b’mod espliċitu li l-ordni 
timplika obbligu li jħallas. Meta l-ordni jsir
permezz tal-attivazzjoni ta’ buttuna 
jew funzjoni simili, il-buttuna jew 
funzjoni simili għandhom ikunu 
ttikkettjati b’mod li jinqara faċilment biss 
bil-kliem “ordni b’obbligu ta’ ħlas” jew
kliem simili mhux ambigwu li jindika li t-
tqegħid ta’ ordni jinvolvi obbligu biex isir 
ħlas lill-kummerċjant. Meta l-
kummerċjant ma jikkonformax ma’ dan 
il-paragrafu, il-konsumatur ma 
jkunx marbut bil-kuntratt jew l-ordni.

2. Il-kummerċjant għandu jiżgura li l-
konsumatur, meta jagħmel l-ordni, 
jirrikonoxxi b’mod espliċitu li l-ordni 
timplika obbligu li jħallas, sakemm dan 
ma jkunx evidenti. Meta l-ordni ssir 
permezz tal-attivazzjoni ta’ buttuna jew 
funzjoni simili, dawn għandhom ikunu 
ttikkettjati b’mod li jinqara faċilment bi
kliem mhux ambigwu li jindika li t-tqegħid 
ta’ ordni jinvolvi obbligu biex isir ħlas lill-
kummerċjant.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'każijiet normali, ir-rikonoxximent espliċitu tal-obbligu ta' ħlas ikun superfluwu speċjalment 
billi huwa obbligatorju li l-prezz ikun speċifikat (l-Artikolu 13 u 14).   Barra minn hekk, l-
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invalidità awtomatika ta' kuntratt tidher wisq drastika. F'każ li l-kummerċjant ma jissodisfax 
l-obbligu ta' dan il-paragrafu u l-konsumatur effettivament ma jirrikonoxxix l-obbligu tal-ħlas 
minkejja l-għoti tal-prezz, għandu l-possibilità ta' annullament minħabba żball (l-Artikolu 
48).

Emenda 413
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 34 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Iż-żamma, l-utilizzazzjoni jew il-
konsum ta' merkanzija, kontenut diġitali 
jew servizz relatat, li jkun ingħata lil 
konsumatur mhux fuq l-inizjattiva tiegħu, 
ma jirrappreżentawx aċċettazzjoni.   
F'dan il-każ il-konsumatur huwa ħieles 
mill-forniment ta' korrispettiv u mhuwiex 
obbligat għal restituzzjoni. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan huwa previst mill-Artikolu 27 tad-Direttiva 2011/83/UE dwar id-drittijiet tal-
konsumatur. Anke meta prattiki kummerċjali inġusti ma jkunux regolati mil-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ, xorta huwa neċessarju li jiġu regolati l-implikazzjonijiet tad-dritt 
ċivili ta' prattiki bħal dawn sabiex jiġi żgurat ukoll il-ħarsien intiż għall-konsumaturi 
individwali.

Emenda 414
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 38 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Bejn il-kummerċjanti u l-
konsumaturi, tweġiba mill-persuna li 
tirċievi offerta li tiddikjara jew timplika 
kundizzjonijiet kuntrattwali addizzjonali 
jew differenti, dejjem tirrappreżenta 
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ċaħda jew offerta ġdida.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-ħarsien tal-konsumatur hemm il-ħtieġa ta' drittijiet li jistgħu jiġu ġestiti sempliċement u 
relazzjonijiet ċari.  Il-konsumatur għandu jkun jista' jserraħ fuq il-fatt li l-offerta tiegħu, li 
ġeneralment diġà tkun predeterminata mill-kummerċjant, tkun meqjusa bħal kif tkun ġiet 
magħmula. Għall-konsumatur, kontroll sussegwenti ta' aċċettazzjoni kif ukoll kontradizzjoni 
immedjata mhumiex aċċettabbli.

Emenda 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – kapitolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dritt ta’ rtirar f’kuntratti mill-bogħod u 
barra mill-post tan-negozju bejn 
kummerċjanti u konsumaturi

Dritt ta’ rtirar 

Or. de

Emenda 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 40 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Matul il-perjodu previst fl-Artikolu 42, 
il-konsumatur għandu dritt li jirtira 
mingħajr ma jagħti raġuni, u bl-ebda spiża 
għall-konsumatur ħlief kif previst fl-
Artikolu 45, minn:

1. Matul il-perjodu previst fl-Artikolu 42, 
il-konsumatur għandu dritt li jirtira l-
kuntratt mingħajr ma jagħti raġuni, u bl-
ebda spiża għall-konsumatur ħlief kif 
previst fl-Artikolu 45, minn:

Or. de
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Emenda 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 40 – paragrafu 1 –  punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kuntratt mill-bogħod; imħassar

Or. de

Emenda 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 40 – paragrafu 1 –  punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kuntratt barra mill-post tan-negozju, 
sakemm il-prezz, jew meta jkun ġie 
konkluż aktar minn kuntratt wieħed fl-
istess ħin, il-prezz totali tal-kuntratti 
jeċċedi EUR 50 jew is-somma ekwivalenti 
fil-munita miftiehma għall-prezz tal-
kuntratt fiż-żmien tal-konklużjoni tal-
kuntratt.

imħassar

Or. de

Emenda 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 40 – paragrafu 2 –  punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kuntratt li jkun ġie konkluż permezz 
ta’ magna tal-bejgħ awtomatika jew post 
kummerċjali awtomatizzat;

imħassar

Or. de
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Emenda 420
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 40 – paragrafu 2 –  punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) kuntratt li, skont il-liġijiet tal-Istati 
Membri, jiġi konkluż quddiem uffiċjal 
pubbliku obbligat mil-liġi li jkun 
indipendenti u imparzjali u li jkun żgura 
permezz ta' informazzjoni ġuridika 
kompluta, li l-konsumatur jikkonkludi l-
kuntratt biss fuq il-bażi ta' kontroll bir-
reqqa u ġuridiku u fl-għarfien tar-
rilevanza ġuridika tiegħu;

Or. en

Emenda 421
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 40 – paragrafu 3 –  punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn il-merkanzija pprovduta tkun 
issiġillata, il-konsumatur ikun neħħielha s-
siġill u allura ma tkunx adattata sabiex tiġi 
rritornata minħabba raġunijiet ta’ ħarsien 
tas-saħħa jew ta’ iġjene;

(a) fejn il-merkanzija pprovduta tkun 
issiġillata, il-konsumatur ikun neħħielha s-
siġill u allura ma tkunx adattata sabiex 
tinbiegħ mill-ġdid minħabba raġunijiet ta’ 
ħarsien tas-saħħa jew ta’ iġjene;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex relevanti jekk ikunx għadu possibbli r-ritorn, iżda jekk għadux possibbli l-bejgħ 
mill-ġdid.
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Emenda 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 40 – paragrafu 3 –  punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-konsumatur talab speċifikament 
żjara mill-kummerċjant biex iwettaq 
tiswijiet jew manutenzjoni urġenti. 
Meta fl-okkażjoni ta’ tali żjara l-
kummerċjant jagħti servizzi relatati 
flimkien ma’ dawk speċifikament mitluba 
mill-konsumatur jew jipprovdi merkanzija 
minbarra l-partijiet ta’ sostituzzjoni li 
jintużaw neċessarjament fit-twettiq tal-
manutenzjoni jew tat-tiswijiet, id-dritt ta’ 
rtirar japplika għal dawk is-servizzi 
relatati jew merkanzija addizzjonali.

imħassar

Or. de

Emenda 423
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-konsumatur jeżerċita d-dritt li jirtira 
billi jinnotifika lill-kummerċjant. Għal dan 
il-għan, il-konsumatur jista’ juża l-
Formola tal-irtirar mudell stipulata fl-
Appendiċi 2 jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
inekwivoka oħra li tistipula d-deċiżjoni li 
jirtira.

2. Il-konsumatur jeżerċita d-dritt li jirtira 
billi jinnotifika lill-kummerċjant bil-
miktub. Għal dan il-għan, il-
konsumatur jista’ juża l-Formola tal-irtirar 
mudell stipulata fl-Appendiċi 2 jew 
kwalunkwe dikjarazzjoni inekwivoka oħra 
li tistipula d-deċiżjoni li jirtira.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Notifika bil-miktub, jiġifieri bil-posta jew notifika elettronika, iżżid il-konferma tal-irtirar u 
b'hekk is-sigurtà ġuridika għaż-żewġ partijiet, partikolarment skont il-paragrafu 5.  Il-
konsumatur għandu l-piż tal-prova.
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Emenda 424
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kummerċjant jrid jirrimborża l-
ħlasijiet kollha li rċieva mingħand il-
konsumatur, inklużi, fejn applikabbli, l-
ispejjeż kollha tal-kunsinna mingħajr 
dewmien żejjed u fi kwalunkwe każ mhux 
aktar tard minn erbatax-il jum mill-jum 
meta l-kummerċjant jiġi infurmat bid-
deċiżjoni tal-kunsumatur li jirtira mill-
kuntratt skont l-Artikolu 41. Il-
kummerċjant irid iwettaq tali rimborż billi 
juża l-istess mezzi ta’ ħlas bħal ma uża l-
konsumatur għat-
tranżazzjoni inizjali, sakemm il-
konsumatur ma jkunx ftiehem 
espressament mod ieħor u sakemm il-
konsumatur ma jidħolx għal ħlasijiet bħala 
riżultat ta’ tali rimbors.

1. Il-kummerċjant irid jirrimborża l-
ħlasijiet kollha li rċieva mingħand il-
konsumatur, inklużi, fejn applikabbli, l-
ispejjeż kollha tal-kunsinna mingħajr 
dewmien żejjed u fi kwalunkwe każ mhux 
aktar tard minn erbatax-il jum mill-jum 
meta l-kummerċjant ikun irċieva n-
notifika tal-konsumatur dwar l-irtirar 
skont l-Artikolu 41. Il-kummerċjant irid 
iwettaq tali rimborż billi juża l-istess mezzi 
ta’ ħlas bħal ma uża l-konsumatur għat-
tranżazzjoni inizjali, sakemm il-
konsumatur ma jkunx ftiehem 
espressament mod ieħor u sakemm il-
konsumatur ma jidħolx għal ħlasijiet bħala 
riżultat ta’ tali rimbors.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tifsira tal-formulazzjoni ''infurmat bid-deċiżjoni'' mhijiex ċara, hekk kif finalment għandu 
jitqies il-mument tal-wasla tan-notifika, li huwa rregolat biċ-ċar.  Inkella tqum il-mistoqsija 
dwar kif kummerċjant, għalkemm ikun ġie notifikat dwar l-irtirar, ma setax jiġi infurmat dwar 
dan.   

Emenda 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta’ kuntratt barra mill-post tan- imħassar
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negozju fejn il-merkanzija tkun ġiet 
ikkonsenjata fid-dar tal-konsumatur fiż-
żmien meta jkun ġie konkluż il-kuntratt, 
il-kummerċjant irid jiġbor il-merkanzija 
bi spejjeż tiegħu jekk il-merkanzija min-
natura tagħha normalment ma tistax 
tintbagħat lura bil-posta.

Or. de

Emenda 426
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 45 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-konsumatur huwa responsabbli għal 
kwalunkwe tnaqqis fil-valur tal-merkanzija 
biss fejn dak jirriżulta mill-immaniġġjar 
tal-merkanzija bi kwalunkwe mod għajr 
minn dak li huwa meħtieġ sabiex ikunu 
aċċertati n-natura, il-karatteristiċi u l-
funzjonament tal-merkanzija. Il-
konsumatur mhuwiex responsabbli għat-
tnaqqis fil-valur fejn il-kummerċjant ikun 
naqas milli jipprovdi l-informazzjoni 
kollha dwar id-dritt ta’ rtirar skont l-
Artikolu 17(1).

3. Il-konsumatur huwa responsabbli għal 
kwalunkwe tnaqqis fil-valur tal-merkanzija 
biss fejn dak jirriżulta mill-immaniġġjar 
tal-merkanzija bi kwalunkwe mod għajr 
minn dak li huwa meħtieġ sabiex ikunu 
aċċertati n-natura, il-karatteristiċi u l-
funzjonament tal-merkanzija. Il-
konsumatur mhuwiex responsabbli għat-
tnaqqis fil-valur fejn il-kummerċjant ikun 
naqas milli jipprovdilu l-informazzjoni 
kollha skont l-Artikolu 17(1) dwar ir-
responsabbiltà possibbli għal tnaqqis fil-
valur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur għandu jkun responsabbli għal użu eċċessiv biss jekk ikun ġie infurmat minn 
qabel dwar din ir-responsabbiltà. Għandu jkun iċċarat, skont l-Artikolu 2, li ma jkun hemm l-
ebda eżenzjoni fil-każ li fil-fatt ma tkunx ingħatat l-ebda informazzjoni dwar id-dritt tal-
irtirar, iżda li dan m'għandu x'jaqsam xejn mar-responsabbiltà minħabba tnaqqis fil-valur.  
Fil-każ li pereżempju, il-konsumatur ikun ġie infurmat dwar ir-responsabbiltà, iżda l-formula 
tal-irtirar ma kinitx mehmuża, dan il-fatt ma jagħtihx l-awtorità għall-użu tal-merkanzija.

