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Introduzzjoni u Sommarju

Il-proposta għal Direttiva ġdida, li tinkludi kollox, dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur (CRD) 
tirrappreżenta l-aktar bidla wiesgħa fl-approċċ lejn il-liġi tal-konsumatur fl-Ewropa li ġiet 
proposta mill-Kummissjoni Ewropea sal-lum. Hija tgħaqqad erba’ partijiet eżistenti tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja f’Direttiva waħda dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur u tapplika l-
prinċipju ta’ armonizzazzjoni sħiħa lil dan il-korp tal-liġi. Din id-dispożizzjoni wiesgħa tmur 
kontra l-applikazzjoni eżistenti ta’ armonizzazzjoni sħiħa fil-leġiżlazzjoni tal-konsumatur li, 
minbarra d-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali li ġiet introdotta reċentement, hija 
applikata b’mod immirat u hija limitata mis-settur, kif ukoll kontra d-Direttiva dwar il-Kreditu 
tal-Konsumatur u d-Direttiva l-ġdida dwar it-Timeshare, u fiż-żewġ każijiet hija 
akkumpanjata minn numru kbir ta’ derogi.

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumatur (IMCO) iddeċieda li jwettaq 
analiżi tal-istima dwar l-impatt tal-Kummissjoni biex jiddetermina jekk il-proposta hijiex 
appoġġjata minn evidenza b’saħħitha u biex jorganizza seduta ta’ smigħ pubbliku ma’ esperti 
u partijiet interessati. Wara n-numru kbir ta’ rappreżentazzjonijiet minn partijiet interessati li 
waslu għand il-Kumitat, huwa stabbilixxa wkoll konsultazzjoni fuq l-Internet dwar id-dubji 
ewlenin biex jinforma dwar il-ħidma tiegħu b’mod strutturat.

Fil-qosor, il-membri tal-Kumitat IMCO qablu fl-appoġġ tagħhom għaż-żewġ objettivi għall-
ħolqien ta’ suq uniku għall-konsumaturi u n-negozju billi jissimplifikaw ir-regoli għan-
negozji fis-27 Stat Membru u billi jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom livell għoli ta’ 
protezzjoni meta jixtru l-prodotti u s-servizzi. Filwaqt li jappoġġjaw dawn l-objettivi, huwa 
importanti li janalizzaw x'effetti jkollha l-proposta fil-prattika, inkluż x’impatt ser ikollha fuq 
id-drittijiet u r-rimedji eżistenti u l-bilanċ b’obbligi li tipprovdi għalihom il-liġi nazzjonali. Il-
benefiċċji tal-proposta għall-partijiet interessati kollha jeħtieġ li jintwerew b’mod ċar, biex 
jiksbu l-appoġġ pubbliku fl-Ewropa kollha. Għaldaqstant, dan id-dokument jikkonkludi billi 
jipproponi numru ta’ azzjonijiet ta’ segwitu li ser jgħinu lil-leġiżlaturi biex imexxu ’l quddiem 
din il-proposta.

Il-Proposta tal-Kummissjoni u l-Objettivi tagħha

Iż-żewġ objettivi meħtieġa għas-suq intern fil-qasam tal-konsumatur għandhom jiżguraw:

(i) li l-konsumaturi f’kull wieħed mis-27 Stat Membru tal-UE jkollhom fiduċja f’livell 
għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur fl-UE; u

(ii) li n-negozji, kbar u żgħar, ikunu kapaċi jipprovdu l-prodotti u s-servizzi tagħhom 
lill-konsumaturi fis-27 Stat Membru tal-Unjoni mingħajr ostakoli żejda.

Dawn l-objettivi ġew ikkonfermati fil-ħidma tal-Parlament Ewropew f’dan il-qasam, inkluż 
fir-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Settembru 2007 dwar il-Green Paper dwar ir-Reviżjoni tal-
Acquis tal-Konsumatur (ir-Rapport Patrie).

