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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOŻŻ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  
dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur – Kapitoli I-III (verżjoni inizjali)
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0614),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0349/2008),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bit-titolu “Il-Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fuq il-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għadejjin bħalissa” (COM(2009)0665),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294 (3) u 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-16 ta' 
Diċembru 20091,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji kif ukoll tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni wara l-ewwel qari kif tinstab hawn taħt,

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-
ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU. 
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EMENDI MRESSQA MILL-PARLAMENT*

għall-proposta tal-Kummissjoni

---------------------------------------------------------

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar drittijiet tal-konsumatur

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni2,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew3,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja stipulata fl-Artikolu 251 tat-
Trattat4,

Billi:

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE tal-20 ta' Diċembru 1985 biex tħares lill-
konsumatur rigward kuntratti nnegozjati barra mil-lok tan-negozju5, id-Direttiva tal-
Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta' April 1993 dwar klawżoli żleali f’kuntratti mal-
konsumatur6, id-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Mejju 1997 dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fir-rigward ta' kuntratti li jsiru 
mill-bogħod7, id-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tal-
25 ta' Mejju 1999 dwar ċerti aspetti tal-bejgħ ta' prodotti tal-konsum u garanziji 
assoċjati magħhom8, jistipulaw għadd ta' drittijiet kuntrattwali għall-konsumaturi.

                                               
* Emendi politiċi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u qawwija 

filwaqt li t-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu.
Korrezzjonijiet u adattamenti tekniċi tas-servizzi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat 
permezz tat-tipa korsiva rqiqa; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu.

2 ĠU. C , p. .
3 ĠU C […], […], p. […].
4 ĠU C […], […], p. […].
5 ĠU L 372, 31.12.1985, p. 31.
6 ĠU L 95, 21.4.1993, p. 29.
7 ĠU L 144, 4.6.1997, p. 19. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/64/KE (ĠU 
L 319, 5.12.2007, p. 1).
8 ĠU L 171, 7.7.1999, p. 12.
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(2) Dawk id-Direttivi ġew riveduti fid-dawl tal-esperjenza bil-ħsieb li jissimplifikaw u 
jaġġornaw ir-regoli applikabbli, filwaqt li jneħħu inkonsistenzi u jagħlqu lakuni mhux 
mixtieqa fir-regoli. Dik ir-reviżjoni wriet li huwa xieraq li dawk l-erba' Direttivi jiġu 
sostitwiti minn din id-Direttiva unika. Id-Direttiva għandha għalhekk tistipula regoli 
standard għall-aspetti komuni u tabbanduna l-istrateġija ta' armonizzazzjoni minima 
tad-Direttivi ta' qabel li permezz tagħhom l-Istati Membri setgħu jippreservaw jew 
jadottaw regoli nazzjonali aktar stretti.

(3) L-Artikolu 153(1) u 3(a) tat-Trattat jipprevedu li l-Komunità tikkontribwixxi biex 
jintlaħaq livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur bil-miżuri li tadotta skont l-
Artikolu 95 tiegħu.

(4) Skont l-Artikolu 14(2) tat-Trattat, is-suq intern jinkludi żona mingħajr fruntieri interni 
fejn il-moviment liberu ta' merkanzija u servizzi, u l-libertà ta' stabbiliment huma 
żgurati. L-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti tal-liġi kuntrattwali tal-konsumatur hija 
meħtieġa għall-promozzjoni ta' suq intern realment tal-konsumatur li jsib l-aħjar bilanċ 
bejn livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u l-kompetittività tal-intrapriżi, filwaqt 
li jiżgura r-rispett strett lejn il-prinċipju ta' sussidjarjetà.

(5) Il-potenzjal transkonfinali tal-bejgħ mill-bogħod li għandu jkun wieħed mir-riżultati 
tanġibbli tas-suq intern mhuwiex sfruttat bis-sħiħ mill-konsumaturi. Imqabbel mat-
tkabbir sinifikanti tal-bejgħ domestiku mill-bogħod matul dawn l-aħħar snin, it-tkabbir 
fil-bejgħ transkonfinali mill-bogħod kien limitat. Id-diskrepanza hija partikolarment 
sinifikanti għall-bejgħ bl-Internet li għandu potenzjal qawwi ta' tkabbir ulterjuri. Il-
potenzjal transkonfinali ta' kuntratti nnegozjati lil hinn mill-post tan-negozju (il-bejgħ 
dirett) huwa mxekkel b'għadd ta' fatturi inklużi r-regoli nazzjonali differenti tal-
protezzjoni tal-konsumatur imposti fuq l-industrija. Imqabbel mat-tkabbir tal-bejgħ 
domestiku dirett matul dawn l-aħħr ftit snin, b'mod partikolari fis-settur tas-servizzi 
(pereżempju l-utilitajiet), l-għadd ta' konsumaturi li jużaw din ir-rotta għax-xirjiet 
transkonfinali baqa' ma nbidilx. Meta jirreaġixxu għal opportunitajiet miżjuda f'bosta 
Stati Membri, intrapriżi ta' daqs żgħir u medju (inklużi intraprendituri individwali) jew 
aġenti ta' kumpaniji ta' bejgħ dirett għandhom ikunu aktar inklinati li jfittxu 
opportunitajiet ta' negozju fi Stati Membri oħra, b'mod partikolari f'reġjuni konfinali. 
Għalhekk l-armonizzazzjoni sħiħa tal-informazzjoni tal-konsumatur u d-dritt ta' rtirar 
f'kuntratt mill-bogħod u dawk li jseħħu lil hinn mill-post tan-negozju se 
jikkontribwixxu għat-tħaddim aħjar tas-suq intern tan-negozju dirett lejn il-
konsumatur.

(6) Il-liġijiet tal-Istati Membri dwar kuntratti tal-konsumatur juru differenzi ċari li 
jiġġeneraw distorzjonijiet sinifikanti ta' kompetizzjoni u xkiel għat-tħaddim bla skossi 
tas-suq intern. Il-leġiżlazzjoni attwali tal-Komunità fil-qasam tal-kuntratti tal-
konsumatur konklużi mill-bogħod jew 'il barra mill-post tan-negozju prodotti tal-
konsumaturi u garanziji kif ukoll kondizzjonijiet żleali ta' kuntratt jistabbilixxu 
standards minimi għall-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni li tippermetti l-Istati Membri 
l-possibilità li jippreservaw jew idaħħlu miżuri aktar strinġenti li jiżguraw livell ogħla 
tal-protezzjoni tal-konsumatur fit-territorji tagħhom. Barra dan, bosta kwistjonijiet 
huma regolati b'mod inkonsistenti bejn id-direttivi jew ma ġewx konklużi. Dawn il-
kwistjonijiet ġew indirizzati b'mod differenti mill-Istati Membri. B'riżultat ta' dan, id-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jimplimentaw id-direttivi fil-liġi tal-kuntratti tal-
konsumatur jiddevjaw b'mod sinifikanti.
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(7) Dawn id-disparitajiet joħolqu ostakli sinifikanti tas-suq intern li jaffetwaw in-negozji u 
l-konsumaturi. Huma jżidu l-ispejjeż ta' konformità għan-negozji li jixtiequ jwettqu 
bejgħ transkonfinali ta' prodotti jew forniment ta' servizzi. Il-frammentazzjoni 
ddgħajjef ukoll il-kunfidenza tal-konsumatur fis-suq intern. L-effett negattiv fuq il-
kunfidenza tal-konsumatur jissaħħaħ minn livell inkonsistenti ta' protezzjoni tal-
konsumatur madwar il-Komunità sħiħa. Il-problema hija partikolarment gravi fid-dawl 
tal-iżviluppi ġodda tas-suq.