Emenda 427



PE510.531v01-00 52/102 AM\934215MT.doc

MT

Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 45 – paragrafu 6 –  punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) il-konsumatur ma jkunx talab 
espressament biex it-twettieq jibda matul 
il-perjodu ta’ rtirar skont l-Artikolu 18(2) u
l-Artikolu 19(6);

ii) il-konsumatur ma jkunx talab 
espressament biex it-twettiq jibda matul il-
perjodu ta’ rtirar skont l-Artikolu 19(6);

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 18 kien jitratta kuntratti barra minn post tan-negozju u ġie mħassar. 

Emenda 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 45 – paragrafu 6 –  punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) il-kummerċjant ikun naqas milli 
jipprovdi l-konferma skont l-
Artikolu 18(1) u l-Artikolu 19(5).

iii) il-kummerċjant ikun naqas milli 
jipprovdi l-konferma skont l-
Artikolu 19(5).

Or. de

Emenda 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta konsumatur jeżerċita d-dritt ta’ 
rtirar minn kuntratt mill-bogħod jew barra 
mill-post tan-negozju, skont l-Artikoli 41 
sa 45, kwalunkwe kuntratt anċillari jiġi 

1. Meta konsumatur jeżerċita d-dritt ta’ 
rtirar minn kuntratt skont l-Artikoli 41 
sa 45, kwalunkwe kuntratt anċillari jiġi 
awtomatikament itterminat bl-ebda spiża 
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awtomatikament itterminat bl-ebda spiża 
għall-konsumatur ħlief kif previst fil-
paragrafi 2 u 3. Għall-iskop ta' dan l-
Artikolu kuntratt anċillari jfisser kuntratt 
li permezz tiegħu konsumatur jakkwista 
merkanzija, kontenut diġitali jew servizzi 
relatati b'konnessjoni ma’ kuntratt mill-
bogħod jew ma’ kuntratt barra mill-post 
tan-negozju u din il-merkanzija, dan il-
kontenut diġitali jew dawn is-servizzi 
relatati jiġu pprovduti mill-kummerċjant 
jew minn parti terza skont arranġament 
bejn dik il-parti terza u l-kummerċjant.

għall-konsumatur ħlief kif previst fil-
paragrafi 2 u 3. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tħassir huwa ġġustifikat bil-fatt li post id-definizzjoni ta' ''kuntratt anċillari'' huwa fl-
Artikolu 2. Diġà ġiet ippreżentata emenda bħal din fir-rapport inizjali.

Emenda 430
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 52 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fit-tranżazzjonijiet tal-konsumaturi 
mhijiex meħtieġa notifika ta' annullament 
fi żmien perjodu ta' żmien partikolari, 
biex jiġi annullat kuntratt minħabba 
żball, frodi, theddid u sfruttament inġust.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-drittijiet tal-konsumatur m'għandhomx jiġu ostakolati mingħajr ħtieġa miż-żamma ta' 
rekwiżiti formali. Annullamenti minħabba żball u l-prattika ta' drittijiet oħrajn mhumiex parti 
mill-ħajja ta' kuljum tal-konsumaturi. Ġeneralment, il-konsumaturi ma jkunux jafu liema 
passi formali għandhom jittieħdu sabiex ma jintilfux id-drittijiet. Barra minn hekk, il-
konsumaturi spiss ma jagħtux każ li jiggarantixxu ż-żamma ta’ tali obbligi permezz ta’ provi u 
għal din ir-raġuni fl-aħħar mill-aħħar ma jkunux jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.
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Emenda 431
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – punt 61 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bejn il-kummerċjant u l-konsumatur, 
f’dan il-każ, il-verżjoni lingwistika fl-
ilsien nazzjonali tal-konsumatur hija 
prevalenti 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa ta’ regolazzjoni f’każ ta’ dubju, li tiffavorixxi lill-konsumatur. Il-verżjoni fil-
lingwa nazzjonali tal-konsumatur hija prevalenti.

Emenda 432
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 64 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn ikun hemm dubju dwar it-tifsira ta’ 
kundizzjoni kuntrattwali bejn kummerċjant 
u konsumatur, għandha tipprevali l-
interpretazzjoni l-aktar favorevoli għall-
konsumatur sakemm il-kundizzjoni ma 
tkunx ġiet ipprovduta mill-konsumatur.

1. Fejn ikun hemm dubju dwar it-tifsira ta’ 
kundizzjoni kuntrattwali bejn kummerċjant 
u konsumatur, għandha tipprevali l-
interpretazzjoni l-aktar favorevoli għall-
konsumatur sakemm il-kundizzjoni ma 
tkunx negozjata individwalment jew ġiet 
ipprovduta mill-konsumatur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-pożizzjoni aktar dgħajfa tal-konsumaturi fil-każ ta’ kuntratti standard mhux 
negozjabbli, l-interpretazzjoni għandha dejjem tiffavorixxi lilhom. Madankollu, jekk klawżola 
tkun ġiet innegozjata individwalment bejn il-partijiet, il-konsumatur mhux neċessarjament 
ikun fil-pożizzjoni l-aktar dgħajfa u għalhekk ma għandhiex issir interpretazzjoni li 
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tiffavorixxi parti waħda mill-kuntratt. Barra minn hekk, il-konsumatur huwa protett kontra 
kundizzjonijiet inġusti permezz tal-Artikoli 79 ff.

Emenda 433
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 69 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kundizzjonijiet kuntrattwali derivati 
minn ċerti dikjarazzjonijiet 
prekuntrattwali

imħassar

1. Meta l-kummerċjant jagħmel 
dikjarazzjoni qabel ma jiġi konkluż il-
kuntratt, lill-parti l-oħra jew 
pubblikament, dwar il-karatteristiċi ta’ 
dak li għandu jiġi pprovdut minn dak il-
kummerċjant skont il-kuntratt, id-
dikjarazzjoni tiġi inkorporata bħala 
kundizzjoni kuntrattwali ħlief jekk:
(a) (a)il-parti l-oħra kienet konxja, jew 
setgħet kienet mistennija li tkun konxja 
meta ġie konkluż il-kuntratt, li d-
dikjarazzjoni ma kinetx korretta jew b’xi 
mod ieħor ma kienx ta’ min jiddependi 
fuqha bħala tali kundizzjoni; jew
(b) id-deċiżjoni tal-parti l-oħra li 
tikkonkludi l-kuntratt ma setgħetx tkun 
influwenzata mid-dikjarazzjoni.
2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, 
dikjarazzjoni magħmula minn persuna 
involuta fir-reklamar jew fil-
kummerċjalizzazzjoni għall-kummerċjant 
titqies li tkun saret mill-kummerċjant.
3. Fejn il-parti l-oħra tkun konsumatur 
allura, għall-finijiet tal-paragrafu 1, 
dikjarazzjoni pubblika magħmula minn 
jew f’isem produttur jew persuna oħra fil-
ħoloq preċedenti tal-katina ta’ 
tranżazzjonijiet li jwasslu għall-kuntratt 
titqies li tkun saret mill-kummerċjant 
sakemm il-kummerċjant, fi żmien meta 
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ġie konkluż il-kuntratt, ma kienx jaf u ma 
setax ikun mistenni li jkun jaf biha.
4. Fir-relazzjonijiet bejn kummerċjant u 
konsumatur, il-partijiet ma jistgħux, 
għad-detriment tal-konsumatur, jeskludu 
l-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu jew 
jidderogaw mill-effetti tiegħu jew 
ivarjawhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjonijiet magħmula pereżempju dwar pubbliċità ma għandhomx ikunu parti integrali 
mill-kuntratt. Dikjarazzjoni pubbliċitarja tippreżenta ruħa b’mod differenti quddiem il-
konsumaturi u tista’ wkoll tiġi rtirata. Dikjarazzjonijiet bħal “tipproteġi sew kontra x-xita” 
huma soġġettivi u jwasslu għal inċertezza legali.  B’mod analoġiku għad-direttiva 
1999/44/KE (ara l-Artikolu (9)) il-pubbliċità u dikjarazzjonijiet oħra għandhom iservu ta’ 
referenza fir-rigward tal-aspettattivi tal-konsumatur dwar l-idoneità tal-kuntratt (ara l-
emenda għall-Artikolu 100(g)).

Emenda 434
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 69 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-kummerċjant jagħmel 
dikjarazzjoni qabel ma jiġi konkluż il-
kuntratt, lill-parti l-oħra jew pubblikament, 
dwar il-karatteristiċi ta’ dak li għandu jiġi 
pprovdut minn dak il-kummerċjant skont 
il-kuntratt, id-dikjarazzjoni tiġi inkorporata 
bħala kundizzjoni kuntrattwali ħlief jekk:

1. Meta l-kummerċjant jagħmel 
dikjarazzjoni qabel ma jiġi konkluż il-
kuntratt, lill-parti l-oħra jew pubblikament, 
dwar il-karatteristiċi ta’ dak li għandu jiġi 
pprovdut minn dak il-kummerċjant skont 
il-kuntratt, id-dikjarazzjoni tiġi inkorporata 
bħala kundizzjoni kuntrattwali ħlief jekk il-
kummerċjant jipprova li:

Or. de

Emenda 435
Josef Weidenholzer
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Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-parti l-oħra kienet konxja, jew 
setgħet kienet mistennija li tkun konxja 
meta ġie konkluż il-kuntratt, li d-
dikjarazzjoni ma kinetx korretta jew b’xi 
mod ieħor ma kienx ta’ min jiddependi 
fuqha bħala tali kundizzjoni; jew

(a) id-dikjarazzjoni ġiet korretta fil-
mument tal-konklużjoni tal-kuntratt,

Or. de

Emenda 436
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-deċiżjoni tal-parti l-oħra li 
tikkonkludi l-kuntratt ma setgħetx tkun
influwenzata mid-dikjarazzjoni.

(b) id-deċiżjoni li jinxtraw il-prodotti ma 
setgħetx ġiet influwenzata mid-
dikjarazzjoni inkwistjoni.

Or. de

Emenda 437
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 69 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-parti l-oħra tkun konsumatur 
allura, għall-finijiet tal-paragrafu 1, 
dikjarazzjoni pubblika magħmula minn jew 
f’isem produttur jew persuna oħra fil-ħoloq 
preċedenti tal-katina ta’ tranżazzjonijiet li 
jwasslu għall-kuntratt titqies li tkun saret 
mill-kummerċjant sakemm il-kummerċjant, 
fi żmien meta ġie konkluż il-kuntratt, ma 

3. Fejn il-parti l-oħra tkun konsumatur 
allura, għall-finijiet tal-paragrafu 1, 
dikjarazzjoni pubblika magħmula minn jew 
f’isem produttur jew persuna oħra fil-ħoloq 
preċedenti tal-katina ta’ tranżazzjonijiet li 
jwasslu għall-kuntratt titqies li tkun saret 
mill-kummerċjant sakemm il-kummerċjant 
ma jipprovax, fi żmien meta ġie konkluż 
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kienx jaf u ma setax ikun mistenni li jkun 
jaf biha.

il-kuntratt, li ma kienx jaf u ma setax ikun 
mistenni li jkun jaf biha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li f’dan il-kuntest li l-piż tal-prova jaqa’ fuq il-bejjiegħ. Fl-aħħar mill-
aħħar, dan huwa konformi mad-Direttiva 44/1999 tal-UE dwar il-bejgħ ta’ oġġetti tal-
konsum u garanziji assoċjati magħhom.

Emenda 438
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 70 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fir-relazzjoni bejn kummerċjant u 
konsumatur, kundizzjoni kuntrattwali li 
ssir mill-kummerċjant mhijiex 
obbligatorja, jekk il-konsumatur, 
partikolarment minħabba l-apparenza 
esterna tal-kuntratt u n-natura 
inkonsweta tal-kontenut tagħha, ma 
jkunx ikkalkolaha, sakemm il-
kummerċjant ma jkunx ġibed l-attenzjoni 
tal-konsumatur dwar din il-kundizzjoni 
kuntrattawali b’mod speċifiku.      

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur, għandu jkun hemm dispożizzjoni 
separata dwar kundizzjonijiet kuntrattwali mhux mistennija li jkunu saru mill-kummerċjant.  
Il-konsumatur għandu jkollu moħħu mistrieħ li, fid-dawl taċ-ċirkostranzi tal-kuntratt sal-
mument, ma jkun hemm ebda kundizzjoni kuntrattwali komnfliġġenti “moħbija” fil-kitba 
żgħira.

Emenda 439
Jürgen Creutzmann
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Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 71 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. F’kuntratt bejn kummerċjant u 
konsumatur, kundizzjoni kuntrattwali li 
tobbliga lill-konsumatur biex jagħmel 
kwalunkwe ħlas flimkien mar-
remunerazzjoni ddikjarata għall-obbligu 
kuntrattwali prinċipali tal-kummerċjant, 
b’mod partikolari fejn tkun ġiet 
inkorporata bl-użu ta’ għażliet predefiniti 
li l-konsumatur huwa meħtieġ li jirrifjuta 
biex jevita l-ħlas addizzjonali, ma jorbtux
lill-konsumatur ħlief jekk, qabel ma l-
konsumatur ikun marbut bil-kuntratt, il-
konsumatur ikun ta espressament il-
kunsens tiegħu għall-ħlas addizzjonali.
Jekk il-konsumatur ikun għamel il-ħlas 
addizzjonali, il-konsumatur jista’ 
jirkuprah.

