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KONKLŻJONIJIET TAL-GRUPP TA’ ĦIDMA TAL-
IMCO 

DWAR IL-KUMMERĊ ELETTRONIKU

Introduzzjoni 

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 
iwaqqaf grupp ta’ ħidma dwar dan is-suġġett. 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-
Parlament Ewropew. 

L-għan tal-Grupp ta’ Ħidma

Billi tinsab f’nofs kriżi ekonomika, l-Ewropa teħtieġ tieħu l-ikbar vantaġġi mis-suq uniku ta’ 
500 miljun konsumatur. Il-kummerċ elettroniku huwa strument b’potenzjal kbir biex jerġa’ 
jifforma u jtejjeb il-kompetittività tal-ekonomija tal-UE u s-suq intern Ewropew. Suq 
Ewropew b’saħħtu jeħtieġ li jkun jista’ jikkompeti fil-livell globali. Issa għandna l-
opportunità li ntejbu r-regoli u nagħmlu s-suq intern iktar b’saħħtu u iktar kompetittiv fil-
livell globali fil-futur. 

L-internet ġab bidla kbira fil-mod kif ngħixu, kif naħdmu, kif naċċessaw l-informazzjoni u kif 
tinteraġixxu bejnietna (permezz tan-netwerks soċjali) u għandu potenzjal enormi biex ibiddel 
ħafna aspetti oħra ta’ ħajjitna, bħal pereżempju l-edukazzjoni. L-impatt dirett tal-internett fuq 
l-ekonomija huwa indiskutibbli u l-istess jista’ jingħad għall-potenzjal tiegħu fis-snin li ġejjin. 
Il-kumpaniji, l-individwi, il-gvernijiet u l-intraprendituri raw fl-aċċess għall-internet il-
possibilità ta’ innovazzjonijiet radikali fl-użu u fit-tixrid ta’ informazzjoni u l-kapaċità li jiġu 
pprovduti oġġetti u servizzi mad-dinja kollha u kullimkien.

Fl-Ewropa, għad hemm diversi ostakoli għall-kummerċ elettroniku fl-Unjoni, bħar-
regolamentazzjoni inugwali tal-ħarsien tal-konsumatur, ir-regolamentazzjonijiet fiskali 
inugwali, il-protezzjoni tad-dejta, il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, is-servizzi postali, 
eċċ. L-iskop tal-Grupp ta’ Ħidma tal-IMCO dwar il-Kummerċ Elettroniku kien li jorganizza 
diskussjoni miftuħa u libera, mifruxa fuq 4 laqgħat, fejn il-Membri tal-Parlament Ewropew, 
ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni, il-partijiet interessati involuti u l-esperti analizzaw il-
miżuri differenti li qed jiġu implimentati attwalment mill-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll li 
jiddiskuti l-inizjattivi li jmiss u jidentifika d-diskrepanzi li għandhom jiġu indirizzati fis-snin 
li ġejjin.

Il-Konklużjonijiet Ewlenin tal-Grupp ta’ Ħidma

Il-Kummerċ Elettroniku u l-Konsumaturi
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Hemm nuqqas ta’ fiduċja min-naħa tal-konsumaturi fil-kummerċ elettroniku meta jkunu qed 
jixtru onlajn b’mod transkonfinali. Il-pubblikazzjonijiet reċenti, bħall-ħames Tabella ta’ 
Valutazzjoni tas-Suq Intern, juru li l-kummerċ elettroniku qed jikber b’mod stabbli fl-Istati 
Membri iżda mhux b’mod transkonfinali. Dan jissuġġerixxi li hemm problema kbira ħafna fir-
rigward tal-fiduċja min-naħa tad-domanda.  

Il-konsumaturi jinsabu mħassbin dwar diversi kwistjonijiet li jirrigwardaw il-kummerċ 
elettroniku transkonfinali, li fosthom insibu: in-nuqqas ta’ għarfien u informazzjoni dwar id-
drittijiet tagħhom u l-inċertezza legali dwar x’wieħed għandu jagħmel f’każ li xi ħaġa tmur 
ħażin fil-proċess tax-xiri onlajn, kif wieħed jista’ jingħata l-flus lura jekk ikun hemm 
problema bil-prodott jew bil-konsenja ta’ dan, il-biża’ minn frodi u l-barrieri lingwistiċi.

