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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-applikazzjoni tad-direttiva 2005/29/KE dwar il-prattiċi kummerċjali żleali
(2013/2116(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 
Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern 
(“id-Direttiva dwar il-Prattiċi Kummerċjali Żleali”)1. 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali bit-titolu “L-ewwel rapport dwar l-applikazzjoni tad-
Direttiva dwar il-prattiċi kummerċjali żleali” (COM(2013)0139),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill 
u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-
prattiċi kummerċjali żleali (COM(2013)0138),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-27 ta’ Ottubru 2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 
għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (“ir-Regolament dwar 
kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumaturi”)2, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 98/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Mejju 1998 dwar inġunzjonijiet għall-protezzjoni tal-interessi tal-konsumaturi3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Jannar 2009 dwar it-traspożizzjoni, l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali 
fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern u tad-Direttiva 2006/114/KE dwar reklamar 
qarrieqi u komparattiv4, 

– wara li kkunsidra l-istudju intitolat “Implimentazzjoni u applikazzjoni tad-Direttiva dwar 
il-prattiċi kummerċjali żleali (2005/29/KE) u tad-Direttiva dwar ir-riklamar qarrieqi u tar-
riklamar kumparattiv (2006/114/KE)”, imwettaq fuq talba tal-Kumitat tas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur5, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2013),

A. billi l-konsum huwa wieħed mill-muturi tat-tkabbir fl-Unjoni, u bħala tali, il-konsumaturi 

                                               
1 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
2 ĠU L 364, 9.12.2004, p. 1.
3 ĠU L 166, 11.6.1998, p. 51.
4 Testi adottati, 13.1.2009, P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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għandhom rwol ewlieni fl-ekonomija Ewropea;

B. billi d-Direttiva 2005/29/KE dwar il-prattiċi kummerċjali żleali hija l-għodda leġiżlattiva 
prinċipali tal-Unjoni li tirregola r-reklamar qarrieqi u l-prattiċi żleali l-oħra fit-
tranżazzjonijiet bejn l-intrapriżi u l-konsumaturi;

C. billi permezz tal-klawżola msejħa "suq uniku”, id-Direttiva timmira li tassigura livell 
għoli ta’ protezzjoni tal-konsumaturi fl-Unjoni kollha, filwaqt li tiggarantixxi lill-intrapriżi 
sigurtà legali importanti u tnaqqis tal-ostakli għall-kummerċ transkonfinali;

D. billi d-derogi temporanji, li jippermettu lill-Istati Membri jkomplu japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali l-iktar restrittivi jew rigorużi mill-istess Direttiva u 
jimplimentaw klawżoli ta’ armonizzazzjoni minimi li jinsabu fi strumenti leġiżlattivi oħra 
tal-Unjoni, skadew fit-12 ta’ Ġunju 2013;

E. billi l-Istati Membri li jixtiequ, huma ħielsa li jestendu l-applikazzjoni tad-Direttiva għar-
relazzjonijiet bejn l-intrapriżi, u li sal-llum erbgħa biss għamlu din l-għażla;

F. billi l-Kummissjoni Ewropea ħabbret li dalwaqt se tipproponi reviżjoni tad-Direttiva 
2006/114/KE dwar reklamar qarrieqi u reklamar kumparattiv iddedikata għar-
relazzjonijiet bejn l-intrapriżi;

G. billi l-iżvilupp tal-ekonomija diġitali u l-applikazzjonijiet kollha tagħha rrevoluzzjonaw il-
modi tax-xiri u l-mod kif l-intrapriżi jirreklamaw u jbiegħu l-prodotti u s-servizzi;

1. Jenfasizza l-effettività tal-qafas legali stabbilit mid-Direttiva, u l-importanza tiegħu  biex 
l-konsumaturi u l-kummerċanti jsiru iktar kunfidenti fir-rigward ta’ transazzjonijiet fis-suq 
intern, speċjalment fir-rigward ta’ transazzjonijiet transkonfinali, u biex jiggarantixxi 
sigurtà legali akbar lill-intrapriżi; 

2. Jiddispjaċih li, minkejja d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/114/KE għall-ġlieda kontra 
l-prattiċi qarrieqa fir-rigward ta’ riklamar fil-qasam tar-relazzjonijiet bejn l-intrapriżi, 
uħud minn dawn il-prattiċi, bħal speċjalment "scams fid-direttorji”, jippersistu; Jinnota l-
intenzjoni tal-Kummissjoni li dalwaqt tipproponi emenda tad-Direttiva 2006/114/KE, 
dwar ir-relazzjonijiet bejn l-intrapriżi, biex ittejjeb il-ġlieda kontra dawn il-prattiċi; ma 
jqisx li huwa xieraq li l-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2005/29/KE, dwar ir-
relazzjonijiet bejn l-intrapriżi u l-konsumaturi, għandu jiġi estiż immedjatament għar-
relazzjonijiet bejn l-intrapriżi; 

