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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern 
u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-liġi kuntrattwali tirrappreżenta l-qalba tar-regoli nazzjonali dwar l-aġir tan-
negozji u tal-konsumaturi fis-swieq tagħhom; billi s-suq intern għadu frammentat, 
minħabba 27 sistema legali differenti u minħabba r-riskji u l-kosts tat-tranżazzjonijiet 
transkonfinali,

B. billi b'Liġi Kuntrattwali Ewropea komuni l-konsumaturi jgawdu b'mod speċjali, 
minħabba li jkunu jistgħu jisfruttaw bis-sħiħ il-vantaġġi tas-suq intern,

C. billi l-Kummissjoni fil-Green Paper1 tagħha ppreżentat bosta għażliet rigward 
strument dwar il-Liġi Kuntrattwali Ewropea li jistgħu jgħinu lill-UE tirkupra mill-kriżi 
ekonomika, tiżviluppa l-intraprenditorija tagħha u tqawwi l-fiduċja taċ-ċittadini fis-suq 
intern,

D. billi n-negozjati dwar id-Direttiva dwar drittijiet tal-konsumatui2 wrew id-diffikultajiet 
u l-limiti tat-tentattiv ta' armonizzazzjoni fil-qasam tal-Liġi Kuntrattwali, mingħajr ma 
mminaw l-impenn komuni favur standard għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi fl-
Ewropa,

E. billi l-prodott aħħari ta' dan il-proċess, jiġifieri Liġi Kuntrattwali Ewropea, jeħtieġ li 
tiġi kkunsidrata sewwa, jekk hemm bżonn tiġi modifikata, u tiġi adottata formalment 
mil-leġiżlatur Ewropew, biex dan il-proċess ikollu leġittimità politika u sostenn 
politiku,

1. Jilqa' d-dibattitu apert dwar il-Green Paper u jħeġġeġ is-servizzi responsabbli tal-
Kummissjoni jagħmlu analiżi komprensiva tar-riżultati ta' din il-konsultazzjoni;

2. Huwa tal-fehma li l-iżvilupp ta' Liġi Kuntrattwali Ewropea fakultattiva jista' jkun 
akkwist importanti għal funzjonament aħjar tas-suq intern, u li l-Parlament u l-Kunsill 
għandhom ikunu finalment responaabbli għall-forma legali u għall-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha;

3. Huwa tal-fehma li Liġi Kuntrattwali Ewropea tirrappreżenta offerta distinta u 
addizzjonali għal kuntratti transkonfinali, filwaqt li kull Stat Membru jitħalla liberu 
jiddikjarahiex applikabbli jew le għal kuntratti fi ħdan il-pajjiż;

4. Huwa konvint li Liġi Kuntrattwali Ewropea komuni ttejjeb il-kapaċità tal-
funzjonament tas-suq intern, filwaqt li ma taffettwax il-liġijiet kuntrattwali nazzjonali 
fi ħdan l-Istati Membri;

                                               
1 COM(2010)0348.
2 COM(2008)0614.
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5. Huwa tal-fehma li l-bażi legali adegwata għal strument għar-regolazzjoni ta' kuntratti 
bejn negozju u ieħor (B2B) u bejn negozju u konsumatur (B2C) tinsab fl-Artikoli 114 
u 169 jew 352 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

6. Jikkonkludi li tajjeb li jkun hemm forom differenzjati tal-Liġi Kuntrattwali għal 
kuntratti B2B u B2C, b'rispett għat-tradizzjonijiet komuni tas-sistemi legali nazzjonali 
u b'attenzjoni partikolari għall-protezzjoni tal-parti kontraenti d-dgħajfa, jiġifieri l-
konsumatur;

7. Jenfasizza l-importanza speċjali li jiġi ffaċilitat il-kummerċ elettroniku fi ħdan l-UE, li 
għadu sottożviluppat minħabba sistemi kuntrattwali nazzjonali differenti, u li sew in-
negozji kif ukoll il-konsumaturi bir-raġun iqisuh bħala mutur potenzjali ta' tkabbir 
għall-ġejjieni;

8. Jirrimarka li xi elementi tal-liġi kuntrattwali tal-konsumaturi diġà huma inkorporati 
f'diversi regoli Ewropej u jagħmel sens li għandhom jinġabru f'Liġi Kuntrattwali 
Ewropea; jinnota, barra minn hekk , li dawn ir-regoli diġà eżistenti juru l-ħtieġa ta' 
regolazzjoni unika strutturata ċar u li l-konsumaturi jifhmuha faċilment;

9. Huwa tal-fehma li l-kamp ta' regolazzjoni ta' Liġi Kuntrattwali Ewropea għandu 
jikkonċentra fuq il-prinċipji kuntrattwali, b'tali mod li fil-kuntratti tal-konsumaturi 
toħroġ fid-dieher konċentrazzjoni fuq il-liġi kuntrattwali tal-bejgħ u, fejn dan ikun 
f'loku, dik tas-servizzi u x-xogħlijiet, filwaqt li fil-parti ġenerali tikkonċentra fuq id-
definizzjoni tal-kuntratt, l-obbligi prekuntrattwali, l-istabbiliment ta' kuntratt, ir-
rappreżentanza, ir-raġunijiet għan-nullità, l-interpretazzjoni tal-kuntratti, l-eżekuzzjoni 
tal-kuntratti, drittijiet u dmirijiet li jidderivaw mill-kuntratti, b'mod speċjali drittijiet ta' 
garanzija, id-dritt tal-irtirar, it-terminazzjoni, limitazzjoni statutarja, eċċ.;

10. Huwa konvint li l-forma tal-liġi għandha tkun ippreżentata, b'mod bilanċjat, kemm 
sempliċi, ċara, trasparenti, tinftiehem faċilment u mingħajr termini legali vagi, biex 
b'hekk il-konsumaturi Ewropej, b'mod speċjali, jkunu jistgħu jifhmuha, filwaqt li 
jkunu jistgħu jitqiesu l-interessi taż-żewġ (jew aktar) partijiet kontraenti ta' kwalunkwe 
kuntratt;

11. Jinnota li jeħtieġ li l-konsumaturi espressament jaqblu mal-applikazzjoni tal-Liġi 
Ewropea, u li din m'għandhiex tiġi introdotta impliċitament, pereżempju permezz ta' 
kundizzjonijiet ġenerali tan-negozju;

12. Huwa tal-fehma li l-Liġi Kuntrattwali Ewropea fil-qasam B2B jeħtieġ li tinkorpora 
livell għoli ħafna ta' protezzjoni tal-konsumatur, filwaqt li, jekk xi Stati Membri 
jiggarantixxu grad ogħla ta' protezzjoni tal-konsumatur, dan għandu jkun indikat 
espliċitament f'Anness tal-Liġi;

13. Jenfasizza li s-suq intern innifsu huwa l-prova aħħarija ta' kwalunkwe strument finali;
jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti dwar l-aħjar modi possibbli biex in-nies tan-
negozju u l-konsumaturi jitħajru jagħmlu użu volontarju mil-Liġi l-ġdida; jenfasizza l-
ħtieġa li titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-partijiet interessati kollha (inklużi l-qrtai 
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nazzjonali) informazzjoni adegwata dwar l-eżistenza u l-funzjonament tal-Liġi.


