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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Introduzzjoni

Fil-11 ta’ Ottubru 2011, il-Kummissjoni Ewropea ssottomettiet proposta għal Regolament 
dwar Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ (GEKR). L-objettiv ta’ din il-proposta huwa li 
ttejjeb l-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern billi tiffaċilita l-iżvilupp tal-kummerċ 
transkonfinali għan-negozji u l-konsumaturi. Hija tfittex li tikseb dan l-objettiv permezz ta’ 
Liġi Ewropea dwar il-Bejgħ, jiġifieri sett uniformi ta’ liġijiet kuntrattwali li jinkludu 
dispożizzjonijiet biex jipproteġu lill-konsumatur relatati mal-bejgħ ta’ oġġetti u kontenut 
diġitali  li għandha titqies bħala sistema oħra ta’ liġi kuntrattwali fl-ambitu tal-liġi nazzjonali 
ta’ kull Stat Membru.

Fir-rigward tal-importanza tal-proposta leġiżlattiva għall-protezzjoni tal-konsumaturi fis-suq 
intern, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-konsumatur (IMCO) hawnhekk għandu 
rwol partikolarment importanti. Għalhekk, il-kumitat ma’ jagħtix biss l-opinjoni tiegħu lill-
kumitat kompetenti, li hu l-kumitat għall-affarijiet legali (JURI), fl-ambitu tal-Artikolu 50 tar-
regolament dwar il-proċedura tal-kumitati assoċjati iżda għandu kompetenzi esklussivi wkoll 
f’diversi oqsma. 

B’mod simili ta’ dak tal-kumitat responsibbli, il-kumitat IMCO ħatar ukoll żewġ co-
rapporteurs li kkooperaw mill-qrib ma’ xulxin fit-tħejjija ta’ smigħ pubbliku (fost l-oħrajn fil-
qafas ta’ smigħ pubbliku kif ukoll l-ordni ta’ kontroll ta’ kwalità il-valutazzjoni tal-tal-impatt 
tal-Kummissjoni). Minħabba l-approċċi differenti taż-żewġ co-rapporteurs, dan l-abbozz ta’ 
opinjoni għandu żewġ dokumenti:  (1) l-emendi komuni u (2) l-emendi proposti b’mod 
separat minn kull co-rapporteur. L-emendi komuni se jkunu spjegati fil-qasir fil-parti 
segwenti. Minbarra dan, iż-żewġ co-rapporteurs jippreżentaw ir-raġunijiet tagħhom li 
jiġġustifikaw l-għażla tal-approċċ rispettiv tagħhom.

2. Ġustifikazzjoni tal-emendi komuni

Test leġiżlattiv li jirregola d-drittijiet u l-obbligi ta’ żewġ partijiet kuntrattwali għandu jkun 
ċar u preċiż kemm jista’ jkun. Dan japplika b’mod spċejali meta dan it-test jirrigwarda l-
konsumaturi; ikun aħjar jekk wieħed jevita, kemm jista’ jkun, li jkun hemm lok għal 
interpretazzjonijiet differenti. Għandha tkun żgurata wkoll il-koerenza ma’ regoli li diġà 
jeżistu, speċjalment mad-Direttiva dwar il-Konsumaturi. B’hekk, il-co-rapporteurs iressqu 
serje ta’ emendi bil-għan li jippreċiżaw it-termini użati u jadattawhom skont id-
definizzjonijiet eżistenti. Jiġu proposti wkoll emendi komuni fir-rigward tal-konformità mal-
kuntratt tal-kontenut diġitali, id-definizzjonijiet “bla ħlas”, kif ukoll dak li jirrigwarda l-
offerta ta’ korrezzjoni f’każ ta’ terminazzjoni ta’ kuntratt.

