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DAĦLA

Fl-2010, il-Kummissjoni nediet konsultazzjoni pubblika dwar il-futur tal-kummerċ elettroniku 
fis-suq intern u l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-kummerċ Elettroniku (2010/31/KE).
Fit-tieni nofs tal-2011, il-Kummissjoni se toħroġ Komunikazzjoni dwar il-kummerċ 
elettroniku, kif ukoll dwar l-impatt tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku, abbażi tar-
riżultat tal-konsultazzjoni.

F’Marzu 2011, l-IMCO, abbażi tar-rapport tiegħu li fuqu ġiet ibbażata r-riżoluzzjoni tal-PE 
dwar “L-ikkompletar tas-suq intern għall-kummerċ elettroniku”, li ġiet adottata f’Settembru 
2010, nieda Grupp ta’ Ħidma dwar il-kummerċ elettroniku.

Matul il-laqgħat, dan il-Grupp ta’ Ħidma analizza s-sitwazzjoni attwali tal-kummerċ 
elettroniku fl-Ewropa u l-ostakoli li għadna naffrontaw sal-lum, kif ukoll, is-soluzzjonijiet 
potenzjali, u l-miżuri neċessarji biex tiġi implimentata Marka ta’ Fiduċja Ewropea, inizjattiva 
li diġà ġiet approvata mill-Parlament Ewropew.

Il-kummerċ elettroniku jikkostitwixxi mezz importanti għall-promozzjoni tan-negozju 
transkonfinali, billi jtejjeb l-aċċessibilità tal-popolazzjoni Ewropea għal prodotti aktar varjati, 
għal aktar prodotti kwalitattivi, u billi jwassal għal kompetizzjoni akbar bejn il-prezzijiet fid-
dinja onlajn u offlajn. Madankollu, 10 snin wara li ġiet adottata d-“Direttiva dwar ċerti aspetti 
legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku”, l-
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hekk imsejħa Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku, l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku fil-
qasam tal-bejgħ bl-imnut jibqa’ limitat għal anqas minn 2% tan-negozju totali fil-qasam tal-
bejgħ bl-imnut fl-Ewropa.

Id-Direttiva dwar il-“Kummerċ Elettroniku”

Id-Direttiva dwar il-“Kummerċ Elettroniku”, li għadha prevalenti ħafna fil-ġurnata tal-lum, 
għandha l-għan li tneħħi l-ostakoli li jfixklu l-istabbiliment ta’ fornituri ta’ servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni u l-forniment transkonfinali ta’ servizzi onlajn fis-suq intern, biex 
b’hekk toffri ċertezza legali kemm lin-negozji kif ukoll liċ-ċittadini. Peress li hija 
teknoloġikament newtrali, hija tkopri qasam wiesa’: ma tkoprix biss il-kummerċ elettroniku 
(bejn negozju u ieħor u bejn negozju u konsumatur) fl-aktar sens ristrett (inklużi l-ispiżeriji 
onlajn), iżda tkopri wkoll gazzetti onlajn, servizzi finanzjarji onlajn, servizzi ta’ 
professjonijiet regolati, eċċ. Madankollu, il-logħob tal-azzard onlajn mhuwiex inkluż.

Id-Direttiva, li għandha l-għan li tikseb l-ogħla livell ta’ armonizzazzjoni, għandha ħames 
dispożizzjonijiet ewlenin:

 Il-klawżola tas-suq intern (l-Artikolu 3) li, għalkemm soġġetta għal derogi, tipprovdi 
ċertezza legali li hija essenzjali għall-iżvilupp ta’ servizzi onlajn transkonfinali. Din il-
klawżola hija magħrufa wkoll bħala “il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini”: kull Stat Membru 
għandu jiżgura li s-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni provduti minn dak li jipprovdi 
servizz li jkun stabbilit fit-territorju tiegħu jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
applikabbli fl-Istat Membru inkwistjoni li jaqgħu fi ħdan il-“qasam ikkoordinat”, anki meta 
huwa jipprovdi s-servizz fi Stat Membru ieħor.

 Ir-rekwiżiti li għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-iżvilupp ta’ fornituri ta’ servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, itejbu l-fiduċja u jsaħħu s-sigurtà legali (l-Artikolu 4): jiġifieri l-
projbizzjoni ta’ awtorizzazzjonijiet bil-quddiem, l-obbligi li tiġi pprovduta informazzjoni u 
żgurata trasparenza bl-għan li tiġi żgurata l-fiduċja tal-konsumatur kif ukoll il-provvista ta’ 
qafas għall-komunikazzjonijiet kummerċjali (l-Artikoli minn 6 sa 8). Hija tabolixxi l-
projbizzjoni tal-komunikazzjoni kummerċjali għall-professjonijiet regolati, billi 
tippermettilhom jiftħu siti fuq l-internet, u tħalli f’idejn l-assoċjazzjonijiet professjonali biex 
jirregolaw tali prattiki ġodda fil-kodiċi ta’ kondotta tagħhom.

 Il-qafas regolatorju għal kuntratti elettroniċi (l-Artikoli minn 9 sa 11), inkluża l-
armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet neċessarji biex jiġu konklużi tali kuntratti (pereżempju l-
obbligu għal dak li jipprovdi s-servizz li jikkonferma l-wasla tal-klijent/utent mingħajr 
dewmien bla bżonn u b’mezzi elettroniċi). 

 Ir-regolamentazzjoni tal-eżenzjonijiet tar-responsabilità tal-intermedjarji (Sezzjoni 4, 
l-Artikoli minn 12 sa 15) bl-għan li jiġu żgurati, min-naħa l-waħda, il-provvista ta’ servizzi 
intermedjarji bażiċi li jiggarantixxu l-moviment liberu tal-informazzjoni fin-netwerk u, min-
naħa l-oħra, qafas legali li jippermetti l-iżvilupp tal-internet u l-kummerċ elettroniku.

 Koperazzjoni amministrattiva (l-Artikoli 19 u 3.4), kemm bejn l-Istati Membri kif 
ukoll bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea, bl-għan li tiġi żgurata implimentazzjoni 
xierqa tad-Direttiva, permezz ta’ assistenza reċiproka u l-ħolqien ta’ punti ta’ kuntatt. Barra 
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minn hekk, hija tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jinformaw lill-Kummissjoni Ewropea 
dwar deċiżjonijiet amministrattivi jew ġudizzjarji sinifikanti meħuda fit-territorju tagħhom li 
jirrigwardaw tilwim li għandu x’jaqsam ma’ servizzi u prattiki għas-soċjetà tal-informazzjoni, 
użanzi u drawwiet li jirrigwardaw il-kummerċ elettroniku.

Il-konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-futur tal-kummerċ 
elettroniku fis-suq intern

Il-Kummissjoni Ewropea, fil-konsultazzjoni tagħha, pruvat tistudja fid-dettall id-diversi 
raġunijiet għas-suċċess limitat tal-kummerċ elettroniku, kif stipulat fir-Rapport dwar l-
Eżerċizzju ta’ Sorveljanza tas-Suq tal-Konsumaturi u d-Distribuzzjoni “Lejn suq intern tal-
konsumaturi u d-distribuzzjoni iktar effikaċi u ġust sal-2020” (li dwaru l-IMCO għadu kif 
adotta rapport fil-25 ta’ Mejju 2011) u tevalwa l-implimentazzjoni tad-Direttiva kif imsemmi 
fil-Komunikazzjoni “Aġenda Diġitali għall-Ewropa”.

Il-konsultazzjoni indirizzat numru ta’ suġġetti:

- Il-livell tal-iżvilupp, kemm dak nazzjonali kif ukoll dak transkonfinali, tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni. 

- Kwistjonijiet relatati mal-applikazzjoni tal-Artikolu 3(4) mill-Istati Membri 
(koperazzjoni amministrattiva).

- Restrizzjonijiet kuntrattwali fir-rigward ta’ bejgħ transkonfinali onlajn.
- Komunikazzjonijiet kummerċjali transkonfinali onlajn, b’mod partikolari minn 

professjonijiet regolati.
- L-iżvilupp ta’ servizzi tal-istampa onlajn.
- L-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ir-responsabilità tal-fornituri 

intermedjarji ta’ servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni. 
- L-iżvilupp ta’ servizzi ta’ spiżeriji onlajn.
- Ir-riżoluzzjoni ta’ tilwimiet onlajn.

It-tweġibiet għandhom jingħataw sal-15 ta’ Ottubru 2010. Ir-riżultat ta’ dan ix-xogħol se jiġi 
kkunsidrat fid-deliberazzjonijiet tal-Kummissjoni bl-għan li fl-2011 tiġi adottata 
Komunikazzjoni dwar il-kummerċ elettroniku, kif ukoll dwar l-impatt tad-Direttiva dwar il-
Kummerċ Elettroniku.

L-eżitu tal-Grupp ta’ Ħidma tal-IMCO dwar il-Kummerċ Elettroniku

Fit-28 ta’ Frar, 2011, il-Koordinaturi tal-IMCO inkarigaw lis-Sur Pablo Arias Echeverria, ir-
rapporteur tar-rapport “L-ikkompletar tas-suq intern għall-kummerċ elettroniku”, biex joħloq 
grupp ta’ ħidma dwar il-kummerċ elettroniku. Il-Grupp ta’ Ħidma waqqaf forum għall-
iskambju ta’ opinjonijiet bejn dawk li jfasslu l-politiki fl-Istituzzjonijiet Ewropej u l-partijiet 
interessati rispettivi biex jiġu analizzati l-passi meħtieġa biex jittejjeb il-kummerċ elettroniku, 
tikber il-fiduċja tal-konsumaturi u biex jiġu studjati fid-dettall il-miżuri neċessarji għall-
implimentazzjoni tal-inizjattiva għal Marka ta’ Fiduċja Ewropea li diġà ġiet approvata mill-
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Parlament Ewropew.

Il-minuti tal-erba’ laqgħat1 tal-Grupp ta’ Ħidma nġabru f’dan l-“Avviż lill-Membri” li ġie 
tradott fil-lingwi kollha. Il-konklużjonijiet ewlenin, kif ukoll punti li għad iridu jiġu studjati 
iktar bir-reqqa fid-dawl ta’ azzjoni futura fir-rigward tal-kummerċ elettroniku nġabru 
f’“Dokument ta’ Ħidma” separat. Dawn se jiġu ppreżentati fil-Kumitat IMCO fit-12 ta’ Lulju.
Ir-riżultati tal-grupp ta’ ħidma dwar il-kummerċ elettroniku se jservu wkoll ta’ informazzjoni 
għall-Komunikazzjoni li jmiss. Hemm il-ħtieġa li s-suq onlajn jinbidel f’opportunità reali 
għall-ġlieda kontra l-kriżi ekonomika. Ir-regoli tal-kummerċ elettroniku fl-Ewropa għandhom 
jiġu aġġornati għas-soċjetà diġitali tas-seklu 21.

                                               
1 Il-laqgħat tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Kummerċ Elettroniku huma dawn li ġejjin:
23 ta’ Marzu 2011: L-ewwel laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma: Kif għandna negħlbu l-ostakoli attwali għall-kummerċ 
elettroniku transkonfinali?
19 ta’ April 2011: It-tieni laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma: Kif għandna nrawmu l-fiduċja fil-kummerċ elettroniku?
3 ta’ Mejju 2011: It-tielet laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma: L-implikazzjonijiet tal-protezzjoni tad-dejta, l-irwol tal-
pjattaformi tal-internet u, kif għandha tiġi mnedija Marka ta’ Fiduċja UE għall-utenti tal-kummerċ elettroniku?
31 ta’ Mejju 2011: L-aħħar laqgħa:
12 ta’ Lulju 2011: Konklużjonijiet. Preżentazzjoni tal-konklużjonijiet fil-Kumitat IMCO.
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L-ewwel laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma, it-23 ta’ Marzu 2011
Mit-08:00 a.m. sal-10:30 a.m., ASP 1E3 Brussell

Kif għandna negħlbu l-ostakoli attwali għall-kummerċ elettroniku transkonfinali

1. Il-koordinatur, is-Sur Pablo Arias Echeverría laqa’ lill-parteċipanti fil-Grupp ta’ 
Ħidma u spjega li din il-laqgħa hija l-ewwel waħda minn sensiela ta’ erba’ laqgħat li se 
jkollhom l-għan li jidentifikaw liema huma l-ostakoli attwali għall-kummerċ elettroniku 
transkonfinali u kif għandha negħlbuhom. Il-fiduċja fil-kummerċ elettroniku fost il-
konsumaturi u n-negozji għandha tiżdied permezz ta’ iktar innovazzjoni, 
simplifikazzjoni u sigurtà. Marka ta’ Fiduċja Ewropea hija wieħed mill-mezzi possibbli 
li bih tista’ tkompli tiżdied il-fiduċja tal-konsumatur fil-kummerċ elettroniku kif ukoll 
mezz li bih jistgħu jiġu regolati b’mod aktar sikur il-pagamenti onlajn.

2. Jean Bergevin, il-Kap tal-Unità dwar il-Moviment liberu tas-servizzi u l-istabbiliment 
II: bejgħ bl-imnut u servizzi ta’ informazzjoni, DĠ Markt, ippreżenta numru ta’ 
kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati fil-Komunikazzjoni li jmiss dwar il-kummerċ 
elettroniku fl-Unjoni Ewropea, prevista għal Ġunju/Lulju 2011. Huwa ressaq numru ta’ 
punti li jirrikjedu riflessjoni peress li jistgħu jfixklu l-implimentazzjoni effettiva tal-
kummerċ elettroniku transkonfinali, fosthom:

a. Hemm differenzi fl-istandards tal-privatezza elettronika u l-protezzjoni tad-
dejta fost l-Istati Membri tal-UE;

b. Hemm ukoll differenzi fl-ispejjeż u d-disponibilità tas-servizzi ta’ konsenja 
madwar l-UE. Huwa partikolarment importanti li wieħed iżomm f’moħħu lill-
SMEs peress li huma wħud mill-akbar utenti tal-kummerċ elettroniku;

c. Huwa wkoll obbligatorju li produtturi kbar ta’ oġġetti jew fornituri kbar ta’ 
oġġetti diġitali ma jitħallewx ‘jinħbew’ wara l-liġijiet u l-identitajiet nazzjonali 
biex jifframmentaw is-Suq Intern. F’każ li jiġri hekk, dan ikun ifisser nuqqas 
ta’ konformità mal-Artikolu 20 tad-Direttiva dwar is-Servizzi, li abbażi tagħha 
se jitħejjew linji gwida, u dan jista’ jitqies ukoll bħala prattika kummerċjali 
inġusta li dwarha qed titħejja Komunikazzjoni għall-ħarifa ta’ din is-sena;

d. Il-ġestjoni tad-Drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) ukoll tvarja minn Stat 
Membru għall-ieħor u dan jispjega għaliex prodotti diġitali huma soġġetti għal 
offerti jew disponibilità differenti madwar l-Istati Membri. Huwa mistenni li 
jitħabbar li l-acquis tal-IPRs f’dan ir-rigward se jiġi mmodernizzat.

e. Trattament differenti ta’ oġġetti diġitali u oġġetti fiżiċi f’termini ta’ VAT huwa 
problema oħra. Għalhekk kotba elettroniċi huma soġġetti għal rati tal-VAT 
normali, filwaqt li kotba fiżiċi ta’ spiss jiġu soġġetti għal rati iktar baxxi. Dan 
huwa punt li tqajjem fil-Green Paper dwar it-taxxa li ġiet adottata reċentement;

f. Biex Marka ta’ Fiduċja Ewropea tkun effettiva, jeħtieġ li tali differenzi 
nazzjonali jingħelbu, u li jkun hemm qafas regolatorju konformi fil-livell tal-
UE. Fid-dawl ta’ tali mekkaniżmu, jeħtieġ li l-leġiżlaturi nazzjonali jkunu 
involuti u jeħtieġ ukoll li jkun hemm appoġġ mill-Parlament Ewropew;
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g. Attwalment hemm nuqqas ta’ trasparenza fir-rekwiżiti tal-acquis. Żieda fit-
trasparenza, speċjalment fl-ambitu tar-regoli dwar il-kummerċ elettroniku, 
tista’ twassal għal iktar fiduċja, li hija fattur essenzjali;

Il-Komunikazzjoni li jmiss għandha tevalwa, fost affarijiet oħrajn, il-potenzjal tal-
kummerċ elettroniku fl-UE, u kif għandha tingħeleb il-frammentazzjoni tar-regoli tal-
acquis; u x’azzjonijiet huma meħtieġa biex tiġi indirizzata l-frammentazzjoni li jifdal.

