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Il-Proposta tal-Kummissjoni u l-Objettivi tagħha

Il-Proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur tgħaqqad 
flimkien erba’ partijiet eżistenti tal-liġi Komunitarja1 fi strument leġiżlattiv uniku. Il-Proposta 
hija riżultat ta’ reviżjoni tal-acquis tal-konsumatur mniedi fl-2004 biex jissimplifika u 
jikkompleta l-qafas regolatorju eżistenti dwar il-ħarsien tal-konsumatur. Din ġiet imressqa fit-
8 ta’ Ottubru 2008 wara proċess ta’ konsultazzjoni u stima tal-impatt, u tipproponi li d-
Direttiva l-ġdida għandha tapplika l-prinċipju ta’ armonizzazzjoni sħiħa.

Iż-żewġ objettivi tal-Proposta huma biex jiżguraw li l-konsumaturi madwar is-27 Stat 
Membru tal-UE jkollhom kunfidenza f’livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur, u li n-negozji 
ta’ kull daqs ikunu jistgħu jipprovdu l-prodotti u s-servizzi tagħhom bla ebda ostakli legali li 
mhumiex neċessarji, lill-konsumaturi madwar is-27 Stat Membru tal-Unjoni. Fir-riżoluzzjoni 
tiegħu dwar ir-reviżjoni tal-acquis tal-konsumatur2, il-Parlament Ewropew ikkonferma ż-żewġ 
objettivi, ta’ titjib fil-kunfidenza tal-konsumatur u t-tnaqqis tad-diżinklinazzjoni lejn in-
negozju transkonfinali.

Il-frammentazzjoni legali hija ta’ deterrent kemm għall-konsumaturi kif ukoll għan-negozji 
meta dawn jikkunsidraw jekk jagħmlux negozju b’mod transkonfinali jew le. Il-konsumaturi 
sikwit jilmentaw li huma qed jiġu mċaħda mill-possibilità li jibbenefikaw bis-sħiħ mis-Suq 
Intern (b’mod partikolari meta jixtru onlajn) minħabba li l-bejjiegħa li jaħdmu barra minn
wieħed mill-Istati Membri sikwit juru riluttanza biex jimxu ma’ regoli differenti meta jidħlu 
f’suq ġdid3 u l-bejjiegħa wkoll juru riluttanza li jirriskjaw li jkunu mfittxija fi Stat Membru 
ieħor. Din is-sitwazzjoni tista’ tiddeterjora aktar bl-implimentazzjoni tar-Regolamenti 
Brussell I u Ruma I u kwalunkwe deċiżjoni suċċessiva meħuda mill-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja, li x’aktarx tagħmel il-kondizzjonijiet biex toffri prodotti b’mod transkonfinali fl-
Istati Membri tal-UE saħansitra aktar diffiċli4. 

Filwaqt li ħafna Membri tal-Kumitat jirrikonoxxu li l-kwistjoni tal-frammentazzjoni legali 
għandha tiġi ttrattata, l-opinjoni ġenerali hija li l-approċċ ta’ armonizzazzjoni sħiħa propost 
mill-Kummissjoni Ewropea filfatt mhuwiex vijabbli f’dan l-istadju meta wieħed jikkunsidra 
n-natura u l-qasam ta’ applikazzjoni tal-Proposta. F’konformità mar-Riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew dwar ir-reviżjoni tal-acquis tal-konsumatur, u, kif diġà ntqal fid-
dokument ta’ ħidma tal-IMCO tal-2009, il-Membri tal-Kumitat jippreferu approċċ ta’
armonizzazzjoni sħiħa mmirat, li jkun għalhekk limitat għal aspetti speċifiċi ta’ ċerti kuntratti, 

