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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar it-twettiq tas-suq intern għall-kummerċ elettroniku
(2010/2012(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea dwar Google (Każijiet 
Konġunti C-236/08 sa C-238/08, is-sentenza tat-23 ta' Marzu 2010) u BergSpechte (Każ 
C 278/08, sentenza tal-25 ta' Marzu 2010) li jiddefinixxu n-nozzjoni ta' 'utent tal-internet 
infurmat b'mod normali u attent b'mod raġonevoli' bħala l-konsumatur tal-internet 
standard,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2010 dwar il-ħarsien tal-
konsumatur,1

– wara li kkunsidra r-rapport annwali 2008 ta' SOLVIT dwar l-iżvilupp u r-rendiment tan-
netwerk SOLVIT (SEC(2009)0142), id-dokument ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni 
tat-8 ta' Mejju 2008 dwar pjan ta' azzjoni għal approċċ integrat għall-għoti ta' servizzi ta' 
għajnuna tas-suq waħdieni għaċ-ċittadini u n-negozju (SEC(2008)1882) u r-riżoluzzjoni 
tal-Parlament tad-9 ta' Marzu 2010 dwar SOLVIT2,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bit-titolu 
'Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv' 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni tat-3 ta' Diċembru 
2009 bit-titolu 'Gwida dwar l-implimentazzjoni/applikazzjoni tad-Direttiva 2005/29/KE 
dwar prattiki kummerċjali mhux ġusti' (SEC(2009)1666),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Ottubru 2009 dwar in-
negozju transkonfinali san-negozju elettroniku tal-konsum fl-UE (COM(2009)0557),

– wara li kkunsidra 'l-evalwazzjoni tax-xiri Mystery tal-kummerċ elettroniku transkonfinali 
fl-UE', studju li sar f'isem il-Kummissjoni Ewropea, DĠ SANCO, mill-
YouGovPsychonomics u ppubblikat fl-20 ta' Ottubru 2009,

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni tat-22 ta' Settembru 
2009 dwar is-segwitu fis-servizzi finanzjarji għall-konsumatur għat-Tabella ta' 
Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur (SEC(2009)1251),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Lulju 2009 dwar 
metodoloġija armonizzata għall-klassifikar u l-irrappurtar tal-ilmenti u d-domandi tal-
konsumaturi (COM(2009)0346) u għall-abbozz tar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li 
jakkumpanjaha (SEC(2009)0949),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2009 dwar l-infurzar 
                                               
1 Testi adottati minn dik id-data, P7_TA(2010)0046.
2 Testi adottati minn dik id-data, P7_TA-PROV(2010)0047.
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tal-acquis tal-konsumatur (COM(2009)0330),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2009 dwar l-applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-
protezzjoni tal-konsumaturi (ir-Regolament dwar kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-
konsumaturi) (COM(2009)0336),

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni tal-5 ta' Marzu 2009 
bit-titolu 'Rapport dwar kummerċ elettroniku transkonfinali fl-UE' SEC(2009)0283,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Frar 2009 dwar il-kummerċ 
internazzjonali u l-internet,1

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Jannar 2009 bit-titolu 'Il-
monitoraġġ tar-riżultati għall-konsumatur fis-suq waħdieni: It-tieni edizzjoni tat-Tabella 
ta' Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur (COM(2009)0025) u d-dokument ta' ħidma 
tal-istaff tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha bit-titolu 'It-Tieni Tabella ta' Valutazzjoni 
tas-Swieq tal-Konsumatur' (SEC(2009)0076), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Ġunju 2007 dwar il-kunfidenza tal-
konsumatur fl-ambjent diġitali,2

– wara li kkunsidra l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva 2006/123/KE3 tat-12 ta' Diċembru 2006 
dwar is-servizzi fis-suq intern,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/114/KE4 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 
ta' Diċembru 2006 dwar reklamar qarrieqi u komparattiv (verżjoni kodifikata), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-23 ta' Marzu 2006 dwar il-liġi Ewropea 
dwar il-kuntratti u r-reviżjoni tal-acquis: it-triq 'il quddiem5 u tas-7 ta' Settembru 2006 
dwar il-liġi Ewropea dwar il-kuntratti6,

– wara li kkunsidra l-leġiżlazzjoni attwali tal-Komunità fil-qasam tal-protezzjoni tal-
konsumatur, il-kummerċ elettroniku u l-iżvilupp tas-soċjetà tal-informazzjoni,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Reviżjoni tal-Qafas 
Regolatorju tal-UE għal netwerks u servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
(COM(2006)0334),

– wara li kkunsidra l-Ewwel Rapport tal-Applikazzjoni tal-21 ta' Novembru 2003 dwar id-
Direttiva tal-Kummerċ Elettroniku (COM(2003)0702,

                                               
1 ĠU C 67E, 18.3.2010, p. 112.
2 ĠU C 146E, 12.6.2008, p.370.
3 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.
4 ĠU L 376, 27/12/2006, p. 21.
5 ĠU C 292 E, 1.12.2006, p. 109.
6 ĠU C 305E, 14.12.2006,  p.247.