3. Il-kummerċ elettroniku u l-konsumaturi, minn David Mair, Kap tal-Unità tas-Swieq 
tal-Konsumatur, DĠ SANCO, il-Kummissjoni Ewropea.

Il-kummerċ elettroniku huwa żvilupp turbulenti, kemm għan-negozji kif ukoll għal min 
ifassal il-politki, minħabba n-natura trażversali tiegħu. Għalhekk jeħtieġ li jittieħed 
approċċ integrat biex jiġu trattati l-isfidi li dan l-iżvilupp iġib miegħu. It-Tabella ta’ 
Valutazzjoni tal-Kondizzjonijiet tas-Suq Intern tal-21 ta’ Marzu turi l-progress li nkiseb 
sa issa fil-kummerċ elettroniku. Hija tikkomplementa r-riżultati tal-istudju tal-20091

“Valutazzjoni tal-kummerċ elettroniku transkonfinali fl-UE permezz ta’ xiri bil-moħbi”, 
li sar mid-DĠ SANCO, u l-Komunikazzjoni u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal dwar 
il-kummerċ elettroniku transkonfinali (2009).

Il-kummerċ elettroniku qed jikber b’mod stabbli fi ħdan l-Istati Membri iżda mhux 
transkonfinalment. L-evidenza turi li, b’mod ġenerali, il-konsumaturi li jippruvawh 
joħorġu sodisfatti u jibqgħu jagħmlu użu minnu. Oħrajn li qatt ma użawh jibqgħu 
xettiċi. Dan jissuġġerixxi li hemm problema kbira ta’ fiduċja min-naħa tad-domanda.
Għandna nnaqqsu l-ansjetà fost il-konsumaturi f’każ li xi ħaġa tmur ħażin.  Neħtieġu 
infurzar transkonfinali kredibbli u sistema ODR (sistema madwar l-UE ta’ Riżoluzzjoni 
Online tat-Tilwimiet)  transkonfinali effiċjenti biex jinstabu soluzzjonijiet għal kunflitti 
potenzjali. Iċ-Ċentri tal-Konsumaturi Ewropej jistgħu wkoll ikunu ta’ għajnuna.
Għandna norbtu din il-kwistjoni ta’ trawwim ta’ fiduċja fil-kummerċ elettroniku mal-
imġiba attwali tal-konsumatur.

Naraw ukoll frammentazzjoni fin-naħa tad-domanda; il-konsumaturi ma jafux x’offerti 
hemm disponibbli mingħand bejjiegħa bl-imnut transkonfinali. Bejn wieħed u ieħor 
hemm 300 websajt li permezz tagħhom jistgħu jsiru paraguni bejn il-prezzijiet, u ftit 
minnhom biss huma transkonfinali. Hemm il-ħtieġa li fuq livell pan-Ewropew ikun 
hemm siti li permezz tagħhom jistgħu jsiru paraguni bejn il-prezzijiet, u li dawn ikunu 
multilingwistiċi. Mingħajr ma nnaqqsu l-għażla, għandna nagħmlu l-aħjar użu mis-
setgħa tal-internet b’tali mod li l-paraguni, pereżempju, bejn prezzijiet u kwalità, joffru 
iktar għajnuna lill-konsumaturi, u jkunu iktar ta’ benefiċċju għalihom.  

Il-mira tagħna għandha tkun li l-kummerċ elettroniku jsir alternattiva kredibbli għall-
konsumaturi u n-negozji li jixtiequ jagħmlu użu minnu. Dan kollu joħloq pressjoni 

                                               
1 L-istudju “Valutazzjoni tal-kummerċ elettroniku transkonfinali fl-UE permezz ta’ xiri bil-

moħbi” sar f’isem il-Kummissjoni Ewropea, DĠ SANCO, minn YouGovPsychonomics u 
ġie ppubblikat fl-20 ta’ Ottubru 2009.
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kompetittiva b’saħħitha, jagħti spinta lis-swieq u jsaħħaħ is-Suq Intern. In-nies jistgħu 
jibbenefikaw anki jekk ma jixtrux onlajn.

Bħalissa għaddej studju li għandu l-għan li jevalwa n-nuqqas ta’ potenzjal tal-kummerċ 
elettroniku fl-Ewropa, u l-eżiti li joħorġu minnu se jintużaw għall-Komunikazzjoni li 
jmiss.

4. L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa u l-Kummerċ Elettroniku, minn Miguel 
GONZALEZ-SANCHO, Deputat Kap tal-Unità, DĠ Soċjetà tal-Informazzjoni u Midja 
C1: Aġenda Diġitali: Koordinazzjoni ta’ politika.

L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa hija waħda mis-7 inizjattivi ewlenin għall-istrateġija 
2020 u l-għan huwa li hija tifforma l-politika Ewropea dwar it-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT). Waħda mill-akbar sfidi hija s-suq diġitali 
frammentat, li jfixkel il-kummerċ elettroniku u jħeġġeġ li jittieħed approċċ integrat biex 
titjieb is-sitwazzjoni. 8% biss tax-xerrejja onlajn jixtru minn pajjiż ieħor. 60% tal-
ordnijiet onlajn ma jirnexxux minħabba raġunijiet tekniċi u/jew legali. Il-fiduċja fil-
privatezza elettronika għadha nieqsa u dan jikkawża tħassib serju. Kwistjoni ewlenija 
oħra hija l-ġestjoni tal-IPR madwar l-UE. It-tranżazzjonijiet u l-pagamenti onlajn 
jaffrontaw ostakoli wkoll, pereżempju firem elettroniċi, tariffi bankajri, eċċ.

Kif nistgħu nrawmu l-fiduċja diġitali? X’inhuma d-drittijiet tal-konsumaturi? X’inhuma 
d-drittijiet li fil-fatt il-konsumaturi jafu li għandhom?

Il-passi li jmiss u li tniżżlu fl-Aġenda Diġitali għall-Ewropa jinkludu, fost l-oħrajn:

 Ir-reviżjoni tal-qafas tal-protezzjoni tad-dejta tal-UE
 Ir-riżoluzzjoni onlajn tat-tilwimiet se tkompli tiġi eżaminata, bħala parti 

minn proposti futuri possibbli tal-Kummissjoni dwar riżoluzzjonijiet 
alternattivi tat-tilwimiet, l-istess bħalma għandhom jiġu indirizzati l-
possibilitajiet ta’ rimedju kollettiv. 

 Pjattaforma tal-partijiet interessati għal Marki ta’ Fiduċja onlajn għandha tiġi 
stabbilita sal-2012.

F’Ġunju 2011, se sseħħ l-ewwel Assemblea għall-Aġenda Diġitali.

5. Qabel ma ngħalqet l-ewwel laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma, tqajmu l-punti li ġejjin mill-
parteċipanti bħala suġġetti li ta’ min wieħed ikompli jirrifletti dwarhom:

Il-kummerċ elettroniku ma jirrigwardax biss iż-żieda tal-kummerċ elettroniku per se, iżda 
pjuttost kif il-konsumaturi u n-negozji huma preparati li jbigħu u jixtru onlajn 
transkonfinalment. Ma jirrigwardax biss il-prezz, iżda pjuttost kif jista’ jkollna aktar għażla u 
kif jistgħu jitjiebu l-kompetizzjoni u t-trasparenza, peress li dan min-naħa tiegħu jista’ jwassal 
għal titjib fl-istandards u l-effiċjenza fis-settur tal-bejgħ bl-imnut kollu. Għandu wkoll il-
potenzjal li joħloq aktar impjiegi. Hemm il-ħtieġa li l-kummerċ elettroniku jsir alternattiva 
kredibbli għax-xiri offlajn.

Huwa essenzjali li negħlbu l-frammentazzjoni attwali fis-suq intern għall-kummerċ 
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elettroniku u li jkun hemm infurzar xieraq. Fir-rigward tal-pagamenti onlajn, qed nimxu lejn 
sistema ta’ mikropagamenti. Bħalissa xorta għad hemm limiti minimi, għalhekk f’ċerti 
każijiet, il-konsumaturi jispiċċaw iħallsu żżejjed.

Jeħtieġ li jkun hemm prevenzjoni ta’ prattiki illegali bħal pereżempju siti ta’ pornografija tat-
tfal. Tali siti, kemm jistgħu jitneħħew malajr mill-pjattaformi tal-internet? Attwalment, l-
infurzar qed jiffoka fuq l-IPR; madankollu, dan għandu jmur lil hinn minn hekk. L-infurzar 
għandu jitqies b’mod orizzontali. X’tip ta’ azzjoni dissważiva tista’ tiġi prevista? Il-fatt li 
isem ta’ sit jiġi abbinat ma’ azzjoni mhux xierqa jgħodd bħala azzjoni dissważiva?

Tista’ tiġi stabbilita kodiċi ta’ kondotta għal utenti onlajn. X’għandu jkun l-iskop (personali u 
materjali) ta’ tali kodiċi ta’ kondotta? X’tip ta’ informazzjoni u servizz għandu jiġi pprovdut 
lill-utenti onlajn?
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It-tieni laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma, id-19 ta’ April 2011
Mill-10:00 a.m. san-12:30 p.m., ASP 1E1 Brussell

Kif għandna nrawmu l-fiduċja fil-kummerċ elettroniku?

1. Il-koordinatur tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-kummerċ elettroniku, is-Sur Pablo Arias 
Echeverría laqa’ lill-parteċipanti u spjega li din il-laqgħa hija t-tieni waħda minn 
sensiela ta’ erba’ laqgħat u li hija l-ewwel laqgħa miftuħa li ma tinvolvix biss lil dawk li 
jfasslu l-politiki fil-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, iżda wkoll lill-
partijiet interessati. It-tieni laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma tiffoka fuq Kif għandna nrawmu 
l-fiduċja fil-kummerċ elettroniku.

2. Id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur u l-Kummerċ Elettroniku, minn 
Andreas Schwab, Membru tal-Parlament Ewropew. Rapporteur għad-Direttiva dwar 
id-drittijiet tal-konsumatur.

Andreas Schwab enfasizza l-interazzjoni qawwija bejn il-kummerċ elettroniku u l-
armonizzazzjoni tal-liġijiet għall-konsumaturi. Il-konsumaturi jixtiequ jkunu jafu dwar 
id-drittijiet tagħhom, filwaqt li n-negozjanti jixtiequ sett uniku, u mhux serje sħiħa, ta’ 
liġijiet li jkunu jistgħu jagħmlu referenza għalihom.

Għad hemm numru ta’ kwistjonijiet li għad iridu jiġu trattati fid-Direttiva l-ġdida dwar 
id-Drittijiet tal-Konsumatur (CRD). Is-CRD hija l-ewwel pass, li jippreċedi miżuri 
oħrajn. Wieħed għandu jeżamina kif id-dispożizzjonijiet tagħha jistgħu jkunu ta’ 
għajnuna għall-kummerċ elettroniku. Żewġ dispożizzjonijiet ewlenin huma: Id-drittijiet 
għall-irtirar u l-garanziji.

Id-dritt għall-irtirar

Huwa importanti ħafna li d-dritt għall-irtirar jiġi estiż fis-27 Stat Membru tal-UE, u li 
jsir uniformi għalihom ilkoll. Hemm il-ħtieġa ta’ mezz kif il-konsumaturi jkunu jistgħu 
jirtiraw minn kuntratt f’daqqa. Jekk wieħed ikollu ċ-ċertezza li jista’ jkollu dan id-dritt, 
il-kummerċ elettroniku jitjieb. Dak li hemm bżonn huwa sett ta’ regoli tal-UE għal kull 
tip ta’ kuntratt. L-akbar ħwienet jistgħu joffru l-orħos prezzijiet iżda anki l-akbar 
ħwienet jistgħu ma jaqdux lill-UE kollha kultant, filwaqt li l-kummerċ elettroniku jkun 
jista’ jippermetti aċċess għal ċerti prodotti, anki fl-aktar żoni remoti fit-territorju tal-UE.

Madankollu, il-ħarsien tal-konsumatur għandu prezz; dan għandu jiġi inkluż fl-ispejjeż 
previsti. L-Artikolu 11 tas-CRD ifakkar lill-konsumaturi dwar l-ispiża reali tat-
tranżazzjoni li se tiġi inkorsa biex tiġi mmassimizzata t-trasparenza ladarba dan iwassal 
għal żieda fil-fiduċja. Din mhijiex miżura li tiswa l-flus. 

Il-garanzija

Il-Kapitolu 4 tas-CRD jittratta l-garanzija mogħtija lill-konsumatur. Biex wieħed 
jibbenefika kompletament minn garanzija, wieħed m’għandux iħares biss lejn in-numru 
ta’ snin koperti mill-garanzija, iżda wkoll lejn il-kwalità tal-prodott. Madankollu, għad 
irid isir aktar xogħol f’dan il-qasam.
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3. Il-kummerċ elettroniku u l-konsumaturi fl-Ewropa, minn Ursula Pachl, Deputat 
Direttur tal-BEUC (l-Uffiċċju Ewropew tal-Għaqdiet tal-Konsumaturi)

Is-Sinjura Pachl fetħet il-preżentazzjoni tagħha billi ppreżentat is-sitwazzjoni attwali tal-
kummerċ elettroniku transkonfinali. Waħda mill-akbar sfidi hija s-suq diġitali 
frammentat, li jfixkel il-kummerċ elettroniku u jħeġġeġ li jittieħed approċċ integrat biex 
titjieb is-sitwazzjoni. 10% biss tax-xerrejja onlajn jixtru minn pajjiż ieħor. Dawk il-
konsumaturi li s’issa għadhom ma jagħmlux użu mill-kummerċ elettroniku jistgħu 
jinqasmu f’2 gruppi: a) dawk li mhumiex fiduċjużi biżżejjed biex jagħmlu 
tranżazzjonijiet  transkonfinali għal kummerċ elettroniku u (b) dawk li jixtiequ jagħmlu 
tranżazzjonijiet transkonfinali għal xiri onlajn iżda ma jitħallewx jagħmlu dan minħabba 
raġunijiet varji, bħal pereżempu restrizzjonijiet fuq il-bejgħ abbażi tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali, arranġamenti ta’ distribuzzjoni selettivi, eċċ.