1. F’kuntratt bejn kummerċjant u 
konsumatur, kundizzjoni kuntrattwali li 
tobbliga lill-konsumatur biex jagħmel 
kwalunkwe ħlas flimkien mar-
remunerazzjoni ddikjarata għall-obbligu 
kuntrattwali prinċipali tal-kummerċjant 
torbot lill-konsumatur biss jekk, qabel ma 
l-konsumatur ikun marbut bil-kuntratt, ikun 
ta espressament u separatament il-kunsens 
tiegħu għal dan. Jekk il-konsumatur ikun 
għamel il-ħlas addizzjonali, il-konsumatur 
jista’ jirkuprah. Il-bejjiegħ għandu jieħu 
lura l-merkanzija kkonsenjata skont il-
kundizzjoni kuntrattwali bi spejjeż tiegħu. 
Huwa eskluż kull dritt għal kumpens.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tal-kliem oriġinali kienet ikkomplikata mingħajr bżonn. Ir-referenza għal 
kunsens espress u separat tagħmilha ċara li kunsens impliċitu, jiġifieri, permezz ta’ ftehim 
taċitu, nuqqas li jissemmew il-preferenzi jew dwar il-konferma tal-prezz totali, mhuwiex 
suffiċjenti. Barra minn hekk, ġiet miżjuda kjarifika dwar il-konsegwenzi legali.

Emenda 440
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 72 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’kuntratt bejn kummerċjant u 
konsumatur, il-konsumatur mhuwiex 
marbut bi klawżola li tistipula li d-
dokument jirrappreżenta l-ftehim finali 
sħiħ bejn il-partijiet.

imħassar
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda qed titħassar fid-dawl tal-emenda għall-Artikolu 69. Dikjarazzjonijiet
prekuntrattwali ma għandhomx ikunu komponenti mill-kuntratt, iżda għandhom jiġu invokati 
biex tiġi vvalutata l-konformità tal-kuntratt.

Emenda 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 77 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn, f’każ li jinvolvi twettiq kontinwu 
jew ripetut ta’ obbligu kuntrattwali, il-
kundizzjonijiet kuntrattwali ma jistipulawx 
meta r-relazzjoni kuntrattwali għandha 
tintemm jew jipprovdu li din tiġi tterminata 
meta ssir notifika għall-dan l-iskop, din 
tista’ tiġi tterminata minn kwalunkwe 
waħda mill-partijiet billi jingħata perjodu 
raġonevoli ta’ avviż ta’ mhux aktar minn
xahrejn.

1. Fejn, f’każ li jinvolvi twettiq kontinwu 
jew ripetut ta’ obbligu kuntrattwali, il-
kundizzjonijiet kuntrattwali ma jistipulawx 
meta r-relazzjoni kuntrattwali għandha 
tintemm jew jipprovdu li din tiġi tterminata 
meta ssir notifika għall-dan l-iskop, din 
tista’ tiġi tterminata minn kwalunkwe 
waħda mill-partijiet fi kwalunkwe waqt 
billi jingħata perjodu ta’ mhux aktar minn
tliet xhur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

X’aktarx li ż-żewġ partijiet ikollhom interpretazzjonijiet diverġenti ħafna dwar 
x’jikkostitwixxi perjodu ta’ avviż raġonevoli. Perjodu speċifiku ċar jidher li huwa aħjar.  Il-
korrezzjoni tal-emenda 155 tar-rapporteur taqa' konsegwentement.

Emenda 442
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 82 – Introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Meta l-kummerċjant jipprovdi 
kundizzjonijiet kuntrattwali li ma ġewx 

Meta l-kummerċjant jipprovdi 
kundizzjonijiet kuntrattwali li ma ġewx 
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innegozjati individwalment mal-
konsumatur skont it-tifsira tal-Artikolu 7, 
huwa għandu dmir li jiżgura ruħu li dawn 
jiġu abbozzati u kkomunikati b’lingwaġġ 
sempliċi u li jinftiehem.

innegozjati individwalment mal-
konsumatur skont it-tifsira tal-Artikolu 7, 
huwa għandu dmir li jiżgura ruħu li dawn 
jiġu abbozzati u kkomunikati b’lingwaġġ 
sempliċi u li jinftiehem u li l-kuntest ta' 
kull kundizzjoni kuntrattwali jkun jista’ 
jinftiehem b’mod sempliċi u loġiku;

Or. de

Emenda 443
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 84 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet kuntrattwali li dejjem 
huma inġusti

Kundizzjonijiet kuntrattwali li dejjem 
huma manifestament diskriminatorji

Or. de

Emenda 444
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 84 – Introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kundizzjoni kuntrattwali hija dejjem 
inġusta għall-finijiet ta’ din it-Taqsima, 
jekk l-għan jew l-effett tagħha huwa li:

Kundizzjoni kuntrattwali hija dejjem 
manifestament diskrimatorja għall-finijiet 
ta’ din it-Taqsima, jekk l-għan jew l-effett 
tagħha huwa li:

Or. de

Emenda 445
Franz Obermayr
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Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 84 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ka) iġedded kuntratti b’limitu ta’ żmien 
b’mod awtomatiku; dan sakemm il-
kummerċjant ma jkunx ġibel l-attenzjoni 
tal-konsumatur dwar din iċ-ċirkostanza u 
jkun għamilha possibbli għall-
konsumatur li jirreaġixxi fi żmien xieraq 
u li jwaqqaf l-estensjoni;

Or. de

Emenda 446
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 84 – punt kb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

kb) jaġġusta l-prezz tal-kuntratt miftiehem 
b’mod sussegwenti; dan sakemm il-
parametri determinanti għat-tibdil fil-
prezz ma jkunux ġew speċifikati fil-
kuntratt u jkunu ġustifikati oġġettivament 
u mhux dipendenti mill-volontà tal-
kummerċjant; 

Or. de

Emenda 447
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 85 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kundizzjonijiet kuntrattwali li huwa 
preżunt li huma inġusti

Kundizzjonijiet kuntrattwali speċifiċi li 
huwa preżunt li huma manifestament 
diskriminatorji 
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Or. de

Emenda 448
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 85 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kundizzjoni kuntrattwali jkun preżunt li 
hija inġusta għall-finijiet ta’ din it-
Taqsima, jekk l-għan jew l-effett tagħha 
huwa li:

Kundizzjoni kuntrattwali jkun preżunt li 
hija manifestament diskriminatorja għall-
finijiet ta’ din it-Taqsima, jekk l-għan jew 
l-effett tagħha huwa li:

Or. de

Emenda 449
Toine Manders

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 85 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jippermetti li kummerċjant iżomm il-
flus imħallsa mill-konsumatur jekk dan 
tal-aħħar jiddeċiedi li ma jikkonkludix il-
kuntratt jew li ma jwettaqx obbligi skont 
il-kuntratt, mingħajr ma jipprovdi biex il-
konsumatur jirċievi kumpens ta’ ammont 
ekwivalenti mingħand il-kummerċjant fis-
sitwazzjoni inversa;

imħassar

Or. en

Emenda 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 93 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-każ ta’ kuntratt ta’ bejgħ lil 
konsumatur jew kuntratt għall-fornitura ta’ 
kontenut diġitali li jkun kuntratt mill-
bogħod jew barra mill-post tan-negozju,
jew fejn il-bejjiegħ ikun impenja ruħu li 
jagħmel arranġamenti għat-trasport sa 
għand ix-xerrej, il-post ta’ residenza tal-
konsumatur fiż-żmien meta ġie konkluż il-
kuntratt;

(a) fil-każ ta’ kuntratt ta’ bejgħ lil 
konsumatur jew kuntratt bejn 
kummerċjant u konsumatur għall-
fornitura ta’ kontenut diġitali jew fil-każ 
ta’ kuntratt fejn il-bejjiegħ ikun impenja 
ruħu li jagħmel arranġamenti għat-trasport 
sa għand ix-xerrej, il-post ta’ residenza tal-
konsumatur fiż-żmien meta ġie konkluż il-
kuntratt;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda sservi ta’ kjarifika li mhux il-kuntratti C2C biss għandhom jiġu koperti.

Emenda 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 93 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-każ ta’ kuntratt ta’ bejgħ lil 
konsumatur jew kuntratt għall-fornitura ta’ 
kontenut diġitali li jkun kuntratt mill-
bogħod jew barra mill-post tan-negozju 
jew fejn il-bejjiegħ ikun impenja ruħu li 
jagħmel arranġamenti għat-trasport sa 
għand ix-xerrej, billi jittrasferixxi l-pussess 
fiżiku jew il-kontroll tal-merkanzija jew 
tal-kontenut diġitali lill-konsumatur;

(a) fil-każ ta’ kuntratt ta’ bejgħ lil 
konsumatur jew kuntratt bejn 
kummerċjant u konsumatur għall-
fornitura ta’ kontenut diġitali jew fil-każ 
ta’ kuntratt fejn il-bejjiegħ ikun impenja 
ruħu li jagħmel arranġamenti għat-trasport 
sa għand ix-xerrej, billi jittrasferixxi l-
pussess fiżiku jew il-kontroll tal-
merkanzija jew tal-kontenut diġitali lill-
konsumatur;

Or. de

Emenda 452
Is-Sinjura Gebhardt
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Proposta għal regolament
Anness I – Kapitolu 10 – Taqsima 3 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 KONFORMITÀ TAL-MERKANZIJA U 
TAL-KONTENUT DIĠITALI

KONFORMITÀ U RIMEDJI TAL-
KONSUMATUR

Or. de

Emenda 453
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 100 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ikunu adattati għal kwalunkwe fini 
partikolari li ġie informat bih il-bejjiegħ
fiż-żmien meta ġie konkluż il-kuntratt, 
ħlief fejn iċ-ċirkustanzi juru li x-xerrej ma 
ddependix jew li ma kienx raġonevoli li x-
xerrej jiddependi fuq il-ħila u l-ġudizzju 
tal-bejjiegħ;

a) ikunu adattati għal kwalunkwe fini 
partikolari li ġie informat bih ix-xerrej fiż-
żmien meta ġie konkluż il-kuntratt, ħlief 
fejn iċ-ċirkustanzi juru li x-xerrej ma 
ddependix jew li ma kienx raġonevoli li x-
xerrej jiddependi fuq il-ħila u l-ġudizzju 
tal-bejjiegħ;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ewwel okkorrenza tat-terminu “bejjiegħ” fit-test aktarx li ġiet konfuża mat-terminu 
“xerrej”, għaliex il-punt hawnhekk huwa liema fini partikolari ta’ użu x-xerrej, u mhux il-
bejjiegħ, ġie infurmat bih.

Emenda 454
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 100 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ikunu adattati għal kwalunkwe fini 
partikolari li ġie informat bih il-bejjiegħ 

a) ikunu adattati għal kwalunkwe fini 
partikolari li ġie informat bih il-bejjiegħ 
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fiż-żmien meta ġie konkluż il-kuntratt, 
ħlief fejn iċ-ċirkustanzi juru li x-xerrej ma 
ddependix jew li ma kienx raġonevoli li x-
xerrej jiddependi fuq il-ħila u l-ġudizzju 
tal-bejjiegħ;

fiż-żmien meta ġie konkluż il-kuntratt, 
ħlief fejn il-bejjiegħ jagħti prova tal-fatt li 
jkun ikkorreġa l-idoneità għal fini 
partikolari;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal tranżazzjonijiet tal-konumatur, huwa aktar xieraq u favorevoli għall-konsumatur jekk il-
bejjiegħ ikun obbligat jopponi opinjoni żbaljata espressa mill-konsumatur dwar l-idoneità ta’ 
merkanzija għal fini partikolari.

Emenda 455
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 100 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ikunu adattati għall-finijiet li għalihom 
merkanzija jew kontenut diġitali tal-istess 
deskrizzjoni jintużaw normalment;

b) ikunu adattati għall-finijiet li għalihom 
merkanzija jew kontenut diġitali tal-istess 
deskrizzjoni jintużaw normalment, 
sakemm l-ebda fini partikolari ma jkun 
ingħata lix-xerrej fil-mument tal-
konklużjkoni tal-kuntratt jew sakemm iċ-
ċirkostanzi ma jurux li x-xerrej ma 
ddependiex jew li ma kienx raġonevoli li 
x-xerrej jiddependi fuq il-ħila u l-ġudizzju 
tal-bejjiegħ;

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’każijiet eċċezzjonali, il-fini partikolari ta’ merkanzija tista’ tipprekludi l-fini komuni, u viċe 
versa. Biżżejjed wieħed jikkontempla repliki ta’ ġugarelli, oġġetti tal-arti jew tat-tiżjin 
Għalhekk, għandha tiġi stabbilita ordni ta’ prevalenza bejn il-punt (a) u l-punt (b). 
Bażikament għandu jieħu preċedenza l-fini partikolari u fin-nuqqas ta’ dan, il-fini komuni.