(8) L-armonizzazzjoni sħiħa ta' wħud mill-aspetti regolatorji ewlenin għandha żżid 
konsiderevolment iċ-ċertezza legali kemm għall-konsumaturi kif ukoll għan-negozju. 
Kemm il-konsumaturi kif ukoll in-negozju se jkunu jistgħu jorbtu fuq qafas 
regolatorju uniku bbażat fuq kunċetti legali definiti b'mod ċar li jirregolaw ċerti aspetti 
ta' kuntratti fil-Komunità tan-negozju dirett lejn il-konsumatur. L-effett se jkun li 
jinqerdu l-ostakli mnissla mill-frammentazzjoni tar-regoli u biex jitlesta s-suq intern 
f'dan il-qasam. Dawn l-ostakli jistgħu jinqerdu biss billi jitwaqqfu regoli uniformi fil-
livell tal-Komunità. Barra dan il-konsumaturi jgawdu minn livell komuni għoli ta' 
protezzjoni madwar il-Komunità kollha.

(9) Il-qasam armonizzat b'din id-Direttiva għandu jkopri ċerti aspetti tal-kuntratti tan-
negozju diretti lejn il-konsumatur. Dawn huma regoli dwar informazzjoni li trid 
tingħata qabel il-konklużjoni u matul l-eżekuzzjoni ta' kuntratt, id-dritt ta' rtirar għal 
kuntratti distanti jew li jseħħu lil hinn mill-post tan-negozju, drittijiet tal-konsumaturi 
speċifiċi għal kuntratti ta' bejgħ u kondizzjonijiet żleali ta' kuntratt f'kuntratti tal-
konsumatur.

(10) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom ikunu bla ħsara għar-
Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill applikabbli għal 
obbligi kuntrattwali (Ruma I)9.

(11) Il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Komunità dwar servizzi finanzjarji tal-Komunità fiha 
bosta regoli dwar il-protezzjoni tal-konsumatur. Għal din ir-raġuni d-dispożizzjonijiet 
ta' din id-Direttiva jkopru kuntratti relatati ma' servizzi finanzjarji sal-punt biss li dan 
jinħtieġ biex jimla l-lakuni regolatorji.

(12) Id-definizzjoni ġdida ta' kuntratt mill-bogħod għandha tkopri l-każijiet kollha fejn il-
kuntratti rigward il-provvista ta’ oġġett jew servizz ta' bejgħ u ta' servizz huma 
konklużi mingħajr il-preżenza fiżika simultanja tal-partijiet u bl-użu ta' mezz wieħed 
jew aktar ta' komunikazzjoni ta' distanza (pereżempju bejgħ bil-posta, Internet, 
telefown jew faks). Din għandha toħloq kondizzjonijiet ugwali għall-kummerċjanti 
mill-bogħod kollha. Għandha wkoll ittejjeb iċ-ċertezza legali meta mqabbla mad-
definizzjoni attwali li tobbliga l-preżenza ta' skema ta' bejgħ mill-bogħod organizzata 
mmexxija mill-kummerċjant sal-konklużjoni tal-kuntratt.

(13) Iċ-ċirkustanzi partikolari li fihom tkun saret offerta jew li fihom ġie nnegozjat kuntratt 
ma għandhomx ikunu relevanti fid-definizzjoni ta' kuntratt mill-bogħod. Il-fatt li l-
kummerċjant huwa kultant bejjiegħ mill-bogħod jew li juża skema organizzata 
mmexxija minn parti terza bħalma hija pjattaforma fuq l-internet, ma għandux iċaħħad 
il-konsumaturi mill-protezzjoni tagħhom. Bl-istess mod, tranżazzjoni nnegozjata wiċċ 
imb wiċċ bejn il-kummerċjant u l-konsumatur lil hinn mill-post tan-negozju għandha 
tkun kuntratt mill-bogħod, jekk il-kuntratt imbagħad ġie konkluż permezz tal-użu 

                                               
9 ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6.



PR\818460MT.doc 9/29 PE442.789v02-00

MT

esklussiv ta' komunikazzjoni mill-bogħod, bħalma huwa l-Internet jew it-telefown. 
Għall-kummerċjanti, definizzjoni aktar sempliċi ta' kuntratt mill-bogħod għandha 
ttejjeb iċ-ċertezza legali u tipproteġihom minn kompetizzjoni żleali.

(14) Kuntratt li jsir lil hinn mill-post tan-negozju għandu jiġi definit bħala kuntratt konkluż 
mal-preżenza fiżika simultanja tal-kummerċjant u l-konsumatur, lil hinn mil-lok tan-
negozjiu, pereżempju fid-dar il-konsumatur jew fil-post tax-xogħol tiegħu. 
F'kuntest lil hinn mill-post tan-negozju, il-konsumaturi jinsabu f’sitwazzjoni speċjali 
temporanjament, li hija differenti mis-sitwazzjoni f’ħanut, pereżempju mill-
perspettiva psikoloġika u rigward il-possibilitajiet ta’ tqabbil tal-oġġetti u l-prezzijiet,
irrispettivament jekk talbux iż-żjara tal-kummerċjant huma jew le. Barra dan, sabiex 
ma jkunx hemm lok għal tidwir mar-regoli meta l-konsumaturi jiġu avviċinati lil hinn 
mill-post tan-negozju, kuntratt li ġie nnegozjat, pereżempju d-dar tal-konsumatur iżda 
konkluż f'ħanut għandu jitqies bħala kuntratt li sar lil hinn mill-post tan-negozju.

(15) Il-post tan-negozju għandu jinkludi l-lok fi kwalunkwe forma (bħalma huma ħwienet 
jew trakkijiet) li jservi bħala post permanenti ta' negozju għall-kummerċjant. Armar 
tal-monti u tal-fieri għandu jiġi ttrattat bħala post tan-negozju avolja jistgħu jintużaw 
mill-kummerċjant fuq bażi temporanja. Postijiet oħra li jiġu mikrija għal żmien qasir 
biss u fejn il-kummerċjant ma jkunx stabbilit (bħalma huma ħotels, ristoranti, ċentri 
tal-konferenzi, swali taċ-ċinema mikrija minn kummerċjanti li mhumiex stabbiliti 
hemmhekk) ma għandhomx jitqiesu bħala postijiet tan-negozju. Bl-istess mod, l-
ispazji pubbliċi kollha inklużi t-trasport jew il-faċilitajiet pubbliċi kif ukoll djar privati 
jew postijiet tax-xogħol ma għandhomx jitqiesu bħala postijiet tan-negozju.