Il-konsumaturi jinsabu mħassbin dwar diversi kwistjonijiet li jirrigwardaw il-kummerċ 
elettroniku transkonfinali, li fosthom insibu: il-frodi, l-inċertezza dwar x’wieħed għandu 
jagħmel “f’każ li xi ħaġa tmur ħażin” u dwar kif wieħed jista’ jingħata l-flus lura; il-
problemi bil-konsenja tal-prodotti; il-barrieri lingwistiċi; l-aċċess għall-broadband; il-
litteriżmu diġitali; in-nuqqas ta’ għażla fil-mezzi ta’ pagament u l-imposti assoċjati; l-
IPR, is-servizzi mogħtija wara l-bejgħ transkonfinalment; il-prattiki antikompetittivi; il-
ħarsien tad-dejta personali.

Il-BEUC mhuwiex tal-opinjoni li l-miżura tal-firma elettronika hija ħaġa li l-
konsumaturi verament jixtiequ bħala inizjattiva ewlenija tas-Suq Uniku Diġitali.

Mill-aħħar stħarriġ tal-Ewrobarometru, in-negozjanti ddikjaraw li l-preżenza ta’ regoli 
uniformi madwar l-UE, fl-opinjoni tagħhom, mhix se jkollha impatt kbir fuq il-kummerċ 
elettroniku u li, konsegwentement, il-BEUC jemmen li inizjattiva legali ġdida dwar 
kuntratti bejn negozji u konsumaturi mhux meħtieġa.

Meta finalment tiġi adottata d-direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumatur se jsir progress 
fir-rigward tar-regoli tal-bejgħ mill-bogħod. Il-BEUC sab li l-Parlament irnexxielu 
jadotta numru ta’ punti tajbin biex itejjeb il-ħarsien tal-konsumatur fit-tranżazzjonijiet 
onlajn. F’dan il-qasam wieħed għandu jagħti attenzjoni, fost affarijiet oħrajn, lill-
kwistjonijiet li ġejjin fit-test Parlamentari: Ir-regoli dwar “cost traps” (servizzi offruti 
bla ħlas) fuq l-internet huma inklużi, iżda konferma tal-għarfien tal-konsumaturi dwar il-
fatt li offerta tkun bi ħlas m’għandhiex tiġi sostitwita b’sempliċi reġistrazzjoni onlajn;
skont it-test tal-PE, l-ispejjeż biex jiġu rritornati l-prodotti f’każ ta’ rtirar jiġu inkorsi 
minn negozjant jekk il-prodott ikun jiswa iktar minn 40 ewro;  ta’ tħassib huwa l-fatt li 
s’issa kien hemm wisq eżenzjonijiet fuq id-dritt ta’ rtirar fit-test tal-Parlament; imposti 
eżaġerati għall-użu ta’ karti tal-kreditu jiġu pprojbiti; livell ogħla ta’ protezzjoni 
speċifika fir-rigward tax-xiri tal-kontenut diġitali jiġi inkluż.

Barra minn hekk, il-BEUC jemmen li hemm il-ħtieġa li l-edukazzjoni dwar in-negozju 
għandha titjieb (peress li jidher li l-enfasi qiegħda biss fuq l-edukazzjoni tal-
konsumatur);
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L-ADR (is-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim) għandha tkompli tiġi żviluppata u 
applikazzjoni valida ta’ Ruma I għandha tkompli tiċċara l-applikazzjoni tal-liġi Privata 
Internazzjonali f’dan il-qasam;

Attwalment, il-BEUC qed jaħdem biex joħloq “kuntratt mudell għall-UE” għall-
akkwisti onlajn, li għandu jintrabat ma’ skema ta’ soluzzjoni alternattiva tat-tilwim 
onlajn; din l-inizjattiva tista’ twassal għall-iżvilupp ta’ Marka ta’ Fiduċja tal-UE; l-għoti 
tad-dejta rilevanti kollha dwar in-negozjanti lill-konsumaturi huwa obbligu legali 
importanti; huwa essenzjali li l-litteriżmu diġitali jiżdied għall-ġenerazzjonijiet kollha.

4. Is-Servizzi Postali u l-Kummerċ Elettroniku, minn Werner Stengg, Kap tal-Unità. DĠ 
Markt E3-Onlajn u s-Servizzi Postali. Il-Kummissjoni Ewropea.

Il-kummerċ elettroniku u s-servizzi postali ngħaqdu flimkien fid-DĠ Markt li ġie 
strutturat mill-ġdid reċentement. Is-servizzi postali huma importanti fihom infushom u 
f’termini soċjali, peress li jwasslu għal koeżjoni soċjali ladarba jippermettu aċċess għall-
popolazzjoni f’żoni remoti. Is-servizzi postali ma damux ma ġew liberalizzati, tal-anqas 
għall-maġġoranza tal-Istati Membri, u dan il-pass kien akkumpanjat minn diversi miżuri 
ta’ salvagwardja. Il-kwalità tas-servizz, it-tqassim taż-żmien u r-regolarità tiegħu huma 
kwistjonijiet ewlenin. Importanti wkoll huma: l-irwol tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali; l-iskemi ta’ awtorizzazzjoni u liċenzji; l-obbligu tas-servizz universali, 
kwistjonijiet relatati mal-impjieg, eċċ. Xi Stati Membri mhumiex se jiksbu din il-
liberalizzazzjoni qabel sentejn oħra.

Jekk il-liberalizzazzjoni postali għandha toffri benefiċċji kemm għall-klijenti privati kif 
ukoll għal dawk kummerċjali, id-dħul effettiv fis-suq ta’ kumpaniji ġodda huwa ta’ 
importanza kbira (rekwiżiti ta’ liċenzji, infrastruttura tal-konsenja, implikazzjonijiet tal-
liġi dwar l-impjieg, liġijiet dwar il-kompetizzjoni biex ma jkunx hemm tagħwiġ, eċċ).

Is-sostituzzjoni elettronika u l-kriżi finanzjarja wasslu għal tnaqqis sostanzjali fil-volum 
tal-posta, filwaqt li n-numru ta’ pakketti żdied minħabba żieda fl-attivitajiet tal-
kummerċ elettroniku.

Fir-rigward tar-rabta bejn is-Servizzi Postali u l-Kummerċ Elettroniku, is-Sur Stengg 
appoġġja t-tħassib li qajmet is-Sra Pachl, li skontha l-konsenja fiżika għadha titqies 
bħala ostakolu kemm mill-fornituri kif ukoll mix-xerrejja. Enfasizza wkoll li fil-
kummerċ elettroniku transkonfinali, il-konsenja transkonfinali tal-pakketti timplika 
tariffi ogħla mill-konsenja domestika. Id-differenzi fil-prezz għandhom jiġu spjegati 
minn fatturi differenti: il-kwalità ta’ servizz; is-servizz ta’ rintraċċar; id-distanza; it-
tqassim taż-żmien; il-fruntieri tal-ilma bejn ir-reġjuni, eċċ.

F’Ottubru 2011, se jiġi ppubblikat studju dwar is-servizzi ta’ konsenja tal-pakketti.

5. Is-Servizzi Postali u l-Kummerċ Elettroniku, Perspettiva mis-settur privat, minn 
Carsten Hess, Viċi President u Kap tar-Rappreżentanza Korporattiva fi Brussell.
Deutsche Post DHL

It-3 trijangoli tan-negozju ta’ tkabbir veloċi llum il-ġurnata jirrappreżentaw kważi 50% 
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tal-kummerċ kollu minħabba l-ammont ta’ merkanzija trasportata bil-baħar, u mistennija 
jikbru b’rata mgħaġġla fis-snin li ġejjin:

 L-Ewropa mhix se tkun parti minn dan kollu.

Dan se jinvolvi lil dawn li ġejjin:

 Il-pajjiżi fi ħdan l-Asja (28%), bejn l-Asja u l-Amerika Latina (5%) u bejn l-Asja u 
l-Afrika (18%)

 Barra minn hekk, fi ħdan l-Amerika Latina (tkabbir ta’ 18%), iżda jibda minn 
livell baxx. 

Dan kollu, għaliex huwa importanti għall-kummerċ elettroniku fi ħdan l-UE?

 Ħafna mill-prodotti għall-konsumaturi li jinxtraw fl-UE jiġu trasportati bil-baħar 
mill-Asja (jiġifieri, prodotti elettroniċi, prodotti tal-moda)

 Dawk ir-rotot kummerċjali globali fil-parti l-kbira huma mmexxija minn 
kumpaniji tal-loġistika Ewropej (madwar 15 mill-20 kumpanija ewlenija fis-suq 
ta’ tkabbir intra-Asjatiku huma Ewropej). 

 Dan kollu jrendi lis-Suq Uniku importanti ħafna għall-kumpaniji tal-loġistika 
Ewropej. L-Ewropa teħtieġ it-tkabbir li jġib miegħu l-kummerċ elettroniku u Suq 
Uniku li jaħdem tajjeb fejn l-ostakoli li jiswew il-flus kemm għall-konsumaturi kif 
ukoll għall-kumpaniji tal-loġistika jitneħħew!

Wara l-kriżi, fl-2010, il-volumi postali naqsu b’madwar 3 u 5% mad-dinja kollha, 
madankollu, iż-żieda fin-negozju internazzjonali tal-pakketti hija mistennija tkompli 
għaliex din hija bbażata fuq iż-żieda fil-kummerċ elettroniku transkonfinali.1 Prodotti 
varji tal-kummerċ elettroniku huma disponibbli biss permezz tal-kummerċ elettroniku 
transkonfinali u ta’ spiss anki prodotti li jistgħu jinsabu fil-pajjiż ta’ dak li jkun ikunu 
jistgħu jinxtraw b’rata orħos minn barra.

Madankollu, il-konsenja hija importanti ħafna għall-kummerċ elettroniku u l-bejgħ mill-
bogħod. Fit-trasport bil-baħar tal-merkanzija, wieħed għandu jikkunsidra, fost affarijiet 
oħrajn, il-punti li jmiss: id-drittijiet tal-ġarr ta’ merkanzija bil-baħar; l-affidabilità; iż-
żmien li jittieħed għall-konsenja; servizz faċli li jintuża mill-klijent u skema li 
tippermetti r-radd lura ta’ prodotti.

Fir-rigward tas-sistema regolatorja, hemm il-ħtieġa ta’ punt ta’ waqfa waħda għas-

                                               
1 L-Unjoni Ewropea
TNT:  - 7 %
La  Poste France: - 3.5%
Swiss Post: - 2.3 %
UK Royal Mail: - 5%
Posten Norden (DK, SWE): - 10% (DK: - 50 % fl-aħħar 10 snin)

Barra mill-pajjiż
USPS: - 3.5 % (-25% fl-aħħar 5 snin)
China Post: - 2.8% fl-ewwel 5 xhur fl-2010



CM\872357MT.doc 13/34 PE467.179v03-00

MT

servizzi regolatorji. Hemm il-ħtieġa ta’ bilanċ bejn il-fluss tad-dejta transkonfinali u l-
privatezza għal iktar żvilupp tas-Suq Uniku, u dan jirrikjedi reviżjoni mill-aktar fis tad-
Direttiva 95/46/KE dwar il-protezzjoni tad-dejta, inklużi l-istandards trans-Atlantiċi jew 
saħansitra globali. Hemm ukoll il-ħtieġa li r-regoli tal-VAT jiġu simplifikati u 
armonizzati kemm jista’ jkun; barra minn hekk, hemm il-ħtieġa li l-ġestjoni tal-imħażen 
tiġi ċċarata - liema liġi tapplika, ta’ fejn, u l-VAT lil min hu pagabbli; it-taxxi ekoloġiċi, 
il-miżati għat-toroq (jiġifieri l-Eurovignette tal-UE) se jżidu l-imposti u l-ispejjeż għall-
klijenti tal-kummerċ elettroniku.

Reċentement, l-MEPs waqqfu aġenzija tal-Frontex għall-oġġetti fil-fruntiera esterna tal-
UE biex jiġu trattati l-kwistjonijiet ta’ infurzar tal-IPR. Dan mhuwiex se jkun ta’ 
benefiċċju peress li mhuwiex se jżid il-protezzjoni iżda se jfixkel serjament il-katini tal-
provvista postali u espressi mingħajr l-ebda vantaġġ.

Fil-White Paper dwar it-trasport, hemm indikat li sal-2030, 30% tal-merkanzija li llum 
tintbagħat bil-baħar għandha tibda tintbagħat permezz ta’ ferroviji u passaġġi tal-ilma 
interni. X’aktarx li dan ikisser il-mudelli tan-negozju tal-kummerċ elettroniku bħal 
pereżempju konsenja li tasal l-għada tal-ordni.

6. Qabel ma ngħalqet it-tieni laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma, tqajmu l-punti li ġejjin mill-
parteċipanti bħala suġġetti li ta’ min wieħed ikompli jirrifletti dwarhom:

Jeħtieġ li jingħelbu l-frammentazzjoni attwali fis-Suq Uniku fis-27 Stat Membru kollha, kif 
ukoll id-differenzi fil-VAT, u jeħtieġ li tiżdied il-fiduċja tal-konsumaturi u n-negozjanti fil-
kummerċ elettroniku. Min jaf, forsi l-kummerċ elettroniku għandu jsir it-28 Stat Membru biex 
b’hekk negħlbu l-ostakoli attwali.

L-irwol tal-SMEs ukoll jeħtieġ li jiġi enfasizzat ladarba huma jikkostitwixxu l-forza motriċi 
tal-ekonomija Ewropea. Il-kumpanija Google għandha sit li jismu “Connecting Businesses” 
(Noħolqu Konnessjonijiet bejn in-Negozji) li joħloq konnessjonijiet bejn l-SMEs u dan 
jippromwovi l-inklużjoni tal-SMEs fil-kummerċ elettroniku.

Hemm il-ħtieġa li jkun hemm perspettiva olistika dwar il-bżonnijiet tal-kummerċ elettroniku.
Il-Komunikazzjoni li jmiss dwar il-kummerċ elettroniku għandha l-għan li tmur lil hinn minn 
dak li ġie propost fis-CRD il-ġdida.

Att Uniku dwar il-Kummerċ Elettroniku għandu jinħoloq flimkien mal-Att dwar is-Suq Uniku 
l-ġdid.
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It-tielet laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma, it-3 ta’ Mejju 2011
Mill-10:00 a.m. san-12:30 p.m., ASP 1G 1 Brussell

L-implikazzjonijiet tal-protezzjoni tad-dejta, l-irwol tal-pjattaformi tal-internet 
u, kif għandha tiġi mnedija Marka ta’ Fiduċja UE għall-utenti tal-kummerċ 

elettroniku?