3. Jikkunsidra li estensjoni tal-lista ‘sewda’ tal-Anness I ma tidhirx xierqa f’dan l-istadju; 
madanakollu, jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal lista ta’ prattiċi identifikati bħala żleali 
mill-awtoritajiet nazzjonali skont il-prinċipji ġenerali tad-Direttiva, bil-għan li tiġi 
evalwata l-opportunità eventwali ta’ tali estensjoni fil-futur;

4. Ifakkar li, mit-12 ta’ Ġunju 2013, l-Istati Membri ma jistgħux iżommu d-dispożizzjonijiet 
s’issa miżmuma taħt derogi temporanji; għalhekk jistieden lill-Istati Membri biex 
jikkonformaw mat-test tad-Direttiva malajr kemm jista’ jkun;
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5. Jafferma mill-ġdid l-importanza u l-karattru indispensabbli ta’ applikazzjoni kompleta u 
ta’ implimentazzjoni adegwata tad-Direttiva mill-Istati Membri;

6. Jinkoraġixxi lill-Kummissjoni biex tkompli tissorvelja mill-qrib l-applikazzjoni tad-
Direttiva u, fejn xieraq, tibgħat għall-prosekuzzjoni lill-Istati Membri li jiksru, ma 
jimplimentawx jew ma japplikawx b’mod tajjeb id-Direttiva, konformi mat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

7. Jafferma mill-ġdid l-importanza ta’ nfurzar mill-ġdid tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli mill-applikazzjoni tad-Direttiva; iħeġġeġ f’dan ir-rigward lill-
Kummissjoni, biex tagħmel reviżjoni bir-reqqa tal-kamp ta’ applikazzjoni, tal-effetività u 
tal-mekkaniżmi ta’ funzjonament tar-Regolament relatat mal-kooperazzjoni rigward il-
protezzjoni tal-konsumaturi (‘Regolament KPK), kif hi impenjata li tagħmel sal-aħħar tal-
2014;

8. Jenfasizza l-utilità tal-operazzjonijiet “brush stroke” immexxija taħt il-qafas tar-
Regolament KPK u jistieden lill-Kummissjoni tizviluppa u ssaħħaħ dawn l-
operazzjonijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tissintesizza l-informazzjoni miġbura u l-
lista ta’ azzjonijiet meħuda mill-Kummissjoni u l-Istati Membri wara dawn l-
operazzjonijiet u tippubblika l-analiżi tagħha;

9. Jiddispjaċih li, minkejja s-sistema legali Ewropea attwali dwar il-prezz għat-trasport bl-
ajru u l-operazzjoni “brush stroke” li saret fl-2007, fil-qafas tar-Regolament KPK, 
immirata għas-siti tal-internet li jbiegħu billjetti tal-ajru, il-konsumaturi għadhom qed 
ikunu vittmi ta’ numru ta’ prattiċi qarrieqa f’dan is-settur; 

10. Jemmen li l-penali imposti minħabba nuqqas ta’ rispett tad-Direttiva, m’għandhom qatt 
ikunu inqas mill-profit miksub permezz ta’ prattika kkunsidrata żleali jew qarrieqa; 
ifakkar lill-Istati Membri li d-Direttiva tipprovdi li l-penali għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi; jitlob lill-Kummissjoni tiġbor u tanalizza l-informazzjoni dwar 
il-penali implimentati fl-Istati Membri;

11. Jinnota b’sodisfazzjoni l-implimentazzjoni mill-Kummissjoni tal-bażi tad-dejta dwar il-
prattiċi kummerċjali żleali; jiddispjaċih li hu disponibbli biss bl-Ingliż; jitlob lill-
Kummissjoni biex iżżid gradwalment in-numru ta’ lingwi li l-bażi tad-dejta tkun 
disponibbli fihom u li tizviluppa l-viżiblità tagħha, speċjalment fost l-atturi ekonomiċi;

12. Jenfasizza l-importanza ta’ dokument ta’ orjentament imħejji mill-Kummissjoni biex 
jakkumpanja l-applikazzjoni tad-direttiva; jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tkompli 
bir-reviżjoni ta’ dan id-dokument sal-2014;