(16) Id-definizzjoni ta' mezz li jservi Mezzi li jservu għal żmien twil għandha tinkludi
għandhom jinkludu b'mod partikolari dokumenti tal-karti l-karti, USB sticks, CD-
ROMs, DVDs, kards tal-memorja u l-hard drive disks tal-kompjuters li fih fihom
jinħażnu l-posta elettronika jew pdf file fajls issejvjati b’mod li ma jistgħux jiġu 
modifikati. Il-posta elettronika u s-siti tal-internet infushom ma għandhomx jitqiesu 
bħala mezzi li jservu għal żmien twil. 

(17) Il-konsumaturi għandhom ikunu intitolati li jirċievu informazzjoni qabel il-
konklużjoni tal-kuntratt mill-bogħod jew barra mill-post tan-negozju. Minkejja dan il-
kummerċjanti ma għandhomx għalfejn jagħtu informazzjoni meta tkun diġà evidenti 
mill-kuntest. Pereżempju fi tranżazzjoni fuq il-post, il-karatteristiċi ewlenin ta' prodott, 
l-identità tal-kummerċjant u l-arranġamenti għat-twassil jistgħu jkunu evidenti mill-
kuntest. Fi tranżazzjonijiet mill-bogħod u lil hinn mill-post, il-kummerċjant għandu 
dejjem jagħti l-informazzjoni dwar arranġamenti għall-ħlas, twassil, eżekuzzjoni u l-
prassi ta' ġestjoni tal-ilmenti, minħabba li jistgħu ma jkunux evidenti mill-kuntest.

(18) Il-kummerċjanti għandhom ikunu obbligati jinformaw il-konsumaturi bil-quddiem ta' 
kwalunkwe arranġament li jirriżulta mill-konsumaturi li jħallsu depożitu lill-
kummerċjant, inkluż arranġament li fih ammont jiġi bblokkat fil-karta ta' kreditu jew 
debitu.

(19) Fil-każ ta' rkanti pubbliċi, dovuti għan-natura u t-tradizzjoni ta' dak il-metodu tal-
bejgħ, min imexxi l-irkant jista', minflok ma jikkomunika l-indirizz ġeografiku u l-
identità tal-bejjiegħ li f'ismu qed ibigħ il-prodotti, jissostitwih bid-dettalji ta' kuntatt 
tiegħu nnifsu.
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(20) Il-konsumatur għandu jkun jaf jekk huwiex qed jagħmel kuntratt mal-kummerċjant 
jew ma intermedjarju li qed jaġixxi f'isem konsumatur ieħor, minħabba li fil-każ ta' 
dan tal-aħħar il-konsumatur jista' ma jgawdix mill-protezzjoni li taqa' taħt din id-
Direttiva. Għalhekk l-intermedjarju għandu jinforma dwar dan il-fatt u l-konsegwenzi 
tiegħu. Il-kunċett ta' intermedjarju ma għandux jinkludi pjattaformi online ta' kummerċ 
li ma jikkonkludux il-kuntratt f'isem kwalunkwe parti oħra jew għaliha.

(21) Fil-każ ta' kuntratti mill-bogħod, ir-rekwiżiti ta' informazzjoni għandhom jiġu adattati 
biex jieħdu inkonsiderazzjoni l-limiti tekniċi ta' ċerti mezzi ta' komunikazzjoni bħalma 
huma r-restrizzjonijiet tal-għadd ta' karattri fuq ċerti skrins tat-telefowns ċellulari jew 
il-limitu ta' żmien fuq ir-riklami tal-bejgħ ta' fuq it-televiżjoni. F'dan il-każ il-
kummerċjant għandu jikkonforma ma' sett minimu ta' rekwiżiti ta' informazzjoni u 
jirreferi l-konsumatur għal sors ieħor ta' informazzjoni, pereżempju billi jipprovdi 
numru tat-telefown bla ħlas jew hypertext link għal paġna tal-web tal-kummerċjant 
fejn hija direttament u faċilment disponibbli l-informazzjoni relevanti.

(22) Minħabba li fil-każ ta' bejgħ mill-bogħod, il-konsumatur ma jistax jara l-prodott qabel 
ma jikkonkludi l-kuntratt huwa għandu jkollu d-dritt ta' rtirar, li jippermettu lilu, sal-
iskadenza tal-perjodu ta' rtirar u b’konformità mal-prinċipji ta' bona fide, li 
jiddetermina n-natura tal-prodott u jivverifika t-tħaddim tiegħu. li jippermettilu 
jiżgura n-natura u t-tħaddim tal-prodotti.

(23) It-tulijiet varjanti attwali tal-perjodi tal-irtirar kemm bejn l-Istati Membri kif ukoll għal 
kuntratti mill-bogħod jew li jseħħu lil hinn mill-post tan-negozju jikkawżaw inċertezza 
legali u spejjeż ta' konformità. L-istess perjodu ta' rtirar għandu japplika għal kuntratti 
kollha li jseħħu mill-bogħod jew lil hinn mill-post.

(24) Biex jiżgura ċertezza legali, huwa xieraq li r-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) 
Nru 1182/71 tat-3 ta' Ġunju 1971 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għal perjodi, dati 
u limiti ta' żmien10 għandu japplika għall-kalkolu tal-perjodi f'din id-Direttiva. 
Għalhekk, il-perjodi kollha li hemm f'din id-Direttiva għandhom jinftiehmu bħala 
espressi f'jiem kalendarji.

(25) Ir-regoli ta' kuntratti mill-bogħod għandhom ikunu bla ħsara għad-dispożizzjonijiet 
tal-konklużjoni tal-kuntratti elettroniċi u t-tqegħid tal-ordnijiet elettroniċi kif stipulat 
bl-Artikoli 9 u 11 tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, 
partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ 
elettroniku).

(26) Meta l-konsumatur jordna iktar minn oġġett wieħed mill-istess kummerċjant, huwa 
għandu jkun intitolat għad-dritt tal-irtirar għal kull wieħed minn dawn il-prodotti. Jekk 
il-prodotti jitwasslu separatament, il-perjodu tal-irtirar għandu jibda meta l-
konsumatur jikseb il-pussess materjali ta' kull oġġett individwali. Meta oġġett 
jitwassal f'lottijiet jew f'biċċiet differenti, il-perjodu tal-irtirar għandu jibda meta l-
konsumatur jew il-parti terza indikat mill-konsumatur jikseb il-pussess materjali tal-
aħħar lott jew biċċa.

(27) Jekk il-kummerċjant ma jkunx informa l-konsumatur dwar id-dritt tal-irtirar qabel il-
konklużjoni ta' kuntratt mill-bogħod jew lil hinn mill-post, il-perjodu tal-irtirar għandu 

                                               
10 ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1.
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jiġi estiż. Minkejja dan, biex tiġi żgurata ċertezza legali biż-żmien, għandu jiddaħħal 
perjodu ta' limitazzjoni ta' sena tlietxhur, bil-kondizzjoni li l-kummerċjant ikun wettaq 
l-obbligi kuntrattwali tiegħu. Il-kummerċjant għandu jitqies li wettaq kompletament l-
obbligi tiegħu meta jkun wassal il-prodotti, jew wettaq kompletament is-servizzi 
ordnati mill-konsumatur jew fil-każ ta' kuntratti ta' servizz konklużi għal perijodu 
indeterminat, tkun bdiet il-klawżola kuntrattwali tas-servizz.