1. Il-president tat-tielet laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-kummerċ elettroniku, is-Sur 
Antonio Correia De Campos, laqa’ lill-parteċipanti u spjega li se jkun qed 
jissostitiwxxi lis-Sur Pablo Arias Echeverria - il-Koordinatur tal-grupp ta’ ħidma għal 
din is-sessjoni. Din hija t-tieni laqgħa miftuħa li ma tinvolvix biss lil dawk li jfasslu l-
politiki fil-Parlament Ewropew u fil-Kummissjoni Ewropea, iżda wkoll lill-partijiet 
interessati.

Is-Sur Correia De Campos spjega li l-ewwel laqgħa (magħluqa) għandha l-għan li 
tevalwa b’mod globali s-sitwazzjoni attwali tal-kummerċ elettroniku fl-Ewropa, u l-
ostakoli li għadna qed naffrontaw illum il-ġurnata, kif ukoll l-inizjattivi ewlenin 
imnedija mill-Istituzzjonijiet Ewropej biex dawn jingħelbu.

It-tieni laqgħa, li kienet l-ewwel laqgħa miftuħa li għaliha setgħu jattendu l-partijiet 
interessati, iffukat fuq kif għandna nrawmu l-fiduċja fil-kummerċ elettroniku. Seħħ 
dibattitu interessanti u kopra tnejn mis-suġġetti li għandna ntejbu fl-Ewropa biex 
b’hekk jiżdied il-kummerċ elettroniku: id-drittijiet tal-konsumaturi u s-servizzi postali.

It-tielet laqgħa kellha l-għan li tesplora, permezz ta’ 5 interventi segwiti minn 
dibattitu, tliet suġġetti ewlenin: a) l-implikazzjonijiet tal-protezzjoni tad-dejta fil-
kummerċ elettroniku; b) l-irwol tal-pjattaformi tal-internet; u, c) kif għandha tiġi 
mnedija l-inizjattiva dwar il-Marka ta’ Fiduċja b’informazzjoni preċiża għall-
konsumaturi u l-utenti.

2. Il-Protezzjoni tad-Dejta fil-Kummerċ Elettroniku, minn Marie Hélène Boulanger, 
Kap tal-Unità, Unità C3, DĠ ĠUSTIZZJA. Il-Kummissjoni Ewropea.

Id-Direttiva 95/46/KE għandha għan doppju: a) Il-ħarsien tad-drittijiet individwali u l-
libertajiet fir-rigward tal-privatezza tad-dejta; b) it-tixrid ħieles ta’ informazzjoni fis-
Suq Uniku. Fir-rigward tal-kummerċ elettroniku b’mod speċifiku, dawn iż-żewġ 
aspetti tad-direttiva dwar il-protezzjoni tad-dejta huma żewġ naħat tal-istess munita:
min-naħa l-waħda, l-iżvilupp ta’ pjattaformi elettroniċi onlajn u, min-naħa l-oħra, il-
ħarsien tal-konsumaturi u l-protezzjoni tal-privatezza. Illum il-ġurnata, id-direttiva 
msemmija hawn fuq għandha 16-il sena u għalkemm għadha valida, kif wieħed jista’ 
jara mill-eżitu ta’ diversi konsultazzjonijiet organizzati s-sena li għaddiet mid-DĠ 
Ġustizzja, huwa essenzjali li jerġa’ jiġi evalwat il-kunċett tal-protezzjoni tad-dejta fil-
kuntest tal-lum u li jissaħħaħ il-qafas legali tas-suq intern.
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Id-direttiva kif inhi ġiet implimentata mill-Istati Membri kollha, irrelevanti minn 
kemm tiġi implimentata b’modi differenti, kif ukoll mill-ispejjeż għat-trasferiment 
tad-dejta u l-kontroll tad-dejta.

L-informatika bbażata fuq l-internet, speċjalment dik li jkollha s-softwer, ir-riżorsi 
kondiviżi u l-informazzjoni tagħha fuq servers remoti (cloud computing) jistgħu 
jwasslu għal sfidi “ġodda” fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta. L-irwol tas-Suq Intern 
żdied b’mod konsiderevoli f’dan il-qasam. Huwa jmur lil hinn mill-pjattaformi tal-
internet u dawk soċjali; fis-suq intern wieħed jitkellem fuq kummerċ elettroniku. It-
trasparenza dwar id-dejta hija essenzjali u l-possibilità li d-dejta titranġa jew titħasssar 
kif ukoll li l-ksur jiġi rrappurtat hija kwistjoni importanti.

L-armonizzazzjoni tar-regoli f’dan il-qasam għalhekk hija importanti biex jinħoloq 
ambjent legali iktar prevedibbli. Jeħtieġ li l-piżijiet amministrattivi jitnaqqsu u li r-
rekwiżiti ta’ notifikazzjoni jiġu ssimplifikati. Dan iwassal biex il-fiduċja fl-internet u 
fl-ambjent onlajn tikber.

Il-privatezza u s-sikurezza tad-dejta huma t-tħassib ewlieni tal-konsumaturi, żewġ 
fatturi li jistgħu jżommuhom lura milli jixtru onlajn. Jeħtieġ li l-interessi u d-drittijiet 
rilevanti kollha jiġu kkunsidrati fl-ambjent diġitali u barra minn hekk hemm il-ħtieġa 
li tiġi żgurata l-protezzjoni sħiħa tal-libertajiet fundamentali.

3. L-inizjattiva ta’ Google “Getting business online”(Nistabbilixxu negozju onlajn), 
minn Julien Blanchez, Maniġer tal-Kummerċjalizzazzjoni għall-pajjiż, il-fergħa ta’ 
Google fil-Belġju.

Il-kumpanija Google tipprovdi varjetà ta’ servizzi u għodod għal negozji ta’ kull daqs. 
Programmi bħalma huma Google Places, Google Ad Words u Google Apps 
jippermettu lill-intraprendituri madwar id-dinja li jkabbru n-negozji tagħhom u jiksbu 
suċċess. L-inizjattiva “Getting your business online” (GYBO) ġiet imnedija 18-il 
xahar ilu minn Google u minn imsieħba kbar oħra bħal pereżempju l-industrija postali 
u dik tat-telekomunikazzjonijiet. Bħalissa hemm involuti fiha 13-il pajjiż. Fir-Renju 
Unit biss, ’il fuq minn 100,000 SME użaw din l-inizjattiva biex jistabbilixxu ruħhom 
onlajn. L-eżempju Brittaniku (Getting British Business Online - GBBO) jista’ jinsab 
fuq is-sit li ġej: http://www.gbbo.co.uk/. 

Attwalment, il-Belġju jinsab relattivament lura fir-rigward tan-numru ta’ SMEs li 
jużaw l-internet għall-bejgħ u l-espożizzjoni. 95% tal-SMEs fil-Belġju għandhom 
aċċess għall-internet; madankollu, huma biss 49% li għandhom websajt. Barra minn 
hekk, jidher li 73% ta’ dawk li m’għandhomx websajt huma deċiżi li fil-fatt 
m’għandhomx bżonn waħda.  Għall-kuntrarju, fil-Brażil huma biss 41% li jaħsbu li 
m’għandhomx bżonn websajt biex joperaw in-negozju tagħhom.  Il-problema mhijiex 
biss kwistjoni ta’ aċċess iżda wkoll ta’ għarfien. Jidher li l-kwistjoni tan-nuqqas ta’ 
għarfien hija r-raġuni prinċipali għar-reżistenza msemmija qabel, iktar milli dik tal-
fiduċja. Barra minn hekk, numru ta’ SMEs jaħsbu li l-websajt fiha nnifisha u l-
manteniment tagħha jistgħu jfissru telf ta’ ħin u li dan jista’ jfixkilhom mill-funzjoni 
prinċipali tan-negozju tagħhom. Madankollu, jekk ikollhom ħanut onlajn, meta wieħed 
iqis il-potenzjal li dan joffri, huma jistgħu jqisuh bħala parti integrali min-negozju 
tagħhom.
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Fir-Renju Unit, l-internet jirrappreżenta 7.2% tal-PDG filwaqt li fil-Belġju dan 
jammonta għal inqas minn 3%.  Għal pajjiż bħall-Belġju li huwa orjentat lejn l-SMEs, 
din hija tabilħaqq opportunità mitlufa. Hemm diversi stejjer ta’ suċċess ta’ 
intraprendituri żgħar grazzi għall-preżenza tagħhom fuq l-internet. Li jkollok websajt 
huwa l-ewwel pass; li wieħed isir jaf bik huwa t-tieni pass, daqstant ieħor importanti.

Google tagħmel il-parti tagħha billi tgħin lill-SMEs jiksbu espożizzjoni onlajn 
permezz ta’ reklamar onlajn. Billi wieħed jespandi l-ħwienet onlajn f’pajjiżi oħrajn, 
wieħed ikun qed jespandi s-suq ta’ SME żgħira globalment. L-isfida ta’ kif wieħed 
jitgħallem juża l-internet u ta’ kif wieħed jiddisinja websajt hija waħda temporanja. L-
inizjattiva GYBO għandha l-għan li tespandi n-negozji Belġjani, fost l-oħrajn, għas-
suq globali ladarba dan ikun ta’ għajnuna biex l-SMEs jiksbu suċċess akbar. 
Għalhekk, kummerċ elettroniku transkonfinali jeħtieġ li jieħu prijorità, inkella l-futur 
se jibqa’ jkun ikkaratterizzat minn distribuzzjoni mhux ekwa.

4. L-impriżi żgħar u ta’ daqs medju, il-kummerċ elettroniku u l-proposta għall-fatturar 
elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea, minn Danny Bunch, Deputat Kap tal-Unità 
DĠ ENTR/D3, responsabbli għat-Teknoloġija tal-Informatika u l-Komunikazzjoni 
(ICT) għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea.

Fl-Ewropa, għada fadal ħafna x’isir fir-rigward tat-titjib tal-ICT u l-innovazzjoni 
industrijali. L-ICT tista’ tintuża ħafna aħjar għall-kompetittività u t-tkabbir meta 
jitqies li l-ammont ta’ flus li jintefqu għall-ICT huwa bejn tlieta u ħames darbiet aktar 
mill-ammont ta’ flus investiti f’setturi oħrajn. 

Is-Sur Bunch iddiskuta erba’ suġġetti ewlenin biex jenfasizza kif l-użu tal-ICT jista’ 
jkompli jiġi żviluppat:

 In-Netwerk ta’ Appoġġ għan-Negozju Elettroniku
 Il-kompetenzi diġitali għall-kompetittività
 L-istandardizzazzjoni tal-ICT
 Il-fatturar elettroniku

In-Netwerk ta’ Appoġġ għan-Negozju Elettroniku (EBSN) għandu l-għan li jtejjeb 
it-tfassil tal-politiki fil-livell lokali u huwa xprunatur biex l-azzjonijiet lokali li 
jittieħdu mill-SMEs jiġu integrati fil-katini tal-provvista. L-ESBN jiġbor flimkien 
numru ta’ SMEs biex jintegrahom fil-katini tal-provvista diġitali. Biex tiġi ttestjata din 
l-inizjattiva, bħalissa għaddejjin 3 azzjonijiet fis-setturi li ġejjin: 1) Is-settur tal-moda 
u t-tessuti (l-azzjoni ilha għaddejja mill-2008 u permezz tagħha l-bejgħ żdied b’mod 
sinifikanti); 2) is-settur awtomobilistiku; u, 3) is-settur tat-trasport u l-loġistika.

Dawn it-3 setturi ntgħażlu peress li huma setturi li għandhom numru kbir ta’ SMEs. Is-
sena d-dieħla, id-DĠ ENTR qed jippjana li jżid is-settur industrijali tal-ikel u s-settur 
turistiku.

L-Aġenda għall-Ewropa dwar il-kompetenzi diġitali tkopri l-kompetenzi edukattivi 
li jeħtieġu l-intraprendituri. Tinkludi portal għall-kompetenzi fil-karrieri kif ukoll linji 
gwida għal karriera fl-ICT. Kien hemm promozzjoni ta’ din l-aġenda fil-ġimgħa 
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ddedikata għall-kompetenzi diġitali f’Marzu 2010 fl-UE kollha u din se tiġi segwita bi 
promozzjoni oħra f’Marzu 2012.

L-aġenda dwar il-kompetenzi diġitali tiffoka fuq l-għarfien meħtieġ mill-
intraprendituri. Hemm numru ta’ proċessi li għandhom jiġu adottati flimkien ma’ dan 
il-proċess.

Fir-rigward tal-Istandardizzazzjoni tal-ICT, jeħtieġ li l-intraprendituri jkunu jafu 
x’inhu n-negozju ewlieni li għandhom bżonn. Hemm numru ta’ politiki elettroniċi li 
jeħtieġ jiġu adottati biex jikkumplimentaw dan il-proċess. Dawn il-politiki se jaħdmu 
biss jekk ikunu bbażati fuq standards miftuħin. Il-parti l-kbira tal-istandardizzazzjoni 
tal-ICT sseħħ lil hinn min-netwerk f’konsorzji globali u għalhekk hemm il-ħtieġa ta’ 
aġġornament biex l-istandards tal-ICT jsiru konformi mar-realtà. Hemm il-ħtieġa ta’ 
pakkett ġdid ta’ standardizzazzjoni u ta’ komunikazzjoni dwar standards li jibbażaw 
ruħhom fuq l-objettivi tal-UE 2020, u Regolament ġdid dwar ir-regoli orizzontali 
f’dan il-qasam se jiġi ppubblikat mill-Kummissjoni fl-24 ta’ Mejju 2011.

Permezz tal-aġġornament tad-Deċiżjonijiet preċedenti tal-Kunsill, relatati mal-ICT, se 
tinħoloq pjattaforma għall-istandardizzazzjoni tal-ICT sabiex wieħed ikun jista’ 
jagħmel aktar użu mill-istandards li jinħolqu lil hinn mill-qafas tal-ICT.