                                               
1 Id-Direttivi dwar Klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumatur (93/13/KE), Bejgħ lill-konsumatur u garanziji 
(99/44/KE), il-Protezzjoni tal-konsumaturi fir-rigward ta’ kuntratti li jsiru mill-bogħod (97/7/KE) u Biex tħares 
lill-konsumatur rigward kuntratti nnegozjati barra mil-lok tan-negozju (85/577/KE)
2 Rapport dwar il-Green Paper dwar ir-Reviżjoni tal-Acquis tal-Konsumatur/ Ag-0281/2007, rapport ippreżentat 
minn Béatrice Patrie
3 Smigħ tal-IMCO wera li n-negozji għandhom iħallsu spejjeż li mhumiex raġonevoli:  20 000 ewro/sena/suq 
nazzjonali, għal spejjeż ta’ konformità legali biss
4 Il-Kawża Alpenhof vs. Heller (C-144/09 – 24/04/2009, Seduta ta’ smigħ fl-ECJ fis-16.03.10) u l-Kawża 
Pammer vs. Reederei Karl Schlüter  (C-585/08 – 24.12.2008)
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filwaqt li jżomm livelli għoljin ta’ ħarsien tal-konsumatur.1

                                               
1 Id-Dokument ta’ Ħidma dwar il-Proposta għal direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur - IMCO/6/68476 
ippreżentat minn Arlene McCarthy
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Xogħol ta’ tħejjija tal-Kumitat

1. Konsultazzjoni ta’ partijiet interessati

Il-Kumitat IMCO organizza żewġ seduti pubbliċi ta’ smigħ1 dwar il-proposta li matulhom 
deher ċar li l-organizzazzjonijiet tal-Konsumatur kienu mħassba dwar tnaqqis potenzjali fil-
livelli tal-ħarsien tal-konsumatur wara armonizzazzjoni sħiħa, filwaqt li argumentaw li ċerti 
Stati Membri jista’ jkun li jkollhom jirrinunzjaw dispożizzjonijiet nazzjonali speċifiċi. Min-
naħa l-oħra, in-negozji enfasizzaw il-frammentazzjoni legali attwali u laqgħu l-approċċ ta’
armonizzazzjoni sħiħa mmirat propost mill-Membri tal-Kumitat bħala s-soluzzjoni t-tajba. 
Huma indikaw li kienu lesti li jaċċettaw miżuri addizzjonali ta’ ħarsien tal-konsumatur 
sakemm dawn ikunu proporzjonati, ibbilanċjati u armonizzati madwar l-UE kollha.

2. Skambju ta’ opinjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali

Il-Kumitat organizza wkoll żewġ seduti ta’ smigħ mal-Parlamenti Nazzjonali2 f’konformità
mal-mekkaniżmi l-ġodda stabbiliti mit-Trattat ta’ Liżbona. 

Riflessjonijiet dwar il-Proposta

 Kapitolu I – Suġġett, definizzjonijiet u qasam ta’ applikazzjoni

Id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 jillimitaw il-qasam ta’ applikazzjoni tal-Proposta sħiħa, kif 
ukoll il-qasam ta’ applikazzjoni tal-kapitoli u d-dispożizzjonijiet differenti tagħha. Jekk 
kuntratt jiġix suġġett jew le għal regoli armonizzati jiddependi ħafna minn kif ikun impoġġi l-
kliem tad-definizzjonijiet. Ser ikollha tingħata attenzjoni għall-interazzjoni bejn dawn id-
definizzjonijiet, l-Artikolu 4, u l-bqija tat-test. 

Ċerti definizzjonijiet ser ikollhom jiġu fformulati mill-ġdid sabiex jiġi żgurat li r-regoli t-tajba 
japplikaw għall-kuntratti t-tajba sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi huma protetti meta jkun 
hemm bżonn, u, li l-kummerċjanti ma jitgħabbewx b’restrizzjonijiet bla bżonn. Numru ta’
definizzjonijiet mhumiex sodisfaċenti minn angolu legali u għandhom jiġu mtejba biex ikun 
hemm konsistenza u ċertezza legali. 