13. Jenfasizza l-importanza għall-konsumaturi li jibbenifikaw minn modi ta’ rikors effettivi, 
malajr u rħas; jitlob, f’dan ir-rigward, lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ id-
Direttiva dwar ir-riżoluzzjoni alternattiva tal-kunflitti u r-Regolament ekstraġudizzjarju 
tal-kunflitti onlajn;

14. Ifakkar l-interess li jirrapreżentaw il-mekkaniżmi ta’ rikors kollettiv għall-konsumaturi; 
jistieden lill-Kummissjoni li taħmel proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ 
rimedju kollettiv koerenti mal-livell tal-Unjoni fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur, li 
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jkun applikabbli għal każijiet transkonfinali; jinsisti fuq il-fatt li l-approċċ tal-Unjoni 
rigward ir-rikors kollettiv għandu jiffoka prinċiparjament fuq l-azzjonijiet rappreżentattivi 
li ġarrbu l-entitajiet rikonoxxuti bix-xieraq fuq il-livell nazzjonali u bbażati fuq il-
prinċipju ta’ kunsens minn qabel (“opt-in”);

15. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Id-Direttiva 2005/29/KE immirata biex tipproteġi lill-konsumaturi kontra l-prattiċi 
kummerċjali żleali tal-intrapriżi kontrihom u biex tagħmel lill-konsumaturi iktar kunfidenti 
fir-rigward ta’ transazzjonijiet fis-suq intern, filwaqt li tiżgura siġurtà legali ikbar għall-
intrapriżi. 

Jekk ir-rapporteur tagħkom jemmen li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva attwali huma biżżejjed 
u ma jemminx li hu neċessarju li jkun hemm reviżjoni bir-reqqa tat-test s’issa, huwa jqis li 
huwa fundamentali li l-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ u japplikaw b’mod korrett id-
Direttiva.

Il-mistoqsja dwar l-opportunità tal-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva fis-
settur B2B jistħoqqilha li ssir, speċjalment biex issolvi l-problema tal-"iscams tad-direttorji". 
Il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet, fir-rapport COM(2013)139, li din ma kinitx l-aħjar 
għażla, u r-rapporteur tagħkom jaqbel ma’ dan:

-Id-direttiva 2006/114/KE tinkludi diġà fil-kamp ta’ applikazzjoni tagħha l-possibilità ta’ 
ġlieda kontra dawn il-prattiċi, u l-Kummissjoni, li ħabbret l-intenzjoni tagħha li dalwaqt 
tipproponi reviżjoni ta’ dan it-test, tista’ f’din l-okkażjoni, tipprovdi d-dettalji li hi taħseb li 
huma neċessarji biex issaħħaħ mill-ġdid id-dispożizzjoni eżistenti. Il-Parlament mhux se 
jonqos milli jagħmel il-parti tiegħu ta’ koleġizlatur.

-Barra minn hekk l-Istati Membri li jixtiequ, jistgħu japplikaw diġà d-Direttiva 2005/29/KE 
għar-relazzjonijiet bejn l-intrapriżi, u s’issa, erbgħa biss għamlu dan. 

-Barra minn hekk, l-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar ir-relazzjonijiet 
bejn l-intrapriżi u l-konsumaturi għal relazzjonijiet ta’ negozju, tinterferixxi maċ-ċarezza tad-
dispożizzjoni attwali li tissepara b’mod ċar il-B2B u l-B2C. 

-Fl-aħħar, estensjoni tad-Direttiva 2005/29/KE tal-B2B tobbliga lill-awtoritajiet inkarigati 
mill-applikazzjoni tagħha, biex jittrattaw ukoll il-każijiet B2B (u anke każijiet B2C), għax 
jistgħu joħolqu problema fil-prattika. 

Għal dawn ir-raġunijiet kollha, ir-rapporteur tagħkom, bħall-Kummissjoni Ewropea, ma 
jikkunsidrawx li l-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2005/29/KE għall-B2B 
hija xierqa f’dan l-istadju. 