Il-fatturar elettroniku - fatturar-e - huwa t-trasferiment elettroniku tal-informazzjoni 
dwar il-fatturar (fatturazzjoni u pagamenti) bejn l-imsieħba fin-negozju (il-fornitur u 
x-xerrej). Fir-rigward tal-fatturar elettroniku, il-komunikazzjoni reċenti ta’ Diċembru 
2010 tenfasizza l-benefiċċji tiegħu, u tipproponi azzjoni sabiex il-fatturar elettroniku 
jsir il-metodu predominanti tal-fatturar fl-Ewropa sal-2020. Huwa essenzjali li l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati jiġu appoġġjati f’dan. Il-fatturar elettroniku jnaqqas l-
interazzjoni manwali, iżid il-konvenjenza għall-konsumaturi u huwa iktar komdu kif 
ukoll iktar ekoloġiku. Madankollu, biex dan ikun jista’ jsir, huwa essenzjali li jkun 
hemm aċċess għall-internet u jekk il-konsumaturi jippreferu li jkollhom fatturi 
stampati, huma għandu jkollhom il-possibilità li jirċevuhom ukoll. Il-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar il-fatturar elettroniku tipproponi 4 azzjonijiet ewlenin:

 li ttejjeb il-qafas legali fl-Ewropa biex tiżgura ċertezza legali u ambjent tekniku ċar 
għall-ifatturar elettroniku li għandu jiffaċilita l-adozzjoni tagħha bil-massa 
speċjalment permezz tar-reviżjoni tar-regoli tal-VAT u l-firem elettroniċi

 li tinkoraġġixxi u tippromwovi l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet miftuħa u 
interoperabbli għall-fatturar elettroniku abbażi ta’ standard komuni,

 li tinkludi lis-settur privat u li tingħata attenzjoni partikolari għall-ħtiġijiet tal-
SMEs

 li tappoġġja l-użu tal-fatturar elettroniku bl-istabbiliment ta’ strutturi 
organizzazzjonali, bħal fora nazzjonli dwar il-Fatturar elettroniku u Forum 
Ewropew Multilaterali għal Partijiet Interessati.

Bħalissa għaddej forum nazzjonali dwar l-fatturar mal-partijiet interessati biex jgħin 
lill-Kummissjoni tidentifika x’għad fadal isir.
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5. Pjattaformi Onlajn u SMEs, ekosistema ġdida, minn Stefan Krawczyk, Direttur 
Anzjan u Konsulent għar-Relazzjonijiet Governattivi fl-Ewropa EBay Ewropa.

Il-websajt ta’ e-bay hija ekosistema onlajn li tippermetti li n-nies ipoġġu l-
prodotti/ħwienet tagħhom fuq l-internet mingħajr ma jkollhom jiżvelaw id-dejta privata 
tagħhom. E-bay hija strutturata b’tali mod li tipprovdi soluzzjoni għat-tilwimiet, 
tippermetti li l-prodotti jiġu ritornati u tipprovdi wkoll assistenza lill-klijenti 
ġeneralizzata. L-internet huwa ambjent sigur iżda jekk xi ħaġa tmur ħażin, kulħadd ikun 
jaf biha. Dan ifisser li fil-fatt l-internet huwa ambjent affidabbli ħafna. Il-ħolqien ta’ 
ħanut onlajn kultant kien is-salvazzjoni ta’ negozji żgħar.

Minn fuq e-bay, wieħed jista’ jmur lil hinn mis-sempliċi fatt li jixtri minn ħanut wieħed 
onlajn peress li l-websajt ta’ e-bay fil-fatt hija ġabra ta’ ħwienet onlajn li toffri għażla 
varjata u fejn, fil-parti l-kbira, il-bejjiegħa bl-imnut huma bejjiegħa professjonali. Il-
bejjiegħa huma kklassifikati skont sistema ta’ Marka ta’ Fiduċja għall-e-bay, li hija 
bbażata fuq ir-reazzjonijiet tal-konsumaturi. Mir-reazzjonijiet għax-xiri onlajn, aktar 
milli minn dawk għax-xiri offlajn, wieħed jista’ jinduna kemm bejjiegħ partikolari huwa 
affidabbli fil-verità. Hemm ukoll għażla ta’ pagamenti onlajn, bħal pereżempju paypal, 
li ma jitolbux lill-utent jiżvela dejta dwar il-metodu ta’ pagament tiegħu fuq il-websajt 
ta’ e-bay.

Jekk l-“oġġetti” ma jkunux sodisfaċenti, b’intermedjarju bħalma hija l-websajt ta’ e-bay, 
hemm aċċess immedjat biex tinstab soluzzjoni għall-kwistjoni u f’xi każijiet il-
konsumatur saħansitra jingħata l-flus lura mingħajr ma jintalab spjegazzjonijiet. Li jiġri 
huwa li e-bay tħallas lill-konsumatur u ssib soluzzjoni għall-kwistjoni direttament mal-
bejjiegħ bl-imnut inkwistjoni biex tnaqqas l-inkonvenjenzi għax-xerrejja.

Madankollu, il-bejjiegħa bl-imnut għandhom iżommu l-websajt tagħhom aġġornata biex 
tibqa’ taħdem tajjeb. Barra minn hekk, wieħed għandu jattira “il-folla” lejn is-sit u l-
prodott tiegħu. Il-websajt ta’ e-bay tipprovdi mezz faċli u konvenjenti li bih wieħed 
jista’ jiftaħ ħanut onlajn. Hemm aktar minn 90 miljun persuna rreġistrata f’e-bay 
madwar l-Ewropa. Pereżempju, f’Malta, kważi dawk kollha li għandhom aċċess għall-
internet huma rreġistrati fuq e-bay.

Matul il-kriżi finanzjarja, ħafna negozjanti kienu jfallu li kieku ma kinux qed jagħmlu 
użu mill-ambjent onlajn bħalma hija l-e-bay.

6. Trusted Shops (ħwienet ta’ fiduċja), inizjattiva mis-settur privat biex tiġi żviluppata 
Marka ta’ Fiduċja fl-Ewropa, minn Jean-Marc Noel, Fundatur tal-inizjattiva Trusted 
Shops.

Stabbilita f’Jannar 2000, il-kumpanija f’Cologne tispeċjalizza fl-akkreditazzjoni tal-
ħwienet onlajn fl-Ewropa. Trusted Shops teżamina lill-bejjiegħa bl-imnut skont katalogu 
ta’ aktar minn 100 kriterju ta’ kwalità individwali bħal pereżempju l-affidabilità 
kreditizja, it-trasparenza fil-prezzijiet, is-servizz lill-klijent u l-protezzjoni tad-dejta u 
wara tagħti l-approvazzjoni prestiġġjuża tagħha. Barra minn hekk, Trusted Shops toffri 
lill-konsumatur garanzija unika ta’ rimborż għal kwalunkwe prodott li jinxtara onlajn 
mill-ħwienet affiljati.
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Trusted Shops hija s-sistema ewlenija għal xiri sigur fl-Ewropa. Minn mindu twaqqfet 
il-kumpanija, aktar minn 10,000 bejjiegħ bl-imnut onlajn ġie akkreditat u hija vverifikat 
aktar minn 30,000 sit ta’ kummerċ elettroniku. Aktar minn 5 miljun klijent jużaw din is-
sistema biex jipproteġu x-xiri tagħhom.  Il-klijenti tagħha jinkludu Bonprix, 
Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, LG, Microsoft, OBI, Ravensburger, 
Redcoon, SEAT, Snowtrex, Spreadshirt, TaylorStore u ħafna ditti oħrajn magħrufin, kif 
ukoll numru ta’ kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju. Trusted Shops għandha l-appoġġ tal-
Kummissjoni Ewropea għall-ħarsien effettiv tal-konsumaturi tagħha u l-promozzjoni tal-
SMEs u hija rrakkomandata mill-inizjattiva D21.

L-iskema hija bbażata fuq 3 għanijiet prinċipali:

 iż-żieda tal-fiduċja kemm fost il-konsumaturi kif ukoll fost in-negozji
 iċ-ċertezza legali u l-iskema ta’ garanzija ta’ rimborż għall-konsumaturi
 li ssir pan-Ewropea.

Hija tipprovdi 4 servizzi ewlenin:

 verifika ta’ aktar minn 100 kriterju
 responsabilità għal dak li jiddikkjaraw (b’garanziji finanzjarji)
 sistema standardizzata UE-ADR b’sistema għas-soluzzjoni tat-tilwim onlajn 

b’faċilità multilingwi
 klassifikazzjoni tal-bejjiegħa u reazzjonijiet tal-klijenti.

L-approvazzjoni ta’ Trusted Shops. Qabel l-akkreditazzjoni, il-bejjiegħa bl-imnut 
onlajn kollha huma soġġetti għal testijiet ta’ sigurtà komprensivi. Dan il-kontroll, 
ibbażat fuq aktar minn 100 kriterju individwali, huwa bbażat fuq ir-rekwiżiti tal-ħarsien 
tal-konsumaturi kif ukoll fuq il-leġiżlazzjoni nazzjonali u Ewropea. Dawn jinkludu l-
affidabilità kreditizja, il-mekkaniżmi ta’ sigurtà, it-trasparenza tal-prezzijiet, l-għoti tal-
informazzjoni, is-servizz lill-klijent u l-protezzjoni tad-dejta. Dawn il-kriterji ta’ kwalità 
huma soġġetti għal reviżjonijiet kontinwi u adattati għall-aħħar żviluppi fl-oqsma tal-
każistika u tal-ħarsien tal-konsumatur.

Garanzija ta’ rimborż lill-konsumaturi. Bħala riżultat ta’ din is-sigurtà, Trusted 
Shops tista’ tipprovdi lill-konsumaturi b’garanzija ta’ rimborż f’każ li xi ħaġa tmur 
ħażin fl-ordni. Grazzi għal din il-garanzija, il-klijenti jistgħu jixtru mingħajr l-ebda 
riskju finanzjarju.

Il-garanzija ta’ rimborż tapplika f’każ li l-oġġett ma jasalx, jekk ma jingħatax rimborż 
wara li l-oġġetti jintbagħtu lura u f’każ li jkun hemm użu ħażin mill-karta tal-kreditu.
B’dan il-mod, Trusted Shops tipprovdi lill-konsumaturi b’servizz li huwa uniku fl-
Ewropa. Atradius, it-tieni l-akbar assiguratur kontra r-riskju tas-self fid-dinja, huwa dak 
li jidħol għar-riskju.

Is-servizz lill-klijent u s-soluzzjoni tat-tilwimiet. F’każ li jkun hemm xi problemi li 
jirrigwardaw bejjiegħ bl-imnut onlajn, il-klijent jista’ jirrikorri għaċ-ċentru ta’ servizz 
esperjenzat u multilingwi ta’ Trusted Shops permezz tas-sistema onlajn, tal-posta 
elettronika jew tat-telefown. Hawnhekk dak li jkun jirċievi għajnuna professjonali, 
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pereżempju f’każijiet ta’ treġġigħ lura tat-tranżazzjoni. Trusted Shops tintervieni fi 
kwalunkwe problema relatata mat-tranżazzjonijiet bejn il-klijenti u l-ħwienet onlajn.

Ta’ benefiċċju għall-ħwienet u l-konsumaturi. Grazzi għall-kombinament tal-ittestjar, 
il-garanzija u s-servizz, jinħoloq “pakkett sigur li jkopri kollox” għall-konsumatur. Ir-
rieda tal-konsumaturi li jixtru onlajn u l-fiduċja tagħhom jikbru kawża ta’ 
akkreditazzjoni bl-approvazzjoni tat-Trusted Shops. B’dan il-mod, jiżdied il-bejgħ fil-
ħwienet akkreditati fl-istess ħin meta r-riskju finanzjarju għall-konsumatur jitnaqqas -
kundizzjonijiet ideali għan-negozju fuq l-internet!

Qabel ma ngħalqet it-tielet laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma, tqajmu l-punti li ġejjin mill-
parteċipanti bħala suġġetti li ta’ min wieħed ikompli jirrifletti dwarhom:

Il-privatezza u s-sikurezza tad-dejta huma t-tħassib ewlieni tal-konsumaturi, żewġ fatturi 
li jistgħu jżommuhom lura milli jixtru onlajn.

In-nuqqas ta’ armonizzazzjoni fil-protezzjoni tad-dejta huwa tabilħaqq il-problema 
ewlenija u l-unika ħaġa li tidher li hija armonizzata hija l-kunsens iżda mhux l-
informazzjoni mogħtija liċ-ċittadini.

Il-cloud computing iġib miegħu sensiela vasta ta’ benefiċċji lill-operaturi pubbliċi u 
privati (tnaqqis fl-ispejjeż, interoperabilità, tnaqqis fl-ispejjeż tal-informatika, mudelli 
kummerċjali u amministrattivi ġodda f’ħafna oqsma inklużi s-servizzi tas-saħħa 
elettronika fis-Suq Intern, il-ġestjoni tal-IPR, dwana elettronika, eċċ.). Madankollu, iġib 
miegħu wkoll l-istess tħassib li japplika għall-konsumaturi u tħassib addizzjonali ta’ 
dipendenza kummerċjali/amministrattiva fuq servizzi li jinsabu f’ġuriżdizzjonijiet 
barranin li jitħaddmu b’mod inspjegabbli u li jiddgħajfu minn għażliet politiċi ta’ pajjiżi 
oħrajn, biex b’hekk jiġi pperikolat l-operat tas-Suq Intern.
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Ir-raba’ laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma, it-Tlieta, 31 ta’ Mejju 2011
Mill-10:00 a.m. san-12:30 a.m., Brussell

Sala: [ASP A1G-1]

1. Il-koordinatur tal-grupp ta’ ħidma, is-Sur Pablo Arias Echeverría laqa’ lill-
parteċipanti. Huwa spjega li hemm ħafna kwistjonijiet marbuta mal-kummerċ 
elettroniku u li minħabba restrizzjonijiet ta’ ħin, il-grupp ta’ ħidma għandu jkun 
selettiv ħafna u jagħżel l-aktar prijoritajiet immedjati bħala suġġetti għad-
diskussjonijiet tiegħu.

Fit-tliet laqgħat preċedenti, il-parteċipanti fil-grupp ta’ ħidma għamlu evalwazzjoni 
globali tas-sitwazzjoni attwali tal-kummerċ elettroniku fl-Ewropa, u l-ostakoli li 
għadna naffrontaw illum, kif ukoll tal-inizjattivi ewlenin imnedija mill-
Istituzzjonijiet Ewropej biex dawn jingħelbu matul l-ewwel laqgħa. Matul it-tieni 
laqgħa, id-dibattitu ffoka fuq kif għandna nrawmu l-fiduċja fil-kummerċ 
elettroniku. It-tielet laqgħa ffukat fuq: a) l-implikazzjonijiet tal-protezzjoni tad-
dejta fil-kummerċ elettroniku; b) l-irwol tal-pjattaformi tal-internet; u, c) kif 
għandha tiġi mnedija l-inizjattiva dwar il-Marka ta’ Fiduċja b’informazzjoni 
preċiża għall-konsumaturi u l-utenti. Matul ir-raba’ u l-aħħar laqgħa tal-grupp ta’ 
ħidma, tliet suġġetti se jiġu diskussi b’rabta mal-kummerċ elettroniku: l-Aġenda 
Diġitali; il-ġlieda kontra l-iffalsifikar u r-riforma tar-regoli tal-VAT.

Is-Sur Arias Echeverria enfasizza wkoll l-importanza tad-dibattitu li kien seħħ matul 
is-samit tal-G8-e (Is-Samit Elettroniku tal-G8) f’Pariġi. Il-mewġa ta’ innovazzjoni 
fl-industriji, mill-midja sal-bejgħ bl-imnut, li kienet ikkawżata mill-invenzjoni tal-
internet għoxrin sena ilu, kellha benefiċċji kbar għall-ekonomija globali. Ir-rapport 
McKinsey dwar il-laqgħa tal-G8-e sab li l-internet kien responsabbli għal 21 fil-mija 
tat-tkabbir li seħħ fl-ekonomiji maturi fl-aħħar ħames snin. Matul il-G8-e ġie 
espress tħassib dwar il-privatezza, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u l-ħolqien 
ta’ monopolji ta’ informazzjoni. Madankollu, jeħtieġ li wieħed jieħu ħsieb li l-
internet ma jiġix regolamentat iżżejjed għax imbagħad jista’ jagħti l-każ li ma jibqax 
l-ispazju miftuħ li kien intiż li jkun oriġinarjament.