(28) Id-differenzi fil-modi kif huwa eżerċitat id-dritt tal-irtirar fl-Istati Membri kkawżaw 
spejjeż għal negozji li jbiegħu b'mod transkonfinali. L-introduzzjoni ta' mudell ta’ 
formola ta’ rtirar standard armonizzat li għandu jintuża mill-konsumatur għandu 
jissimplifika l-proċess ta' rtirar u jġib ċertezza legali. Għal dawn ir-raġunijiet, l-Istati 
Membri għandhom joqgħodu lura milli jżidu kwalunkwe rekwiżit ta' preżentazzjoni 
għall-għamla tal-istandard li jifrex mal-Komunità kollha pereżempju d-daqs tat-tipa.

(29) Minħabba li l-esperjenza turi li bosta konsumaturi u kummerċjanti jippreferu 
jikkomunikaw permezz tal-websajt tal-kummerċjant, għandu jkun hemm possibilità 
għall-kummerċjant li jagħti lill-konsumatur l-alternattiva li jimla formola ta' rtirar mill-
Internet. F'dan il-każ il-kummerċjant għandu jagħti nota ta' konferma permezz tal-
posta elettronika mingħajr dewmien.

(30) Fil-każ tal-irtirar il-kummerċjant għandu jagħti rimbors tal-ħlasijiet kollha li waslulu 
mingħand il-konsumatur, inklużi dawk li jkopru l-ispejjeż li ġarrab il-kummerċjant 
biex iwassal il-prodotti lill-konsumatur, bl-eċċezzjoni ta' ħlasijiet għall-kunsinni 
express fuq ix-xewqa espressa tal-konsumatur.

(31) Uħud mill-konsumaturi jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' rtirar wara li jkunu użaw il-
prodotti sa tali punt li jmur lil hinn minn dak meħtieġ biex jaċċertaw in-natura, il-
kompożizzjoni u t-tħaddim tal-oġġett. F'dan il-każ il-konsumatur għandu jkun 
responsabbli għal kwalunkwe valur imnaqqas tal-prodotti. Sabiex jiddetermina n-
natura, il-kompożizzjoni u t-tħaddim ta' oġġett, il-konsumatur għandu biss joperah jew 
jippruvah fl-istess mod kif ikun permess f'ħanut. Pereżempju, il-konsumatur għandu 
biss jipprova artiklu ta' lbies u mhuwiex permess li jilbsu fit-tul. Sabiex tkun żgurata l-
effettività tad-dritt ta' rtirar f'kuntratti ta' servizz, b'mod partikolari għal xogħlijiet 
mhux urġenti ta' rinnovazzjoni li għalihom il-konsumaturi jistgħu jkunu soġġetti għal 
pressjoni għolja ta' bejgħ fi djarhom segwita minn eżekuzzjoni immedjata tas-servizz 
qabel ma jiskadi l-perjodu tal-irtirar, il-konsumaturi ma għandhom iġorru l-ebda spiża 
għal servizz bħal dan.

(32) Sabiex jiġi evitat li kummerċjant jagħti rimbors lil konsumatur li ma rritornax il-
prodotti, il-konsumatur għandu jkun obbligat li jibgħat il-prodotti mhux aktar tard 
minn erbatax-il jum wara li jkun informa lill-kummerċjant dwar id-deċiżjoni ta' rtirar.

(33) Għandhom jeżistu ċerti eżenzjonijiet mid-dritt tal-irtirar, pereżempju f'każijiet fejn id-
dritt tal-irtirar ma jkunx xieraq fid-dawl tan-natura tal-prodott u l-eżerċizzju tad-dritt 
ta' rtirar jirrappreżenta żvantaġġ inġust għall-kummerċjant. Dan huwa 
applikabbli b'mod partikolari għall-ikel u oġġetti oħra sensittivi rigward l-iġene jew 
li jeħżienu pereżempju għall-inbid li jiġi fornut żmien twil wara l-konklużjoni tal-
kuntratt ta' natura spekulattiva;  fejn il-valur jiddependi fuq il-varjazzjonijiet fis-suq 
(vin en primeur).

(34) Barra minn hekk, f'każ ta' kuntratti mill-bogħod u barra mill-post tan-negozju għall-
forniment ta' servizzi, li l-eżekuzzjoni tagħhom tibda matul il-perjodu ta' rtirar 
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(pereżempju dejta fajls imniżżla mill-konsumatur matul dak il-perjodu), ma jkunx ġust 
li l-konsumatur jingħata l-permess ta' rtirar wara li s-servizz ikun tgawda 
kompletament jew parzjalment mill-konsumatur. Għalhekk il-konsumatur għandu 
jitlef id-dritt tiegħu tal-irtirar meta tibda l-eżekuzzjoni bil-qbil espress preċedenti 
tiegħu.

(35) Il-Kummissjoni sabet xi problemi ewlenin tal-konsumatur fis-settur ta' xogħlijiet ta' 
titjib tad-djar fejn il-konsumaturi jkunu fi pressjoni għolja li jordnaw xogħlijiet għaljin 
ta' rinnovazzjoni. L-ambitu ta' din l-informazzjoni u r-regoli tal-irtirar għandhom jiġu 
ċċarati u estiżi sabiex ikopru dan it-tip ta' kuntratt. Kuntratti għat-trażmissjoni ta' 
interessi fil-proprjetà immobbli għandhom jiġu esklużi mill-ambitu ta' dawn ir-regoli 
dwar informazzjoni u drittijiet tal-irtirar applikabbli għal kuntratti mill-bogħod u 'l 
barra mill-post.

(36) L-applikazzjoni tad-dritt tal-irtirar jista' ma jkunx xieraq għal ċerti servizzi relatati 
mal-akkomodazzjoni, it-trasport u d-divertiment. Il-konklużjoni tal-kuntratti 
korrispondenti timplika li tiġi reservata kapaċità li għaliha l-kummerċjant jista' jsibha 
diffiċli jsib sostituzzjoni, kieku kellu jiddaħħal id-dritt tal-irtirar. Għalhekk dawn il-
kuntratti mill-bogħod ma jistgħux jiġu koperti mid-dispożizzjonijiet dwar l-
informazzjoni u d-dritt tal-irtirar tal-konsumatur.

(37) Għall-iskop ta' simplifikazzjoni u ċertezza legali, id-dritt tal-irtirar għandu japplika 
għat-tipi kollha ta' kuntratti mill-bogħod u 'l barra mill-post tan-negozju, ħlief 
f'ċirkostanzi ddefiniti b'mod strett li jistgħu jingħataw prova tagħhom b'mod faċli. 
Għalhekk, ma għandu japplika l-ebda dritt għall-irtirar għal tiswijiet urġenti fid-dar 
tal-konsumatur li għalihom dritt tal-irtirar bħal dan ikun inkompatibbli mal-qagħda ta' 
emerġenza kif ukoll għal skemi ta' kunsinna d-dar tas-supermarkets li jippermettu li l-
konsumaturi jagħżlu ikel, xorb u prodotti oħra maħsuba għal konsum attwali fid-dar 
permezz tal-websajt tas-supermarket u jitwaslulhom id-dar tagħhom. Dawn huma 
prodotti, li mhumiex għaljin u li jinxtraw regolarment mill-konsumaturi għall-konsum 
tagħhom ta' kuljum u għall-użu ta' kuljum fid-djar u għalhekk ma għandhomx ikunu 
soġġetti għal dritt tal-irtirar.