Hemm kunsens li qed jiżdied fost il-Membri tal-Kumitat li d-definizzjonijiet għandhom ikunu 
suġġett għal armonizzazzjoni sħiħa mmirata. Madankollu, wieħed irid jiftakar li 
definizzjonijiet armonizzati jkollhom impatt limitat ħafna fuq is-Suq Intern jekk ir-regoli 
rispettivi tal-ħarsien tal-konsumatur ma jiġux suġġetti b’mod simultanju għal armonizzazzjoni 
sħiħa mmirata. Id-definizzjonijiet armonizzati huma biss mezz għat-twettiq, f’dan il-każ it-
tneħħija ta’ ostakoli għas-suq intern, u mhux mezz fihom nfushom.

                                               
1 It-2 ta’ Marzu 2009, id-29 ta’ Settembru 2009
2 Is-26 ta’ Jannar 2009, it-23 ta’ Frar 2010
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Sabiex jiġu mmassimizzati l-benefiċċji għas-Suq Intern, hija meħtieġa analiżi dwar jekk hux 
possibbli li jiġu applikati d-definizzjonijiet armonizzati tal-Proposta għall-kumplament tal-
acquis tal-konsumatur (i.e. kuntratti tat-timeshare u tal-kreditu għall-konsumatur).

Numru sinifikanti ta’ Membri tal-Kumitat u partijiet interessati jikkunsidraw li l-Artikolu 3 
mhuwiex ċar u jitolbu kjarifika tiegħu. Tabilħaqq, dan l-artikolu jonqos milli jagħti ħarsa ċara 
tal-qasam ta’ applikazzjoni tal-Kapitoli differenti minħabba li jrid jinqara flimkien ma’ numru 
ta’ dispożizzjonijiet oħra tal-Proposta (b’mod partikolari l-Artikoli 2, 8, 20, 21 u 30). 
Pereżempju, il-Kapitolu III japplika għal kuntratti ta’ ipoteka li jsiru barra mil-lok tan-negozju
(ipoteki mhumiex koperti mid-direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur) iżda, minħabba bosta 
referenzi relatati, dan mhuwiex immedjatament ċar. Il-konfużjoni tiżdied minħabba l-fatt li l-
Artikolu 3 jirregola wkoll ir-relazzjoni ta’ ċerti kapitoli / dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja
eżistenti. L-Artikolu 3 ser ikollu jitqassar u jiġi ssimplifikat. Il-qasam ta’ applikazzjoni ta’
kull kapitolu jew l-interazzjoni ma’ regoli oħra tal-Komunità ser ikollha tiġi trattata kapitolu 
b’kapitolu u, jekk meħtieġ, dispożizzjoni b’dispożizzjoni. Probabbilment dan ser jimplikali 
ssir bidla totali tal-istruttura tal-Proposta.

L-Artikolu 4 dwar l-armonizzazzjoni sħiħa huwa kontroversjali minħabba l-varjetà wiesgħa
ta’ kuntratti koperti mill-Proposta u l-livell ta’ ħarsien tal-konsumatur propost mill-
Kummissjoni Ewropea. Numru ta’ Membri tal-Kumitat irrifjutaw dan l-approċċ u qed jitolbu 
għal armonizzazzjoni sħiħa mmirata (limitata għal ċerti aspetti ta’ ċerti kuntratti, filwaqt li 
tiżgura livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur). 

L-Artikolu 4 ser ikun jeħtieġ kjarifika dwar kif armonizzazzjoni sħiħa mmirata għandha 
tapplika għal kuntratti li huma koperti parzjalment biss mill-Proposta (eż. kuntratti ta’ servizz 
esklużi mill-qasam ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu IV iżda koperti mill-Kapitoli II, f’ċerti 
każijiet III, u V). Loġikament, kuntratti esklużi mill-qasam ta’ applikazzjoni ta’ kapitolu 
partikolari iżda madankollu koperti mill-qasam ta’ applikazzjoni ta’ kapitoli oħra għandhom 
ikunu esklussivament suġġetti għal armonizzazzjoni sħiħa mmirata fir-rigward tal-aspetti 
regolati f’dawn il-kapitoli l-oħra. Għal kuntratti esklużi mill-qasam ta’ applikazzjoni ta’
kapitolu partikolari, l-Istati Membri għandhom ikunu ħielsa li jirregolaw kif jixtiequ l-aspetti 
trattati f’dak il-kapitolu. 