2. Is-Sur Malcolm Harbour, President tal-Kumitat IMCO, fetaħ id-dibattitu billi 
enfasizza l-importanza tal-ħidma ta’ dan il-grupp ta’ ħidma peress li qed iwettaq 
xogħol politiku kruċjali, u antiċipa l-proposti tal-Kummissjoni f’dan il-qasam.

Is-Sur Harbour beda billi enfasizza l-importanza tal-evalwazzjoni tal-ambitu u l-
applikazzjoni tad-direttiva dwar il-kummerċ elettroniku (2000/31/KE). Din kienet 
direttiva intuwittiva, avvanzata u aktar radikali minn kwalunkwe ħaġa oħra li 
probabbilment tista’ tinkiseb illum il-ġurnata. Id-Direttiva dwar il-Kummerċ 
Elettroniku, adottata fl-2000, tistabbilixxi qafas ta’ Suq Intern għall-kummerċ 
elettroniku, li jipprovdi ċertezza legali kemm għan-negozji kif ukoll għall-
konsumaturi. Hija tistabbilixxi regoli armonizzati dwar kwistjonijiet bħalma huma r-
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rekwiżiti għat-trasparenza u l-informazzjoni għall-fornituri tas-servizz onlajn, il-
komunikazzjonijiet kummerċjali, il-kuntratti elettroniċi u l-limitazzjonijiet tar-
responsabilità tal-fornituri ta’ servizzi intermedjarji.

Il-funzjonament adegwat tas-Suq Intern fil-kummerċ elettroniku huwa żgurat mill-
klawżola dwar is-Suq Intern, fatt li jfisser li s-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni 
huma, bi prinċipju, soġġetti għal-liġi tal-Istat Membru li fih huwa stabbilit il-fornitur 
tas-servizz. Min-naħa l-oħra, l-Istat Membru li jingħata s-servizz minn soċjetà tal-
informazzjoni ma jistax jimponi restrizzjonijiet fuq is-servizzi li jirċievi.

Miżuri kumplimentari għad-Direttiva tal-UE dwar il-kummerċ elettroniku huma d-
Direttiva tal-UE dwar il-firem elettroniċi u l-awtentikazzjoni elettronika tal-pagamenti 
onlajn. Dawn il-miżuri, fid-dawl tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur 
(CRD) li tipprovdi regoli ġodda għall-ħarsien tal-konsumatur, huma passi importanti 
ħafna biex tikber il-fiduċja tal-konsumaturi, b’mod partikolari fir-rigward tal-kummerċ 
elettroniku transkonfinali. Il-passi li jmiss se jkunu jinkludu r-riforma tar-regolament 
dwar l-istandards u dan ukoll se jaffettwa l-kummerċ elettroniku.

Li hemm bżonn huwa li wieħed jiddiskuti l-Istrateġija tal-Konsumatur fit-totalità 
tagħha, iktar milli jitkellem dwar suq uniku diġitali min-naħa l-waħda u dwar suq 
uniku min-naħa l-oħra, daqslikieku m’għandhom xejn x’jaqsmu flimkien. Hemm il-
ħtieġa ta’ aktar trasparenza, u l-applikazzjoni tal-Pakkett tat-Telekomunikazzjonijiet 
anki f’oqsma oħrajn bħal pereżempju s-servizz, il-konsenja u x-xiri se twassal għal 
ħafna titjib fis-servizzi onlajn f’termini ta’ kwalità u standard.

Il-Kodiċi ta’ Kondotta biex tinħareġ Marka ta’ Fiduċja għall-kummerċ onlajn jeħtieġ li 
tkun tal-ogħla standard biex tkun sinifikattiva u viżibbli. Dan ifisser li biex din tkun 
tabilħaqq effettiva għandu jkun hemm allokazzjoni għaliha fil-baġit. L-IMCO għadu 
kif adotta rapport, fil-25 ta’ Mejju 2011, intitolat “Lejn suq intern tal-konsumaturi u d-
distribuzzjoni iktar effikaċi u ġusta sal-2020”, li jista’ jkun referenza tajba f’dan ir-
rigward. 

Fil-qafas tas-CRD l-ġdida u x-xogħol fit-trilogi informali, ġew diskussi sett ta’ 
kondizzjonijiet armonizzati, partikolarment dwar il-bejgħ mill-bogħod u kuntratti 
nnegozjati barra mil-lok tan-negozju. Imbagħad, il-Parlament se jkollu jikkunsidra l-
pakkett finali li l-Kummissjoni proponiet.

Is-Sur Harbour ikkonkluda billi talab lill-Grupp ta’ Ħidma joqgħod attent jekk b’xi 
mod se jittratta d-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku, ladarba jista’ jkun diffiċli li 
jintlaħaq kunsens dwar uħud mill-aspetti tagħha jekk iqumu diskussjonijiet dwarhom.
Id-dibattitu dwar il-VAT u l-ostakoli li l-VAT joħloq għall-kummerċ elettroniku 
transkonfinali wkoll għandu jiġi trattat b’mod delikat, ladarba dan jagħmel parti mid-
dibattitu dwar l-armonizzazzjoni fiskali, u wieħed għandu jibda billi jinnota l-VAT 
onlajn, u jara jekk hemmx xi kwistjonijiet ta’ tagħwiġ. Hemm taxxi oħrajn bħal 
pereżempju taxxi korporattivi li jidħlu fis-seħħ fil-każ tal-kummerċ elettroniku, hekk 
kif nistgħu naraw mill-Green Paper dwar il-logħob tal-azzard onlajn.
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3. Is-Sur Ken Ducatel, Kap tal-Unità, DĠ Soċjetà tal-Informazzjoni u l-Midja (DĠ 
INFSO) C1: Aġenda Diġitali: il-Koordinazzjoni Politika, iddiskuta l-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa u l-Kummerċ Elettroniku.

Is-Sur Ducatel fetaħ il-preżentazzjoni tiegħu billi indika li d-dejta turi li hemm 
differenza kbira bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar tal-Ewropa fir-rigward tal-
ekonomiji tal-internet. Fit-Tramuntana tal-Ewropa, l-internet huwa mezz ta’ tkabbir 
għall-ekonomiji tal-Istati Membri, filwaqt li fin-Nofsinhar tal-Ewropa tingħata inqas 
importanza lis-Suq Uniku Diġitali u lill-kummerċ elettroniku. Id-domanda għal 
tranżazzjonijiet transkonfinali għall-kummerċ elettroniku fl-Ewropa hija limitata minn 
ostakoli differenti li l-konsumaturi u n-negozji tal-UE jaffrontaw meta jkunu onlajn.
L-Ewropa għadha magħmula minn taħlita ta’ swieq nazzjonali onlajn. Investejna fis-
suq intern fl-Ewropa iżda fil-verità għandna 27 suq nazzjonali onlajn.

It-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Aġenda Diġitali (DAE) tal-31 ta’ Mejju 2011 hija l-
ewwel waħda li ġiet ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea u turi l-prestazzjoni tal-
UE u tal-Istati Membri biex jintlaħqu l-miri mifthiema wara l-ewwel sena mill-
eżistenza tad-DAE. Id-DAE tinkludi 101 azzjoni speċifika (78 għall-Kummissjoni, li 
31 minnhom kienu proposti legali, u 23 għall-Istati Membri) li flimkien 
jikkontribwixxu għat-tkabbir billi jistimolaw ċirku virtuż: it-tneħħija ta’ ostakoli għas-
servizzi l-ġodda u l-innovazzjoni se tistimola domanda li se żżid l-inċentivi għall-
investiment fl-infrastrutturi u l-innovazzjoni. Dawn huma miġbura taħt 7 intestaturi, 
b’kull waħda minnhom tirrappreżenta qasam ewlieni tal-ekonomija diġitali Ewropea.
Kollox ma’ kollox, il-progress huwa tajjeb: tlestew 11-il azzjoni (tnejn qabel id-data 
ta’ skadenza), 6 azzjonijiet li kellhom jitlestew is-sena li għaddiet qed jesperjenzaw 
dewmien, u l-biċċa l-kbira tal-84 l-oħra mexjin b’pass tajjeb. Id-DAE ssaħħaħ l-
inizjattiva tad-dejta miftuħa. Dak li għadu lura huwa l-kummerċ elettroniku 
transkonfinali.

X’inhuma l-benefiċċji li jgawdu minnhom il-konsumaturi bil-kummerċ elettroniku? Il-
benefiċċji huma doppji: il-kummerċ elettroniku jiġġenera benefiċċji għall-konsumaturi 
u jistimola l-innovazzjoni u aktar kompetizzjoni mil-lat kummerċjali u għalhekk 
jipprovdi lill-konsumaturi b’sensiela aktar vasta ta’ prodotti, li kultant jistgħu ma 
jkunux disponibbli fil-pajjiż tal-konsumatur, u bil-possibilità li jiffrankaw il-flus.

Hemm numru ta’ azzjonijiet interkonnessi b’mod reċiproku fl-Aġenda Diġitali li 
flimkien se jgħinu biex it-tranżazzjonijiet onlajn ma jaffrontaw l-ebda ostakolu. Qed 
jiġi adottat pakkett ta’ miżuri bħal pereżempju ż-Żona Unika ta’ Pagamenti bl-Ewro 
(SEPA) li se jikkumplimentaw il-Kummerċ Elettroniku. Għad fadal ħafna x’isir biex 
is-SEPA tibda topera mingħajr xkiel. Madankollu dan huwa suġġett importanti 
flimkien ma’ dak tal-pagamenti elettroniċi.

Ir-rikonoxximent reċiproku tal-firem (fiżiċi u elettroniċi) u l-awtentikazzjoni 
transkonfinali jistgħu jkunu passi importanti ’l quddiem u jistgħu jgħinu biex 
jingħelbu ċerti ostakoli fil-kummerċ elettroniku.

Mistoqsija li għadha pendenti fil-qasam tal-kummerċ elettroniku transkonfinali u li 
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titlob aktar riflessjoni hija: liema huwa l-post li għandu jiġi kkunsidrat bħala dak li fih 
qed issir it-tranżazzjoni u liema ġuriżdizzjoni tapplika? Id-DĠ SANCO qed jittratta 
din il-kwistjoni u aktar tard din is-sena se jippubblika proposta leġiżlattiva dwar is-
Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim u s-sistema tar-riżoluzzjoni onlajn tat-tilwimiet. 
Fejn hu possibbli, jeħtieġ li r-rikors legali jiġi evitat u għandna nsibu mezz li 
jippermetti li jinstabu soluzzjonijiet b’mod aktar faċli minn dak li jippermettu s-
sistemi attwali. Jeħtieġ li sistema ADR effiċjenti tkun effikaċi, ġusta u għall-but ta’ 
kulħadd biex tkun tabilħaqq aċċessibbli għall-konsumaturi. L-ispejjeż attwali (cf it-
tilwima dwar l-isem tad-dominju .EU b’soluzzjoni li swiet 1,000 ewro għal kull każ 
ma tistax tiġi applikata b’mod globali).

Sabiex tiġi stabbilita Marka ta’ Fiduċja Ewropea hemm il-ħtieġa ta’ rwol ta’ tmexxija.
Mis-sena 2000 ’l hawn, inħoloq numru ta’ skemi ta’ Marki ta’ Fiduċja, madankollu 
ħafna utenti tal-kummerċ elettroniku mhumiex familjari magħhom, speċjalment fi 
tranżazzjonijiet transkonfinali, jew ma jifhmux il-ħtieġa tal-Marki ta’ Fiduċja peress li 
jqisu li l-użu tad-ditti huwa biżżejjed. Madankollu, jista’ jagħti l-każ li d-ditti jkunu 
jiswew wisq flus għall-bejjiegħa bl-imnut iż-żgħar u għalhekk il-ħolqien ta’ Marka ta’ 
Fiduċja affidabbli jista’ jkun is-soluzzjoni. Hemm il-ħtieġa ta’ konfigurazzjoni tajba 
biex titrawwem il-fiduċja tal-konsumaturi.

Minbarra l-evalwazzjoni tal-kummerċ elettroniku, jidher li l-akbar importanza qed 
tingħata lill-kappa strateġika għall-attività onlajn, kif ukoll lill-attivitajiet paralleli li 
jistgħu jaffettwaw direttament jew indirettament lill-kummerċ elettroniku bħal 
pereżempju l-aċċess għall-broadband u l-applikazzjoni tal-pakkett tat-
telekomunikazzjonijiet. Il-grupp ta’ ħidma tal-kummerċ elettroniku għandu l-għan li 
jikseb dan.

4. Il-Kummerċ Elettroniku u d-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali, mis-Sur Jean 
Bergevin, Kap tal-Unità tal-Iffalsifikar u l-Piraterija, DĠ MARKT, il-Kummissjoni 
Ewropea.

X’inhi r-raġuni għalfejn il-kummerċ elettroniku ma qabadx biżżejjed fuq il-livell 
transkonfinali?

Il-figuri juru li hemm żieda fl-iffalsifikar. Wieħed jista’ jaħseb li l-kummerċ onlajn 
iħeġġeġ il-bejgħ ta’ prodotti ffalsifikati onlajn. L-iffalsifikar jista’ jiżdied meta jkun 
hemm żieda fil-kummerċ onlajn, madankollu wieħed m’għandux iħallat iż-żewġ 
każijiet flimkien. L-internet ma kkontribwixxiex għaż-żieda fil-prattiki illegali, iżda 
għaż-żieda fl-attività onlajn b’mod ġenerali. Għalhekk, filwaqt li nippermettu li l-
kummerċ elettroniku legali jkompli jikber, għandna nikkontrobattu l-attività illegali 
biex inrażżnu l-iffalsifikar u l-piraterija. Min-naħa l-oħra, dawn iċ-ċifri ma jkoprux il-
piraterija. Il-piraterija, li hija t-tniżżil illegali ta’ fajls mingħajr ħlas, hija differenti 
mill-iffalsifikar.  Ikun utli li jinġabru wkoll ċifri mill-qasam tal-piraterija biex b’hekk 
inkunu nistgħu nifhmu aħjar x’rekwiżiti ta’ infurzar jeħtieġ jiġu stabbiliti.

Sistema Ewropea għar-rikonoxximent tal-ismijiet tad-ditti - b’mod partikolari dawk li 
ġejjin minn barra l-Ewropa - tista’ tgħin biex tiżdied il-fiduċja fil-kummerċ 
elettroniku. Jeħtieġ li tiġi żgurata l-protezzjoni għal ditti ta’ fiduċja u għad-Drittijiet 
tal-Proprjetà Intellettwali (IPR) rispettivi. Il-ġestjoni tad-drittijiet kollettivi fl-Ewropa 
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tista’ tkun it-triq tal-progress u tali miżura tista’ tkun strateġika għall-kummerċ 
elettroniku.