3. Ġustifikazzjoni tal-emendi li tressqu b’mod separat

a) Evelyne Gebhardt

Inadegwatezza tal-instrumenti fakultattivi fil-liġi tal-konsumaturi
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Il-co-rapporteur għandha dubji fundamentali dwar l-adegwatezza tal-proposta tal-
Kummissjoni. Fil-qafas tal-liġi tal-kuntratti tal-konsumaturi, minħabba l-asimettrija tal-
informazzjoni bejn il-partijiet, il-konsumatur għandu ħtieġa partikolari għall-protezzjoni u 
għandu jkun jista’ joqgħod fuq livell għoli ta’ protezzjoni fil-konklużjoni ta’ kuntratti tal-
bejgħ. B’mod partikolari fil-qasam tan-negozju trankonfinali onlajn, il-leġiżlatur Ewropew, 
għalhekk, għandu d-dmir li joħloq regoli affidabbli permezz tal-approssimazzjoni tal-liġi 
nazzjonali. Fil-passat, il-maġġoranza ta’ dan ix-xogħol sar, fost l-oħrajn, mid-Direttiva 
2011/83/UE. Il-ħolqien ta’ strument fakultattiv addizzjonali u t-tqegħid tad-deċiżjoni dwar l-
għażla tal-istrument f’idejn in-negozjant tista’ tikkomplika s-sitwazzjoni legali u tista’ tkun 
ta’ żvantaġġ partikolarment għall-konsumatur. L-inċertezza legali li tkun tista’ tinħoloq bl-
introduzzjoni ta’ liġi fakultattiva dwar il-bejgħ tirrapreżenta riskju li jista’ jkun evitat għall-
funzjoni tas-suq intern. Il-co-rapporteur taqsam it-tħassib ma’ numru ta’ esperti li, fl-assenza 
tal-leġiżlazzjoni, jista’ jieħu bosta snin qabel il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tkun tat id-
deċiżjonijiet finali tagħha dwar kwistjonijiet ta’ interpretazzjoni mqajma mill-Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ. Minbarra dan, strument fakultattiv jista’ jkun tluq mill-formula ta’ 
suċċess eżistenti ta’ armonizzazzjoni. 

Kritika dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni

Il-co-rapporteur mhijiex konvinta dwar il-kalkolu tal-ispejjeż ta’ tranżazzjoni u l-
assunzjonijiet dwar il-fiduċja tal-konsumatur fil-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni.  
Pereżemju, la ġew ikkunsidrati l-effetti ta’ armonizzazzjoni tad-Direttiva li ġiet adottata 
riċentement 2011/83/UE u lanqas il-leġiżlazzjoni dwar il-mekkaniżmi ta’ tilwim alternattiv 
(ADR u ODR). B’dan il-mod, fuq suġġeriment tal-co-rapporteur, tressaq questionnaire lill-
Unità IA tal-Parlament Ewropew miż-żewġ kumitati responsabbli, JURI u IMCO, bil-għan li 
jkun hemm verifika tal-kwalità dwar il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni. Ir-riżultati 
ġew ippreżentati fit-22 ta’ Jannar 2013 quddiem il-kumitat JURI u fil-parti l-kbira 
jikkonfermaw it-tħassib tal-co-rapporteur. L-analiżi turi problemi metodoloġiċi li jgħawġu l-
validità tal-valutazzjoni tal-impatt u jiddubitaw il-valur tagħha, anki billi jqisu li s’issa 
m’hemmx mudell ġeneralment aċċettat għall-kalkolazzjoni tal-ispejjeż tat-tranżazzjoni. 

Armonizzazzjoni minimi tal-aspetti tal-prestazzjoni, servizzi relatati u kontenut diġitali