(37a) Id-diffikultajiet ewlenin li jiltaqgħu magħhom il-konsumaturi u l-ikbar sorsi ta' 
tilwim mal-kummerċjanti jikkonċernaw it-twassil tal-prodotti, inklużi prodotti li 
jintilfu jew isofru ħsara matul it-trasport u kunsinna li tasal tard u b'mod parzjali. 
Għalhekk huwa xieraq li jiġu armonizzati r-regoli nazzjonali dwar il-kunsinna u t-
trasferiment tal-periklu.
(…)

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Kapitolu I

Is-suġġett, id-definizzjonijiet u l-ambitu

Artikolu 1
Suġġett

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li tikkontribwixxi għat-tħaddim tajjeb tas-suq intern u li 
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tikseb livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur billi tagħmel approssimazzjoni ta' ċerti 
aspetti tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar 
kuntratti bejn konsumaturi u kummerċjanti.

Artikolu 2
Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

(1) 'konsumatur' tfisser kwalunkwe persuna fiżika li, f'kuntratti koperti minn din 
id-Direttiva, tkun qiegħda taġixxi għal skopjiet li jkunu lil hinn mis-sengħa, in-
negozju jew il-professjoni tagħha;

(2) "kummerċjant" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li, f'kuntratti 
koperti b'din id-Direttiva, għal skopijiet relatati mal-kummerċ, in-negozju, is-
sengħa jew il-professjoni tagħha u kull minn jaġixxi f'isem kummerċjant jew 
għalih;

(2a) 'prodott' tfisser kwalunkwe oġġett tanġibbli mobbli, bl-eċċezzjoni ta':

a) oġġetti mibjugħa permezz ta' mandat ta’ eżekuzzjoni jew b'mod ieħor 
bl-awtorità tal-liġi,

b) ilma u gass fejn mhumiex għall-bejgħ f'volum limitat jew fi kwantità 
fissa,

c) l-elettriku;
(2b) (2b) "oġġett li sar għall-ispeċifikazzjonijiet tal-klijent" tfisser kwalunkwe 

oġġett li ma ġiex prefabbrikat li sar fuq il-bażi ta' għażla jew deċiżjoni 
individwali tal-klijent; 

(3) ‘kuntratt tal-bejgħ' tfisser kwalunkwe kuntratt li permezz tiegħu negozjant 
jgħaddi l-proprjetà bħala oġġetti lill-konsumatur jew iwiegħed li jgħaddi l-
proprjetà bħala oġġetti lill-konsumatur jew immedjatament mal-konklużjoni 
tal-kuntratt jew f'punt fil-futur, u li permezz tiegħu il-konsumatur jintrabat li 
jħallas il-prezz ikkonċernat għall-bejgħ ta' prodotti mill-kummerċjant lill-
konsumatur inkluż kwalunkwe kuntratt bi skop imħallat li għandu bħala għan 
tiegħu kemm prodotti kif ukoll servizzi;   

(4) 'prodotti' tfisser kwalunkwe oġġett tanġibbli mobbli, bl-eċċezzjoni ta':
a) prodotti mibjugħa permezz ta' eżekuzzjoni jew b'mod ieħor bl-awtorità 

tal-liġi,
b) ilma u gass fejn mhumiex għall-bejgħ f'volum limitat jew fi kwantità 

fissa,
c) l-elettriku;

(5) 'kuntratt ta' servizz' tfisser kwalunkwe kuntratt li jirrekjedi li mhuwiex kuntratt 
ta' bejgħ fejn l-għoti ta’ servizz huwa fornut mill-kummerċjant lill-konsumatur;

(5a)  (5a) "kuntratt imħallat" ifisser kwalunkwe kuntratt li jkun fih elementi 
kemm ta' kuntratt ta' bejgħ u kemm ta' kuntratt ta' servizz; 
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(6) “kuntratt mill-bogħod” tfisser kwalunkwe kuntratt ta' bejgħ jew servizz bejn
kummerċjant u konsumatur għall-provvista ta' oġġett jew servizz taħt skema 
ta' bejgħ mill-bogħod organizzat jew skema ta’ proviżjoni ta' servizzi fejn il-
kummerċjant u l-konsumatur, għall-konklużjoni tal-kuntratt, ma jkunux 
preżenti fl-istess ħin fiżikament, iżda, pjuttost, jagħmlu użu esklussiv ta' mezz 
wieħed jew aktar ta' komunikazzjoni mill-bogħod;

(7) 'mezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod' tfisser kwalunkwe mezz li, mingħajr il-
preżenza simultanja u fiżika tal-kummerċjant u l-konsumatur, jista' jintuża 
għall-konklużjoni ta' kuntratt bejn dawk il-partijiet;

(8) “kuntratt 'il barra mill-post tan-negozju” tfisser kwalunkwe kuntratt bejn 
kummerċjant u konsumatur għall-provvista ta' oġġett jew ta’ servizz,

a) kwalunkwe kuntratt ta' bejgħ jew servizz konkluż lil hinn mill-post tan-
negozju bil-preżenza simultanja u fiżika tal-kummerċjant u l-konsumatur 
jew kwalunkwe kuntratt ta' bejgħ jew servizz li saret offerta għalih mill-
konsumatur f'ċirkustanzi simili, jew 

aa)    kwalunkwe kuntratt ta' bejgħ jew servizz li għalih tkun saret offerta 
mill-konsumatur fil-preżenza simultanja u fiżika tal-kummerċjant u l-
konsumatur barra minn stabbilimenti kummerċjali, jew

b) kwalunkwe kuntratt ta' bejgħ jew servizz konkluż fil-post tan-negozju 
iżda fejn l-elementi ewlenin ġew iddeterminati lil hinn mill-post tan-
negozju, bil-preżenza simultanja u fiżika tal-kummerċjant u l-
konsumatur.

(9) 'post tan-negozju' tfisser:

a) kwalunkwe ħanut, inklużi ħwienet staġjonali, li jistgħu jew ma jistgħux 
jiċċaqalqu fejn il-kummerċjant iwettaq l-attività tiegħu fuq bażi 
permanenti, jew

b) armar tal-monti jew tal-fieri fejn il-kummerċjant iwettaq l-attività tiegħu 
fuq bażi regolari jew temporanja;

(10) 'mezz li jservi għal żmien twil' tfisser kwalunkwe strument li jippermetti lill-
konsumatur jew il-kummerċjant li jaħżen informazzjoni personalment 
indirizzata lilu b'mod aċċessibbli għal referenza futura għal perjodu ta' żmien 
adegwat għall-iskopijiet tal-informazzjoni u li jippermetti r-riproduzzjoni mhux 
mibdula tal-informazzjoni maħżuna;

(11) 'formola tal-ordni' tfisser kwalunkwe strument li jistipula l-kondizzjonijiet tal-
kuntratt, li għandu jiġi ffirmat mill-konsumatur bl-iskop ta' konklużjoni ta' 
kuntratt lil hinn mill-post tan-negozju;

(12) 'prodott' tfisser kwalunkwe oġġett jew servizz inkluż proprjetà immobbli, 
drittijiet u obbligi;

(13) 'servizz finanzjarju' tfisser kwalunkwe servizz ta' natura bankarja, ta' kreditu, ta' 
assikurazzjoni, ta' pensjoni personali, ta' investiment jew ta' ħlas;