B’approċċ ta’ armonizzazzjoni sħiħa mmirata, l-ostakoli għas-Suq Intern ser jitneħħew biss 
ftit ftit, li mhuwiex għalkollox sodisfaċenti. Għalhekk wieħed m’għandux jeskludi l-użu ta’
klawżola ta’ rikonoxximent reċiproku għal oqsma li mhumiex koperti mill-Proposta, kif diġà 
ġie suġġerit mill-Parlament Ewropew matul id-diskussjonijiet dwar ir-reviżjoni tal-acquis tal-
konsumatur.  

Id-diskussjonijiet fil-Kumitat ippermettew li jsir xi progress dwar il-kondizzjonijiet għall-użu 
ta’ amornizzazzjoni sħiħa mmirata fil-Proposta. Minkejja opinjonijiet diverġenti dwar il-livell 
xieraq ta’ ħarsien tal-konsumatur li fih għandha tintlaħaq l-armonizzazzjoni sħiħa mmirata, il-
maġġoranza tal-Membri tal-Kumitat u l-partijiet interessati jaqblu li armonizzazzjoni sħiħa 
mmirata la għandha tnaqqas b’mod sinifikanti l-protezzjoni tal-konsumatur fl-Istati Membri u 
lanqas iġġib regoli tal-UE sistematikament f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali l-aktar 
restrittiva / protettiva. Il-kunsens ġenerali huwa barra minn hekk li regoli armonizzati 
għandhom ikunu preċiżi, ċari u jibqgħu jgħoddu għall-ġejjieni u li l-impatt tagħhom fuq
sistemi legali nazzjonali għandu jkun evalwat bir-reqqa.  
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 Kapitolu II - L-Informazzjoni tal-Konsumatur

Huwa aċċettat b’mod wiesa’ fost il-Membri tal-Kumitat u l-partijiet interessati li l-
konsumaturi jeħtieġ li jkunu nfurmati b’mod adegwat qabel jikkonkludu kuntratt u li dan 
huwa aspett ewlieni tal-ħarsien tal-konsumatur. 

Ir-rekwiżiti ġenerali ta’ informazzjoni inklużi f’Kapitolu II mhumiex ġodda fil-liġi 
Komunitarja (taħlita meħuda mid-Direttivi dwar il-bejgħ mill-bogħod u prattiki kummerċjali 
żleali) u, fis-sens strett tal-kelma, mhux daqshekk kontroversjali, għalkemm numru ta’
Membri tal-Kumitat u partijiet interessati jiddispaċihom li l-kwantità sikwit tiġi preferuta fuq 
il-kwalità fir-rigward tal-informazzjoni għall-konsumatur. 

Madankollu, minħabba n-natura tal-Proposta u l-varjetà wiesgħa ta’ kuntratti li tkopri, hemm 
sentiment ġenerali li r-rekwiżiti ta’ informazzjoni ġenerali ta’ Kapitolu II għandhom impatt 
wisq akbar fuq is-sistemi legali nazzjonali mill-miżuri Komunitarji ta’ qabel. Jeħtieġ li ssir 
evalwazzjoni bir-reqqa tal-implikazzjonijiet legali u prattiċi ta’ Kapitolu II. Approċċ li jgħodd 
għall-kulħadd fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ informazzjoni ċertament għandu merti għall-
kuntratti standard ta’ bejgħ jew ta’ servizz, iżda mhuwiex adattat għal kuntratti speċjali (eż. 
kuntratti ta’ proprjetà immobbli jew kuntratti marbuta ma’ servizzi finanzjarji, tas-saħħa, 
soċjali jew tat-trasport. 