Emenda 456
Jürgen Creutzmann



AM\934215MT.doc 67/102 PE510.531v01-00

MT

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 100 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) jkollhom tali kwalitajiet u kapaċitajiet 
ta’ prestazzjoni kif ix-xerrej jista’ 
raġonevolment jistenna. Meta jiġi 
determinat dak li jista’ jistenna konsumatur 
mill-kontenut diġitali għandu jiġi 
kkunsidrat jekk il-kontenut diġitali ġiex 
ipprovdut inkambju għall-ħlas ta’ prezz 
jew le.

g) ikollhom tali kwalitajiet u kapaċitajiet 
ta’ prestazzjoni kif ix-xerrej jista’ 
raġonevolment jistenna, fejn jistgħu jiġu 
invokati b’mod partikolari 
dikjarazzjonijiet fil-konfront tax-xerrej 
jew lill-pubbliku qabel ma jiġi konkluż 
kuntratt. Meta jiġi determinat dak li jista’ 
jistenna konsumatur mill-kontenut diġitali 
għandu jiġi kkunsidrat jekk il-kontenut 
diġitali ġiex ipprovdut inkambju għall-ħlas 
ta’ prezz jew le.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjonijiet pubbliċi, bħal dawk pubbliċitarji, pereżempju, ma għandhomx ikunu 
komponent fil-kuntratt (ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 69). Madankollu, u 
dan għandu jiġi ċċarat hawnhekk, bħal fil-każ tad-direttiva dwar il-Bejgħ ta’ Oġġetti tal-
Konsum (ara l-Artikolu 2(2)), dawn jistgħu jinfluwenzaw b’mod deċiżiv l-aspettattivi tax-
xerrej fir-rigward tal-konformità tal-kuntratt.  Dan jidher aktar xieraq, peress li inkella, 
pereżempju, ikollhom jiġu fformulati dikjarazzjonijiet pubbliċitarji soġġettivi fir-rigward tal-
obbligi kuntrattwali.

Emenda 457
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 104 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għarfien tax-xerrej tan-nuqqas ta’ 
konformità f’kuntratt bejn kummerċjanti

Għarfien tax-xerrej tan-nuqqas ta’ 
konformità f’kuntratt

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar għaliex konsumatur għandu jiġi protett jekk ikun konxju dwar in-nuqqas ta’ 
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konformità tal-merkanzija kkonċernata.

Emenda 458
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 104 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’kuntratt bejn kummerċjanti, il-bejjiegħ 
ma huwa responsabbli għall-ebda nuqqas 
ta’ konformità tal-merkanzija jekk, fiż-
żmien meta ġie konkluż il-kuntratt, ix-
xerrej kien jaf jew ma setax ma kienx 
konxju min-nuqqas ta’ konformità.

Il-bejjiegħ ma huwa responsabbli għall-
ebda nuqqas ta’ konformità tal-merkanzija 
jekk, fiż-żmien meta ġie konkluż il-
kuntratt, ix-xerrej kien jaf jew ma setax ma 
kienx konxju min-nuqqas ta’ konformità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar għaliex konsumatur għandu jiġi protett jekk ikun konxju dwar in-nuqqas ta’ 
konformità tal-merkanzija kkonċernata.

Emenda 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 104

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’kuntratt bejn kummerċjanti, il-bejjiegħ 
ma huwa responsabbli għall-ebda nuqqas 
ta’ konformità tal-merkanzija jekk, fiż-
żmien meta ġie konkluż il-kuntratt, ix-
xerrej kien jaf jew ma setax ma kienx 
konxju min-nuqqas ta’ konformità.

Il-bejjiegħ ma huwa responsabbli għall-
ebda nuqqas ta’ konformità tal-merkanzija 
jekk, fiż-żmien meta ġie konkluż il-
kuntratt, ix-xerrej kien jaf dwar in-nuqqas
ta’ konformità tagħha. Fil-każ ta’ kuntratt 
bejn kummerċjanti, dan japplika wkoll 
jekk ix-xerrej kellu jkun konxju min-
nuqqas ta’ konformità.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Xerrej li jikkonkludi kuntratt ta’ bejgħ mingħajr riżervi minkejja l-fatt li jkun konxju mill-
kundizzjoni tal-merkanzija li tkun  se tinxtara ma jistax sussegwentement jiddikjara li l-oġġett 
ma kienx f’konformità mal-kuntratt.  Dan għandu japplika b’mod ugwali għall-kummerċjanti 
kif ukoll għall-konsumaturi.

Emenda 460
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 105 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’kuntratt ta’ bejgħ lil konsumatur, 
kwalunkwe nuqqas ta’ konformità li jsir 
apparenti fi żmien sitt xhur miż-żmien 
meta r-riskju jiġi ttrasferit lix-xerrej huwa 
preżunt li kien jeżisti f’dak iż-żmien 
sakemm dan ma jkunx inkompatibbli man-
natura tal-merkanzija jew tal-kontenut 
diġitali jew man-natura tan-nuqqas ta’ 
konformità.

2. F’kuntratt ta’ bejgħ lil konsumatur jew 
f’kuntratt dwar servizzi diġitali, 
kwalunkwe nuqqas ta’ konformità li jsir 
apparenti fi żmien sena miż-żmien meta r-
riskju jiġi ttrasferit lix-xerrej huwa preżunt 
li kien jeżisti f’dak iż-żmien sakemm dan 
ma jkunx inkompatibbli man-natura tal-
merkanzija jew tal-kontenut diġitali jew 
man-natura tan-nuqqas ta’ konformità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-interess ta’ livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur, il-perjodu li matulu jiġi preżunt nuqqas 
ta’ konformità tal-merkanzija, ta’ kontenut diġitali u servizzi relatati għandu jiġi estiż għal 
sena.  B’hekk il-perjodu minimu attwali ta’ sitt xhur skont id-Direttiva 1999/44/KE dwar ċerti 
aspetti tal-bejgħ ta’ oġġetti tal-konsum u garanziji assoċjati magħhom.

Emenda 461
Is-Sinjura Gebhardt

Proposta għal regolament
Anness I – Kapitolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rimedji tax-xerrejja Rimedji
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Or. de

Emenda 462
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 106

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rimedji tax-xerrej b’mod ġenerali Rimedji tax-xerrej b’mod ġenerali

1. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu
mill-bejjiegħ, ix-xerrej jista’ jeżerċita 
kwalunkwe wieħed mir-rimedji li ġejjin:

1. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu 
mill-bejjiegħ, ix-xerrej għandu jkun 
intitolat għal rimedju skont il-paragrafi 2 
u 4, fejn applikabbli.
2. Jekk ix-xerrej ikun kummerċjant, ix-
xerrej jista’

(a) jeżiġi t-twettiq, li jinkludi l-eżekuzzjoni 
speċifika, it-tiswija jew it-tibdil tal-
merkanzija jew tal-kontenut diġitali, skont 
it-Taqsima 3 ta' dan il-Kapitolu;

(a) jeżiġi t-twettiq, li jinkludi l-eżekuzzjoni 
speċifika, it-tiswija jew it-tibdil tal-
merkanzija jew tal-kontenut diġitali, skont 
it-Taqsima 3 ta' dan il-Kapitolu;

(b) jissospendi t-twettiq tiegħu stess skont 
it-Taqsima 4 ta’ dan il-Kapitolu;

(b) jissospendi t-twettiq tiegħu stess skont 
it-Taqsima 4 ta’ dan il-Kapitolu;

(c) jittermina l-kuntratt skont it-Taqsima 5 
ta' dan il-Kapitolu u jitlob li jiħallas lura 
kwalunkwe prezz diġà mħallas, skont il-
Kapitolu 17;

(c) jittermina l-kuntratt skont it-Taqsima 5 
ta' dan il-Kapitolu u jitlob li jiħallas lura 
kwalunkwe prezz diġà mħallas, skont il-
Kapitolu 17;

(d) inaqqas il-prezz skont it-Taqsima 6 ta’ 
dan il-Kapitolu; u

(d) inaqqas il-prezz skont it-Taqsima 6 ta’ 
dan il-Kapitolu; u

(e) jitlob id-danni skont il-Kapitolu 16. (e) jitlob id-danni skont il-Kapitolu 16.

2. Jekk ix-xerrej ikun kummerċjant: 3. Fejn jeżerċita d-drittijiet skont il-
paragrafu 2, għandhom japplikaw il-
kundizzjonijiet li ġejjin, fejn applikabbli:

(a) id-drittijiet tax-xerrej sabiex jeżerċita 
kwalunkwe rimedju ħlief is-sospensjoni 
tat-twettiq huma soġġetti għad-dritt ta’ 
ssanar tal-bejjiegħ kif stabbilit fit-Taqsima 
2 ta’ dan il-Kapitolu u

(a) id-drittijiet tax-xerrej sabiex jeżerċita 
kwalunkwe rimedju ħlief is-sospensjoni 
tat-twettiq huma soġġetti għad-dritt ta’ 
ssanar tal-bejjiegħ kif stabbilit fit-Taqsima 
2 ta’ dan il-Kapitolu u

(b) id-drittijiet tax-xerrej li jinvoka n-
nuqqas ta' konformità huma soġġetti għar-
rekwiżiti tal-eżami u tan-notifika stabbiliti 

(b) (b) id-drittijiet tax-xerrej li jinvoka n-
nuqqas ta' konformità huma soġġetti għar-
rekwiżiti tal-eżami u tan-notifika stabbiliti 
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fit-Taqsima 7 ta' dan il-Kapitolu. fit-Taqsima 7 ta' dan il-Kapitolu.
3. Jekk ix-xerrej ikun konsumatur: 4. Jekk ix-xerrej ikun konsumatur, ix-

xerrej jista’:
(a) id-drittijiet tax-xerrej mhumiex 
soġġetti għad-dritt ta’ ssanar tal-bejjiegħ, 
ħlief meta

(a) jeżiġi t-twettiq, li jinkludi l-eżekuzzjoni 
speċifika, it-tiswija jew is-sostituzzjoni tal-
merkanzija jew tal-kontenut diġitali skont 
it-Taqsima 3 ta’ dan il-Kapitolu, jew;

(b) ir-rekwiżiti tal-eżami u tan-notifika 
stabbiliti fit-Taqsima 7 ta' dan il-Kapitolu 
ma japplikawx.

(b) jittermina l-kuntratt skont it-
Taqsima 5 ta' dan il-Kapitolu fi żmien 
xieraq u jitlob li jitħallas lura kwalunkwe 
prezz diġà mħallas, skont il-Kapitolu 17. 
Fejn konsumatur jagħżel li jeżerċita dan 
id-dritt, il-kummerċjant jista’ ma jagħmilx 
tnaqqis għal kwalunkwe użu li l-
konsumatur ikun għamel tal-merkanzija.

4. Jekk in-nuqqas ta’ twettiq tal-bejjiegħ 
ikun skużat, ix-xerrej jista’ jirrikorri għal 
kwalunkwe wieħed mir-rimedji msemmija 
fil-paragrafu 1 ħlief li jeżiġi t-twettiq u d-
danni.

5. Fejn ix-xerrej jagħżel li jeżerċita d-dritt 
tiegħu skont il-paragrafu 4 (a), u l-
bejjiegħ ma jistax iwettaq obbligu 
speċifiku, it-tiswija jew is-sostituzzjoni tal-
merkanzija jew ta’ kontenut diġitali fi 
żmien raġonevoli jew mingħajr 
inkonvenjent sinifikanti lix-xerrej, ix-
xerrej jista’ jirrikorri ulterjorment għal 
kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin: 
(a) iżomm it-twettiq tiegħu stess skont it-
Taqsima 4 ta’ dan il-Kapitolu;
(b) jittermina l-kuntratt skont it-
Taqsima 5 ta' dan il-Kapitolu u jitlob li 
jiħallas lura kwalunkwe prezz diġà 
mħallas, skont il-Kapitolu 17,
(c) inaqqas il-prezz skont it-Taqsima 6 ta’ 
dan il-Kapitolu u
(d) jitlob id-danni skont il-Kapitolu 16.
6. Jekk in-nuqqas ta’ twettiq tal-bejjiegħ 
ikun skużat, ix-xerrej jista’ jirrikorri għal 
kwalunkwe wieħed mir-rimedji msemmija 
f’dan l-Artikolu ħlief li jeżiġi t-twettiq u d-
danni.

5. Ix-xerrej ma jista’ jirrikorri għall-ebda 
wieħed mir-rimedji msemmija fil-
paragrafu 1 sa fejn ix-xerrej ikun ikkawża 
n-nuqqas ta’ twettiq tal-bejjiegħ.

7. Ix-xerrej ma jista’ jirrikorri għall-ebda 
wieħed mir-rimedji msemmija f’dan l-
Artikolu sa fejn ix-xerrej ikun ikkawża n-
nuqqas ta’ twettiq tal-bejjiegħ.

6. Ir-rimedji li ma jkunux inkompatibbli 8. Ir-rimedji li ma jkunux inkompatibbli 
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jistgħu jiġu akkumulati. jistgħu jiġu akkumulati.