Il-Proposta tal-Kummissjoni għal CRD hija r-riżultat ta’ reviżjoni tal-Acquis tal-
Konsumatur imnedija fl-2004 biex tissimplifika u tikkompleta l-qafas regolatorju eżistenti 
dwar il-protezzjoni tal-konsumatur. Fit-8 ta’ Ottubru 2008, wara proċess ta’ konsultazzjoni u 
stima dwar l-impatt, il-Kummissjoni ressqet proposta għal CRD, li tamalgama erba’ Direttivi 
eżistenti dwar Klawżoli Inġusti f’Kuntratti  (93/13/KE), Bejgħ u Garanziji (99/44/KE), 
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Kuntratti li jsiru mill-bogħod (97/7/KE) u Kuntratti nnegozjati barra mil-lok tan-negozju
(85/577/KE) f’Direttiva unika “orizzontali” li għandha l-għan li tissimplifika u taġġorna r-
regoli eżistenti, tneħħi l-inkonsistenzi u tagħlaq il-lakuni. Dawn il-bidliet, skont l-opinjoni tal-
Kummissjoni, għandhom itejbu l-kunfidenza tal-konsumatur u jnaqqsu n-nuqqas ta’ rieda 
min-naħa tan-negozju għal kummerċ transkonfinali. Din il-proposta, flimkien mal-
leġiżlazzjoni settorjali aġġornata u riveduta dwar it-Timeshare (2008/122/KE) u l-Kreditu 
għall-Konsumatur (2008/48/KE), diġà ġiet adottata. 

Fl-istima tagħha dwar l-impatt (SEC 2008/2547), il-Kummissjoni Ewropea tagħraf li minkejja 
li hemm bosta ostakoli prattiċi u strutturali għal ħidma xierqa tas-suq intern bejn in-Negozju u 
l-Konsumatur (B2C), bħal pereżempju, l-ostakoli lingwistiċi u loġistiċi, il-frammentazzjoni 
legali tar-regoli B2C hija ostakolu sinifikanti għas-Suq Intern u għall-fiduċja tal-konsumatur 
fix-xiri transkonfinali. Il-Kumitat IMCO stieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta l-istima
dwar l-impatt f’dettall ikbar u biex twieġeb għal numru ta’ difetti osservati; pereżempju l-
Kummissjoni tafferma li l-frammentazzjoni legali hija ostakolu sinifikanti għas-Suq Intern,
iżda ma tipprovdi l-ebda evidenza, minbarra l-istima tal-Ewrobarometru 2008, ta’ appoġġ 
għal din is-suppożizzjoni. Barra minn hekk, meta tevalwa l-impatt ekonomiku tal-proposta, il-
Kummissjoni tqis biss l-impatt tar-rekwiżiti ta’ informazzjoni. L-istima dwar l-impatt 
għandha turi wkoll l-ispejjeż kollha u l-benefiċċji tal-proposta u l-għażliet alternattivi inklużi 
l-estensjoni/it-tnaqqis tal-perjodu ta’ garanzija, it-tul tal-perjodu ta’ rtirar, l-ordni li fiha r-
rimedji jistgħu jiġu invokati, l-estensjoni tal-qasam ta’ applikazzjoni fir-rigward tal-kuntratti 
mill-bogħod u li ma jsirux fuq il-post, u r-responsabilità diretta tal-produtturi. Finalment, il-
Kummissjoni ma pprovdietx analiżi dettaljata biżżejjed tal-implikazzjonijiet legali tal-
proposta; ma saret l-ebda evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali affettwata mill-proposta. 

Għaldaqstant, il-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità jeħtieġ li jingħataw 
kunsiderazzjoni akbar. Jeħtieġ li jintwera bis-sħiħ kif il-proposta żiedet valur għal 
konsumaturi, ħafna aktar minn kemm seta’ nkiseb permezz ta’ azzjoni individwali jew tal-
gvern ta’ Stat Membru waħdu. Wara dawn il-kunsiderazzjonijiet, jeħtieġ li jkun hemm aktar 
ċarezza skont l-affermazzjoni tal-Kummissjoni li ċerti drittijiet li jeżistu fil-liġi kuntrattwali 
nazzjonali mhumiex fil-qasam ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, anki jekk japplikaw għal 
kuntratti tal-konsumaturi li huma fil-qasam ta’ applikazzjoni (ara b’mod partikulari n-nuqqas 
ta’ konformità, f’paġna 5). Jekk din l-affermazzjoni hija korretta, il-proposta jista’ b’xi mod 
ikollha impatt iżgħar fuq il-kwistjoni tas-sussidjarjetà f’dawk l-oqsma affettwati.  
Madankollu, il-frammentazzjoni persistenti tas-suq li timplika ż-żamma ta’ dawn id-drittijiet 
toħloq dubju dwar kemm huma xierqa l-miżuri għall-ilħiq tal-għanijiet tal-proposta. 
Għaldaqstant, hija taffettwa l-kwistjoni tal-proporzjonalità.