PR\811564MT.doc 5/12 PE440.128v01-00

MT

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/65/KE1 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Settembru 2002 dwar it-tqegħid fis-suq b’distanza ta’ servizzi finanzjarji ta' konsumaturi 
u d-Direttiva ta' Emenda tal-Kunsill 90/619/KEE u d-Direttivi 97/7/KE u 98/27/KE,

– wara li kkunsidra l-Liġi Mudell tal-UNCITRAL dwar il-kummerċ elettroniku 1996, il-
Liġi Mudell tal-UNCITRAL dwar il-firem elettroniċi 2001 u l-Konvenzjoni UNCITRAL 
dwar l-Użu ta' Komunikazzjonijiet Elettroniċi fil-Kuntratti Internazzjonali 20052,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 11 TFUE, li jistipula li 'ħtiġijiet għall-ħarsien tal-ambjent 
għandhom ikunu integrati fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet 
tal-Unjoni, partikolarment bl-għan li jinkoraġixxu żvilupp sostenibbli',

– wara li kkunsidra l-Artikolu 12 tat-TFUE, li jistipula li 'fid-definizzjoni u l-
implementazzjoni ta' politika u attivitajiet oħra tal-Unjoni għandu jingħata kont tal-
ħtiġijiet tal-ħarsien tal-konsumatur',

– wara li kkunsidra l-Artikolu 14 tat-TFUE u l-Protokoll 26 tiegħu dwar servizzi ta' interess 
(ekonomiku) ġenerali,

– 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 (A7-
0000/2010),

A. billi l-Ewropa mhux biss għandha tfittex mezzi li bihom is-suq intern ikun komplut għall-
kummerċ elettroniku imma għandha tfittex ukoll dwar kif is-suq intern jista' jitwettaq bil-
kummerċ elettroniku,

B. billi l-kummerċ elettroniku huwa forza vitali tal-internet u katalista importanti biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-Istrateġija UE 2020 għas-suq intern, billi huwa importanti għall-
partijiet interessati kollha li jikkooperaw biex jegħlbu l-fruntieri li għad baqa',

C. billi l-500 miljun konsumatur fl-UE huma ċentrali għat-tħaddim effikaċi tas-suq intern u 
għandu rwol kruċjali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-aġenda ta' Lisbona li jiżdiedu l-
iżvilupp, l-impjiegi u l-kompetizzjoni, għax l-infiq tal-konsumatur jiġġenera nofs il-ġid 
tal-UE,

D. billi t-Tieni Rapport tal-Applikazzjoni dwar id-Direttiva tal-Kummerċ Elettroniku ilu 
mistenni sa mill-2005, jiġifieri ħames snin (Artikolu 21 tad-Direttiva 2000/31/KE),

E. billi l-fiduċja tal-konsumatur u tan-negozju Ewropew fl-ambjent diġitali huma baxxi u 
billi f'ċerti aspetti tal-kummerċ elettroniku l-Ewropa tinsab wara l-Istati Uniti u l-Asja,

F. billi l-frammentazzjoni ta' parti mis-suq elettroniku fl-UE tipperikola d-drittijiet stipulati 
fil-acquis communautaire,

G. billi l-konsumaturi u n-negozji Ewropej għandhom ftit ċertezza legali fir-rigward tal-
kummerċ elettroniku transkonfinali u tranżazzjoni elettronika waħda hija suġġetta għal 
ħafna dispożizzjonijiet legali li joħolqu ħtiġijiet diverġenti, u minħabba dan l-operaturi 
tan-negozju jew il-konsumaturi mhumiex provduti b'regoli ċari u li jistgħu jiġu faċilment 
infurzati,

                                               
1 ĠU L 271/16, 9.10.2002,
2 http://www.un.or.at/unictral
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H. billi d-dimensjoni transkonfinali li kulma tmur qiegħda tikber tas-swieq tal-konsumaturi 
toħloq sfidi ġodda għall-awtoritajiet tal-infurzar, li huma mxekkla mill-fruntieri ġuridiċi u 
l-frammentazzjoni tal-qafas regolatorju,