Or. en

Emenda 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 106 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk ix-xerrej ikun kummerċjant: 2. Jekk ix-xerrej ikun kummerċjant id-
drittijiet tax-xerrej li jinvoka n-nuqqas ta' 
konformità huma soġġetti għar-rekwiżiti 
tal-eżami u tan-notifika stabbiliti fit-
Taqsima 7 ta' dan il-Kapitolu.

Or. de

Emenda 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 106 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk ix-xerrej ikun konsumatur: imħassar
(a) id-drittijiet tax-xerrej mhumiex 
soġġetti għad-dritt ta’ ssanar tal-bejjiegħ; 
u
(b) ir-rekwiżiti tal-eżami u tan-notifika 
stabbiliti fit-Taqsima 7 ta' dan il-Kapitolu 
ma japplikawx.

Or. de

Emenda 465
Toine Manders
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Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 106 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk ix-xerrej ikun konsumatur: 3. Jekk ix-xerrej ikun konsumatur, id-
drittijiet tax-xerrej mhumiex suġġetti 
għas-sanar mix-xerrej

Or. en

Emenda 466
Toine Manders

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 106 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-drittijiet tax-xerrej mhumiex 
soġġetti għad-dritt ta’ ssanar tal-bejjiegħ; 
u

imħassar

Or. en

Emenda 467
Toine Manders

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 106 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rekwiżiti tal-eżami u tan-notifika 
stabbiliti fit-Taqsima 7 ta' dan il-Kapitolu 
ma japplikawx.

imħassar

Or. en

Emenda 468
Jürgen Creutzmann
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Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 107 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-kontenut diġitali ma jkunx 
ipprovdut inkambju għall-ħlas ta’ prezz, ix-
xerrej ma jistax jirrikorri għar-
rimedji msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-
Artikolu 106(1). Ix-xerrej jista’ biss jitlob 
id-danni taħt il-punt (e) tal-
Artikolu 106(1) għal telf jew 
ħsara kkawżata lill-proprjetà tax-
xerrej, inkluż ħardwer, softwer u dejta, 
permezz tan-nuqqas ta’ konformità tal-
kontenut diġitali fornut, ħlief 
għal kwalunkwe qligħ li x-xerrej ikun ġie 
mċaħħad minnu minħabba dan id-dannu.

Fejn il-kontenut diġitali ma jkunx 
ipprovdut inkambju għall-ħlas ta’ prezz, ix-
xerrej ma jistax jirrikorri għar-
rimedji msemmija fil-punti (a) sa (e) tal-
Artikolu 106(1). Ix-xerrej jista’ biss jitlob 
id-danni taħt il-punt (e) tal-
Artikolu 106(1) għal telf jew 
ħsara kkawżata lill-proprjetà tax-
xerrej, inkluż ħardwer, softwer u dejta, 
permezz tan-nuqqas ta’ konformità tal-
kontenut diġitali fornut, ħlief 
għal kwalunkwe qligħ li x-xerrej ikun ġie
mċaħħad minnu minħabba dan id-dannu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar għaliex għandu jkun hemm responsabilità għal danni minħabba nuqqas ta’ 
konformità mal-kuntratt fir-rigward ta’ softwer mingħajr ħlas .  Huwa dubjuż jekk dan fuq 
kollox jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Liġi Ewropea dwar il-Bejgħ, u dan ma għandux 
ikun il-każ. Ir-riskju għal dawk li jiżviluppaw softwer mingħajr ħlas ikun inkalkolabbli, jekk, 
f’każ estrem, jinżammu responsabbli għal ħsarat fil-konfront ta’ eluf ta’ utenti, iktar u iktar 
meta d-distribuzzjoni tal-freeware issir permezz ta’ mezzi li dawk li jiżviluppawh ma 
għandhomx kontroll fuqhom.

Emenda 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 109

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Issanar mill-bejjiegħ Issanar mill-bejjiegħ
1. Bejjiegħ li wettaq l-obbligi tiegħu qabel 
iż-żmien u li ġie nnotifikat li t-twettiq 
mhuwiex f’konformità mal-kuntratt jista’ 
jwettaq l-obbligi tiegħu mill-ġdid u b'mod 
konformi jekk dan jista’ jsir fiż-żmien 

1. Bejjiegħ li jkun wettaq azzjoni li ma 
tkunx konformi mal-kuntratt jista’, 
mingħajr dewmien żejjed wara li jkun ġie 
nnotifikat dwar in-nuqqas ta’ konformità, 
joffri twettiq sussegwenti skont l-Artikolu 
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permess għat-twettiq. III bi spejjeż tiegħu.
2. F’każijiet li mhumiex koperti mill-
paragrafu 1, bejjiegħ li wettaq l-obbligi 
tiegħu b'mod mhux konformi mal-
kuntratt jista’, mingħajr dewmien żejjed, 
meta jiġi nnotifikat bin-nuqqas ta’ 
konformità, joffri li jissana t-twettiq bi 
spejjeż tiegħu stess.

2. Ix-xerrej jista’ jirrifjuta t-twettiq 
sussegwenti biss jekk

(a) it-twettiq ma jistax jitwettaq fil-pront u 
mingħajr inkonvenjenti sinifikanti għall-
konsumatur,
(b) ix-xerrej għandu raġunijiet biex 
jemmen li t-twettiq futur tal-obbigi min-
naħa tal-bejjiegħ mhuwiex affidabbli, jew
(c) dewmien fit-twettiq tal-obbligi 
jammonta għal nuqqas fundamentali ta’ 
twettiq ta’ obbligi.

3. L-offerta ta’ ssanar mhix prekluża 
b’notifika ta’ terminazzjoni.

3. Jekk ma tapplika l-ebda kundizzjoni 
tal-paragrafu 2, il-bejjiegħ għandu 
jwettaq l-obbligu b’mod sussegwenti fi 
żmien perjodu xieraq li fil-każ ta’ 
kuntratti ta’ bejgħ tal-konsumatur ma 
għandux jaqbeż 30 jum.  Jekk ix-xerrej 
jistipula perjodu xieraq għall-bejjiegħ, 
dan ikun vinkolanti.

4. Ix-xerrej jista’ jirrifjuta l-offerta ta’ 
ssanar biss jekk:

4. Ix-xerrej jista’ jissospendi t-twettiq tal-
obbligi min-naħa tiegħu sakemm isir it-
twettiq sussegwenti. Id-drittijiet l-oħra 
tiegħu, sakemm ma jkunux kompatibbli 
mal-possibilità ta’ twettiq sussegwenti, 
għandhom jiġu sospiżi sa tmiem il-
perjodu determinanti skont il-paragrafu 3.

(a) l-issanar ma jistax jitwettaq fil-pront u 
mingħajr inkonvenjent sinifikanti għax-
xerrej,
(b) ix-xerrej għandu raġunijiet biex 
jemmen li t-twettiq futur tal-obbigi min-
naħa tal-bejjiegħ mhuwiex ta’ min 
jiddependi fuqu; jew
(c) dewmien fit-twettiq tal-obbligi 
jammonta għal nuqqas fundamentali ta’ 
twettiq ta’ obbligi.
5. Il-bejjiegħ għandu perjodu raġonevoli 5. Minkejja nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu 



PE510.531v01-00 76/102 AM\934215MT.doc

MT

biex jissalva l-kuntratt meta l-pagamenti 
ma jkunux ġew irrispettati.

sussegwenti, ix-xerrej iżomm id-dritt li 
jitlob id-danni għal dewmien kif ukoll 
għal kwalunkwe ħsara kkawżata jew li ma 
setgħetx ġiet evitata mit-twettiq 
sussegwenti.

6. Ix-xerrej jista’ jissospendi t-twettiq tal-
obbligi sakemm iseħħ l-issanar, imma d-
drittijiet tax-xerrej li ma jkunux 
konsistenti mal-għoti lill-bejjiegħ ta’ 
perjodu ta’ żmien sabiex iwettaq l-issanar 
ikunuu sospiżi sakemm jiskadi dak il-
perjodu.
7. Minkejja l-issanar, ix-xerrej iżomm id-
dritt li jitlob id-danni għal dewmien kif 
ukoll għal kwalunkwe ħsara kkawżata jew 
mhux impedita mill-issanar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni, li tinsab fid-Direttiva dwar il-bejgħ ta’ oġġetti tal-konsum, li l-bejjiegħ jingħata 
l-possibilità, fil-konfront tal-konsumatur, ta’ twettiq sussegwenti, hija waħda xierqa u 
għandha tiddaħħal ukoll fil-Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ.  Il-konsumatur għandu 
jibqa’ jgawdi l-għażla bejn twettiq sussegwenti fil-forma ta’ “tiswija” u “sostituzzjoni”. Id-
dritt indipendenti tal-bejjiegħ li jwettaq l-issanar fit-tranżazzjonijiet b2b, kif tipprovdi l-
proposta għal regolament sa issa, jidher li huwa dispensabbli.

Emenda 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 110 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk, fl-eventwalità ta’ nuqqas ta’ 
konformità, u minkejja li jkun mitlub 
jagħmel dan mill-konsumatur, il-
kummerċjant ma jwettaqx rimedju, iżda 
minflok iħeġġeġ lill-konsumatur li jfittex 
rimedju fuq il-bażi ta’ garanzija 
kummerċjali, il-kummerċjant għandu 
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jippermetti l-azzjonijiet meħuda u d-
dikjarazzjonijiet magħmula mill-
konsumatur u l-garanti fir-rigward tal-
garanzija kummerċjali jiġu applikati 
kontrih fir-rispett tal-impenji tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jista jkun ta’ żvantaġġ għall-konsumatur li jfittex rimedju għan-nuqqas ta’ konformità fuq il-
bażi tal-garanzija ta’ manifattur, pjuttost milli fuq il-bażi tad-drittijiet tiegħu tal-Liġi dwar il-
Bejgħ skont l-Artikolu 106.  Pereżempju, id-drittijiet ta’ garanzija jistgħu jiskadu filwaqt li l-
konsumatur jargumenta għalxejn mal-manifattur dwar l-ambitu tal-garanzija. Aktar minn 
hekk, l-irtirar mill-kuntratt ta’ bejgħ jista’ jikkomplika ruħu, jekk ix-xerrej, wara sforzi 
mingħajr riżultat għat-tiswija min-naħa tal-manifattur, ikollu jitob mill-ġdid it-tiswija mill-
bejjiegħ, qabel ma jirtira mill-kuntratt.   Dan huwa inġust jekk il-konsumatur, fuq insistenza 
tal-bejjiegħ, li b’hekk jevita l-involviment tiegħu stess, ifittex rimedju skont il-garanzija.  
Għaldaqstant, il-bejjiegħ għandu jippermetti li l-azzjonijiet u d-dikjarazzjonijiet tal-
konsumatur u tal-garanti jiġu applikati kontrih.

Emenda 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 110 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Jekk il-konsumatur ifittex rimedju 
mill-kummerċjnat, sakemm jitwettaq ir-
rimedju u l-konsumatur ikun kiseb mill-
ġdid pussess fiżiku jew kontroll skont l-
Artikolu 142, il-kummerċjnat għandu 
jġorr ir-riskju ta’ distruzzjoni jew ħsara li 
ssir lill-merkanzija.  L-ewwel sentenza 
għandha tapplika mill-mument meta l-
konsumatur, wara li jinnotifika lill-
kummerċjant dwar il-fatt li qed ifittex 
rimedju, jikkonsenja l-oġġett lill-
kummerċjant jew, jekk ikun meħtieġ 
trasport, lill-ewwel trasportatur.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Matul il-proċess li jipprovdi rimedju, il-kosumatur ma għandux jitgħabba bil-konsegwenzi ta’ 
distruzzjoni jew ħsara inċidentali tal-merkanzija mibjugħa.  B’mod partikolari, ir-rekwiżit li 
jġorru r-riskju waqt it-trasport tal-merkanzija difettuża jista’ jżomm lill-konsumatur milli 
jeżerċita id-drittijiet tiegħu.

Emenda 472
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 110 – paragrafu 3 –  punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-twettiq tal-obbligi jista' jkun 
impossibbli jew ikun sar illegali; jew

(a) it-twettiq tal-obbligi jkun impossibbli 
jew illegali; jew

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-twettiq tal-obbligi jista’ jkun potenzjalment illegali. Iżda ma jistax isir illegali, jekk ikun 
għadu ma seħħx. Għalhekk, it-test għandu jgħid: "ikun illegali". Barra minn hekk, din il-
formulazzjoni ntużat fl-Artikolu 111 ukoll.