F’dan l-isfond, u waqt li hemm qbil wiesgħa dwar il-livell għoli tal-objettivi għas-Suq Intern 
fil-qasam tal-konsumatur, tqajmu għadd ta’ aspetti ewlenin. 

Kunsiderazzjoni tal-Aspetti Ewlenin tal-Proposta

Il-livell ta’ armonizzazzjoni

Il-proposta tistabbilixxi l-prinċipju ta’ armonizzazzjoni sħiħa. Il-qasam armonizzat ikopri 
regoli dwar l-informazzjoni, id-dritt tal-irtirar mill-kuntratti mill-bogħod u li ma jsirux fuq il-
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post, drittijiet speċifiċi tal-konsumatur għal kuntratti tal-bejgħ u klawżoli żleali f’kuntratti 
mal-konsumatur. 

Fir-rapport Patrie l-Parlament Ewropew saħaq li l-armonizzazzjoni sħiħa ma għandhiex 
twassal għal tnaqqis fil-livell tal-protezzjoni tal-konsumatur u għaldaqstant appella għal 
armonizzazzjoni sħiħa mmirata, jiġifieri armonizzazzjoni sħiħa għal ċerti dispożizzjonijiet li 
għandhom jiġu deċiżi fuq bażi ta’ każ każ. Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew indika li 
l-armonizzazzjoni ma għandhiex twassal għal tnaqqis fil-livell tal-protezzjoni tal-konsumatur 
akkwistata permezz ta’ ċerti liġijiet nazzjonali. 

Hemm opinjonijiet diverġenti fost il-partijiet interessati kkonsultati mill-Kumitat IMCO. 
Dawn l-opinjonijiet għandhom it-tendenza li jippolarizzaw il-partijiet, bil-komunità 
kummerċjali b’mod ġenerali favur, u l-gruppi tal-konsumaturi kontra, il-proposta fil-forma 
attwali tagħha. Il-maġġoranza l-kbira tal-assoċjazzjonijiet tan-negozju jappoġġjaw 
armonizzazzjoni sħiħa jew kompletament immirata. Fl-opinjoni tagħhom, din ser tgħin biex 
jitjieb it-tħaddim tas-suq intern u tista’ tirrendih aktar kompetittiv billi titnaqqas l-eżitazzjoni 
milli jsiru tranżazzjonijiet transkonfinali u billi jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi u l-ispejjeż 
tal-konformità għall-kummerċjanti. Il-maġġoranza tal-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur 
jappoġġjaw armonizzazzjoni minima, billi jargumentaw li l-proposta taffettwa d-drittijiet,
miksuba qabel u li jagħmlu parti mill-acquis Komunitarju, u li kull tnaqqis tad-drittijiet tal-
konsumatur mhuwiex aċċettabbli. Ir-rappreżentanti tal-konsumatur huma tal-fehma li l-effetti 
tal-armonizzazzjoni sħiħa jkunu eċċessivi u sproporzjonati fil-konfront tal-miri ddikjarati fil-
proposta. 

Ambitu

Is-CRD tirrigwarda kuntratti bejn in-negozju u l-konsumatur (B2C) għal bejgħ ta’ prodotti u
servizzi. Ġeneralment, huma koperti l-kuntratti tal-bejgħ kollha, jiġifieri x-xiri minn ħanut, 
mill-bogħod jew mhux fuq il-post. Is-servizzi finanzjarji huma koperti biss mir-regoli dwar 
klawżoli inġusti f’kuntratti u ipoteki jew dejn ieħor fuq proprjetà immobbli negozjata fid-dar 
tal-konsumatur bir-regoli ta’ bejgħ li ma jsirx fuq il-post. Bl-istess mod, ir-regoli għal 
klawżoli inġusti f’kuntratti japplikaw biss għal timeshare u vjaġġi “kollox inkluż”. 