Il-frammentazzjoni legali attwali dwar id-drittijiet tal-konsumatur hija wkoll ostakolu kemm 
għall-konsumaturi kif ukoll għan-negozji fil-kummerċ transkonfinali. In-negozjanti li joperaw 
b’mod transkonfinali jridu jaffrontaw sa 27 sett ta’ regoli differenti. Hemm interazzjoni qawwija 
bejn il-kummerċ elettroniku u l-livell ta’ 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 sinifikanti ta’ konsumaturi li għadhom mhumiex konxji tal-offerti u l-
prezzijiet kompetittivi li huma disponibbli mill-bejjiegħa bl-imnut transkonfinali. Minkejja li 
jeżistu bejn wieħed u ieħor 300 websajt li permezz tagħhom jistgħu jsiru paraguni bejn il-
prezzijiet, ftit minnhom biss joffru analiżi tal-prezzijiet transkonfinali.  Hemm il-ħtieġa li fil-
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.  

Proposti:

 L-approvazzjoni tad-Direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumatur se tkun pass ’il 
quddiem lejn iż-żieda fiċ-ċertezza legali dwar diversi aspetti. 

 Il-ħolqien ta’ Sistema onlajn tal-UE ta’ Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim li tkun 
effiċjenti u transkonfinali biex tinstab soluzzjoni għall-kunflitti potenzjali.  

 It-tnedija tal-Kodiċi tal-UE dwar id-Drittijiet Onlajn, kif tħabbar fl-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, u anki l-Kodiċi ta’ Kondotta għall-utenti onlajn.

 Il-promozzjoni u l-għoti ta’ iktar miżuri għaċ-Ċentri tal-Konsumaturi Ewropej. 
 It-tnedija u t-tħeġġiġ tal-ħolqien, fil-livell pan-Ewropew, ta’ siti li permezz tagħhom 

jistgħu jsiru paraguni bejn il-prezzijiet, u li dawn ikunu multilingwistiċi.
 Iż-żieda u l-promozzjoni tal-informazzjoni u l-kampanji edukattivi għall-konsumaturi.

L-SMES

L-SMEs huma l-forza motriċi tal-ekonomija Ewropea. L-SMEs jeħtieġ li jkunu iktar konxji li 
l-kummerċ elettroniku u l-kummerċ transkonfinali jistgħu jikkostitwixxu l-qalba tan-negozju 
tagħhom. Jeħtieġ li jingħelbu l-ostakoli għall-kummerċ elettroniku u  għad għada fadal ħafna 
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x’isir fir-rigward tat-titjib tal-ICT u l-innovazzjoni industrijali fl-Ewropa billi l-ICT tista’ 
tintuża ħafna aħjar għall-kompetittività u t-tkabbir. 

Il-kummerċ elettroniku jeħtieġ li jieħu prijorità mhux biss għall-kumpaniji l-kbar iżda anki 
għall-SMEs bħala parti min-negozju ewlieni tagħhom. Hemm diversi eżempji ta’ kumpaniji li 
salvaw in-negozju tagħhom permezz tal-kummerċ onlajn, u hemm ukoll eżempji ta’ wħud li 
żiedu l-benefiċċji tagħhom u ħolqu ħafna impjiegi wara li bdew ibigħu onlajn. 
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Proposti:

 · Jitniedu u jiġu promossi inizjattivi bħan-Netwerk ta’ Appoġġ għan-Negozju 
Elettroniku (EBSN) li jiġbor flimkien numru ta’ SMEs biex jintegrahom fil-katini tal-
provvista diġitali, l-aġenda dwar il-kompetenzi diġitali, l-istandardizzazzjoni tal-ICT u 
oħrajn li jqajmu l-kuxjenza dwar il-vantaġġi tal-kummerċ onlaj, iżidu l-informazzjoni 
għad-dispożizzjoni tal-SMEs u jippromwovu l-inklużjoni tagħhom fil-kummerċ 
elettroniku għandhom jitħeġġu.

 · L-iżvilupp ta’ għodod bħall-fatturar elettroniku, l-akkwist elettroniku, il-firem 
elettroniċi u l-awtorizzazzjoni elettronika.

Il-protezzjoni tad-dejta 

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 anki l-protezzjoni sħiħa tal-libertajiet fundamentali. Id-
Direttiva 95/46/KE dwar il-protezzjoni tad-dejta ġiet implimentata mill-Istati Membri kollha, 
madankollu jiddominaw diverġenzi kbar fil-mod kif tiġi implimentata kif ukoll fl-ispejjeż 
għat-trasferiment tad-dejta u l-kontroll tad-dejta. 

Proposti:

 · L-armonizzazzjoni tar-regoli f’dan il-qasam biex jinħoloq ambjent legali iktar 
prevedibbli.  

 · It-trasparenza dwar id-dejta u l-possibilità li d-dejta titranġa jew titħasssar kif ukoll li 
l-ksur jiġi rrappurtat hija kwistjoni importanti. 