(14) 'diliġenza professjonali' tfisser l-istandard ta' sengħa u kura speċjali li 
kummerċjant hu raġonevolment mistenni li jeżerċita fir-rigward ta' 
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konsumaturi, proporzjonat ma' prassi onesta tas-suq u/jew mal-prinċipju 
ġenerali tal-bona fide fil-qasam ta' attività tal-kummerċjant;

(15) 'irkant' tfisser metodu ta' bejgħ fejn il-prodotti jew is-servizzi jiġu offruti mill-
kummerċjant permezz ta' proċedura kompetittiva ta' offerti li jista' jinkludi l-
użu ta' mezzi ta' komunikazzjoni mill-bogħod u fejn min jagħmel l-aqwa 
offerta huwa obbligat li jixtri l-prodotti jew is-servizzi. Tranżazzjoni konkluża 
fuq il-bażi ta' offerta bi prezz fiss, minkejja l-għażla mogħtija lill-konsumatur li 
jikkonkludiha permezz ta' proċedura ta' offerti mhijiex irkant.

(16) “irkant pubbliku” tfisser metodu ta' bejgħ fejn prodott jew servizz huma offruti 
mill-kummerċjant lill-konsumaturi waqt avveniment li huwa fiżikament 
aċċessibbli għall-pubbliku, li jattendu jew jingħataw il-possibilità li jattendu l-
irkant fiżikament, permezz ta' proċedura kompetittiva ta' offerti mmexxija 
minn parti terza (irkantatur) għal rimunerazzjoni; fi rkant ta’ prezz 
axxendenti, l-oġġett jew is-servizz jingħata lill-konsumatur li jagħmel l-ogħla 
offerta; fi rkant ta’ prezz dixxendenti, l-oġġett jew is-servizz jingħata lill-
konsumatur li jkun l-ewwel li jaqbel minnufih li jixtri l-oġġett jew is-servizz 
għall-prezz mitlub u fejn min jagħmel l-aqwa offerta huwa obbligat li jixtri l-
prodotti;

(17) 'produttur' tfisser il-manifattur ta' prodotti, l-importatur ta' prodotti fit-territorju 
tal-Komunità jew kwalunkwe persuna li tippreżenta lilha nnfisha bħala 
produttur billi tqiegħed isimha, il-marka kummerċjali tagħha jew xi sinjal 
distintiv ieħor fuq il-prodotti;

(18) 'garanzija kummerċjali' tfisser kwalunkwe impenn mill-kummerċjant jew il-
produttur (il-'garantur'), minbarra t-twettiq tal-obbligi legali tiegħu, lill-
konsumatur ta' rimbors tal-prezz imħallas jew ta' sostituzzjoni, tiswija jew 
manutenzjoni ta' prodotti fi kwalunkwe mod jekk ma jissodisfawx l-
ispeċifikazzjonijiet stipulati fid-dikjarazzjoni tal-garanzija jew fir-riklamar 
relevanti disponibbli fil-mument tal-konklużjoni tal-kuntratt, jew qablu.

(19) 'intermedjarju' tfisser kwalunkwe kummerċjant li jikkonkludi l-kuntratt f'isem 
il-konsumatur jew għalih;

(20) “kuntratt marbut anċillari” tfisser kuntratt li bih il-konsumatur jakkwista 
prodotti jew servizzi relatati u li jifforma unità kummerċjali waħda flimkien 
ma’ kuntratt mill-bogħod jew kuntratt 'il barra mill-post tan-negozju u dawn il-
prodotti jew is-servizzi jiġu fornuti mill-kummerċjant jew minn parti terza fuq 
il-bażi ta' arranġament bejn dik il-parti terza u l-kummerċjant. Tranżazzjoni 
kummerċjali waħda teżisti meta l-oġġett jew is-servizz kopert bil-kuntratt 
marbut iservi biex iwettaq il-kuntratt l-ieħor jew ikun maħsub għall-użu tal-
oġġett jew is-servizz koperti bil-kuntratt l-ieħor.

Artikolu 2a
Emenda għad-Direttiva 2002/65/KE

L-Artikolu 2 (a) għandu jiġi emendat kif ġej:
"a) “kuntratt mill-bogħod” tfisser kwalunkwe kuntratt ta' bejgħ jew servizz bejn 

negozjant u konsumatur għall-provvista ta' oġġett jew servizz taħt skema ta' bejgħ 
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mill-bogħod organizzat jew skema ta’ proviżjoni ta' servizzi fejn il-kummerċjant u l-
konsumatur, għall-konklużjoni tal-kuntratt, ma jkunux preżenti fl-istess ħin 
fiżikament, iżda, pjuttost, jagħmlu użu esklussiv ta' mezz wieħed jew aktar ta' 
komunikazzjoni mill-bogħod;

Artikolu 3
Ambitu

1. Din id-Direttiva għandha tapplika, fil-kondizzjonijiet u sal-punt stipulati fid-
dispożizzjonijiet tagħha, għal kuntratti ta' bejgħ u ta' servizz konklużi bejn il-
kummerċjant u l-konsumatur għall-provvista ta’ oġġett jew ta’ servizz .

2. Din id-Direttiva għandha tapplika biss għal servizzi finanzjarji fir-rigward ta' ċerti 
kuntratti 'l barra mill-post tan-negozju kif previsti mill-Artikoli 8 sa 20, 
kondizzjonijiet kuntrattwali żleali kif previsti mill-Artikoli 30 sa 39 u 
dispożizzjonijiet ġenerali kif previsti mill-Artikoli 40 sa 46, li jinqraw flimkien mal-
Artikolu 4 dwar armonizzazzjoni sħiħa.

3. Huma biss l-Artikoli 30 sa 39 dwar id-drittijiet tal-konsumatur dwar kondizzjonijiet 
kuntrattwali żleali, li jinqraw flimkien mal-Artikolu 4 dwar l-armonizzazzjoni sħiħa, 
li għandhom japplikaw għal kuntratti li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 94/47/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill11 u d-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE12.

4. L-Artikoli 5, 7, 9 u 11 għandhom ikunu bla ħsara għad-dispożizzjonijiet dwar ir-
rekwiżiti ta' informazzjoni li jinsabu fid-Direttiva 2006/123/KE13 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u d-Dierrtiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill14.

Artikolu 4
L-armonizzazzjoni sħiħa mmirata

1. Sakemm din id-Direttiva ma tipprovdix mod ieħor, l-Istati Membri ma jistgħux 
jippreservaw jew jintroduċu, fil-liġi nazzjonali tagħhom, dispożizzjonijiet diverġenti 
minn dawk stipulati f'din id-Direttiva,  L-Istati Membri għandhom jibagħtu t-test 
tad-dispożizzjonijiet diverġenti tal-liġi nazzjonali lill-Kummissjoni.; inklużi 
dispożizzjonijiet iktar jew inqas strinġenti biex jiżguraw livell differenti ta' 
protezzjoni tal-konsumatur.

1a. Dan l-Artikolu m'għandux japplika għad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II rigward 
kuntratti mill-bogħod u li ma jsirux fuq il-post esklużi mill-ambitu tal-Kapitolu II 
taħt l-Artikolu 4b.