Id-Direttiva dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (2004/48/KE) hija 
miżura legali li għandha tiġi applikata f’dan il-qasam. Id-Direttiva dwar l-infurzar tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali tirrigwarda d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
inġenerali iżda taffettwa wkoll il-mod li bih wieħed iħares lejn l-Ambjent Diġitali. 

Fl-4 ta’ Mejju 2011, il-Kummissjoni ppubblikat Memorandum ta’ Ftehim (MoU) dwar 
il-bejgħ. Dan l-MoU huwa ta’ importanza kbira għall-ftehimiet dwar it-trawwim tal-
fiduċja fost il-konsumaturi u biex jiġi żviluppat il-kummerċ elettroniku ladarba huwa 
jsaħħaħ il-miżuri kontra l-iffalsifikar. Il-punti ewlenin tal-MoU ġew stabbiliti fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2009 li ssaħħaħ l-infurzar tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali fis-suq intern, liema Komunikazzjoni rrikonoxxiet li l-ġlieda 
kontra l-iffalsifikar u l-piraterija mhijiex biss ta’ benefiċċju għas-sidien tad-drittijiet 
iżda wkoll għal partijiet interessati oħrajn, bħal pereżempju l-pjattaformi tal-internet, 
il-bejjiegħa bl-ingrossa, il-bejjiegħa bl-imnut u l-konsumaturi. Bl-istess mod, ir-
Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar pjan Ewropew globali għall-ġlieda kontra l-
falsifikazzjoni u l-piraterija u r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar l-infurzar tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali fis-suq intern irrikonoxxew is-serjetà tal-iffalsifikar u l-
piraterija u l-implikazzjonijiet tagħhom għall-kultura u l-kreattività, kif ukoll il-
kompetittività tal-Unjoni Ewropea, għan-negozji, il-forzi kreattivi u l-konsumaturi 
tagħha. Il-Parlament Ewropew, fir-risposta tiegħu għall-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni, approva bis-sħiħ dan l-approċċ.

Karatteristika importanti fis-Suq Diġitali hija t-traċċabilità li tista’ tgħin biex jitjieb l-
infurzar. L-għan mhuwiex li l-internet jiġi “mgħasses” iżda hemm il-ħtieġa ta’ miżuri 
u prattiki biex jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet tal-awtur għall-prodotti onlajn. Fl-2012, 
se ssir ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.
Ġiet organizzata seduta ta’ smigħ pubblika (bejn id-19 ta’ April 2011 u s-7 ta’ Ġunju 
2011) dwar ir-reviżjoni ta’ din id-Direttiva. Warajha se sseħħ evalwazzjoni tal-impatt 
estensiva.

5. Il-VAT u l-Kummerċ Elettroniku, minn Patrice Pillet, Kap tas-Settur tal-VAT u ta’ 
taxxi oħrajn fuq il-fatturat, Unità 1, DĠ TAXUD. Il-Kummissjoni Ewropea.

It-taxxa fuq il-valur miżjud (il-VAT) hija taxxa ġenerali fuq il-konsum, applikata 
għall-attivitajiet kummerċjali li jinvolvu l-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-oġġetti u 
l-għoti tas-servizzi.

It-taxxa fuq il-valur miżjud (il-VAT) tikkostitwixxi sors kbir ta’ dħul għall-baġits 
nazzjonali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, is-sistema tal-VAT, li 
hija bbażata fuq leġiżlazzjoni adottata fil-livell Ewropew u applikata fil-livell 
nazzjonali, tbati minn numru ta’ nuqqasijiet li ma jippermettulhiex tkun kompletament 
effiċjenti u kompatibbli mar-rekwiżiti ta’ suq uniku reali.

L-ewwel Direttiva dwar il-VAT tmur lura għall-1967.  Imbagħad, l-ewwel qafas legali 
b’arranġamenti tranżizzjonali sar fl-1993 fid-dawl tas-Suq Uniku Ewropew u t-



PE467.179v03-00 26/34 CM\872357MT.doc

MT

tneħħija tal-fruntieri interni, u għalhekk ħafna qabel ma twieled il-kunċett tal-
kummerċ elettroniku. Illum il-ġurnata, il-VAT huwa wieħed mill-akbar ostakoli għall-
kummerċ elettroniku u l-bejgħ mill-bogħod. Sal-lum, il-bażi uniformi tal-istima 
stabbilita mis-sistema komuni tat-taxxa fuq il-valur miżjud (il-VAT) għadha ma 
indirizzatx adegwatament l-għoti tas-servizzi b’mod elettroniku peress li l-għoti tas-
servizzi b’dan il-mod sempliċement ma kienx previst meta s-sistema fiskali eżistenti 
ġiet stabbilita. B’riżultat ta’ dan, l-applikazzjoni tar-regoli tal-VAT preċedenti għal 
dawn it-tranżazzjonijiet wasslet għal riżultati diskriminatorji. Preċedentement, is-
servizzi pprovduti b’mod elettroniku u li ġejjin mill-UE ġeneralment kienu soġġetti 
għall-VAT irrispettivament mill-post li fih kienu qed jiġu użati, filwaqt li dawk ġejjin 
minn barra l-UE ma kinux soġġetti għall-VAT anki meta jiġu pprovduti fi ħdan l-UE.

Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema 
komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud tikkodifika d-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-
introduzzjoni tas-sistema komuni tal-VAT fl-Unjoni Ewropea (UE). Is-sistema 
komuni tal-VAT tapplika għall-oġġetti u s-servizzi mixtrija u mibjugħa għall-konsum 
fi ħdan l-UE. It-taxxa hija kkalkulata abbażi tal-valur miżjud fuq l-oġġetti u s-servizzi 
f’kull stadju tal-produzzjoni u tal-katina ta’ distribuzzjoni. Finalment, il-konsumatur 
finali jinkorri l-VAT f’forma ta’ żieda perċentwali fuq il-prezz finali tal-oġġetti jew is-
servizzi. Dan il-prezz finali huwa t-total tal-valur miżjud f’kull stadju tal-produzzjoni 
u tal-katina ta’ distribuzzjoni. Il-fornitur tal-oġġetti jew tas-servizzi (il-persuna 
taxxabbli) iħallas il-VAT li jkun irċieva fuq l-oġġetti jew is-servizzi lill-
amministrazzjoni fiskali nazzjonali wara li jnaqqas il-VAT li jkun ħallas diġà lill-
fornituri tiegħu.

It-tranżazzjonijiet imwettqa bi ħlas fit-territorju ta’ pajjiż tal-UE minn persuna 
taxxabbli li taġixxi f’din il-kapaċità huma soġġetti għall-VAT. L-importazzjonijiet 
minn kwalunkwe persuna huma wkoll soġġetti għall-VAT.

It-tranżazzjonijiet taxxabbli jinkludu:

 provvisti ta’ oġġetti minn persuna taxxabbli;
 akkwiżizzjonijiet intra-UE, f’pajjiż tal-UE, ta’ oġġetti minn pajjiż ieħor tal-

UE;
 provvisti ta’ servizzi minn persuna taxxabbli;
 importazzjonijiet ta’ oġġetti minn barra mill-UE (territorju terz * jew barra 

l-UE).

Il-VAT fuq l-akkwiżizzjoni tal-oġġetti

Akkwiżizzjoni intra-UE ta’ oġġetti tokkorri biss meta l-oġġetti jiġu trasportati minn 
pajjiż tal-UE għall-ieħor. Din tokkorri meta l-oġġetti mibjugħa minn persuna taxxabbli 
f’pajjiż tat-tluq tal-UE jinxtraw minn pajjiż ieħor tal-UE (fejn jasal l-oġġett) minn 
persuna taxxabbli li tkun qed taġixxi f’dik il-kapaċità jew minn persuna ġuridika mhux 
taxxabbli. Tokkorri wkoll fil-każ ta’ mezzi ġodda tat-trasport u ta’ prodotti soġġetti 
għal dazju li jinxtraw minn persuni oħrajn.

Jekk l-ammont totali tal-akkwiżizzjonijiet intra-UE ta’ oġġetti minn persuni ġuridiċi 
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mhux taxxabbli u ċerti kategoriji ta’ persuni taxxabbli eżentati ma jaqbiżx il-limitu 
minimu ta’ 10,000 ewro fis-sena, dawn l-akkwiżizzjonijiet huma soġġetti għall-VAT 
biss jekk ix-xerrej jiddeċiedi li jirreġistra.

Akkwiżizzjonijiet intra-UE ta’ oġġetti użati, xogħlijiet artistiċi, oġġetti ta’ kollezzjoni 
u antikwarjat mhumiex soġġetti għall-VAT meta l-bejjiegħ ikun negozjant taxxabbli 
jew organizzatur ta’ bejgħ bi rkant pubbliku li jkun ħallas it-taxxa fuq dawn l-oġġetti 
permezz tal-iskema speċjali ta’ tassazzjoni tal-marġni ta’ profitt.

Il-VAT fuq servizzi pprovduti b’mod elettroniku

Servizzi pprovduti b’mod elettroniku jinkludu servizzi bħal pereżempju servizzi 
kulturali, artistiċi, sportivi, xjentifiċi, edukattivi, informattivi, relatati mad-divertiment 
u servizzi simili oħrajn kif ukoll softwer, vidjowgejms u servizzi tal-kompjuter 
ġeneralment. Dan iwassal biex:

 għal servizzi speċifiċi pprovduti elettronikament, meta pprovduti minn 
operatur barra l-UE lil klijent tal-UE, il-post tat-tassazzjoni jkun fi ħdan l-
UE u għaldaqstant jiġu soġġetti għall-VAT;

 meta dawn is-servizzi jiġu pprovduti minn operatur tal-UE lil klijent barra 
l-UE, il-post tat-tassazzjoni jkun il-post fejn qiegħed il-klijent u ma jiġux 
soġġetti għall-VAT tal-UE;

 meta operatur tal-UE jipprovdi dawn is-servizzi lil negozju fi Stat Membru 
ieħor, il-post tal-provvista jkun il-post fejn il-klijent kummerċjali jkun 
stabbilit;

 meta operatur tal-UE jipprovdi dawn is-servizzi lil individwu privat fl-UE 
jew lil persuna taxxabbli fl-istess Stat Membru ieħor, il-post tal-provvista 
jibqa’ l-post fejn ikun stabbilit il-fornitur;

L-operaturi barra l-UE jintalbu jirreġistraw għal skopijiet ta’ VAT biss meta n-negozju 
tagħhom jinvolvi bejgħ lill-konsumaturi finali. Jekk jipprovdu servizzi lil negozji tal-
UE (u dan ikopri l-parti l-kbira ta’ dawn it-tranżazzjonijiet), huma m’għandhom l-ebda 
obbligu ladarba l-klijenti kummerċjali jagħtu rendikont tal-VAT tagħhom stess fuq 
bażi ta’ evalwazzjoni proprja taħt il-“mekkaniżmu tar-reverse charge”.

L-aktar għażla faċli u attraenti għal negozji barra l-UE hija li tintuża l-iskema 
simplifikata tad-Direttiva għal tali negozji. Din tippermettilhom li jidentifikaw lilhom 
infushom għal skopijiet fiskali tal-UE fi Stat Membru uniku Ewropew, billi jieħdu 
vantaġġ minn konformità simplifikata u minn proċeduri ta’ rappurtar onlajn.

In-negozji barra l-UE jistgħu jirreġistraw ma’ awtorità fiskali fi Stat Membru tal-
għażla tagħhom. Huma mitluba jiċċarġjaw il-VAT lill-klijenti mhux kummerċjali fl-
UE skont ir-rata fiskali standard fl-Istat Membru fejn jgħix il-klijent. Darba kull tliet 
xhur, iħallsu t-taxxa li ġabru lill-amministrazzjoni li rreġistraw magħha, flimkien ma’ 
dikjarazzjoni f’forma elettronika li tagħti informazzjoni dettaljata tat-total tal-bejgħ li 
sar f’kull wieħed mill-Istati Membri tal-UE. Abbażi ta’ din l-informazzjoni, l-Istat 
Membru ta’ reġistrazzjoni jerġa’ jalloka d-dħul mit-taxxa lill-pajjiż tal-konsumatur.
Din l-iskema simplifikata għal negozji barra l-UE għandha tiġi applikata għal tliet 
snin, bil-possibilità li nimxu lejn skema avvanzata aktar fil-livell tekniku.
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Madankollu, hemm ċerti eċċezzjonijiet għal dawn ir-regoli ġenerali. Is-servizzi 
kkonċernati jinkludu dawk konnessi ma’ proprjetà immobbli, trasport tal-passiġġieri u 
tal-oġġetti, dawk relatati ma’ attivitajiet kulturali, artistiċi, sportivi, xjentifiċi, 
edukattivi u ta’ divertiment, dawk is-servizzi mogħtija f’ristoranti u li għandhom 
x’jaqsmu mal-forniment tal-ikel u dawk relatati mal-kiri fuq perjodu qasir ta’ mezzi 
ta’ trasport. L-għan ewlieni ta’ dawn l-eċċezzjonijiet huwa li jiġi żgurat li s-servizz jiġi 
intaxxat fil-post fejn fil-fatt isir użu minnu.
Fir-relazzjonijiet mal-pajjiżi barra l-UE, biex jevitaw it-tassazzjoni doppja, in-nuqqas 
ta’ tassazzjoni jew it-tagħwiġ tal-kompetizzjoni, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jikkunsidraw:

 il-post tal-provvista ta’ ċerti servizzi, li jkun jinsab fit-territorju tagħhom, 
bħala post li jinsab barra mill-UE, jekk effettivament dawn is-servizzi 
jintużaw barra mill-UE;

 il-post tal-provvista ta’ ċerti servizzi, li jkun jinsab barra mill-UE, bħala 
post li jinsab fi ħdan l-UE, jekk effettivament dawn is-servizzi jintużaw fi 
ħdan it-territorju tagħhom.

Il-post tal-importazzjoni ta’ oġġetti huwa l-pajjiż tal-UE li fih ikun hemm l-oġġetti 
meta jidħlu fl-UE.

Fl-eventwalità fejn isir ħlas u meta għandu jitħallas il-VAT

Minbarra f’numru ta’ każijiet speċifikament elenkati, tokkorri l-eventwalità fejn isir il-
ħlas tat-taxxa u t-taxxa jkollha titħallas meta l-oġġetti jew is-servizzi jiġu pprovduti.

Fil-każ ta’ akkwiżizzjoni ta’ oġġetti intra-UE, l-eventwalità fejn isir il-ħlas tokkorri 
meta ssir l-akkwiżizzjoni u t-taxxa jkollha titħallas fil-ħmistax-il jum tax-xahar wara li 
ssir l-akkwiżizzjoni. Madankollu, jekk tinħareġ fattura qabel din id-data, it-taxxa 
jkollha titħallas dakinhar li tinħareġ il-fattura.