I. billi l-utenti tal-kummerċ elettroniku għandhom id-dritt għal kumpens meta jkunu 
affettwati minn prattiki illegali, imma fil-prattika jaffaċċjaw ostakli sostanzjali biex 
iressqu każijiet bħal dawn quddiem il-qorti minħabba l-ispejjeż kbar, il-proċeduri twal u 
kumplessi u r-riskji assoċjati mal-litigazzjoni, b'mod partikolari f'każijiet transkonfinali,

J. billi, minkejja l-potenzjal ta' riżoluzzjoni alternattiva tal-ġlied, sistemi bħal dawn huma 
użati b'mod regolari minn 5% biss mill-bejjiegħa, u 4% tal-bejjiegħa lanqas biss jafu 
dwar il-possibilitajiet li jużaw dawn l-għodod,

K. billi l-uniformità tad-drittijiet l-aktar essenzjali tal-konsumaturi, kif ukoll l-ispejjeż 
postali u bankarji, l-imposti tad-dritt tal-awtur, il-proċeduri tal-VAT u l-prattiki tal-
protezzjoni tad-data jservu sew favur il-ħolqien ta' suq waħdieni ġenwin għan-negozji u l-
konsumaturi,

L. billi l-kummerċ elettroniku jħeġġeġ l-iżvilupp ta' suq waħdieni ekoloġiku permezz tal-użu 
ta' teknoloġiji ambjentali u b'karbonju baxx, l-istandards, it-tikketti, il-prodotti u s-
servizzi,

Introduzzjoni
1. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Ottubru 2009 dwar in-negozju 

transkonfinali sal-kummerċ elettroniku tal-konsumatur fl-UE; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex tarmonizza d-definizzjonijiet kollha f'dan il-qasam, filwaqt li 
tirrikonoxxi x-xogħol iebes li diġà sar f'oqsma relevanti għall-kummerċ elettroniku;

3. Jisħaq fuq il-bżonn għal politika attiva biex iċ-ċittadini u n-negozji jkunu jistgħu 
jibbenefikaw bis-sħiħ mis-suq intern, li toffri prodotti u servizzi ta' kwalità għolja bi 
prezzijiet kompetittivi; iqis li dan huwa aktar u aktar essenzjali fil-kriżi ekonomika 
attwali bħala mezz ta' ġlieda kontra l-inugwaljanzi dejjem jikbru u l-protezzjoni ta' 
konsumaturi vulnerabbli, il-gruppi bi dħul baxx u n-negozji ta' daqs żgħir u medju;

Kontra l-frammentazzjoni tas-suq intern onlajn 
4. Jitlob għal standardizzazzjoni ta' informazzjoni prekuntrattwali fil-kummerċ elettroniku, 

filwaqt li jinżamm approċċ ta' armonizzazzjoni minima għal kuntratti li jsiru wiċċ imb 
wiċċ f'setturi speċifiċi bħal ma huma s-servizzi tas-saħħa jew l-aġenti tal-proprjetà;

5. Jitlob biex ir-regoli u l-prattiki speċifiċi jkunu aktar uniformi ħalli jippermettu l-
kummerċjanti b'distanza u l-bejjiegħa diretti li jmorru lil hinn mill-fruntieri nazzjonali 
tagħhom f'sens ta' garanziji u responsabilità offruti;

6. Jitlob għall-Kummissjoni u l-Istati Membri biex rispettivament jipproponu miżuri u 
jilħqu ftehim bil-għan li jiġu simplifikati u mħaffa l-obbligi tar-rappurtar tal-VAT għal 
kummerċ elettroniku transkonfinali;

7. Jisħaq fuq il-bżonn li jiġu simplifikati u mħaffa miżuri dwar l-iskart elettriku u 
elettroniku, l-immaniġġjar transkonfinali ta' imposti tad-drittijiet tal-awtur u l-apparat 
għar-rekordjar, u li jiġu simplifikati u mħaffa regoli tal-UE li jirregolaw il-fatturazzjoni 
elettronika transkonfinali għal bejgħ b'distanza;
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8. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw l-implimentazzjoni effikaċi tal-
Artikolu 20(2) tad-Direttiva tas-Servizzi, u jitlob lill-Kummissjoni biex tipproponi 
dispożizzjoni għal aċċess għal prodotti kkunsinnati bejn il-fruntieri, skont dak l-artikolu 
tad-direttiva;

It-twettiq tas-Suq Intern bil-kummerċ elettroniku
9. Jitlob biex jittieħdu miżuri sabiex ikun hemm kontribut favur żieda fin-numru ta' utenti 

tal-internet u biex ikun hemm titjib fil-kwalità, fil-prezz u fil-veloċità tal-internet f'dawk 
il-pajjiżi u r-reġjuni fl-Unjoni li m'għandhomx kwalità tajba ta' konnessjoni;