Fl-aħħar nett, il-kwistjoni tal-interazzjoni bejn Kapitolu II u dispożizzjonijiet li jirrigwardaw 
ir-rekwiżi ta’ informazzjoni li jinsabu fil-liġi Komunitarja jeħtieġ li jiġu indirizzati.
Hawnhekk, il-Proposta tistabbilixxi biss li huwa bla preġudizzju għad-Direttiva dwar is-
servizzi u d-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku. Għal rekwiżiti ta’ informazzjoni fil-liġi 
Komunitarja, klawżola lex generalis / lex specialis, simili għal dik li tista’ tinstab fid-Direttiva 
dwar il-prattiki kummerċjali żleali, toffri aktar ċertezza legali.  

 Kapitolu III - Informazzjoni għall-Konsumatur u drittijiet tal-irtirar għal kuntratti mill-
bogħod u barra mil-lok tan-negozju

Diskussjonijiet fil-Kumitat urew li l-Kapitolu III, li jistipula regoli ċari għal rekwiżiti ta’
informazzjoni u d-dritt tal-irtirar għal kuntratti mill-bogħod u barra mil-lok tan-negozju, huwa 
relattivament konsenswali. 

Numru sinifikanti ta’ Membri tal-Kumitat u partijiet interessati jaqblu fil-prinċipju li ma 
jagħmilx sens li jkun hemm regoli differenti li jirregolaw il-perjodu tal-irtirar (meta jibda, tul, 
metodu ta’ kalkulazzjoni, skadenza, konsegwenzi, eċċ.) f’kull Stat Membru. Huwa 
ġeneralment meqjus li l-Proposta hija opportunità tajba biex telimina l-konfużjoni u tneħħi l-
ostakoli tas-Suq Intern li jinħolqu mit-taħlita attwali ta’ regoli differenti. Ċerti Membri tal-
Kumitat madankollu jikkunsidraw li ċerti speċifiċitajiet nazzjonali ma jistgħux jiġu sostitwiti 
b’għodod oħra effettivi tal-ħarsien tal-konsumatur.  
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L-attenzjoni tal-Kumitat inġibdet għal ċerti aspetti tal-Kapitolu III li jistgħu jnaqqsu l-
protezzjoni tal-konsumatur f’ċerti Stati Membri (b’mod partikolari rigward każijiet fejn l-
informazzjoni għall-konsumatur tħalliet barra). Ta’ min jinnota li, kien hemm ukoll xi kritika 
tal-Kapitolu III għax kien favur il-konsumatur, b’mod li ma kienx raġonevoli. Ċerti Membri 
tal-Kumitat u partijiet interessati jemmnu pereżempju li l-qasam ta’ applikazzjoni ta’ regoli 
ta’ kuntratti mill-bogħod u dawk li jsiru barra mil-lok tan-negozju huwa wiesa’ wisq u li 
rekwiżiti formali u regoli tal-irtirar huma ristretti wisq, b’mod partikolari għal kuntratti li jiġu 
konklużi barra mil-lok tan-negozju.

Hemm kunsens ġenerali li l-Kapitolu III se jkollu jiġi emendat sabiex jinkiseb bilanċ ġust bejn 
l-interessi tal-konsumaturi u kummerċjanti li jinnegozjaw mill-bogħod /barra mil-lok tan-
negozju. Il-lista ta’ eċċezzjonijiet fl-Artikolu 19 ser ikollha tinżamm qasira u sempliċi. Huwa 
essenzjali li r-regoli t-tajba japplikaw għall-kuntratt it-tajjeb, i.e. li l-konsumaturi jiġu mħarsa
meta jkun meħtieġ u li l-kummerċjanti ma jitgħabbewx b’restrizzjonijiet bla bżonn. B’mod 
konkret, kwalunkwe kuntratt ta’ negozju li jiġi konkluż b’mod dirett mal-konsumatur fuq 
pjattaforma elettronika (bħall-eBay) ser jkun u għandu jkun suġġett għar-regoli kollha tal-
ħarsien tal-konsumatur. Il-konsumaturi jista’ jkollhom ikopru biss l-ispejjeż ta’ konsinna biss 
jekk il-valur ta’ dawn l-oġġetti ma jaqbiżx il-50 ewro. Barra dan, ser ikollha tinstab soluzzjoni 
għal persuni tas-sengħa li kontinwament jipprovdu servizzi lill-konsumaturi barra mil-lok tan-
negozju jew jikkonkludu kuntratti mill-bogħod. Ser ikollu jiġi introdott ċertu livell ta’
flessibilità fir-rigward tal-bidu tal-perjodu ta’ rtirar: bħala regola ġenerali, dan għandu jkun 
fil-ħin tal-konsinna tal-prodotti, iżda soluzzjonijiet aktar prattiċi huma meħtieġa għal ċerti 
forom ta’ negozju.