Il-co-rapporteur mhijiex kapaċi tappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni favur liġi komuni 
Ewropea dwar il-bejgħ ta’ natura fakultattiva.  Il-co-rapporteurs huma konvinti dwar il-ħtieġa 
li jkunu adottati regoli komuni fil-qafas tal-liġi dwar il-kuntratti tal-konsumatur. Bħala 
alternattiva għall-liġi fakultattiva dwar il-bejgħ, hija tirrakkomanda għalhekk li l-proċess 
eżistenti li jaħdem b’suċċess tal-armonizzazzjoni tal-liġi ta’ kuntratti tal-konsumatur tal-UE 
għandu jitkompla u jkun konkluż. Minħabba l-adozzjoni tad-Direttiva 2011/83/UE, fadal biss 
ftit oqsma tal-liġi tal-kuntratti tal-konsumatur li jridu jkunu modernizzati permezz ta’ din il-
proposta għal direttiva. Għandhom jitqiesu wkoll l-iżvilupp fil-kummerċ online billi jkunu 
inklużi kuntratti dwar kontenut diġitali. Il-co-rapporteur huwa wkoll tal-fehma li s-servizzi 
relatati għandhom ikunu inklużi wkoll minħabba l-konnessjonijiet mill-qrib tagħhom mal-
kuntratt tal-bejgħ.

b) Hans-Peter Mayer

L-għażla tal-istrument u l-bżonn ta’ dan l-istrument
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Fit-8 ta’ Ġunju 2011, il-Parlament Ewropew fir-rapport ta’ inizjattiva tiegħu dwar il-progress 
lejn liġi kuntrattwali Ewropea għall-konsumaturi u n-negozji (P7_TA(2011)0262), iffavorixxa 
b’mod ċar l-għażla tat-twaqif ta’ strument fakultattiv (OI) permezz ta’ regolament (fil-punt 5) 
. Huwa enfasizza li huwa biss Regolament għall-ħolqien ta’ strument fakultattiv, minħabba l-
effett dirett tiegħu, li jista’ jagħti benefiċċji lin-negozji (tnaqqis fl-ispejjeż riżultat ta’ evitar ta’ 
regoli ta’ kunflitt fil-liġi) u l-konsumaturi (ċertezza ġuridika, kunfidenza, livell għoli ta’ 
ħarsien tal-konsumatur). Il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni tal-
11 ta’ Novembru 2011, li m’hemmx dubju dwar il-kwalità u l-kredibbiltà tagħha – bħal dik 
tal-Parlament Ewropea – waslet għall-istess konklużjoni. 
Fil-fehma tal-co-rapporteur, il-punt huwa li l-konsumatur fil-kummerċ online ma jistax jixtri 
fl-Istati Membri kollha għax in-negozjanti ma joffrux is-servizzi tagħhom barra l-pajjiż, jew 
jagħmlu dan biss għal ċerti Stati Membri.
Huwa biss wara li jkun sar xiri onlajn li jiġu applikati mekkaniżmi ta’ riżoluzzjoni ta tilwim 
bħal ODR u ADR. Il-co rapporteur jixtieq prinċipalment li jkun hemm ftuħ fis-suq. Il-fatti u l-
figuri juru li din hija problema kbira fis-suq intern.
Il-co-rapporteur, għalhekk, huwa tal-fehma li l-approċċ għandu jkun li jkompli jinfetaħ is-suq 
uniku bl-użu ta’ strument ġdid, u li kemm il-konsumaturi u l-impriżi jingħataw l-opportunità 
li jagħmlu tranżazzjonijiet transkonfinali b’mod faċli, rapidu u bi ftit spejjeż.