10. Jitlob lill-Kummissjoni biex tibda tifformula standards Ewropej biex jitħaffef il-kummerċ 
elettroniku bejn il-fruntieri, biex jitnaqqas id-distakk fil-varjazzjonijiet bejn il-liġijiet fis-
seħħ fl-Istati Membri diversi u biex jitneħħa l-obbligu li jkun hemm ħanut offlajn qabel 
ma jkun permess il-bejgħ onlajn, għax it-tnejn ifixklu l-konsumatur u l-impriżi ta' daqs 
żgħir u medju milli jisfruttaw għal kollox il-potenzjal tas-suq intern fl-ambjent 
elettroniku;

11. Jisħaq fuq il-bżonn li jiġu riveduti r-regoli dwar id-distribuzzjoni esklussiva u selettiva 
sabiex jitnaqqsu l-ostakli għall-bejgħ onlajn;

12. Jisħaq fuq il-bżonn li l-katina tal-provvista tal-kummerċ elettroniku ssir aktar trasparenti 
sabiex il-konsumatur dejjem ikun jaf l-identità tal-fornitur u jekk il-fornitur huwiex 
intermedjarju jew il-fornitur aħħari;

13. Jitlob lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi l-ħtieġa għall-intraprendituri li jużaw b'mod 
volontarju l-kuntratti standardizzati u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali standardizzati 
biex jenfasizzaw dawk id-dispożizzjonijiet li jagħmlu d-differenza;

14. Jitlob lill-Kummissjoni biex testendi r-regoli li jiggvernaw il-kuntratti b'distanza sabiex 
ikopru wkoll il-kuntratti konklużi bejn il-konsumaturi u l-kummerċjanti professjonali 
f'irkant u kuntratti onlajn għas-servizzi tat-turisti (biljetti tal-ajru, akkomodazzjoni fil-
lukandi, kiri ta' karozzi, servizzi għal waqt il-ħin liberu, eċċ...) li jkunu ordnati b'mod 
individwali fuq l-internet; 

15. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiċċara r-regoli dwar it-talbiet (diretti jew indiretti) bl-użu 
tal-internet fi Stati Membri oħra;

Iż-żieda tal-protezzjoni legali tal-utenti fil-kummerċ elettroniku transkonfinali
16. Jitlob għall-introduzzjoni ta' rekwiżit li ssir verifika esterna fir-rigward ta' ċerti tipi 

speċifiċi ta' servizzi elettroniċi fejn hemm bżonn akbar ħalli jiġi żgurat li dawk is-servizzi 
jkunu sikuri għal kollox, biex tiġi protetta l-informazzjoni u d-data personali 
(pereżempju, fil-każ tas-servizzi bankarji bl-internet);

17. Iqis li ż-żieda fis-sorveljanza tas-suq, fit-trasparenza tar-regoli u fil-mekkaniżmi tal-
infurzar ħalli titħeġġeġ il-fiduċja tal-utenti hija kruċjali għax l-infiq tal-konsumatur huwa 
fattur importanti għall-irkupru ekonomiku; huwa tal-opinjoni li l-awtoritajiet pubbliċi 
jridu jingħataw iżjed riżorsi biex jinvestigaw u finalment itemmu l-prattiki kummerċjali 
illegali; jitlob lill-Kummissjoni biex toħloq sistema ta' twissija bikrija Ewropea, li 
tinkludi bażi ta' data, biex jiġu miġġielda l-attivitajiet ta' frodi fis-suq diġitali; jitlob lill-
Kummissjoni biex taġġorna r-RAPEX (sistema ta' twissija rapida) kif inhu meħtieġ;

18. Jitlob għal armonizzazzjoni tar-regoli dwar it-termini ta' kuntratt mhux ġusti biex tiġi 
stabbilita klawsola wiesgħa waħda mal-UE kollha dwar l-inġustizzja sabiex jiġi żgurat li 
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l-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali jsegwu l-istess standards meta jevalwaw il-klawsoli tal-
kuntratti;

19. Jitlob għall-istabbiliment fl-Istati Membri kollha ta' aġenziji indipendenti għall-
protezzjoni tal-utenti tal-kummerċ elettroniku b'setgħat sħaħ biex iressqu proċedimenti 
quddiem il-qrati nazzjonali sabiex jiġu mħarsa l-interessi tal-produtturi u tal-konsumaturi;