Emenda 473
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 111 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn f’kuntratt ta’ bejgħ lil konsumatur, 
il-kummerċjant ikun meħtieġ li jirrimedja 
għal nuqqas ta’ konformità skont l-
Artikolu 110(2), il-konsumatur jista’ 
jagħżel bejn tiswija u sostituzzjoni sakemm 
l-għażla tiegħu ma tkunx illegali jew 
impossibbli jew meta pparagunata mal-
għażla l-oħra disponibbli, timponi spejjeż 
fuq il-bejjiegħ li jkunu sproporzjonati 
meta wieħed jikkunsidra:

1. Fejn f’kuntratt ta’ bejgħ lil konsumatur, 
il-kummerċjant ikun meħtieġ li jirrimedja 
għal nuqqas ta’ konformità skont l-Artikolu 
110(2), huwa jista’ jagħżel bejn tiswija u 
sostituzzjoni, li għandu jwettaq fi żmien 
perjodu xieraq, li ma għandux jaqbeż 30 
jum. Matul dan iż-żmien il-konsumatur 
ma jistax jagħmel użu minn rimedji oħra, 
iżda jista’ jżomm it-twettiq tal-obbligi 
tiegħu.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċjant jista’ jiddeċiedi aħjar jekk tiswija tagħmilx sens jew le. Minn perspettiva 
ekonomika u ekoloġika jidher li mhuwiex xieraq li l-għażla tkun f’idejn il-konsumatur, meta 
jitqies li dan aktarx li jmur għal sostituzzjoni fil-maġġoranza tal-każijiet. Ħafna prodotti ma 
jistgħux jerħgħu jinbiegħu wara li jissewwew, u konsegwentement jiġu mormija. Madankollu 
d-dritt tal-għażla għandu jkun f’idejn il-kummerċjant biss fil-mument tal-ewwel twettiq tal-
obbligi sussegwenti (ara l-emenda għall-paragrafu 2).

Emenda 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 111 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn f’kuntratt ta’ bejgħ lil 
konsumatur, il-kummerċjant ikun 
meħtieġ li jirrimedja għal nuqqas ta’ 
konformità skont l-Artikolu 110(2), il-
konsumatur jista’ jagħżel bejn tiswija u 
sostituzzjoni sakemm l-għażla tiegħu ma 
tkunx illegali jew impossibbli jew meta 
pparagunata mal-għażla l-oħra disponibbli, 
timponi spejjeż fuq il-bejjiegħ li jkunu
sproporzjonati meta wieħed jikkunsidra:

1. Jekk konsumatur ikun jista’ jitlob jew 
joffri lill-bejjiegħ twettiq sussegwenti, il-
konsumatur jista’ jagħżel bejn tiswija u 
sostituzzjoni sakemm l-għażla tiegħu ma 
tkunx illegali jew impossibbli jew meta 
pparagunata mal-għażla l-oħra disponibbli, 
timponi spejjeż fuq il-bejjiegħ li jkunu 
sproporzjonati meta wieħed jikkunsidra:

Or. de

Emenda 475
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 111 – paragrafu 1 –  punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-valur li l-merkanzija kien 
ikollha kieku ma kien hemm l-
ebda nuqqas ta’ konformità;

imħassar
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dritt tal-għażla fil-mument tal-ewwel twettiq tal-obbligi sussegwenti għandu jkun f’idejn il-
kummerċjant. Konsegwentement, dan il-punt għandu jitħassar.

Emenda 476
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 111 – paragrafu 1 –  punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-sinifikat tan-nuqqas ta’ konformità; 
u

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dritt tal-għażla fil-mument tal-ewwel twettiq tal-obbligi sussegwenti għandu jkun f’idejn il-
kummerċjant. Konsegwentement, dan il-punt għandu jitħassar.

Emenda 477
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 111 – paragrafu 1 –  punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk ir-rimedju alternattiv ikunx jista’ 
jitlesta mingħajr inkonvenjent 
sinifikanti għall-konsumatur.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dritt tal-għażla fil-mument tal-ewwel twettiq tal-obbligi sussegwenti għandu jkun f’idejn il-
kummerċjant. Konsegwentement, dan il-punt għandu jitħassar.
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Emenda 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 111 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-konsumatur ikun talab li n-
nuqqas ta’ konformità jiġi rrimedjat 
b’tiswija jew b’sostituzzjoni skont il-
paragrafu 1, il-konsumatur jista’ 
jirrikorri għal rimedji oħrajn, biss jekk il-
kummerċjant ma jkunx ikkompleta t-
tiswija jew is-sostituzzjoni fi żmien 
raġonevoli, li ma jeċċedix 30 jum. 
Madankollu, il-konsumatur jista' 
jissospendi t-twettiq ta’ obbligi matul dan 
il-perjodu.

imħassar

Or. de

Emenda 479
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 111 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-konsumatur ikun talab li n-
nuqqas ta’ konformità jiġi rrimedjat 
b’tiswija jew b’sostituzzjoni skont il-
paragrafu 1, il-konsumatur jista’ 
jirrikorri għal rimedji oħrajn, biss jekk il-
kummerċjant ma jkunx ikkompleta t-
tiswija jew is-sostituzzjoni fi żmien 
raġonevoli, li ma jeċċedix 30 jum.
Madankollu, il-konsumatur jista' 
jissospendi t-twettiq ta’ obbligi matul dan 
il-perjodu.

2. Jekk il-kummerċjant ma jkunx 
ikkompleta t-tiswija jew is-sostituzzjoni fi 
żmien raġonevoli, li ma jeċċedix 30 jum 
jew jekk it-tentattiv ta’ twettiq sussegwenti 
ma jkunx wassal għall-konformità tal-
merkanzija, il-konsumatur jista’ jagħżel 
bejn tiswija u sostituzzjoni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Minn perspettiva ekonomika u ekoloġika jidher li huwa iktar sensibbli li wara tentattiv ta’ 
tiswija li jkun falla, il-konsumatur jingħata l-possibilità tal-għażla bejn sostituzzjoni u tiswija 
ulterjuri. 

Emenda 480
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 113 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-kuntest ta’ kuntratt ta’ bejgħ ta’ 
oġġett tal-konsum, it-twettiq sħiħ jista' 
jinżamm, sakemm din is-sospensjoni ma 
tkunx sproporzjonata b’mod ċar għall-
gravità tan-nuqqas ta’ konformità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dritt ta’ sospensjoni tat-twettiq sħiħ fil-prattika huwa wieħed mill-mezzi l-aktar effettivi ta' 
pressjoni għall-konsumaturi biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. Fl-interess ta’ livell għoli 
ta’ ħarsien tal-konsumatur, is-sospensjoni tat-twettiq sħiħ tal-obbligi għandha dejjem tkun 
possibbli, minbarra jekk l-eżerċizzju tad-dritt ikun sproporzjonat.

Emenda 481
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 115 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Xerrej jista’ jittermina l-kuntratt f’każ 
ta’ dewmien fil-kunsinna li ma jkunx 
minnu nnifsu fundamentali jekk ix-xerrej, 
permezz ta’ notifika, jiffissa perjodu ta’ 
żmien addizzjonali ta’ tul raġonevoli għat-
twettiq tal-obbligi u l-bejjiegħ ma jwettaqx 
l-obbligi tiegħu f’dak il-perjodu.

1. Xerrej jista’ jittermina l-kuntratt f’każ 
ta’ dewmien fil-kunsinna li ma jkunx 
minnu nnifsu nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligi 
fundamentali jekk ix-xerrej, permezz ta’ 
notifika, jiffissa perjodu ta’ żmien 
addizzjonali ta’ tul raġonevoli għat-twettiq 
tal-obbligi u l-bejjiegħ ma jwettaqx l-
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obbligi tiegħu f’dak il-perjodu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test oriġinali mhuwiex ċar. Il-punt mhuwiex dewmien fundamentali, iżda nuqqas ta’ twettiq 
ta’ obbligi fundamentali.

Emenda 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 117 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax, jekk 2. Il-paragrafu 1 ma japplikax jekk ma 
tkun twettqet l-ebda prestazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ kuntratti dwar oġġetti tal-konsum, għandu jiġi impost ukoll limitu ta’ żmien fuq id-
dritt tax-xerrej li jittermina l-kuntratt fuq il-bażi ta’ nuqqas ta’ konformità, meta jitqies li, fl-
interess taż-żewġ partijiet, id-destin tal-kuntratt ma għandux jibqa' mdendel, partikolarment 
peress li l-ebda sostituzzjoni mhi permessa. Huwa aċċettabbli wkoll li wieħed jistenna mill-
konsumatur li jiddikjara fi żmien perjodu raġonevoli jekk jixtieqx jeżerċità d-dritt tiegħu li 
jtemm il-kuntratt.

Emenda 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 119 – paragrafu 2 –  punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn ix-xerrej ikun konsumatur; jew imħassar

Or. de
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Emenda 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 119 – paragrafu 2 –  punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ma ġie offrut l-ebda twettiq ta’ obbligi. imħassar

Or. de

Emenda 485
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 124 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’kuntratt bejn kummerċjant u 
konsumatur, il-konsumatur ma jkunx 
responsabbli, fir-rigward tal-użu ta’ mezz 
partikolari ta’ ħlas, għal miżati li jaqbżu l-
ispiża mħallsa mill-kummerċjant għall-
użu ta’ tali mezzi.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tidher li mhijiex prattikabbli. Il-kummerċjant jista’ jeħel spejjeż ulterjuri 
apparti t-tariffi pagabbli lill-kumpanija tat-tranżazzjoni. Dawn jistgħu jvarjaw skont il-mod 
ta’ ħlas. Kif tista’ tikkalkula effettivament l-ispejjeż jekk, pereżempju, mod ta’ ħlas ifisser li l-
ammont ta’ ħlas amministrattiv intern ikun ogħla minn ieħor? Il-bejjiegħ għandu jkun jista’ 
jistabbilixxi prezz fiss, eż. “Spejjeż għal ħlas b’karta ta’ kreditu: 5€".

Emenda 486
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 135 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bejjiegħ jista’ jittermina kuntratt f’każ 
ta’ dewmien fit-twettiq ta’ obbligi li ma 
jkunx minnu nnifsu fundamentali jekk il-
bejjiegħ, permezz ta’ notifika, jiffissa 
perjodu ta’ żmien addizzjonali ta’ tul 
raġoenvoli għat-twettiq tal-obbligi u x-
xerrej ma jwettaqx l-obbligi tiegħu f’dak il-
perjodu.

1. Bejjiegħ jista’ jittermina kuntratt f’każ 
ta’ dewmien fit-twettiq ta’ obbligi li ma 
jkunx minnu nnifsu twettiq ta’ obbligi
fundamentali jekk il-bejjiegħ, permezz ta’ 
notifika, jiffissa perjodu ta’ żmien 
addizzjonali ta’ tul raġoenvoli għat-twettiq 
tal-obbligi u x-xerrej ma jwettaqx l-obbligi 
tiegħu f’dak il-perjodu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test oriġinali mhuwiex ċar. Il-punt mhuwiex dewmien fundamentali, iżda nuqqas ta’ twettiq 
ta’ obbligi fundamentali.

Emenda 487
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 139 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn it-twettiq tal-obbligi ġie offrut tard 
jew it-twettiq tal-obbligi offrut b’xi mod 
ieħor mhuwiex konformi mal-kuntratt, il-
bejjiegħ jitlef id-dritt għat-terminazzjoni 
taħt din it-Taqsima sakemm ma tingħatax 
notifika ta’ terminazzjoni fi żmien 
raġonevoli minn meta l-bejjiegħ sar jew 
seta’ jkun mistenni li sar konxju mill-
offerta jew min-nuqqas ta’ konformità.

1. Fejn it-twettiq tal-obbligi ġie offrut tard 
jew it-twettiq tal-obbligi offrut b’xi mod 
ieħor mhuwiex konformi mal-kuntratt, il-
bejjiegħ jitlef id-dritt għat-terminazzjoni 
taħt din it-Taqsima, jekk huwa ma jagħtix 
notifika dwar it-terminazzjoni tal-kuntratt 
fi żmien raġonevoli minn meta l-bejjiegħ 
sar jew seta’ jkun mistenni li sar konxju 
mill-offerta jew min-nuqqas ta’ 
konformità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-bejjiegħ jitlef id-dritt tiegħu jekk ma jagħtix notifika ta’ terminazzjoni fi żmien perjodu 
speċifiku. Inkella, dejjem jitlef id-dritt tiegħu bl-eċċezzjoni tal-perjodu ta’ żmien stipulat. Iktar 
jagħmel sens li r-regola tgħid li għandu dritt ta’ terminazzjoni sakemm ma jħallix il-perjodu 
jiskadi. Jidher li fit-test oriġinali l-eċċezzjoni u r-regola ġew konfużi.
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Emenda 488
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 141a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Perjodu ta’ garanzija legali għal prodotti 
ddisinnjati ekoloġikament
Il-perjodu ta’ konformità għal merkanzija 
koperta b’din id-direttiva u ddisinnjata 
ekoloġikament skont id-Direttiva 
2009/125/KE li tistabbilixxi qafas għall-
iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal 
prodotti relatati mal-enerġija, għandu 
jkun il-perjodu ta’ durabilità kif stipulat 
fil-miżura ta’ implimentazzjoni għad-
Direttiva 2009/125 jekk ikun itwal minn 
sitt snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex issir promozzjoni sostenibbli, il-kumsum fost il-konsumaturi bil-ħolqien ta’ fiduċja fil-
prodotti żviluppati skont l-istandards stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-ekodisinn, huwa neċessarju 
li jiġi żgurat li l-konsumatur joqgħod fuq drittijiet ta’ garanzija matul iċ-ċiklu ta' ħajja tal-
prodott.  Dan il-perjodu ta’ żmien għandu jiġi stabbilit b’referenza għall-miżuri implimentati 
tad-Direttiva 2009/158/KE li diġà teżiġi valutazzjoni tat-tul ta’ ħajja mistenni tal-prodott, li 
jfisser l-istat tal-prodott li jkun wasal fi tmiem l-użu tiegħu għall-ewwel darba sakemm jiġi 
mormi.