 ·  It-tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi u s-simplifikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ 
notifikazzjoni biex il-fiduċja fl-internet u fl-ambjent onlajn tikber.

 · L-adattament tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta għall-isfidi futuri l-ġodda 
u l-innovazzjoni fil-protezzjoni tad-dejta, bħall-informatika l-ġdida bbażata fuq l-internet, 
li jkollha s-softwer, ir-riżorsi kondiviżi u l-informazzjoni tagħha fuq servers remoti 
(cloud-computing).

Is-Servizzi Postali 

Il-funzjonament tajjeb tas-servizzi postali huwa essenzjali għall-kummerċ elettroniku u l-
bejgħ mill-bogħod. Diversi prodotti 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. Dan ifisser li s-servizz tal-konsenja 
tal-pakketti se jkompli jiżdied.

Il-konsenja fiżika għadha titqies bħala ostakolu kemm mill-fornituri kif ukoll mix-xerrejja. 
Fil-kummerċ elettroniku transkonfinali, il-konsenja tal-pakketti minn pajjiż għall-ieħor tista’ 
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timplika, f’ċerti każijiet, tariffi ogħla mill-konsenja domestika. Id-differenzi fil-prezzijiet 
jistgħu jkunu dovuti, fost l-oħrajn: għall-kwalità tas-servizz; is-servizz ta’ rintraċċar; id-
distanza; it-tqassim taż-żmien; il-fruntieri tal-ilma bejn ir-reġjuni.

Il-ħolqien ta’ “FRONTEX għall-oġġetti” fil-fruntiera esterna tal-UE  biex jiġu trattati l-
kwistjonijiet ta’ infurzar tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali (IPR) jista’ jkun 
kontroproduttiv għax minflok ma jżid il-protezzjoni, jista’ jfixkel serjament il-katini tal-
provvista postali u espressi mingħajr l-ebda vantaġġ.

Fil-White Paper dwar it-trasport (COM/2011/0144 finali), hemm indikat li sal-2030, 30% tal-
merkanzija li llum tintbagħat bil-baħar għandha tibda tintbagħat permezz ta’ ferroviji u 
passaġġi tal-ilma interni. Għandha tingħata attenzjoni biex ma jitkissrux il-mudelli tan-
negozju tal-kummerċ elettroniku bħal pereżempju konsenja li tasal l-għada tal-ordni.

Proposti:

 Jiġu armonizzati u ssimplifikati r-regoli li jaffettwaw is-servizzi postali fil-kummerċ 
elettroniku transkonfinali, b’mod partikolari r-regoli dwar il-VAT.
 Jiġu ċċarati r-regoli dwar il-ġestjoni tal-imħażen (liema liġi tapplika, ta’ fejn, u l-VAT 
lil min hu pagabbli);
 Jiġu armonizzati t-taxxi ekoloġiċi u l-miżati għat-toroq (jiġifieri l-Eurovignette tal-
UE) billi dawn jistgħu jżidu l-imposti u l-ispejjeż għall-klijenti tal-kummerċ elettroniku 
transkonfinali.
 Jiġu ċċarati d-drittijiet tal-ġarr ta’ merkanzija bil-baħar u jkun hemm titjib fir-rigward 
tal-ġarr ta’ merkanzija: l-affidabilità; iż-żmien li jittieħed għall-konsenja; servizz faċli li 
jintuża mill-klijent u politika li tippermetti r-radd lura ta’ prodotti.

Il-VAT 

Wieħed mill-ikbar ostakoli fil-livell pan-Ewropew huwa l-VAT. Il-Green Paper dwar il-VAT 
(COM(2010) 695 finali) hija strument eċċellenti biex ikun hemm iktar riflessjoni u djalogu; 
madankollu, jeħtieġ li 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. 

Proposti:

 Jiġu ssimplifikati u armonizzati r-regoli attwali dwar il-bejgħ mill-bogħod bil-VAT,
 Jitnaqqas il-piż amministrattiv, b’mod partikolari għall-SMEs
Jitwaqqaf Punt ta’ Waqfa Waħda (proposta tal-2004)
Jiġi ċċarat liema ġuriżdizzjoni tapplika għall-kwistjonijiet tal-VAT relatati mal-kummerċ 

elettroniku transkonfinali
 Jiġu esplorati l-possibilitajiet kemm biex jitnaqqas kif ukoll biex jiġi eżentat il-VAT fit-

tranżazzjonijiet onlajn transkonfinali.
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L-IPR u l-Infurzar  

Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-
piraterija huma sfidi kbar. Sistema Ewropea li tipprovdi qafas legali biex tittejjeb u tiġi 
aġġornata l-leġiżlazzjoni dwar l-infurzar, id-drittijiet tal-awtur u l-ġestjoni tad-drittijiet 
kollettivi sabiex dawn jiġu adattati għall-Ekonomija Diġitali tas-seklu 21 hija tal-akbar 
importanza.