L-għażla tal-istrument:
Fl-emendi tiegħu, il-co-rapporteur Hans-Peter-Mayer jixtieq jipproduċi test li huwa sempliċi  
u jiftiehem faċilment. Għalih, l-aktar importanti huwa li t-test leġiżlattiv jiggarantixxi 
relazzjoni bbilanċjata bejn id-drittijiet tal-konsumatur u dawk tal-kummerċjant. 
Il-proposta toffri livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur, li bosta drabi, jaqbeż dak tal-Istati 
Membri individwali. Għalhekk, dan huwa ta’ benefiċċju mhux biss għall-kummerċjanti, li 
jsibuha aktar faċli li joeraw f’diversi swieq Ewropej, iżda wkoll għall-konsumaturi, li jista’ 
jkollhom livell ta’ ħarsien aktar għoli. Il-co rapporteur huwa konvint li l-istrument fakultattiv 
ħa jkun prevalenti u jservi biex jagħti ħajja mill-ġdid li tkun pożittiva għas-suq intern, fl-
interess tal-konsumaturi u tal-impriżi.
Il-co-rapporteur huwa wkoll tal-fehma li l-obbligi ta’ informazzjoni m’għandhomx ikunu 
eċċessivi. Ir-referenzi għal dispożizzjonijiet oħra fis-seħħ iwasslu għal taħwid u għandhom 
ikunu fformulati aħjar. Bil-għan tas-semplifikazzjoni tal-proposta, il-co rapporteur għandu l-
għan li jneħħi t-termini “fornitur", "utent", "fornitur ta’ servizzi" u "klijent".  Jaħseb li jkun 
biżżejjed jekk jissemmew il-partijiet "min jixtri" u "min ibigħ", kemm għall-bejgħ ta’ oġġett, 
kif ukoll għall-provvista ta’ kontenut diġitali ta’ kull tip u wkoll għall-provvist ta’ servizzi 
konnessi. Din il-modifika tippermetti li jkunu semplifikati madwar 40 dispożizzjoni.

Il-corapporteur jixtieq li l-proposta tal-Kummissjoni tkun konkretizzata. Hu jixtieq l-aktar 
jippreċiża d-dispożizzjonijiet, jevita l-kunċetti ġuridiċi inċerti u l-insigurtà ġuridika li hi 
marbuta magħhom. Ma tkunx xi ħaġa rari li xi każijiet se jispiċċaw quddiem il-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja. Iżda l-co rapporteur jispera li l-korrezzjonijiet suġġeriti se jnaqqsu l-potenzjal li 
jiġri dan. 

Il-co rapporteur iqis il-proposta tal-kumitat JURI, li l-kamp ta’ applikazzjoni jkun limitat għal 
kuntratti tal-bejgħ online u “distance selling”, bħala kompromess tajjeb li jista’ jiġi esplorat 
aktar fil-proċedura IMCO.
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Persuna għandha titqies bħala 
"konsumatur" anki jekk il-kuntratt ikun 
konkluż parzjalment għal skopijiet 
kummerċjali u parzjalment għal skopijiet 
mhux kummerċjali (kuntratti bi skop 
doppju) u meta l-iskop kummerċjali ma 
jkunx predominanti fil-kuntest ġenerali 
tal-kuntratt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Formulazzjoni mill-premessa 17 tad-direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumaturi.

Emenda 2
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘kummerċjant’ tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika li taġixxi għal 
finijiet relatati mal-kummerċ, in-negozju, 
is-sengħa, jew il-professjoni ta’ dik il-
persuna;

(e) "kummerċjant" tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika jew kwalunkwe persuna 
ġuridika, indipendentement mill-fatt li 
tkun suġġett pubbliku jew privat, anki 
permezz ta' persuna li tkun qed taġixxi 
f'isimha jew għall-interessi tagħha, għall-
iskopijiet relatati mal-kummerċ, in-
negozju, is-sengħa jew il-professjoni 
tagħha fir-rigward ta’ kuntratti;

Or. de
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Emenda 3
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘konsumatur’ tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika li taġixxi għal finijiet li 
jmorru lil hinn mill-kummerċ, in-negozju, 
is-sengħa, jew il-professjoni ta’ dik il-
persuna;

(f) “konsumatur” ifisser persuna fiżika li 
taġixxi għal finijiet li ma għandhomx 
x’jaqsmu mal-kummerċ, in-negozju, is-
sengħa jew il-professjoni ta’ dik il-persuna;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandu jkollha l-istess formolazzjoni bħad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-
Konsumaturi.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt h – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) ‘merkanzija’ tfisser kwalunkwe beni 
mobbli korporali; dan jeskludi:

(h) "oġġetti" tfisser kwalunkwe beni 
mobbli korporali bl-eċċezzjoni tal-oġġetti 
mibjugħa permezz ta' eżekuzzjoni jew 
b'mod ieħor bl-awtorità tal-liġi; l-ilma, il-
gass u l-elettriku għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala oġġetti jekk jitpoġġew 
għall-bejgħ f'volum limitat jew fi kwantità 
stabbilita;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandu jkollha l-istess formolazzjoni bħad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-
Konsumatur, speċjalment fir-rigward tas-sekwenza tal-oġġetti msemmija.