Emenda 489
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 141b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Responsabilità diretta tal-produttur
1. Il-produttur huwa responsabbli lejn il-
konsumatur biex isewwi jew jissostitwixxi 
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l-merkanzija għal kwalunkwe nuqqas ta’ 
konformità li jkun eżista fil-mument tat-
trasferiment tar-riskju lill-konsumatur 
għall-oġġett jew il-kontenut diġitali fi 
żmien il-perjodu speċifikat fl-Artikolu 10.  
Il-konsumatur għandu d-dritt li jagħżel 
bejn tiswija u sostituzzjoni, skont il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 7, 
paragrafu 1.
2. Il-produttur għandu jsewwi jew 
jissostitwixxi l-merkanzija, l-iktar tard sa 
30 jum wara li jkun ġie notifikat dwar in-
nuqqas ta’ konformità.
3. Dan l-Artikolu huwa mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
nazzjonali li testendi r-responsabilità għal 
partijiet oħra bħall-importatur jew it-
trasportatur jew rigward id-dritt ta’ 
kontribuzzjoni jew rikors. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Responsabilità diretta tal-produtturi tista’ tagħti spinta biex iżżid sewwa il-fiduċja tal-
konsumaturi: konsumatur jista’ eventwalment idur direttament fuq produttur stabbilit fil-
pajjiż, minflok ma jibgħat merkanzija difettuża u jirċeviha lura madwar l-UE.  F’suq intern 
effettiv, il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu għand min għandhom jirrikorru 
fil-każ ta’ diffikultajiet.

Emenda 490
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 142 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. F’kuntratt ta’ bejgħ lil konsumatur, ir-
riskju jiġi trasferit meta l-konsumatur jew 
parti terza magħżula mill-konsumatur, li 
ma tkunx it-trasportatur, ikun kiseb il-
pussess fiżiku tal-merkanzija jew il-mezz 
tanġibbli li fuqu jkun ipprovdut il-kontenut 
diġitali.

1. F’kuntratt ta’ bejgħ lil konsumatur, ir-
riskju jiġi trasferit meta l-konsumatur jew 
parti terza magħżula mill-konsumatur, 
jikseb il-pussess fiżiku tal-merkanzija jew 
il-mezz tanġibbli li fuqu jkun ipprovdut il-
kontenut diġitali. Jekk il-bejjiegħ jagħti 
lill-konsumatur għażla bejn trasportaturi 
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varji, dawn tal-aħħar ma għandhomx 
jitqiesu bħala parti terza nominata mill-
kosumatur fis-sens ta’ dan il-paragrafu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk il-konsumatur ikun għażel it-trasportatur huwa stess, ir-riskju għandu jiġi mgħoddi 
immedjatament. Jekk, madankollu, il-konsumatur jingħata għażla bejn diversi servizzi ta’ 
kunsinna, pereżempju fuq websajt, it-trasportatur mhuwiex parti terza nominata mill-
konsumatur.  Inkella l-konsumatur, fir-rigward tat-trasferiment tar-riskju, jiġi f’sitwazzjoni 
iktar riskjuża, meta jkollu għażla bejn trasportaturi differenti. 

Emenda 491
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 142 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’kuntratt għall-fornitura ta’ kontenut 
diġitali li ma ġiex ipprovdut fuq mezz 
tanġibbli, ir-riskju jiġi trasferit meta l-
konsumatur jew parti terza magħżula mill-
konsumatur għal dan il-għan ikun kiseb il-
kontroll tal-kontenut diġitali.

2. F’kuntratt għall-fornitura ta’ kontenut 
diġitali li ma ġiex ipprovdut fuq mezz 
tanġibbli, ir-riskju jiġi trasferit meta l-
konsumatur jew parti terza magħżula mill-
konsumatur għal dan il-għan jikseb il-
kontroll tal-kontenut diġitali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda Lingwistika Il-mument tat-trasferiment tar-riskju huwa l-mument meta jinkiseb il-
kontroll. Fil-prattika dan huwa l-istess mument.

Emenda 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 142 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-konsumatur jonqos milli jwettaq 
l-obbligu li jieħu f’idejh il-merkanzija jew 
il-kontenut diġitali u n-nuqqas ta’ twettiq 
tal-obbligu ma jkunx skużat taħt l-
Artikolu 88, ir-riskju jiġi ttrasferit fiż-
żmien meta l-konsumatur jew il-parti 
terza magħżula mill-konsumatur, ikun 
kiseb il-pussess fiżiku tal-merkanzija jew 
kiseb il-kontroll tal-kontenut diġitali li 
kieku twettaq l-obbligu li jeħodhom 
f’idejh.

imħassar

Or. de

Emenda 493
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 152 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-kuntest ta’ tranżazzjoni mal-
konsumatur, il-livell tal-ispejjeż indikat 
għas-servizz relatat għandu jkun 
vinkolanti, sakemm ma jkunx indikat mod 
ieħor b’mod espliċitu. Mhuwiex permess 
li l-ispejjeż garantiti b'mod vinkolanti 
jinqabżu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-istima tal-ispejjeż il-konsumaturi jeħtieġu livell għoli ta’ protezzjoni. Apparti l-istima li 
mhijiex vinkolanti u li tista’ tinqabeż skont l-Artikolu 152(1) u (2), għandu jkun hemm 
provvediment għal stima tal-ispejjeż vinkolanti.  Il-kummerċjant għandu jintalab jgħid 
espressament jekk stima mhijiex vinkolanti.

Emenda 494
Josef Weidenholzer
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Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 155 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bla ħsara għall-paragrafu 3, ir-rimedji 
tal-klijent huma soġġetti għad-dritt ta’ 
ssanar tal-fornitur ta’ servizzi, 
irrispettivament minn jekk il-klijent ikunx 
konsumatur jew le.

2. Bla ħsara għall-paragrafu 3, ir-rimedji 
tal-klijent huma soġġetti għad-dritt ta’ 
ssanar tal-fornitur ta’ servizzi, 

Or. de

Emenda 495
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 155 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ installazzjoni inkorretta taħt 
kuntratt ta’ bejgħ lil konsumatur kif 
msemmi fl-Artikolu 101, ir-rimedji tal-
konsumatur mhumiex soġġetti għad-dritt 
ta’ ssanar tal-fornitur ta’ servizzi.

3. Fil-każ ta’ kuntratt dwar servizzi 
relatati, ir-rimedji tal-konsumatur 
mhumiex soġġetti għad-dritt ta’ ssanar tal-
fornitur ta’ servizzi.

Or. de

Emenda 496
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 155 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) b’relazzjoni għad-dritt ta’ ssanar tal-
fornitur ta’ servizzi, f’kuntratti bejn 
kummerċjant u konsumatur, il-perjodu 
raġonevoli taħt l-Artikolu 109(5) 
m’għandux jeċċedi 30 jum;

imħassar



AM\934215MT.doc 91/102 PE510.531v01-00

MT

Or. de

Emenda 497
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 155 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) b’relazzjoni għar-rimedjar ta’ twettiq 
ta’ obbligi li ma jkunx konformi, l-
Artikoli 111 u 112 ma japplikawx; 

imħassar

Or. de

Emenda 498
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 158a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rappurtar mill-Kummissjoni (durabilità 
ppjanata)
Sa [...]
(a) il-Kummissjoni għandha tagħmel 
riċerka biex tidentifika, tanalizza u 
tivvaluta l-impatt ta’ durabilità ppjanata 
fuq iċ-ċiklu ta’ ħajja ta’ prodotti, u
(b) il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew dwar it-
traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva bil-
miżuri meħtieġa biex tiġi indirizzata l-
problematika tad-durabilità tal-prodotti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-durabilità ppjanata hija prattika kurrenti li għandha l-għan li tnaqqas iċ-ċiklu ta’ ħajja ta’ 
prodott. Din il-problema mhijiex indirizzata fl-acquis attwali. Konsegwentement, huwa 
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meħtieġ li jiġi eżaminat kif din il-prattika taffettwa ċ-ċiklu ta’ ħajja ta’ prodott fir-rigward 
tad-drittijiet ta’ garanzija eżistenti (eż. il-prodotti ddisinnjati li jsiru difettużi wara l-garanzija 
legali ta’ sentejn f’dawk l-Istati Membri li ttrasponew il-perjodu minimu stabbilit fid-
Direttiva tal-1999 dwar il-bejgħ ta’ oġġetti tal-konsum) u x’inhuma l-miżuri neċessarji biex 
tiġi skuraġġita jew penalizzata d-durabilità ppjanata.

Emenda 499
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 158b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dritt għal rimedju
1. Fejn il-bejjiegħ finali huwa 
responsabbli lejn il-konsumatur 
minħabba nuqqas ta’ konformità li 
tirriżulta minn att jew nuqqas mill-
produttur, minn bejjiegħ preċedenti jew 
minn kwalunkwe intermedjarju ieħor, il-
bejjiegħ finali għandu jkun intitolat li 
jfittex rimedju kontra l-persuna jew il-
persuni responsabbli fil-katina 
kuntrattwali.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu r-rimedji msemmija fil-
paragrafu 1 u l-kundizzjonijiet biex jiġi 
eżerċitat id-dritt. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tinkorpora l-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-1999 dwar il-bejgħ ta’ oġġetti tal-
konsum. 

Emenda 500
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 158c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rappurtar u rieżami ta’ leġiżlazzjoni dwar 
termini ta’ kuntratti
Il-Kummissjoni Ewropea għandha, sa  
[xxx], tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew dwar l-applikazzjoni tad-
Direttiva 93/13/KEE dwar termini inġusti 
f’kuntratti tal-konsumaturi f’setturi 
differenti li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tagħha, u kif ikun xieraq, 
tippreżenta proposti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill bil-ħsieb li jsiru 
emendi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar termini inġusti tal-kuntratti hija l-leġiżlazzjoni orizzontali tal-UE li 
tirregola t-termini tal-kuntratti tal-konsumatur u l-kundizzjonijiet madwar setturi differenti.  
Bħala parti mir-rieżami tal-Acquis tal-Konsumatur, il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tagħmel analiżi tal-applikazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni biex tidentifika problemi fil-kuntratti 
tal-kunsumaturi fi swieq differenti (eż. il-fornitura ta’ kontenut diġitali, is-servizz ta’ 
telekomunikazzjoni, l-enerġija, eċċ.) li għandhom jiġu indirizzati f’reviżjoni potenzjali tad-
Direttiva 93/13/KEE.

Emenda 501
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 167 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-imgħax ma jibdiex jiddekorri qabel 
30 jum wara li l-kreditur ikun innotifika 
lid-debitur fejn speċifika l-obbligu li 
jitħallas l-imgħax u r-rata tiegħu. In-
notifika tista’ tingħata qabel id-data meta 
jkun dovut il-ħlas.

2. L-imgħax ma jibdiex jiddekorri qabel 
20 jum wara li l-kreditur ikun innotifika 
lid-debitur fejn speċifika l-obbligu li 
jitħallas l-imgħax u r-rata tiegħu. In-
notifika tista’ tingħata qabel id-data meta 
jkun dovut il-ħlas.

Or. de
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Emenda 502
Toine Manders

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 168 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-perjodu għall-ħlas iddeterminat taħt il-
paragrafu 2 ma jistax jeċċedi 60 jum, 
sakemm il-partijiet ma jiftiehmux 
espressament mod ieħor u dak il-ftehim ma 
jkunx inġust skont l-Artikolu 170.

4. Il-perjodu għall-ħlas iddeterminat taħt il-
paragrafu 2 ma jistax jeċċedi 60 jum, 
sakemm il-partijiet ma jiftiehmux 
espressament mod ieħor u dak il-ftehim ma 
jkunx inġust skont l-Artikolu 170. Il-
perjodi ta’ ħlas għall-entitajiet 
governattivi ma għandhomx jaqbżu 30 
ġurnata. 

Or. en

Emenda 503
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 179 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-perjodu l-qasir ta' preskrizzjoni huwa 
ta’ sentejn.

1. Il-perjodu l-qasir ta' preskrizzjoni huwa 
ta’ tliet snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-interess ta’ livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur il-perjodu għandu jiġi estiż. Barra minn 
hekk, bosta Stati Membri diġà jikkonċedu perjodi itwal fir-rigward tal-applikabilità ta’ 
garanziji, fil-każ ta’ żbalji jew talbiet ta’ kumpens għal ħsara.

Emenda 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 179 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-preskrizzjoni tiddekorri mill-
mument meta l-perjodu l-qasir jiskadi.

Or. de

Emenda 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 184 – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-debitur jirrikonoxxi d-dritt fil-
konfront tal-kreditur, permezz ta’ ħlas 
parzjali, ħlas ta’ imgħax, l-għoti ta’ 
garanzija, tpaċija jew bi kwalunkwe mod 
ieħor, jibda jiddekorri perjodu qasir ta’ 
preskrizzjoni ġdid.

1. Jekk id-debitur jirrikonoxxi d-dritt fil-
konfront tal-kreditur, permezz ta’ ħlas 
parzjali, ħlas ta’ imgħax, l-għoti ta’ 
garanzija, tpaċija jew bi kwalunkwe mod 
ieħor, jibda jiddekorri perjodu qasir ta’ 
preskrizzjoni ġdid.