Tqajjem ċertu tħassib speċifiku dwar l-ambitu tad-Direttiva. Bosta rappreżentanti tan-
negozju appellaw għall-introduzzjoni ta’ klawżola li tiddikjara b’mod ċar li t-tranżazzjonijiet 
bejn negozju u ieħor mhumiex koperti. Fornituri li jsellfu ammonti żgħar ta’ flus lil 
konsumaturi talbu ċarezza fil-leġiżlazzjoni dwar l-applikabilità tagħha għal ammonti li jinżlu 
taħt il-limitu stabbilit mid-Direttiva tal-Kreditu tal-Konsumatur. Uħud mir-rappreżentanti tan-
negozju kienu mħassba dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar bejgħ li ma jsirx fuq 
il-post tad-Direttiva għal tranżazzjonijiet b’valur żgħir. L-organizzazzjonijiet tal-konsumatur 
opponew l-esklużjoni tal-prodotti diġitali minn dawn id-dispożizzjonijiet bħala nuqqas tal-
proposta li tantiċipa żviluppi futuri. Madankollu, in-negozji fil-qasam diġitali appoġġjaw din 
l-esklużjoni, u sostnew li l-prodotti liċenżjati m’għandhomx jiġu ttrattati bħall-oġġetti l-oħra. 
Il-partijiet interessati, kemm mill-organizzazzjonijiet tan-negozju u kemm mill-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur ma laqgħux tajjeb il-fatt li l-vjaġġi “kollox inkluż” ġew 
esklużi mill-ambitu tad-Direttiva.

Ġeneralment, id-definizzjonijiet proposti ta’ “konsumatur” u “kummerċjant” intlaqgħu tajjeb 
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mill-partijiet interessati. Intalbet kjarifika għat-trattament ta’ “użi mħallta” minn persuni 
naturali li jaġixxu kemm bħala konsumaturi privati u kemm bħala operaturi kummerċjali. 
Jistgħu jiġu introdotti dispożizzjonijiet speċifiċi għal konsumaturi vulnerabbli jew għal 
organizzazzjonijiet mhux għall-profitt. Għandha ssir aktar analiżi tad-definizzjonijiet proposti 
peress li dawn għandhom impatt sinifikanti fuq il-qasam ta’ applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja fil-qasam B2C.

Informazzjoni tal-konsumatur u d-dritt tal-irtirar għal kuntratti mill-bogħod u li ma 
jsirux fuq il-post. 

Għal kuntratti mill-bogħod u dawk li ma jsirux fuq il-post, id-dritt ta’ rtirar f’erbatax-il jum 
huwa armonizzat. Il-proposta toħloq ukoll forma standard ta’ rtirar. Ġeneralment, l-
introduzzjoni ta’ metodu armonizzat ta’ kalkolu għall-perjodu ta’ rtirar huwa milqugħ tajjeb
mill-partijiet interessati kollha. Bosta organizzazzjonijiet tal-konsumatur ma appoġġjawx l-
introduzzjoni ta’ rekwiżit li l-konsumatur jinnotifika l-irtirar tiegħu permezz ta’ midjum 
permanenti. Il-gruppi tal-konsumatur interrogaw ukoll il-lista ta’ eżenzjonijiet mid-dritt ta’ 
rtirar, bħal pereżempju l-eżenzjoni tas-servizzi li l-provvista tagħhom tkun bdiet matul il-
perjodu ta’ rtirar.

Kien hemm fehmiet differenti dwar l-estensjoni tal-perjodu ta’ irtirar fil-każ ta’ 
informazzjoni nieqsa; l-organizzazzjonijiet tan-negozju kienu mħassba dwar il-possibilità ta’ 
telf imġarrab minħabba rtirar mill-konsumaturi fil-perjodu estiż, waqt li l-organizzazzjonijiet 
tal-konsumatur riedu l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet aktar iebsa. 

Nuqqas ta’ konformità 

Il-proposta ssostni l-prinċipju li l-kummerċjant huwa responsabbli lejn il-konsumatur għal 
perjodu ta’ sentejn jekk il-prodotti ma jkunux konformi mal-kuntratt. Peress li tapplika 
armonizzazzjoni sħiħa, il-proposta timplika tnaqqis tal-perjodu ta’ responsabilità f’numru ta’ 
Stati Membri li jippermettu perjodu itwal, sew jekk ta’ sitt snin u sew jekk għal perjodu 
indefinit bħal f’ċerti każijiet. Xi gruppi tal-konsumaturi beżgħu li dan it-tnaqqis jista’ jirriżulta 
f’żieda fin-numru ta’ ftehimiet kummerċjali ta’ “garanzija estiża” offruti lill-konsumaturi. Din 
il-kwistjoni ġiet ittrattata wkoll fi studju kkummissjonat mill-Kumitat IMCO, li qies li r-
rimedji għall-konsumaturi kienu fil-prattika limitati wara l-ewwel sitt xhur waqt li matulhom 
l-oneru tal-prova jgħajjat lill-kummerċjant.