Id-Direttiva 2010/45/UE temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni 
ta’ taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tar-regoli dwar il-fatturazzjoni. Madankollu, 
mill-1 ta’ Jannar 2013, meta d-Direttiva 2010/45/UE tidħol fis-seħħ, il-VAT se jibda 
jitħallas malli tinħareġ il-fattura, jew malli jiskadi ż-żmien li jissemma fl-Artikolu 222 
ta’ din id-Direttiva jekk ma tinħareġ l-ebda fattura sa dak iż-żmien. Fil-każ tal-
importazzjoni tal-oġġetti, tokkorri l-eventwalità tal-ħlas u t-taxxa jkollha titħallas meta 
l-oġġetti jiġu introdotti f’pajjiż tal-UE.

Qed jiġu kkunsidrati punt ta’ waqfa waħda għall-ħlas tal-VAT fuq id-distribuzzjoni ta’ 
servizzi f’pajjiżi barra l-UE kif ukoll għall-ġbir tal-VAT f’punt ta’ waqfa waħda mill-
bejjiegħa bl-imnut, biex dawn ikunu jistgħu jimlew formola waħda biss li tippermetti 
t-tqassim tal-pagamenti tal-VAT tagħhom lill-Istati Membri rilevanti f’każ ta’ bejgħ 
ta’ oġġetti. Mill-2015 ’il quddiem, se tibda tiġi applikata taxxa fl-Istat Membru ta’ 
konsum għal oġġetti mixtrija mingħand fornitur tal-UE.

Fl-1 ta’ Diċembru 2010, il-Kummissjoni ppubblikat Green Paper dwar il-futur tal-
VAT, Green Paper li forniet il-bażi li fuqha nbniet il-konsultazzjoni li għadha kif 
intemmet, “Lejn sistema tal-VAT aktar sempliċi, aktar soda u aktar effiċjenti”, u li 
saret bejn l-01.12.2010 u l-31.05.2011. L-għan ta’ din il-konsultazzjoni kien li jiġi 
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mniedi dibattitu wiesa’ mal-partijiet interessati kollha dwar l-evalwazzjoni tas-sistema 
attwali tal-VAT u l-mezzi kollha possibbli għat-tisħiħ tal-konformità tagħha mas-suq 
uniku u l-kapaċità tagħha li tiġġenera d-dħul filwaqt li tnaqqas l-ispiża għall-
konformità.

Il-Green Paper, b’mod partikolari, tkopri t-trattament tal-provvisti transkonfinali, kif 
ukoll kwistjonijiet ewlenin oħrajn li jindirizzaw in-newtralità fiskali, il-livell ta’ 
armonizzazzjoni meħtieġ fis-suq uniku u t-tnaqqis tal-burokrazija filwaqt li tiżgura 
dħul mill-VAT għall-Istati Membri.

6. Qabel ma ngħalqet ir-raba’ laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma, tqajmu l-punti li ġejjin 
mill-parteċipanti bħala suġġetti li ta’ min wieħed ikompli jirrifletti dwarhom:

Il-Koordinatur tal-Grupp ta’ Ħidma, is-Sur Arias Echeverria, enfasizza l-fatt li 
apparentement il-kummerċ elettroniku fl-Istati Uniti kiseb iktar suċċess milli fl-
Ewropa, partikolarment dak transkonfinali. Forsi wieħed jista’ jitfa’ ħarstu lejn l-Istati 
Uniti u jara x’soluzzjonijiet instabu għall-kwistjonijiet li għadhom pendenti fl-Ewropa.

Id-Direttiva l-ġdida dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur ma kisbitx is-suċċess li kien 
mistenni. Forsi approċċ gradwali jkun iktar ta’ ġid milli reviżjoni sħiħa tas-sistema tal-
kummerċ elettroniku. L-akkwist elettroniku jista’ jkun l-ewwel pass għax jista’ jsolvi 
ħafna mill-problemi li ssemmew f’dan il-Grupp ta’ Ħidma. Madankollu, l-akkwist 
elettroniku għadu jeħtieġ azzjonijiet kumplimentari varji bħal pereżempju firem 
elettroniċi u awtentikazzjoni elettronika. Il-Portugall għamel ħafna xogħol billi neħħa 
l-ostakoli għall-akkwist elettroniku u l-approċċ Portugiż jista’ jiġi applikat ukoll għal 
partijiet oħra tal-Ewropa. 

Wieħed mill-akbar ostakoli fil-livell pan-Ewropew huwa l-VAT. Jeħtieġ li dan jiġi 
trattat b’mod dirett. Il-Green Paper dwar il-VAT hija mezz eċċellenti biex ikun hemm 
aktar riflessjoni u djalogu; madankollu, għandna nagħmlu aktar minn hekk biex 
intejbu l-kummerċ elettroniku u l-bejgħ onlajn. Is-soluzzjoni għal dan għandha tkun 
waħda immedjata. Jeżistu possibilitajiet kemm biex jitnaqqas kif ukoll biex jiġi 
eżentat il-VAT, skont il-bżonn. Huwa essenzjali li l-pubbliku jiġi edukat fir-rigward 
tal-użu tal-kummerċ elettroniku u għandha tiġi riveduta s-sistema tal-VAT fir-rigward 
tal-bejgħ bl-imnut onlajn. 

Il-mużika onlajn hija kwistjoni oħra. Il-veloċità tal-iżvilupp tal-Mezz Diġitali qiegħda 
tinbidel malajr ħafna u jeħtieġ li ż-żgħażagħ jiġu involuti bħala konsulenti għal dawk 
li jfasslu l-politiki ladarba huma għandhom l-aħjar perspettiva dwar kif għandu jiġi 
implimentat l-aħjar tip ta’ miżuri.  

Fir-rigward tal-paragun bejn l-UE u l-Istati Uniti u l-mudelli ta’ prattika tajba, ġie 
indikat li l-piż amministrattiv fl-Istati Uniti huwa differenti, filwaqt li d-dħul mit-taxxa 
fl-UE fil-fatt huwa aħjar minkejja l-fatt li jista’ jkun inkonvenjent akbar. Fl-Istati 
Uniti, it-taxxa fuq il-bejgħ mhijiex infurzata. Il-konformità fiskali hija volontarja, fatt 
li ma japplikax fl-UE.

Liema ġuriżdizzjoni tapplika għall-VAT hija lakuna oħra li għadha trid tiġi indirizzata.
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X’inhi l-mira għall-kummerċ onlajn? Il-mira hija ta’ 20% sal-2015 kif imniżżel fit-
Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Aġenda Diġitali tal-31/5/2011.

Il-protezzjoni tal-marki kummerċjali offlajn u onlajn għadha mhijiex ugwali. Hemm 
il-ħtieġa ta’ mġiba responsabbli u protezzjoni mill-iffalsifikar, b’mod partikolari fil-
katina tal-provvista. Hekk kif il-katina tal-provvista titwal dejjem aktar, se jkun hemm 
aktar intermedjarji u l-probabilità li jkun hemm il-problemi tista’ tiżdied. Żieda fit-
trasparenza tista’ toħloq sitwazzjoni li minnha jibbenefika kulħadd f’dan il-qasam ta’ 
tkabbir. Il-Memorandum ta’ Ftehim, li ħa sentejn biex ġie konkluż, jeħtieġ jiġi 
applikat. Madankollu, wieħed għandu jżomm f’moħħu li l-internet huwa dominju 
miftuħ u s-suċċess tiegħu huwa bbażat fuq il-faċilità tal-aċċess għalih minn livelli 
aktar baxxi.

Is-servizzi tat-telekomunikazzjoni u l-għoti ta’ servizzi broadband għandhom 
jissodisfaw id-domanda. Jekk dawn is-servizzi jiġu assorbiti, allura jista’ jagħti l-każ li 
l-aċċess għas-servizzi kollha disponibbli ma jkunx disponibbli u jkun hemm il-ħtieġa 
ta’ titjib fis-servizz. Fit-13 ta’ Lulju, id-DĠ INFSO se jiddiskuti, flimkien mas-settur 
industrijali, it-titjib tas-sistema attwali biex jinħoloq mudell kummerċjali għall-objettiv 
2020 ta’ 30 Mbytes fis-sekonda.
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AĠENDA

L-ewwel laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma, it-23 ta’ Marzu 2011
Mit-08:00 a.m. sal-10:30 a.m., Brussell

Sala: [ASP1E3] (il-kolazzjon se jiġi pprovdut)

1. Adozzjoni tal-abbozz ta’ aġenda

2. Il-koordinatur Pablo Arias Echeverría, MEP, jilqa’ u jippreżenta lill-membri tal-
Grupp ta’ Ħidma u lill-parteċipanti. Preżentazzjoni tal-Metodu tal-Grupp ta’ Ħidma.

3. Lejn Komunikazzjoni ġdida tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-futur tal-Kummerċ 
Elettroniku fl-Unjoni Ewropea, minn Jean Bergevin, Kap tal-Unità dwar il-
moviment liberu tas-servizzi u l-istabbiliment II: bejgħ bl-imnut u servizzi ta’ 
informazzjoni, DĠ Markt, il-Kummissjoni Ewropea.

4. Il-kummerċ elettroniku u l-konsumaturi, minn David Mair, Kap tal-Unità tas-
Swieq tal-Konsumatur, DĠ SANCO, il-Kummissjoni Ewropea.

5. L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa u l-Kummerċ Elettroniku, minn Miguel 
GONZALEZ-SANCHO, Deputat Kap tal-Unità, DĠ Soċjetà tal-Informazzjoni u 
Midja C1: Aġenda Diġitali: Koordinazzjoni ta’ politika.

6. Skambju ta’ fehmiet.

7. Affarijiet oħra.

8. Ħin, post u suġġett tal-laqgħa li jmiss tal-Grupp ta’ Ħidma.
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AĠENDA

It-tieni laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma, id-19 ta’ April 2011
Mill-10:00 a.m. san-12:30 a.m., Brussell

Sala: [ASP A1E-1]
(Se jkun hemm traduzzjoni simultanja għall-FR, IT, EN, ES)

1. Adozzjoni tal-abbozz ta’ aġenda

2. Il-koordinatur Pablo Arias Echeverría, MEP, jilqa’ u jippreżenta lill-membri tal-
Grupp ta’ Ħidma u lill-parteċipanti.

3. Dikjarazzjoni ta’ ftuħ minn Pablo Arias Echeverría MEP.

4. Id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur u l-Kummerċ Elettroniku, minn 
Andreas Schwab, Membru tal-Parlament Ewropew. Rapporteur għad-Direttiva dwar 
id-drittijiet tal-konsumatur.

5. Il-kummerċ elettroniku u l-konsumaturi fl-Ewropa, minn Ursula Pachl, Deputat 
Direttur tal-BEUC (l-Uffiċċju Ewropew tal-Għaqdiet tal-Konsumaturi)

6. Is-Servizzi Postali u l-Kummerċ Elettroniku, minn Werner Stengg, Kap tal-Unità.
DĠ Markt E3-Onlajn u s-Servizzi Postali. Il-Kummissjoni Ewropea.

7. Is-Servizzi Postali u l-Kummerċ Elettroniku, Perspettiva mis-settur privat, minn 
Carsten Hess, Viċi President u Kap tar-Rappreżentanza Korporattiva fi Brussell.
Deutsche Post DHL

8. Skambju ta’ fehmiet.

9. Affarijiet oħra.

10. Ħin, post u suġġett tal-laqgħa li jmiss tal-Grupp ta’ Ħidma.
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AĠENDA

It-tielet laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma, it-Tlieta, 3 ta’ Mejju 2011
Mill-10:00 a.m. san-12:30 a.m., Brussell

Sala: [ASP A1G-1]
(Se jkun hemm traduzzjoni simultanja għall-FR, IT, EN, ES)

1. Adozzjoni tal-abbozz ta’ aġenda

2. Il-koordinatur Pablo Arias Echeverría, MEP, jilqa’ u jippreżenta lill-membri tal-
Grupp ta’ Ħidma u lill-parteċipanti.

3. Dikjarazzjoni ta’ ftuħ minn Pablo Arias Echeverría MEP.

4. Il-protezzjoni tad-dejta fil-Kummerċ Elettroniku, minn Marie Hélène 
Boulanger, Kap tal-Unità, Unità C3, DĠ ĠUSTIZZJA. Il-Kummissjoni Ewropea.

5. L-impriżi żgħar u ta’ daqs medju, il-kummerċ elettroniku u l-proposta għall-
fatturar elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea, minn Danny Bunch, Deputat Kap 
tal-Unità DĠ ENTR/D3, responsabbli għat-Teknoloġija tal-Informatika u l-
Komunikazzjoni għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea.

6. Pjattaformi Onlajn u SMEs, ekosistema ġdida, minn Stefan Krawczyk, Direttur 
Anzjan u Konsulent għar-Relazzjonijiet Governattivi fl-Ewropa E-bay Ewropa.

7. Getting business online, inizjattiva ta’ Google, minn Julien Blanchez, Maniġer 
tal-Kummerċjalizzazzjoni għall-pajjiż, il-fergħa ta’ Google fil-Belġju.

8. Trusted Shops, inizjattiva mis-settur privat biex tiġi żviluppata Marka ta’ 
Fiduċja fl-Ewropa, minn Jean-Marc Noel, Fundatur tat-Trusted Shops.

9. Skambju ta’ fehmiet.

10. Affarijiet oħra.

11. Ħin, post u suġġett tal-laqgħa li jmiss tal-Grupp ta’ Ħidma.
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AĠENDA

Ir-raba’ laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma, it-Tlieta, 31 ta’ Mejju 2011
Mill-10:00 a.m. san-12:30 a.m., Brussell

Sala: [ASP A1G-1]
(Se jkun hemm traduzzjoni simultanja għall-FR, IT, EN, ES)

1. Adozzjoni tal-abbozz ta’ aġenda

2. Il-koordinatur Pablo Arias Echeverría, MEP, jilqa’ u jippreżenta lill-membri tal-
Grupp ta’ Ħidma u lill-parteċipanti.

3. Dikjarazzjoni ta’ ftuħ minn Malcolm Harbour, President tal-Kumitat IMCO.

4. Neelie Kroes, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissarju inkarigat 
mill-Aġenda Diġitali.

5. L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa u l-Kummerċ Elettroniku, minn Ken Ducatel, Kap 
tal-Unità, DĠ Soċjetà tal-Informazzjoni u Midja C1: Aġenda Diġitali: Koordinazzjoni 
ta’ politika.

6. Il-Kummerċ Elettroniku u d-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali, mis-Sur Jean 
Bergevin, Kap tal-Unità tal-Iffalsifikar u l-Piraterija, DĠ MARKT, il-Kummissjoni 
Ewropea.

7. Il-VAT u l-Kummerċ Elettroniku, minn Patrice Pillet, Kap tas-Settur tal-VAT u ta’ 
taxxi oħrajn fuq il-fatturar, Unità 1, DĠ TAXUD. Il-Kummissjoni Ewropea.

8. Skambju ta’ fehmiet.

9. Rimarki tal-għeluq mill-Koordinatur tal-Grupp ta’ Ħidma u avviż dwar id-data tal-
preżentazzjoni fil-Kumitat IMCO tal-konklużjonijiet ewlenin tal-Grupp ta’ Ħidma.