20. Huwa tal-istess opinjoni tal-Kummissjoni li mekkaniżmi għas-soluzzjoni alternattiva ta' 
tilwim, bħalma huma l-medjazzjoni u l-arbitraġġ jew is-soluzzjonijiet ta' tilwim barra 
mill-qorti, jistgħu jkunu opzjoni espedjenti u attraenti għall-konsumaturi; iħeġġeġ lill-
Istati Membri biex jinkoraġġixxu l-iżvilupp tas-soluzzjoni alternattiva ta' tilwim u r-
rimedju kollettiv biex jiżdied il-livell ta' protezzjoni tal-konsumatur u tiġi mmassimizzata 
l-konformità mal-leġiżlazzjoni; ifakkar l-esperjenzi pożittivi tas-SOLVIT u tan-netwerk 
taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi; jitlob għall-ħolqien ta' sistema tal-informazzjoni 
Ewropea tal-konsumatur elettroniku li toffri gwida dettaljata u informazzjoni dwar id-
drittijiet u l-obbligi fis-suq diġitali; imma jenfasizza li mekkaniżmi bħal dawn għandhom 
jikkomplementaw u mhux jieħdu post il-mezzi ġuridiċi jew amministrattivi tal-infurzar; 

21. Jisħaq fuq il-bżonn li jiġu żviluppati u standardizzati regoli li joffru livell għoli ta' 
protezzjoni legali għall-minorenni, u jħeġġeġ it-tnedija ta' kampanji tal-informazzjoni 
għall-ġenituri, għalliema u tuturi biex isiru konxji tar-responsabilitajiet tagħhom fl-
edukazzjoni tat-tfal tagħhom dwar riskji minħabba l-użu tal-kummerċ onlajn u l-
importanza ta' viġilanza għall-użu tal-internet mit-tfal;

22. Jenfasizza fuq il-bżonn ta' taħriġ u edukazzjoni xierqa tal-ħaddiema taċ-ċivil u tal-
awtoritajiet ġuridiċi fir-rigward tar-regoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi tal-UE; 

Strateġija ta' fiduċja elettronika biex tiżdied il-fiduċja tal-utenti tal-kummerċ elettroniku
23. Jitlob għal strumenti legali orizzontali aktar ċari u mtejba u għall-armonizzazzjoni ta' 

ċerti aspetti tal-liġi tal-kuntratti tal-konsumatur; iqis li dan għandu jinkludi direttivi oħra 
bħal ma huma dawk dwar il-bejgħ b'distanza tas-servizzi finanzjarji u tal-kummerċ 
elettroniku;

24. Jemmen li l-fiduċja tal-konsumatur tista' tiżdied permezz ta' awtoritajiet Ewropej fdati 
jew ta' marki ta' fiduċja li jiggarantixxu li l-prodotti mqiegħda fis-suq elettroniku 
transkonfinali jkunu ta' min wieħed joqgħod fuqhom u ta' kwalità; iqis li hemm bżonn tiġi 
stabbilita marka tal-fiduċja sostenibbli;

25. Jitlob li jiġi stabbilit programm ta' għotjiet u li jintużaw strumenti finanzjarji eżistenti 
għal proġetti biex tiżdied il-fiduċja tal-utenti fil-kummerċ elettroniku, inklużi l-kampanji 
edukattivi u tal-informazzjoni u proġetti li fil-prattika jivverifikaw is-servizzi onlajn (bħal 
ma huwa l-'mystery shopping'); jenfasizza l-bżonn li jinħoloq modulu ta' tagħlim 
elettroniku bbażat fuq il-proġett Dolceta (Żvilupp ta' Għodod tal-Edukazzjoni tal-
Konsumaturi Onlajn għall-Adulti);

26. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżviluppa karta tad-drittijiet tal-utenti tal-UE fil-qasam tas-
servizzi onlajn u l-kummerċ elettroniku, bi qbil mal-objettivi tal-istrateġija UE 2020;

°       °

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA
Introduzzjoni
Il-kummerċ elettroniku huwa forza vitali tal-internet u katalista importanti biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-Istrateġija UE 2020 għas-suq intern. Huwa importanti għall-partijiet interessati 
kollha li jikkooperaw biex jegħlbu l-fruntieri li għad baqa'. 