Emenda 5
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt h – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) elettriku u gass naturali; u imħassar

Or. de

Emenda 6
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt h – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) ilma u tipi oħrajn ta' gass sakemm ma 
jitpoġġewx għall-bejgħ f'volum limitat jew 
kwantità stabbilita;

imħassar

Or. de

Emenda 7
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt m – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) ‘servizz relatat’ tfisser kwalunkwe 
servizz relatat ma’ merkanzija jew 
kontenut diġitali, bħall-installazzjoni, il-
manutenzjoni, it-tiswija jew kwalunkwe 
pproċessar ieħor, ipprovdut mill-bejjiegħ 
tal-merkanzija jew mill-fornitur tal-
kontenut diġitali taħt il-kuntratt ta’ bejgħ, 
il-kuntratt ta’ fornitura ta’ kontenut diġitali 
jew kuntratt ta’ servizzi relatati separat li 
ġie konkluż fl-istess ħin mal-kuntratt ta’ 
bejgħ jew il-kuntratt għall-fornitura ta’ 
kontenut diġitali;

(m) ‘servizz relatat’ tfisser kwalunkwe 
servizz relatat ma’ merkanzija jew 
kontenut diġitali, bħall-installazzjoni, il-
manutenzjoni, it-tiswija jew kwalunkwe 
pproċessar ieħor, ipprovdut mill-bejjiegħ 
tal-merkanzija jew mill-fornitur tal-
kontenut diġitali taħt il-kuntratt ta’ bejgħ, 
il-kuntratt ta’ fornitura ta’ kontenut diġitali 
jew kuntratt ta’ servizzi relatati separat li 
ġie konkluż fl-istess ħin jew b’rabta mal-
kuntratt ta’ bejgħ jew il-kuntratt għall-
fornitura ta’ kontenut diġitali;

Or. de
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Emenda 8
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) ‘fornitur ta’ servizzi’ tfisser kwalunkwe 
bejjiegħ ta' merkanzija jew fornitur ta’ 
kontenut diġitali li jimpenja ruħu li 
jipprovdi lil konsumatur b’servizz relatat 
ma’ dik il-merkanzija jew dak il-kontenut 
diġitali;

(n) ‘fornitur ta’ servizzi’ tfisser kwalunkwe 
kummerċjant li jimpenja ruħu li jipprovdi 
lil konsumatur b’servizz relatat ma’ dik il-
merkanzija jew dak il-kontenut diġitali;

Or. de

Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(s) ‘garanzija kummerċjali’ tfisser 
kwalunkwe impenn minn kummerċjant jew 
produttur lill-konsumatur, minbarra l-
obbligi legali tiegħu taħt Artikolu 106 fil-
każ ta’ nuqqas ta’ konformità li 
jirrimborsa l-prezz imħallas jew jibdel, 
isewwi jew jagħmel manutenzjoni fuq il-
merkanzija jew kontenut diġitali fi 
kwalunkwe mod jekk dawn ma 
jkunux jissodisfaw l-
ispeċifikazzjonijiet jew kwalunkwe 
rekwiżit ieħor li ma jkunux relatati mal-
konformità stabbilita fid-dikjarazzjoni tal-
garanzija jew fir-reklamar rilevanti 
disponibbli fi żmien il-kuntratt jew, qabel 
il-konklużjoni tal-kuntratt;