Sabiex tiġi ffaċilitata l-komunikazzjoni bejn il-kummerċjanti u l-konsumaturi, x’aktarx ser 
ikollu  jsir titjib ieħor. Jista’ pereżempju jiġi introdott test kampjun li jinkludi l-informazzjoni 
kollha rilevanti dwar l-irtirar. Dan it-test jista’ sempliċiment jiġi “kkupjat u ppejstjat” minn 
kummerċjanti madwar l-UE. 

 Kapitolu IV - Drittijiet oħra tal-konsumatur speċifiċi għall-kuntratti ta’ bejgħ

Ġie espress ħafna tħassib fil-Kumitat dwar l-impatt tal-Kapitolu IV fuq il-ħarsien tal-
konsumatur fl-Istati Membri. Bosta Membri tal-Kumitat u partijiet interessati jikkritikaw il-
Kummissjoni Ewropea għall-armonizzazzjoni tal-garanzija legali għal nuqqas ta’ konformità 
fuq il-bażi tal-istandards minimi stabbiliti mid-Direttiva dwar il-bejgħ ta’ prodotti, mingħajr 
kunsiderazzjoni għal speċifiċitajiet nazzjonali. Il-fehim ġenerali fost numru ta’ Membri tal-
Kumitat u partijiet interessati huwa tabilħaqq li l-Proposta, jekk tiġi adottata kif inhi, ser 
tobbliga lil ċerti Stati Membri li jirrinunzjaw drittijiet tal-konsumatur li ilhom jeżistu. Il-
Kummissjoni Ewropea ammettiet dan, għalkemm b’mod impliċitu, f’nota ta’ spjegazzjoni 
ċirkulata lill-Kumitat f’Settembru 2009. Madankollu, l-attenzjoni tal-Kumitat inġibdet għall-
fatt li wħud minn dawn id-drittijiet li ilhom jeżistu mhux dejjem huma effettivi u għalhekk 
rarament jistgħu jiġu nfurzati fil-qrati.

Żewġ kwistjoniiet kienu mqajma aktar minn darba matul id-diskussjonijiet tal-Kumitat: min-
naħa l-waħda l-ġerarkija ta’ rimedji disponibbli għall-konsumatur f’każ ta’ nuqqas ta’
konformità, u min-naħa l-oħra, it-tul tal-perjodu ta’ rimedju f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità. 
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Fir-rigward tal-ġerarkija tar-rimedji, il-problemi huma doppji. L-ewwel, f’numru limitat ta’
Stati Membri, ir-rimedji kollha (tiswija, sostituzzjoni, tnaqqis fil-prezz u revoka tal-kuntratt) 
huma disponibbli għall-konsumatur f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità. It-tieni, fl-Irlanda u fir-
Renju Unit, il-konsumatur għandu dritt jirrifjuta l-prodotti (i.e. jirrevoka l-kuntratt) 
immedjatament, jekk hu jkun jista’ jagħti prova ta’ nuqqas ta’ konformità (il-konsumatur ma 
jibbenefikax minn revoka tal-oneru tal-prova skont is-sistema tad-dritt għar-rifjut).  Huwa ċar 
li tali regoli ma jkunux kompatibbli mal-ġerarkija armonizzata ta’ rimedji stabbilita fl-
Artikolu 26 tal-Proposta.  