                                               
11 ĠU L , p. .
12 ĠU L , p. .
13 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.
14 ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.



PR\818460MT.doc 17/29 PE442.789v02-00

MT

1b. Dan l-Artikolu m'għandux japplika għad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IV rigward 
kuntratti esklużi mill-ambitu tal-Kapitolu IV skont l-Artikolu 21.

1c. Dan l-Artikolu m'għandux japplika għad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu V rigward 
kuntratti esklużi mill-ambitu tal-Kapitolu V skont l-Artikolu 30.

Artikolu 4a
Skadenzi, dati u limiti ta’ żmien

Huwa xieraq illi r-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tat-3 ta' 
Ġunju 1971 li jiddetermina r-regoli applikabbli għall-iskadenzi, dati u limiti ta’ żmien 
japplika għall-kalkulazzjoni tal-iskadenzi msemmija f'din id-Direttiva. 

Kapitolu II

L-informazzjoni tal-konsumatur u d-dritt tal-irtirar minn kuntratti mill-bogħod u 'l barra 
mill-post tan-negozju

Artikolu 4b
L-Ambitu

1. Dan il-Kapitolu għandu japplika għal kuntratti mill-bogħod u ‘l barra mill-post 
tan-negozju.

2. Dan il-Kapitolu ma japplikax għal kuntratti mill-bogħod u ‘l barra mill-post tan-
negozju,
a) marbuta ma’ drittijiet ta' proprjetà immobbli, ħlief għall-kiri u x-xogħlijiet 

relatati mal-proprjetà immobbli;
b) jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 90/314/KEE tal-Kunsill jew id-Direttivi 

2002/65/KE, 2002/83/KE, 2008/48/KE jew 2008/122/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

3. Dan il-Kapitolu ma japplikax għal kuntratti mill-bogħod,
a) konklużi permezz ta' makni awtomatiċi tal-bejgħ jew bini awtomatizzat 

kummerċjali,
b) konklużi ma' operaturi tat-telekomunikazzjoni permezz ta' telefowns pubbliċi 

għall-użu tagħhom, safejn dawn jirrigwardaw l-użu tagħhom.
4. L-Artikoli 12 sa 19 ma għandhomx japplikaw għal kuntratti mill-bogħod għall-

forniment ta' akkomodazzjoni, trasport, servizzi tal-kiri tal-vetturi, kejtering jew 
servizzi ta' divertiment fir-rigward ta' kuntratti li jipprevedu data speċifika jew 
perjodu speċifiku ta' eżekuzzjoni.
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Artikolu 5
Ir-rekwiżiti ta' informazzjoni ġenerali għal kuntratti mill-bogħod u 'l barra mill- post tan-

negozju

1. Qabel il-konklużjoni Fi żmien xieraq għall-konklużjoni ta' kwalunkwe kuntratt ta' 
bejgħ jew ta' servizz mill-bogħod u 'l barra mill-post tan-negozju, il-kummerċjant 
jew kwalunkwe persuna li taġixxi f’ismu jew minfloku għandu jagħti lill-
konsumatur l-informazzjoni li ġejja b’mod ċar u li jiftiehem u b’konformità mal-
prinċipji ta' bona fide, jekk mhijiex diġà evidenti mill-kuntest:
a) il-karatteristiċi prinċipali tal-prodott tal-oġġett jew is-servizz, safejn xieraq 

għall-mezz u l-prodott għall-oġġett jew is-servizz;
b) l-indirizz ġeografiku u l-identità tal-kummerċjant, bħall-isem kummerċjali 

tiegħu u, fejn ikun applikabbli, l-indirizz ġeografiku u l-identità tal-
kummerċjant li f'ismu qiegħed jaġixxi;

ba) l-indirizz tan-negozjant kif ukoll in-numru tat-telefon tiegħu u n-numru tal-
faks u l-indirizz elettroniku, fejn disponibbli, sabiex il-konsumatur ikun jista' 
jikkuntattja l-kummerċjant malajr u jikkomunika miegħu b'mod effiċjenti;

c) il-prezz inklużi t-taxxi, jew fejn in-natura tal-prodott tfisser li l-prezz ma jistax 
b'mod raġonevoli jiġi kkalkolat minn qabel, il-mod li bih il-prezz hu kkalkolat, 
kif ukoll, fejn hu xieraq, kull ammont ta' ħlas addizzjonali għat-trasport ta' 
merkanzija, ħlas ta' kunsinna jew ħlas postali jew, fejn dawn l-ammonti ta' ħlas 
ma jistgħux jiġu raġonevolment ikkalkolati minn qabel, il-fatt li tali ammonti 
ta' ħlas addizzjonali jistgħu jkunu dovuti;

d) l-arranġamenti għall-ħlas, kunsinna, eżekuzzjoni u l-prassi tal-ġestjoni tal-
ilmenti, jekk dawn jitbiegħdu mir-rekwiżiti tad-diliġenza professjonali;

e) l-eżistenza tad-dritt safejn jeżisti d-dritt tal-irtirar, fejn applikabbli il-
kundizzjonijiet, l-iskadenza u l-proċedura għall-eżerċizzju ta' dak id-dritt; 
għal dan il-għan, il-kummerċjant jista' juża l-mudell ta’ istruzzjonijiet dwar 
l-irtirar u l-mudell tal-formola ta' rtirar fl-Anness I (A) u I (B) rispettivament 
jew kwalunkwe dikjarazzjoni fformulata b'mod ċar; 

f) l-eżistenza u l-kondizzjonijiet ta' servizzi ta' wara l-bejgħ u garanziji 
kummerċjali, fejn applikabbli;

g) it-tul ta' żmien tal-kuntratt fejn applikabbli jew jekk il-kuntratt huwa ta' żmien 
indefinit, il-kondizzjonijiet biex ittemm il-kuntratt;

h) iż-żmien minimu tal-obbligi tal-konsumatur skont il-kuntratt, fejn applikabbli;

i) l-eżistenza u l-kondizzjonijiet ta' depożiti jew garanziji finanzjarji oħra li 
għandhom jitħallsu jew li għandhom jingħataw mill-konsumatur fuq talba tal-
kummerċjant;

j) fejn applikabbli, il-possibilità ta' rikors għal soluzzjoni amikevoli ta' tilwim.
2. Fil-każ ta' rkant pubbliku, l-informazzjoni fil-paragrafu 1(b) u (ba) tista' tiġi 

sostitwita tinbidel bl-indirizz ġeografiku u bl-identità tal-irkantatur.
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2a. L-Istati Membri m'għandhomx jipprovdu għall-ebda rekwiżit formali ieħor 
applikabbli għall-mudell  ta’ istruzzjonijiet dwar l-irtirar fl-Anness I (A).

3. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tifforma parti integrali tal-
kuntratti mill-bogħod u dawk 'il barra mill-post tan-negozju ta' bejgħ jew ta' 
servizz. 

3a. Jekk il-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu jmorru kontra dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi oħra tal-Unjoni li jirregolaw kuntratti speċjali, dawn id-dispożizzjonijiet 
tal-aħħar għandhom jieħdu preċedenza u għandhom jirregolaw dawk il-kuntratti 
speċjali.