(s) "garanzija kummerċjali" tfisser 
kwalunkwe impenn minn kummerċjant jew 
produttur (il-"garanti") lill-konsumatur, 
flimkien mal-obbligi tal-liġi dwar il-
garanzija ta' konformità, li jirrimborsa l-
prezz imħallas jew ta' sostituzzjoni, tiswija 
jew manutenzjoni tal-merkanzija jew 
kontenut diġitali fi kwalunkwe mod jekk 
ma jissodisfawx l-ispeċifikazzjonijiet jew 
kwalunkwe rekwiżit ieħor rigward in-
nuqqas ta’ difetti, stabbilit fid-
dikjarazzjoni tal-garanzija jew fir-riklamar 
rilevanti disponibbli fi żmien il-kuntratt 
jew, qabel il-konklużjoni tal-kuntratt;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandu jkollha l-istess formolazzjoni bħad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-
Konsumaturi.
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Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt sa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(sa) “tiswija” tfisser ir-rimedju tan-
nuqqas ta’ konformità tal-oġġetti jew tal-
kontenut diġitali; 

Or. de

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt sb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(sb) “manifattur” tfisser kull persuna 
naturali jew ġuridika li timmanifattura 
jew tordna l-manifattura ta’ oġġetti jew 
kontenut diġitali fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, jew kwalunkwe persuna oħra li 
tippreżenta ruħha bħala manifattur billi 
tpoġġi isimha, it-trejdmark jew simbolu 
distintiv ieħor fuq l-oġġetti jew il-kontenut
diġitali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni mid-Direttiva dwar Oġġetti tal-Konsum 1999/44/KE.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt t

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(t) ‘mezz li jservi fit-tul’ tfisser kwalunkwe
mezz li jippermetti lil parti taħżen 
informazzjoni indirizzata lil dik il-
parti personalment b’mod li tkun 
aċċessibbli għar-referenza fil-futur għal 

(t) "mezz li jservi għal żmien twil" tfisser 
kwalunkwe strument li jippermetti lill-
konsumatur jew il-kummerċjant li jaħżen 
informazzjoni personalment indirizzata 
lilu b'mod li tkun aċċessibbli għar-
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perjodu ta’ żmien adegwat għall-finijiet tal-
informazzjoni u li jippermetti r-
riproduzzjoni mingħajr tibdil tal-
informazzjoni maħżuna;

referenza fil-futur għal perjodu ta' żmien 
adegwat għall-finijiet tal-informazzjoni u li 
jippermetti r-riproduzzjoni mhux mibdula 
tal-informazzjoni maħżuna;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandu jkollha l-istess formolazzjoni bħad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-
Konsumaturi. Il-kelma “personalment”, madankollu, għandha titħassar, peress li dan jista’ 
jimplika li l-informazzjoni inkwistjoni għandha dejjem tkun indirizzata lil wieħed mill-
partijiet.

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt ya (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ya) “mingħajr ħlas” tfisser li jkun ħieles 
mill-ispejjeż neċessarji li jirriżultaw mir-
rimedju tan-nuqqas ta’ konformità tal-
oġġetti, partikolarment l-ispiża tal-posta, 
ix-xogħol u l-materjal.

Or. de

Emenda 14
Proposta għal regolament
Anness 1 – Artikolu 105 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-kontenut diġitali għandu jkun 
sussegwentement aġġornat mill-
kummerċjant, il-kummerċjant għandu 
jiżgura li l-kontenut diġitali jibqa’ 
konformi mal-kuntratt tul il-kuntratt.

4. Fejn il-kontenut diġitali għandu jkun 
sussegwentement aġġornat mill-
kummerċjant jew fejn jipprovdi l-
komponenti tiegħu b’mod separat, il-
kummerċjant għandu jiżgura li l-
kontenut diġitali jibqa’ konformi mal-
kuntratt tul il-kuntratt.

Or. de
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Emenda 15
Proposta għal regolament
Anness 1 – Artikolu 109 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-offerta ta’ ssanar mhix prekluża 
b’notifika ta’ terminazzjoni.

imħassar

Or. de