Rigward it-tul tal-perjodu ta’ rsponsabilità tal-kummerċjant f’każijiet ta’ nuqqas ta’
konformità, il-problemi huma ħafna. Numru ta’ Stati Membri stabbilixxew perjodu itwal ta’
rimedju (f’ċerti pajjiżi, japplika għall-prodotti kollha, f’oħrajn, għal materjali tal-bini biss u fi 
Stat Membru wieħed, huwa biss rilevanti għal prodotti li jservu fit-tul). Fil-Finlandja u fl-
Olanda, il-perjodu ta’ responsabilità tal-kummerċjant jiddependi fuq il-ħajja tal-prodott (li jiġi 
deċiż mill-imħallef fuq bażi ta’ każ b’każ). Fl-aħħar, fil-Belġju, fi Franza u fil-Lussemburgu, 
il-kummerċjanti jistgħu jinżammu responsabbli jekk difett (kbir) moħbi jiġi skopert mill-
konsumatur wara l-perjodu inizjali ta’ sentejn (suġġett għal perjodu ta’ limitazzjoni - pjuttost 
qasir fi Franza, itwal fil-Belġju) u jekk il-konsumatur jkun jista’ jagħti prova li d-difett 
inkwistjoni diġà kien hemm fil-ħin tal-konsinna (il-konsumatur ma jibbenefikax minn revoka 
tal-oneru tal-prova skont is-sistema “vices cachés”). Huwa ċar li tali regoli mhux se jkunu 
kompatibbli mal-perjodu armonizzat ta’ responsabilità ta’ sentejn li jibda mal-konsinna,
stabbilit fl-Artikolu 28 tal-Proposta.

Kwistjonijiet oħra tqajmu matul id-diskussjonijiet tal-Kumitat, pereżempju l-għażla ta’
rimedji u n-notifika ta’ nuqqas ta’ konformità. Numru sinifikanti ta’ Membri tal-Kumitat 
jemmnu li l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex jiġi permess li l-kummerċjant jagħżel 
bejn it-tiswija u s-sostituzzjoni (meta nuqqas ta’ konformità jiġi notifikat għall-ewwel darba 
mill-konsumatur) għandha tiġi riveduta. L-opinjoni ġenerali hija wkoll li l-konsumatur 
m’għandux ikun obbligat jinnotifika n-nuqqas ta’ konformità lill-kummerċjant fi żmien 
xahrejn. Għalhekk il-Proposta għandha tinbidel fid-dawl ta’ dan kollu.

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-konsinna ta’ prodotti u t-trasferiment tar-
riskju, l-impatt tagħhom fuq ordnijiet legali nazzjonali u l-mod li huma mistennija li jiġu 
applikati fil-prattika għandhom jiġu evalwati bir-reqqa. 

Dawn id-diskussjonijiet kollha juru li l-Kapitolu IV jista’ jkun suġġett biss għal 
armonizzazzjoni sħiħa mmirata jekk ikun possibbli li wieħed jiftiehem dwar sistema ta’
garanzija komuni li toffri lill-konsumaturi Ewropej kollha livell ta’ ħarsien kumparabbli għal
dak li jgawdu minnu llum. Sabiex jinkiseb dan, id-drittijiet eżistenti tal-konsumatur fi Stati 
Membri differenti għandhom jiġu eżaminati mill-aspett tal-effettività tagħhom għall-
konsumatur (i.e. jekk jistgħux jiġu faċilment infurzati fil-qrati jew le). F’dan il-kuntest, 
għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-oneru tal-prova.

 Kapitolu V - Id-drittijiet tal-konsumatur fir-rigward tal-kondizzjonijiet kuntrattwali

Id-diversi skambji ta’ opinjonijiet urew li ħafna Membri tal-Kumitat u partijiet interessati 



DT\807372MT.doc 9/10 PE439.177v02-00

MT

huma xettiċi rigward il-Kapitolu V. 