Id-differenzi tas-Suq Waħdieni saru iżjed evidenti jekk inħarsu lejn il-kummerċ 
transkonfinali. Il-moviment liberu ta' prodotti fl-Ewropa ġie mfixkel sew minn settijiet 
frammentati ta' regoli nazzjonali. Iċ-ċifri dwar il-qagħda tal-kummerċ elettroniku fl-UE juru li 
fl-2009, konsumatur minn kull tlieta fl-Ewropa xtara mill-inqas oġġett wieħed onlajn, imma 
7% biss tal-konsumaturi Ewropej azzardaw jagħmlu dan minn Stat Membru ieħor. Ir-riċerka 
moħbija tal-UE dwar il-prattiki tal-kummerċ elettroniku turi li 60% tat-tentattivi tal-
konsumaturi biex jixtru xi prodotti bejn il-fruntieri tal-UE jfallu, bit-tranżazzjoni jew it-
trasportazzjoni li ma jiġux aċċettati mill-bejjiegħ, anki jekk f'nofs il-11,000 każ investigat ix-
xerrej seta' ffranka mill-inqas 10% permezz ta' xiri elettroniku minn barra (anki inklużi l-
ispejjeż tat-trasport).

It-Trattat ta' Lisbona, li issa huwa rratifikat, bl-għan tiegħu li jissimplifika l-proċessi politiċi 
tal-UE, għandu jgħin fil-ġlieda kontra frammentazzjoni bħal din.

F'dawn iż-żminijiet ta' kriżi ekonomika, huwa iżjed importanti minn qatt qabel li l-Ewropa 
taħdem iebes u bl-għaġġla biex tegħleb dawn l-ostakli. Is-Suq Waħdieni tal-UE jiftaħar 
b'iżjed minn 500 miljun konsumatur. Imma meta wieħed imur onlajn u jipprova jixtri, ma 
jġibx dan quddiem għajnejh. F'dan il-waqt, is-Suq Waħdieni qed jiddiżappunta lill-
konsumaturi, speċjalment meta jmorru onlajn. Minħabba numru ta' nuqqasijiet, il-kummerċ 
elettroniku transkonfinali mhux qed jiżviluppa daqshekk malajr daqs il-kummerċ elettroniku 
domestiku. 

 Ħafna websajts jippermettu biss li tixtri onlajn b'indirizz offlajn f'pajjiż partikolari. 
Stħarriġ minnhom jgħid li 61% tat-tranżazzjonijiet transkonfinali ma jistgħux jitwettqu 
minħabba li l-ħwienet onlajn ma jservux fil-pajjiż tal-konsumatur. Hemm bżonn ukoll 
jinħolqu inċentivi għall-kummerċjanti. 

 Anki jekk nofs id-djar tal-UE għandhom konnessjoni tal-internet b'veloċità għolja, in-
nuqqas ta' fiduċja tal-konsumaturi għadu jżommhom lura milli jixtru onlajn. Stħarriġ 
ieħor juri li, mill-utenti tal-internet fl-UE, 12% biss iħossuhom sikuri li jagħmlu 
tranżazzjonijiet bl-internet. Li huwa inkoraġġanti huwa li hemm xewqa kbira li 
wieħed jieħu vantaġġ mis-Suq Waħdieni. Terz mill-konsumaturi jikkunsidraw jixtru 
onlajn minn pajjiż ieħor għax dan ikunilhom irħas jew aħjar. Sfortunatament, 7% biss
attwalment jagħmlu dan. Jekk aħna noffru aktar fiduċja lill-konsumaturi, nistgħu 
niżblukkaw il-potenzjal ekonomiku sħiħ tas-suq waħdieni onlajn tal-Ewropa, li 
jissarraf fi dħul ta' iżjed minn €100 biljun.

 Hemm nuqqas ta' infurzar u rimedju effikaċi li huma essenzjali għas-swieq biex 
jaħdmu sew. Hemm differenzi ewlenin bejn l-Istati Membri li jħallu lill-konsumatur 
iddiżappuntat dwar is-soluzzjoni tal-problemi fil-kummerċ elettroniku transkonfinali.

Biex tiżdied il-fiduċja tal-operaturi kollha fis-suq tal-kummerċ elettroniku, jeħtieġ li jkun 
hemm titjib ta' malajr fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea għall-benefiċċju tal-
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konsumaturi u l-bejjiegħa Ewropej kollha.  Huwa importanti li l-kapijiet tal-Unjoni Ewropea u 
dawk li jagħmlu l-politiki janalizzaw il-qafas regolatorju attwali dwar il-ftehimiet ta' 
distribuzzjoni, ir-regoli tat-trade marks, id-dispożizzjonijiet tas-servizzi u tal-konsumaturi 
biex jiżguraw li dawn huma aġġornati mas-Suq tas-Seklu 21 u jħeġġu l-benefiċċji kemm tal-
konsumaturi kif ukoll tal-bejjiegħa.