Dwar il-ħtieġa li tissaħħaħ mill-ġdid l-applikazzjoni tad-Direttiva, għadhom jeżistu n-
nuqqasijiet, u l-Kummissjoni għandha tissorvelja b’attenzjoni l-applikazzjoni tat-test mingħajr 
ma teżita li tibgħat għall-prosekuzzjoni lill-Istati Membri li jiksru, ma jimplimentawx jew ma 
japplikawx b’mod tajjeb id-Direttiva, konformi mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea; 

Ir-rapporteur tagħkom jinsisti wkoll dwar il-bżonn ta’ infurzar mill-ġdid tal-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet nazzjonali fi ħdan in-netwerk KPK. L-idea tal-Kummissjoni li tistabbilixxi 
taħriġ għal dawn l-awtoritajiet u għall-atturi tas-sistema legali hija tajba, dawn għandhom 
jinkludu partikolarment għarfien aħjar tal-funzjoni tas-sistema stabbilita fl-Istati Membri l-
oħra. 
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Ir-rapporteur tagħkom ifakkar l-importanza tal-operazzjonijiet "brush stroke" u jitlob li dawn 
għandhom jissaħħu. Barra minn hekk, jidher mixtieq li l-informazzjoni miġbura matul dawn l-
operazzjonijiet, kif ukoll azzjonijiet meħuda bħala riżultat ta’ dawn l-azzjonijiet, isiru 
pubbliċi.

Madanakollu, anke mal-applikazzjoni korretta u kompleta tad-Direttiva mill-Istati Membri, il-
konformità sħiħa mill-intrapriżi mhux se tkun iktar effettiva billi jissaħħu l-prevenzjoni u l-
perspettiva ċara li jkun hemm penali fil-każ ta’ ksur. Ir-rapporteur tagħkom hu tal-opinjoni li 
m’għandu jkun qatt possibli li jsir profitt minn prattika żleali: il-penali għandhom dejjem 
ikunu għola mill-profitt meħud minn tali prattiċi. Jista’ jkun utli djalogu bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali u bejniethom u l-Kummissjoni Ewropea dwar il-penali imposti fuq l-intrapriżi li 
jinstabu ħatja ta’ prattiċi kummerċjali żleali.

Jekk it-test tad-Direttiva ma jidhirx li jeħtieġ emendi f’dan l-istadju, huwa xieraq li jkun 
hemm ċertu kjarifiki, u r-rapporteur tagħkom jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li 
fix-xhur li ġejjin taħdem fuq aġġornament tad-dokument ta’ orjentament li jakkumpanja d-
Direttiva. 

Dan l-aġġornament se jinkludi l-opportunità biex tkun iċċarata l-informazzjoni 
prekuntrattwali li l-bejjiegħ għandu jagħti lill-konsumatur bħala garanzija, kif ukoll dwar il-
prattiċi tollerati għar-reklamar fuq il-prezz tat-trasport bl-ajru, żewġ setturi importanti minn 
naħa tal-protezzjoni tal-konsumaturi. 

L-utilità tal-bażi tad-dejta fuq il-prattiċi kummerċjali żleali hija ġeneralment rikonoxxuta u r-
rapporteur tagħkom huwa sodisfatt mir-rieda tal-KE għall-iżvilupp tagħha. Madanakollu, il-
fatt li hija biss bl-Ingliż tista’ tkun ta’ problema għal xi SMEs u intrapriżi żgħar ħafna. F’dan 
ir-rigward, jidher utli, speċjalment għall-intrapriżi żgħar u dawk żgħar ħafna, li din il-bażi tad-
dejta tkun aċċessibli fil-lingwi differenti tal-UE. 

Fl-aħħar, huwa essenzjali li l-konsumatur ikun assigurat b’modi ta’ rikors effettivi, malajr u 
rħas. F’dan ir-rigward, l-Istati Membri għandhom jimplimentaw bis-sħiħ, id-Direttiva dwar ir-
riżoluzzjoni alternattiva tal-kunflitti u r-Regolament ekstraġudizzjarju tal-kunflitti onlajn. 

Ir-rapporteur tagħkom ifakkar li ħafna konsumaturi jiddejqu jistaqsu għal rimedju meta l-
ammont li jridu jħallsu jidher baxx. Biex il-konsumaturi jeżerċitaw bis-sħiħ id-drittijiet 
tagħhom, għandhom jappoġġjaw it-twaqqif ta’ mekkaniżmu ta’ rikors kollettiv koerenti fil-
livell tal-Unjoni fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumaturi, li jkun applikabbli għall-kummerċ 
transkonfinali u jkun ibbażżat fuq il-prinċipju ta’ kunsens minn qabel (“opt-in").

Fl-aħħar, ir-rapporteur tagħkom jinsisti fuq il-bżonn li titqajjem kuxjenza qalb il-konsumaturi 
għall-appoġġ li jistgħu jipprovdu kemm lill-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi kif ukoll lin-
netwerks ta’ ċentri Ewropej tal-konsumaturi biex jiksbu rimedju. 