2. L-istess japplika jekk il-bejjiegħ ikun ta 
prestazzjoni għat-twettiq sussegwenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal regolament sa issa ma tinkludi l-ebda dispożizzjoni li tirregola l-mod li bih 
tentattivi ta’ twettiq sussegwenti mill-bejjiegħ skont l-Artikolu 109 ff. jaffettwaw il-perjodu ta’ 
preskrizzjoni għar-rimedji tax-xerrej skont l-Artikolu 106.  Din il-kwistjoni għandha 
implikazzjonijiet prattiċi kunsiderevoli, kemm għax-xerrej kif ukoll għall-kalkoli kuntrattwali 
tal-bejjiegħ.  Ir-regolazzjoni tagħha toħloq ċertezza legali għaż-żewġ naħat.

Emenda 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Artikolu 186a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti IX. Dispożizzjonijiet oħra
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Konċiljazzjoni
Il-kummerċjant għandu jintalab 
jipparteċipa fi proċedura ta’ riżoluzzjoni 
ta’ kunflitt kuntrattwali barra l-qorti fis-
sens tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar is-soluzzjoni 
alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-
konsumaturi u li temenda r-Regolament 
(KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 
2009/22/KE, meta l-konsumatur jilob dan 
b’mod validu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kawżi tal-qorti li jikkonċernaw kuntratti transkonfinali jfissru spejjeż kunsiderevoli u riskji 
għaż-żewġ partijiet.  Sabiex il-fiduċja tal-konsumaturi fl-istrument tal-Liġi Ewropea dwar il-
Bejgħ tikber, għandu jkun hemm provvediment għal konċiljazzjoni barra l-qorti meta jiġi 
konkluż kuntratt.

Emenda 507
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Appendiċi 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Sabiex teżerċita d-dritt ta’ rtirar, inti 
għandek tinformana (2) bid-deċiżjoni 
tiegħek li tirtira minn dan il-kuntratt 
permezz ta’ dikjarazzjoni ċara
(pereżempju ittra mibgħuta bil-posta, bil-
faks jew bil-posta elettronika). Inti tista’ 
tuża l-formola tal-irtirar mudell mehmuża, 
iżda dan mhuwiex obbligatorju.

Sabiex teżerċita d-dritt ta’ rtirar, inti 
għandek tinformana (2) b’mod 
inekwivokabbli bid-deċiżjoni tiegħek li 
tirtira minn dan il-kuntratt (pereżempju 
b’ittra, bil-faks jew bil-posta elettronika). 
Inti tista’ tuża l-formola tal-irtirar mudell 
mehmuża, iżda dan mhuwiex obbligatorju.

Or. de

Emenda 508
Jürgen Creutzmann
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Proposta għal regolament
Anness I – Appendiċi 1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk tirtira minn dan il-kuntratt, aħna 
nirrimborżaw il-ħlasijiet kollha li nkunu 
rċevejna minn għandek inklużi l-ispejjeż 
tal-kunsinna (bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż 
supplimentari li jirriżultaw mill-għażla 
tiegħek ta’ tip ta’ kunsinna li ma tkunx l-
irħas tip ta’ kunsinna standard offrut 
minna), mingħajr dewmien żejjed u mhux 
aktar tard minn 14-il jum mill-jum meta 
niġu nfurmati dwar id-deċiżjoni tiegħek li 
tirtira minn dan il-kuntratt. Aħna se 
nwettqu tali rimborż billi nużaw l-istess 
mezz ta’ ħlas li użajt int għat-tranżazzjoni 
inizjali, sakemm ma tkunx ftiehemt
espressament mod ieħor; fi kwalunkwe 
każ, inti ma tħallas xejn bħala riżultat ta’ 
tali rimborż. 4

Jekk tirtira minn dan il-kuntratt, tirċievi 
lura l-ħlasijiet kollha li tkun għamilt, 
inklużi ispejjeż tal-kunsinna (bl-eċċezzjoni 
tal-ispejjeż supplimentari li jirriżultaw 
mill-għażla tiegħek ta’ tip ta’ kunsinna li 
ma tkunx l-irħas tip ta’ kunsinna standard 
offrut minna). Ir-rimborż isir mhux aktar 
tard minn 14-il jum mill-jum li fih nirċievu 
d-deċiżjoni tiegħek li tirtira minn dan il-
kuntratt. Għal dan nużaw l-istess mezz ta’ 
ħlas li użajt int għat-tranżazzjoni inizjali, 
sakemm ma jkunx sar ftehim miegħek
espressament mod ieħor; fi kwalunkwe 
każ, inti ma tħallas xejn bħala riżultat ta’ 
tali rimborż. 4

Or. de

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni.

Emenda 509
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – appendiċi 1 – paragrafu 10 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fil-każ ta’ kuntratt ta’ bejgħ: “fejn inti 
tikseb, jew parti terza differenti mit-
trasportatur u indikata minnek tikseb, 
pussess fiżiku tal-merkanzija.”;

(Ma jaffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. de



PE510.531v01-00 98/102 AM\934215MT.doc

MT

Emenda 510
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – appendiċi 1 – paragrafu 10 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) fil-każ ta’ kuntratt relatat ma’ aktar minn 
prodott wieħed ordnati mill-konsumatur 
f’ordni waħda u kkunsinnati separatament: 
“fejn inti tikseb, jew parti terza differenti 
mit-trasportatur u indikata minnek tikseb, 
pussess fiżiku tal-aħħar prodott”;

c) fil-każ ta' kuntratt relatat ma' oġġetti 
multipli ordnati mill-konsumatur fil-qafas 
ta’ ordni unika u kkunsinnati 
separatament: “fejn inti tikseb, jew 
parti terza differenti mit-trasportatur u 
indikata minnek tikseb, pussess fiżiku tal-
aħħar prodott”;

Or. de

Emenda 511
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – appendiċi 1 – paragrafu 10 – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) fil-każ ta’ kuntratt relatat mal-kunsinna 
ta’ oġġett tal-merkanzija li jikkonsisti 
f’aktar minn lott wieħed jew f’aktar minn 
biċċa waħda: “fejn inti tikseb, jew 
parti terza differenti mit-trasportatur u 
indikata minnek tikseb, pussess fiżiku tal-
aħħar lott jew biċċa”;

(Ma jaffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. de

Emenda 512
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – appendiċi 1 – paragrafu 10 – punt 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) fil-każ ta’ kuntratt għal kunsinna 
regolari ta' merkanzija matul perjodu ta’ 
żmien definit: “fejn tikseb, jew parti terza 
differenti mit-trasportatur u indikata 
minnek tikseb, pussess fiżiku tal-ewwel 
oġġett tal-merkanzija.”

e) fil-każ ta' kuntratt għal kunsinna regolari 
ta' merkanzija matul perjodu ta’ żmien 
stabbilit: “fejn tikseb, jew parti terza 
differenti mit-trasportatur u indikata 
minnek tikseb, pussess fiżiku tal-ewwel 
oġġett tal-merkanzija.”

Or. de

Emenda 513
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – appendiċi 1 – paragrafu 10 – punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk tagħti l-għażla lill-konsumatur li 
jimla u jissottometti elettronikament 
informazzjoni dwar l-irtirar tiegħu mill-
kuntratt fuq il-websajt tiegħek, daħħal dan 
li ġej: "Inti tista’ wkoll timla u tissottometti 
elettronikament il-formola tal-irtirar mudell 
jew kwalunkwe dikjarazzjoni ċara oħra fuq 
il-websajt tagħna [daħħal l-indirizz tal-
internet]. Jekk tuża din il-possibbiltà, aħna
minnufih nikkomunikawlek konferma tal-
irċevuta ta’ tali rtirar fuq mezz li jservi fit-
tul (pereżempju bil-posta elettronika) 
mingħajr dewmien.”

3. Jekk tagħti l-għażla lill-konsumatur li 
jimla u jissottometti elettronikament 
informazzjoni dwar l-irtirar tiegħu mill-
kuntratt fuq il-websajt tiegħek, daħħal dan 
li ġej: "Inti tista’ wkoll timla u tissottometti 
elettronikament il-formola tal-irtirar mudell 
jew kwalunkwe dikjarazzjoni ċara oħra fuq 
il-websajt tagħna [daħħal l-indirizz tal-
internet]. Jekk tuża din il-possibbiltà, 
tirċievi minnufih mingħandna konferma 
tal-irċevuta ta’ tali rtirar (pereżempju bil-
posta elettronika).”

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test jinftiehem aħjar hekk.

Emenda 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Proposta għal regolament
Anness I – appendiċi 1 – paragrafu 10 – punt 5 – punt b – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk, fil-każ ta’ kuntratt mill-bogħod, inti
ma toffrix li tħallas l-ispejjeż għar-ritorn 
tal-merkanzija u l-merkanzija, min-natura 
tagħha, ma tistax normalment tiġi 
rritornati bil-posta: “Inti se jkollok tħallas 
l-ispejjeż diretti għar-ritorn tal-merkanzija, 
_______EUR [daħħal l-ammont].”;  jew 
jekk l-ispiża tar-ritorn tal-merkanija ma 
tistax tiġi kkalkulata b’mod raġonevoli 
minn qabel: “Inti se jkollok tħallas l-
ispejjeż diretti għar-ritorn tal-merkanzija. 
L-ispiża hija stmata bejn wieħed u ieħor sa 
massimu ta' ___ EUR [daħħal l-ammont]"; 
jew

Jekk ma toffrix li tħallas l-ispejjeż għar-
ritorn tal-merkanzija u l-merkanzija, min-
natura tagħha, ma tistax normalment tiġi 
rritornata bil-posta: “Inti se jkollok tħallas 
l-ispejjeż diretti għar-ritorn tal-merkanzija, 
_________ EUR [daħħal l-ammont].” jew 
jekk l-ispiża tar-ritorn tal-merkanija ma 
tistax tiġi kkalkulata b’mod raġonevoli 
minn qabel: “Inti se jkollok tħallas l-
ispejjeż diretti għar-ritorn tal-merkanzija. 
L-ispiża hija stmata bejn wieħed u ieħor sa 
massimu ta' _______EUR [daħħal l-
ammont]"; jew

Or. de

Ġustifikazzjoni

Apparti t-tħassir tal-kunċett ta’ “kuntratt mill-bogħod” kien meħtieġ li t-test jiġi adattat 
għad-Direttiva dwar id-drittijiet tal-Konsumatur.

Emenda 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness I – appendiċi 1 – paragrafu 10 – punt 5 – punt b – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk, f’kuntratt barra mill-post tan-
negozju, il-merkanzija, min-
natura tagħha, ma tistax 
normalment tintbagħat lura bil-
posta u tkun ġiet ikkunsinnata d-dar tal-
konsumatur fil-mument tal-
konklużjoni tal-kuntratt: “Aħna se niġbru 
l-merkanzija u nħallsu l-ispejjeż.”

imħassar

Or. de
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Emenda 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kummerċjant għandu jagħtik l-
informazzjoni prinċipali dwar il-kuntratt, 
pereżempju dwar il-prodott u l-prezz tiegħu 
inklużi t-taxxi u t-tariffi kollha u d-dettalji 
ta’ kuntatt tiegħu. L-informazzjoni 
għandha tkun aktar dettaljata meta inti 
tixtri xi ħaġa barra mill-ħanut tal-
kummerċjant jew jekk ma tiltaqax mal-
kummerċjant personalment, pereżempju 
jekk tixtri xi ħaġa onlajn jew bit-telefon.
Int intitolat ghad-danni jekk din l-
informazzjoni ma tkunx kompluta jew tkun 
inkorretta.

Il-kummerċjant għandu jagħtik l-
informazzjoni dettaljata dwar il-
kundizzjonijiet ewlenin tal-kuntratt li jkun 
sar qbil miegħek dwarhom, pereżempju 
dwar il-prodott u l-prezz tiegħu inklużi t-
taxxi u t-tariffi kollha u d-dettalji ta’ 
kuntatt tiegħu. Int intitolat ghad-danni jekk 
din l-informazzjoni ma tkunx kompluta jew 
tkun inkorretta.

Or. de

Emenda 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’ħafna każijiet, inti għandek 14-il jum 
biex tirtira mix-xiri jekk tkun xtrajt il-
merkanzija barra mill-ħanut tal-
kummerċjant jew jekk ma tkunx iltqajt 
mal-kummerċjant sal-ħin tax-xiri 
(pereżempju jekk tkun xtrajt xi ħaġa 
onlajn jew bit-telefon). Il-kummerċjant 
għandu jagħtik informazzjoni u Formola
tal-irtirar mudell. Jekk il-kummerċjant ma 
jkunx għamel hekk, inti tista’ tikkanċella l-
kuntratt fi żmien sena.

Inti għandek 14-il jum biex tirtira mix-xiri,
il-kummerċjant għandu jagħtik 
informazzjoni u jqis li tirċievi formola tal-
irtirar mudell. Jekk il-kummerċjant ma 
jkunx għamel hekk, inti tista’ tikkanċella l-
kuntratt fi żmien sena.
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