L-isfida ewlenija llum il-ġurnata hija li jintlaħaq suq waħdieni reali onlajn għall-Ewropa. Dan 
jista' jsir biss billi tiġi adattata l-ekonomija tal-Ewropa għas-Suq Globali kompetittiv tas-
Seklu 21. Hemm bżonn jinħoloq Suq Ewropew b'saħħtu li jippermetti lill-UE li tikkompeti 
fis-suq globali. L-Ewropa hemm bżonn ikollha sett ta' regoli koerenti li jinfurza l-fiduċja tal-
konsumaturi u tal-bejjiegħa billi tintlaħaq tmexxija globali Ewropea fl-ekonomija diġitali. 
Għal dan il-għan, huwa importanti li jkun hemm gwida ċara tal-utenti tal-kummerċ elettroniku 
b'mod partikolari f'termini ta' karatteristiki bażiċi tal-iżvelar tal-informazzjoni u prattiki ta' 
negozju ġust li n-negozji għandhom bżonn jipprovdu u li l-konsumaturi għandhom jistennew 
fil-kuntest ta' kummerċ elettroniku. 

Huwa importanti li jsir sforz kbir biex jitħeġġeġ il-kummerċ elettroniku u jitħeġġu l-utenti 
tiegħu biex ikunu iżjed fiduċjużi billi jiġu infurmati dwar id-drittijiet tagħhom u kif 
jinfurzawhom fil-qasam tal-kummerċ elettroniku. 

Għalhekk il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-infurzar nazzjonali għandhom bżonn iżidu l-
isforzi tagħhom biex jilħqu l-objettiv li jintlaħaq livell għoli ta' protezzjoni għall-utenti tal-
kummerċ elettroniku u biex l-utenti tingħatalhom il-fiduċja biex jisfruttaw il-potenzjal sħiħ 
tas-suq waħdieni. Huwa essenzjali li jiżdiedu s-sorveljanza tas-suq u l-mekkaniżmi tal-
infurzar biex titħeġġeġ il-fiduċja tal-produtturi u tal-konsumaturi għall-kummerċ elettroniku 
transkonfinali. Min-naħa tagħha, din twassal għal iżjed infiq min-naħa tal-konsumaturi li 
wkoll huwa fattur kruċjali għall-irkupru ekonomiku. 

Ir-Rapporteur tagħkom jilqa' t-tlettax-il rakkomandazzjoni għal azzjoni għall-iżvilupp tal-
politika u tal-prattika fil-qasam tal-kummerċ elettroniku transkonfinali identifikati mill-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni. Huwa jiffavorixxi analiżi kritika aktar fid-dettall dwar il-
mezz possibbli li bih ikun hemm avvanz bis-saħħa tas-sitt oqsma ta' azzjoni prijoritarji t'hawn 
taħt li fl-opinjoni tiegħu huma kruċjali biex jiżdied u jissaħħaħ il-kummerċ elettroniku 
transkonfinali. 

1. L-aċċess tal-utenti għall-internet fl-Ewropa għandu jiġi rinfurzat. Biex ikun 
hemm xiri onlajn, il-konsumatur għandu bżonn jakkwista xi tip ta' aċċess tal-kwalità 
mill-internet. Għandhom jittieħdu ċerti azzjonijiet biex ikun hemm kontribut favur 
żieda fin-numru ta' utenti tal-internet u biex ikun hemm titjib fil-kwalità u fil-veloċità 
tal-internet f'dawk il-pajjiżi u r-reġjuni fl-Unjoni li m'għandhomx kwalità tajba ta' 
konnessjoni.

2. Il-frammentazzjoni tas-suq onlajn għandha bżonn tingħeleb. Ħafna bejjiegħa 
joħolqu ostakli għas-swieq transnazzjonali għax ċerti servizzi mhumiex disponibbli 
onlajn għal nies minn reġjuni jew pajjiżi determinati tal-Unjoni. Xi kultant dan isir 
minħabba li l-konsumaturi jiġu ridirezzjonati lejn il-websajts nazzjonali tagħhom meta 
jintgħaraf l-indirizz tal-IP minn pajjiż ieħor, u xi kultant dan huwa sempliċiment 
minħabba li huma jirrifjutaw li jbigħu lil konsumaturi minn ċerti pajjiżi speċifiċi. 



PR\811564MT.doc 11/12 PE440.128v01-00

MT

Huwa għalhekk meħtieġ li tiġi rinfurzata l-applikazzjoni tal-Artikolu 20(2) tad-
Direttiva tas-Servizzi li jipprojbixxi d-diskriminazzjoni bejn il-klijenti minħabba 
kwistjonijiet rigward in-nazzjonalità jew il-post ta' residenza. 