Filwaqt li nippermettu li l-kummerċ elettroniku legali jkompli jikber, huwa meħtieġ li 
nikkontrobattu l-attività illegali biex inrażżnu l-iffalsifikar u l-piraterija sabiex tiżdied il-
fiduċja fost il-konsumaturi u jiġu protetti wkoll id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u x-
xogħlijiet tal-kreaturi u l-innovaturi. Il-Memorandum ta’ Ftehim (MoU) tal-5 ta’ Mejju 2011 
dwar il-Bejgħ ta’ Oġġetti Ffalsifikati fuq l-Internet, ippubblikat f’Mejju, kien pass tajjeb ’il
quddiem u 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. 

Proposti:

 Tiġi riveduta d-direttiva dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali mistennija għall-
2012 sabiex jitjieb l-infurzar u jiġi adattat għall-era diġitali.

 Jiġi organizzat mill-ġdid il-qafas legali li fih joperaw l-IPR .
 Tiġi proposta u implimentata leġiżlazzjoni effikaċi biex tiġi ssimplifikata l-ġestjoni 

kollettiva fl-Ewropa.
 Jinfetaħ dibattitu dwar l-opportunitajiet u l-isfidi tax-xogħlijiet awdjoviżivi.

Il-Marka ta’ Fiduċja 

Fl-Ewropa, diġà jeżistu ħafna tikketti ta’ kwalità. Il-problema hija li ma joffrux biżżejjed 
garanziji fil-kummerċ elettroniku transkonfinali. Għadaqstant, hija meħtieġa Marka ta’ 
Fiduċja Ewropea.

Il-Marka ta’ Fiduċja Ewropea jeħtieġ li tkun sempliċi, strutturata tajjeb u mimlija kontenut 
sabiex iġġib il-valur miżjud għall-kummerċ elettroniku u żżid il-fiduċja fost il-konsumaturi, 
biex b’hekk inkunu nistgħu nimxu malajr lejn it-trasparenza. Hija għandha tkun marka 
umbrella (marka li tkopri kollok) li toffri garanziji reali li jkopru l-qasam ta’ azzjoni tagħha 
biex tiżdied il-fiduċja kemm għall-konsumaturi kif ukoll għan-negozji, filwaqt li tipprovdi ċ-
ċertezza legali u skema ta’ garanzija ta’ radd lura tal-flus għall-konsumaturi, sistema 
standardizzata UE-ADR b’sistema għas-soluzzjoni tat-tilwim onlajn b’faċilità multilingwi, li 
toffri l-possibilità li jkun hemm klassifikazzjoni tal-bejjiegħa u reazzjonijiet tal-klijenti, u anki 
r-responsabilità tan-negozji għal dak li jiddikjaraw. Il-qafas istituzzjonali tal-awtorità 
intitolata biex tipprovdi l-Marka ta’ Fiduċja hija kwistjoni diffiċli ladarba m’hemm l-ebda 
awtorità regolatorja indipedenti Ewropea fis-Suq Uniku. Jeħtieġ li din il-kwistjoni tiġi 
diskussa iktar.

Proposti:
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 Tinħoloq pjattaforma ta’ dawk li jfasslu l-politiki, il-partijiet interessati u l-esperti biex 
tiġi analizzata l-implimentazzjoni ta’ skema ta’ Marka ta’ Fiduċja Ewropea.

 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.

Azzjoni ta’ segwitu 

 Hemm il-ħtieġa li jkun hemm perspettiva olistika dwar il-ħtiġijiet tal-kummerċ 
elettroniku. 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. L-istabbiliment ta’ reġim speċjali 
għall-kummerċ elettroniku fis-suq intern, simili għat-28 reġim li qed jiġi diskuss 
attwalment fl-istituzzjonijiet tal-UE, biex jingħelbu l-ostakoli attwali 

 Att Uniku dwar il-Kummerċ Elettroniku għandu jinħoloq flimkien mal-Att dwar is-Suq 
Uniku l-ġdid. 

 Il-Grupp ta’ Ħidma beħsiebu jkompli jżid mal-ħidma li diġà wettaq f’dawn l-4 laqgħat, 
bħala kappa strateġika għall-kummerċ elettroniku.