Bosta organizzazzjonijiet tal-konsumatur u tan-negozju talbu li fil-proposta tiġi introdotta r-
responsabilità diretta tal-produttur.

Il-ġerarkija tar-rimedji disponibbli għall-konsumaturi f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità tat lok 
għal għadd konsiderevoli ta’ kummenti. L-organizzazzjonijiet tal-konsumatur opponew bil-
qawwa l-għażla ta’ rimedji li qed jingħataw lill-kummerċjant, u ppreferew li, minflok, l-
għażla bejn it-tiswija, ir-rimbors u s-sostituzzjoni tingħata lill-konsumatur.

Bosta partijiet interessati, mill-perspettivi kollha kienu mħassba ferm minħabba n-nuqqas ta’ 
ċarezza fir-relazzjoni bejn id-dispożizzjonijiet armonizzati bis-sħiħ f’din il-proposta u r-
rimedji li jeżistu fil-liġi kuntrattwali ġenerali nazzjonali, bħal pereżempju r-“right to reject”
fir-Renju Unit u l-“Garantie des vices cachés” fi Franza. Din il-kwistjoni, kif diskussa hawn 
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fuq, b’kunsiderazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, tibqa’ punt ewlieni 
tal-proposta li jeħtieġ analiżi bir-reqqa.

Kundizzjonijiet kuntrattwali żleali

Il-proposta taġġorna d-dispożizzjoni tad-Direttiva 93/13/KEE. Hija tapplika għal 
kundizzjonijiet żleali f’kuntratt li ma ġewx negozjati individwalment, jiġifieri kundizzjonijiet
standard f’kuntratt. Il-proposta tinkludi żewġ listi ta’ klawżoli żleali. L-Anness II jinkludi lista 
ta’ kundizzjonijiet kuntrattwali meqjusa bħala żleali fiċ-ċirkustanzi kollha, il-“lista s-sewda”.
L-Anness III jinkludi lista ta’ kundizzjonijiet kuntrattwali preżunti bħala żleali jekk il-
kummerċjant ma jagħtix prova tal-kuntrarju, il-‘lista l-griża’. Dawn il-listi jsiru applikabbli
fl-Istati Membri kollha u jkunu jistgħu jiġu emendati biss bi proċedura tal-komitoloġija. 

L-organizzazzjonijiet tal-konsumatur u tan-negozju t-tnejn esprimew tħassib dwar l-
interazzjoni mhux ċara bejn dawn il-listi armonizzati bis-sħiħ u l-eżistenza ta’ diverġenzi 
fil-każistika, l-iggwidar u l-prattika legali u amministrattiva fl-Istati Membri. L-istess tħassib 
tqajjem fir-rapport tal-Parlament Ewropew dwar it-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tad-
Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali, li tieħu l-istess approċċ ta’ listi suwed u griżi 
armonizzati. Il-gruppi tal-konsumaturi kienu mħassba b’mod partikolari dwar it-telfien tal-
flessibilità fil-livell nazzjonali f’dan il-qasam.

Għażliet Alternattivi Proposti mill-Partijiet Interessati

Fil-konsultazzjoni fuq l-Internet, il-partijiet interessati ntalbu jagħtu l-opinjonijiet tagħhom 
dwar kif il-proposta tal-Kummissjoni tista’ titjieb u x’kienu, jekk kien hemm, l-alternattivi li 
jippreferu. Tressqu numru ta’ ideat li jistgħu jimmeritaw aktar eżaminazzjoni u analiżi. Uħud
minn dawn l-għażliet għandhom x’jaqsmu ma’ dawk ikkunsidrati fl-istima tal-impatt tal-
Kummissjoni, iżda fid-dawl tat-tħassib muri dwar l-evidenza pprovduta f’dik l-istima u tar-
reazzjoni ta’ xi gruppi ta’ partijiet interessati, dawn l-għażliet xorta għandhom jiġu 
kkunsidrati ulterjorment. L-għażliet huma:

- L-applikazzjoni ta’ armonizzazzjoni sħiħa, iżda b’żieda konsiderevoli fid-
drittijiet tal-konsumaturi li tirrifletti l-aqwa prattika fil-leġiżlazzjonijiet tal-Istati 
Membri kollha biex jiġi żgurat li l-ebda drittijiet fis-seħħ ma jintilfu fl-ebda każ; 

- L-applikazzjoni ta’ armonizzazzjoni minima, b’żieda konsiderevoli fid-drittijiet 
tal-konsumaturi li jirriflettu l-aqwa prattika fil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri 
kollha, biex b’hekk issir armonizzazzjoni de facto konsiderevoli; 

- Approċċ imħallat jew armonizzazzjoni sħiħa mmirata biss lejn l-elementi 
orizzontali l-aktar importanti, bħal pereżempju l-kalkolu tad-dritt tal-irtirar u d-
definizzjonijiet;

- L-hekk imsejjaħ approċċ tal-“buttuna blu”, fejn id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
huma offruti bħala t-28 reġim fakultattiv għal tranżazzjonijiet B2C transkonfinali 
li fihom il-konsumatur u l-kummerċjant jistgħu jaqblu espliċitament li jadottaw;

- L-adozzjoni tal-approċċ użat għad-Direttiva tal-Kreditu tal-Konsumatur li 
tgħaqqad armonizzazzjoni sħiħa ma’ flessibilità konsiderevoli għall-Istati 
Membri fl-għażliet regolatorji li jistgħu japplikaw; jew
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- Iż-żamma tal-erba’ Direttivi eżistenti, u kull waħda tiġi riveduta individwalment, 
kif ikun meħtieġ, u ffokar iktar fuq l-infurzar, l-edukazzjoni tal-konsumatur u ż-
żieda fil-kuxjenza.

Azzjoni ta’ segwitu

Dan id-dokument irriveda l-kwistjonijiet imqajma mill-partijiet interessati u l-analiżi li saru 
mill-Kumitat IMCO fil-ħidma tiegħu s’issa. Huwa ċar li hemm qbil konsiderevoli dwar l-
objettivi ta’ aċċess faċli għan-negozji u żgurar ta’ fiduċja ikbar tal-konsumaturi fis-suq intern, 
b’mod partikulari fl-isfond tal-kriżi ekonomika attwali. Madankollu, jibqgħu dubji sostanzjali 
dwar l-aqwa mod biex jinkisbu dawn il-miri fil-prattika. Għaldaqstant, huwa meħtieġ li jsir ix-
xogħol li ġej ukoll:

- Kjarifika tar-relazzjoni bejn id-dispożizzjonijiet armonizzati bis-sħiħ fid-Direttiva 
proposta u r-rimedji ġenerali disponibbli fil-liġijiet kuntrattwali nazzjonali;

- Analiżi mill-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, tal-effetti prattiċi tal-
proposta fuq drittijiet tal-konsumatur f’kull Stat Membru;

- Kjarifika tal-interazzjoni tal-abbozz ta’ proposta mal-leġiżlazzjoni Komunitarja 
eżistenti, b’mod partikulari d-direttiva dwar prattiki kummerċjali żleali, id-
direttiva dwar kummerċ elettroniku, id-direttiva dwar is-servizzi u r-regolament 
Ruma I, u mal-QKR propost.

- Evalwazzjoni ex post tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali, biex 
tanalizza l-applikazzjoni ta’ armonizzazzjoni sħiħa fuq direttiva orizzontali 
wiesgħa;

- Aktar xogħol mill-Kummissjoni dwar l-istima dwar l-impatt, biex tanalizza bis-
sħiħ u turi b’mod ċar il-benefiċċji u l-ispejjeż ta’ din il-proposta u l-approċċi 
alternattivi mressqa; u

- Djalogu bejn il-partijiet interessati, li għandu jkun appoġġjat b’mod konġunt mill-
Parlament u l-Kummissjoni, biex jinkiseb konsensus dwar liema miżuri huma 
meħtieġa biex jipprovdu benefiċċji prattiċi reċiproċi kemm għan-negozji u kemm 
għall-konsumaturi. 