3. Il-frammentazzjoni tar-regoli tal-protezzjoni tal-konsumaturi għandha bżonn 
tingħeleb. L-applikazzjoni tad-direttiva l-ġdida dwar id-drittijiet tal-konsumaturi 
għandha tkun pass 'il quddiem mhux biss meta jiġu ffirmati l-kuntratti imma wkoll taf 
tgħin biex jingħelbu l-problemi li jistgħu jinqalgħu bejn ix-xerrej u l-bejjiegħ meta 
jimxu skont l-istess regolament. 

4. Huwa meħtieġ li tiżdied il-fiduċja tal-konsumatur meta jkun qed jixtri onlajn. 
Ħafna konsumaturi ma jixtrux onlajn għax ma jafdawx is-sigurtà ta' dan is-suq għal 
raġunijiet differenti. Xi ftit jafu jħossuhom bla difiża meta jixtru mingħand xi ħadd li 
ma jistgħux jaraw quddiem għajnejhom, jew għax iħossu li dawn in-nies jafu jkunu 
qarrieqa jew għax jibżgħu li joffrulhom prodott difettuż, jew għax joffrulhom prodott 
differenti minn dak li jaraw fuq l-iskrins tagħhom. Biex tiżdied il-fiduċja tal-
konsumaturi fis-suq onlajn, hemm bżonn jittieħdu ċerti azzjonijiet:

 Il-ħolqien u l-implimentazzjoni ta' Marka ta' Fiduċja Ewropea.
 Ir-rinfurzar tal-viġilanza u s-sorveljanza tal-web.
 Huwa meħtieġ li jinħolqu kampanji ta' tagħrif li permezz tagħhom il-

konsumaturi jkunu jistgħu jitgħallmu dwar id-drittijiet tagħhom, x'elementi 
għandu jkollu web sabiex ikun jista' jiġi fdat, liema huma l-forom siguri tal-
ħlas, eċċ...

 Tiġi żgurata l-protezzjoni tal-konsumaturi f'sens ta' sigurtà u protezzjoni tad-
data personali.

5. Hemm bżonn jiġu żviluppati inizjattivi li joffru inċentiv lin-negozjanti biex 
jikkummerċjalizzaw fuq l-internet. Ħafna negozji ma jikkummerċjalizzawx fuq l-
internet minħabba l-inkonvenjenzi vasti li jaffaċċjaw jekk jagħmlu dan. Ċerti regoli 
relatati mat-taxxi, l-immaniġġjar tal-iskart, eċċ., ivarjaw f'sens ta' eċċess bejn ċerti 
swieq nazzjonali u oħrajn, li joħolqu ambjent tan-negozju għall-bejjiegħa li jkun 
kumpless, għali u mhux prevedibbli. Huwa għalhekk li jinħtieġ li jiġu adottati proposti 
normattivi li joffru inċentiv għall-bejjiegħa biex iħeġġu dan il-qasam tan-negozju, 
filwaqt li jinħolqu l-opportunitajiet għall-konsumaturi:

 Simplifikazzjoni tal-obbligi tar-rappurtar tal-VAT tal-bejjiegħa b'distanza;
 Titjib fil-mekkaniżmi tal-ħlas użati onlajn;
 Uniformità tal-ispejjeż postali u bankarji fl-UE kollha;
 L-għoti ta' soluzzjonijiet prattiċi għal problemi relatati mal-ħlasijiet u d-

drittijiet tal-proprjetà intellettwali, b'tali mod li l-fornituri ma jkollhomx iħallsu 
f'pajjiżi differenti għall-istess prodotti;

 Regolazzjoni f'livell Ewropew tal-livell ta' pubbliċità permezz tal-internet;
 Titjib tal-mekkaniżmi biex jinstab tarf tal-kunflitti bejn il-fornitur u l-

konsumatur.

6. Hemm bżonn isiru sforzi biex tiġi garantita s-sigurtà ta' nies taħt l-età waqt li jkunu 
qed jużaw l-internet. Hemm bżonn jiġu regolati f'livell Ewropew il-mekkaniżmi effettivi li 
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jiggarantixxu l-protezzjoni ta' nies taħt l-età f'sens ta' aċċess għal kontenut li huwa ta' dannu 
għalihom, inklużi l-pornografija, ix-xiri tat-tabakk jew tal-alkoħol, il-logħob tal-azzard fuq l-
internet, konverżazzjonijiet ma' barranin u l-użu ta' netwerks soċjali.

Hija l-opinjoni tar-Rapporteur tagħkom li dan kollu huwa dwar l-implimentazzjoni u l-
adattament tar-regoli eżistenti tal-UE mill-kummerċ offlajn sas-suq onlajn sabiex jintlaħaq 
Suq Waħdieni Ewropew reali u sħiħ li jkun lest jaffaċċja l-isfidi tal-Ekonomija Globali tas-
Seklu 21.