Bla ebda dubju, ħafna mill-Membri tal-Kumitat u partijiet interessati jidhru li jaqblu mal-għan 
ta’ armonizzazzjoni tal-klawżoli ġenerali dwar kondizzjonijiet kuntrattwali żleali, filwaqt li 
jinsistu li hemm bżonn ta’ iktar evalwazzjoni. Iżda wieħed jemmen bis-sħiħ li listi suwed u 
griżi ta’ kondizzjonijiet żleali ta’ kuntratt m’għandhomx ikunu armonizzati f’dan l-istadju 
sabiex jiġu evitati konsegwenzi negattivi (tħassir ta’ termini minn listi nazzjonali eżistenti, 
tnaqqis tal-livell ta’ ċertezza legali li jikkawża mewġa ta’ litigazzjoni madwar l-UE, nuqqas 
ta’ flessibilità eċċ.).  Hemm kunsens li l-Istati Membri jistgħu jżommu l-listi tagħhom ta’
kondizzjonijiet żleali ta’ kuntratt sakemm huma konsistenti mal-klawżola ġenerali u r-regoli 
tas-Suq Intern.

Madankolu għandu jkun possibbli li jiġu projbiti numru ta’ kondizzjonijiet żleali ta’ kuntratti
fil-livell tal-UE u jiġi garantit li l-Istati Membri ma jkunux jistgħu jżommu jew jadottaw 
dispożizzjonijiet nazzjonali diverġenti f’dan il-qasam armonizzat b’mod relattivament 
restrinġenti. Fid-dawl tal-prinċipju ta’ kontroll demoktariku sħiħ tal-Parlament Ewropew, il-
proposta tal-Kummissjoni biex jiġu projbiti kondizzjonijiet żleali addizzjonali permezz tal-
Komitoloġija, jidher f’dan il-punt li ma tikkostitwixxix l-approċċ preferut. Id-dispożizzjonijiet 
il-ġodda rigward il-Komitoloġija fit-Trattat ta’ Lisbona għandhom jiġu evalwati sew qabel 
titteħed deċiżjoni dwar din il-kwistjoni.

Konklużjoni

F’konformità mat-Trattat u meta wieħed jikkunsidra l-fatt li l-Kunsill m’għamilx biżżejjed 
progress, il-Kumitat se jkompli jaħdem biss fuq il-bażi tal-Proposta tal-Kummissjoni. 

Fil-kuntest tad-diskussjoni dwar il-ħarsien tal-konsumatur fl-UE, huwa tal-akbar importanza li 
titjieb l-effiċjenza tad-drittijiet eżistenti tal-konsumatur, i.e. jiġi żgurat li tali drittijiet huma 
ċari u sempliċi, familjari għall-konsumaturi, il-kummerċjanti jew l-uffiċjali tal-gvern u, 
konsegwentement, infurzati b’mod xieraq. L-għarfien huwa kruċjali.

L-armonizzazzjoni sħiħa ppjanata mmirata ser iżżid il-ħarsien tal-konusmatur madwar l-UE. 
Madankollu, ammont ta’ xogħol sinifikanti jkun meħtieġ biex jiġu identifikati, każ b’każ, 
liema regoli jeħtieġ li jiġu armonizzati sabiex jiżguraw il-funzjonament tas-Suq Intern filwaqt 
li jinżamm livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur. 

F’dan il-kuntest, huwa essenzjali li wieħed jiżgura livell xieraq ta’ konsistenza bejn il-
Proposta, il-Qafas ta’ Referenza Komuni u l-bqija tal-acquis tal-konsumatur. Ta’ min ifaħħar 
il-fatt li matul l-aħħar seduta ta’ smigħ tal-parlamenti nazzjonali l-Kummissjoni tenniet ir-
rieda tagħha biex tisma’ sew lill-Parlament u taħdem b’moħħ miftuħ ħafna. 

Fl-aħħar, analiżi addizzjonali ser issir sabiex tagħti prova li d-Direttiva futura dwar id-drittijiet 
tal-konsumatur vera tippermetti lill-partijiet interessati kollha biex jibbenefikaw mis-Suq 
Intern. Il-Parlament Ewropew huwa l-koleġiżlatur u għandu jerfa’ responsabilità sħiħa għall-
konsegwenzi ta’ din id-Direttiva.
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