3b. Għall-kuntratti mill-bogħod u dawk 'il barra mill-post tan-negozju marbuta ma' 
proprjetà immobbli jew ma' trasport, servizzi finanzjarji, mal-kura tas-saħħa u 
mal-welfare, l-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu rekwiżiti ta' 
informazzjoni addizzjonali.

3c. L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu rekwiżiti ta' informazzjoni 
addizzjonali għal kuntratti mill-bogħod u dawk 'il barra mill- post tan-negozju 
għall-provvista ta' servizzi li għalihom, skont l-Artikolu 22 (5) tad-Direttiva 
2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar 
servizzi fis-suq intern15, dawn jimponu rekwiżiti ta' informazzjoni addizzjonali 
applikabbli għal fornituri stabbiliti fit-territorju tagħhom.

3d. Fir-rigward tal-konformità mar-rekwiżiti ta' informazzjoni msemmija f'dan il-
Kapitolu, l-oneru tal-prova għandu jkun tal-kummerċjant.

Artikolu 6
In-nuqqas li tipprovdi informazzjoni

1. Jekk il-kummerċjant ma kkonformax mar-rekwiżiti tal-informazzjoni dwar ħlasijiet 
addizzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 5(1)(c), il-konsumatur ma għandux iħallas 
dawn il-ħlasijiet addizzjonali.

2. Bla ħsara għall-Artikoli 7(2), 13 u 42, il-konsegwenzi ta' kwalunkwe ksur tal-
Artikolu 5, għandhom jiġu ddeterminati skont il-liġi nazzjonali applikabbli. L-Istati 
Membri għandhom jipprevedu rimedji effettivi ta' liġi kuntrattwali fil-liġijiet 
nazzjonali tagħhom għal kwalunkwe ksur tal-Artikolu 5.

Artikolu 7
Rekwiżiti ta' informazzjoni speċifika għal intermedjarji

3. Qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, l-intermedjarju għandu jiżvela lill-konsumatur, li 
huwa qiegħed jaġixxi f'isem konsumatur ieħor jew għalih u li l-kuntratt konkluż, ma 
għandux jitqies bħala kuntratt bejn il-konsumatur u l-kummerċjant iżda minflok 
bħala kuntratt bejn żewġ konsumaturi u bħala tali jaqa' lil hinn mill-ambitu ta' din id-
Direttiva.

4. L-intermedjarju, li ma jissodisfax l-obbligu skont il-paragrafu 1, se jitqies li 
kkonkluda l-kuntratt f'ismu stess.

                                               
15 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.
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5. Dan l-Artikolu ma għandux japplika għall-irkanti pubbliċi.

Kapitolu III

L-informazzjoni tal-konsumatur u d-dritt tal-irtirar għal kuntratti mill-bogħod u 'l 
barra mill-post tan-negozju

Artikolu 8
L-Ambitu

Dan il-Kapitolu għandu japplika għal kuntratti mill-bogħod u 'l barra mill-post tan-negozju

Artikolu 9
Ir-rekwiżiti ta' informazzjoni għal kuntratti mill-bogħod u 'l barra mill- post tan-negozju

Fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod u 'l barra mill-post tan-negozju, il-kummerċjant għandu 
jipprovdi l-informazzjoni li ġejja li se tifforma parti integrali mill-kuntratt:

a) l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 5 u 7 u, permezz ta' deroga mill-
Artikolu 5(1)(d), l-arranġamenti għal ħlas, kunsinna, eżekuzzjoni fil-każijiet 
kollha;

b) fejn japplika dritt tal-irtirar, il-kondizzjonijiet u l-proċeduri għall-eżerċitar ta' 
dak id-dritt skont l-Anness I;

c) jekk differenti mill-indirizz ġeografiku tiegħu, l-indirizz ġeografiku tal-post 
tan-negozju tal-kummerċjant (u fejn applikabbli dak tal-kummerċjant li f'ismu 
qed jaġixxi) fejn il-konsumatur jista' jirreferi kwalunkwe lment;

d) l-eżistenza ta' kodiċijiet ta' kondotta u kif jistgħu jinkisbu, fejn applikabbli;
e) il-possibilità ta' rikors għal soluzzjoni amikevoli ta' tilwim, fejn applikabbli;

f) li l-kuntratt se jiġi konkluż ma' kummerċjant u li b'riżultat ta' dan il-konsumatur 
se jgawdi mill-protezzjoni mogħtija minn din id-Direttiva.

Artikolu 10
Regoli formali għall-konformità mar-rekwiżiti tal-informazzjoni għal kuntratti 'l barra mill-

post tan-negozju

1. Fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod, l-informazzjoni prevista fl-Artikolu 5 fl-
Artikolu 9(a) għandha tingħata fid-dokument tal-kuntratt jew b’mezz ieħor durabbli 
lill-konsumatur fi żmien xieraq qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, safejn dan jidher 
xieraq rigward in-natura tal-kuntratt; jew tkun disponibbli għalih qabel il-
konklużjoni tal-kuntratt, Għalhekk il-kuntratti tal-konsumaturi għandhom jitfasslu
għandha tkun imfassla b’kitba f'kitba sempliċi, li tinftiehem u li tista' tinqara 
faċilment. Il-formola tal-ordni għandha tinkludi l-formola standard tal-irtirar stipulata 
fl-Anness I(B).
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2. Kuntratt 'il barra mill-post tan-negozju għandu jkun validu biss jekk il-konsumatur 
jiffirma formola tal-ordni u f'każijiet fejn il-formola tal-ordni mhijiex fuq karta, 
jirċievi kopja tal-formola tal-ordni fuq mezz ieħor li jservi għal żmien twil.

3. L-Istati Membri ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit formali ħlief dawk previsti 
fil-paragrafu 1 fil-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 11
Ir-regoli Ir-rekwiżiti formali dwar il-konformità mar-rekwiżiti ta’ informazzjoni għal 

kuntratti mill-bogħod

1. Fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod, l-informazzjoni prevista fl-Artikolu 5 fl-
Artikolu 9(a) għandha tingħata lill-konsumatur jew tkun disponibbli għalih fi żmien 
xieraq qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, f'kitba sempliċi, li tinftiehem u li tista' 
tinqara faċilment, f'mod li jixraq għall-mezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod użat.

2. Jekk il-kummerċjant jagħmel telefonata lill-konsumatur bil-ħsieb li jikkonkludi 
kuntratt mill-bogħod, huwa għandu jiżvela l-identità tiegħu u l-iskop kummerċjali 
tat-telefonata fil-bidu tal-konverżazzjoni mal-konsumatur.

3. Jekk il-kuntratt jiġi konkluż permezz ta' mezz li jippermetti spazju jew ħin limitat 
biex tintwera l-informazzjoni, il-kummerċjant għandu jipprovdi mill-inqas l-
informazzjoni li tirrigwarda l-karatteristiċi ewlenin tal-prodott u l-prezz totali 
msemmi fl-Artikolu 5(1)(a) sa u (c) fuq dak il-mezz partikolari qabel il-konklużjoni 
ta' kuntratt bħal dan. L-informazzjoni l-oħra msemmija fl-Artikolu 5 fl-Artikoli 5 u 7
għandha tingħata mill-kummerċjant lill-konsumatur f'mod xieraq skont il-
paragrafu 1.

4. Il-konsumatur għandu jirċievi konferma tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 5 fl-
Artikolu 9(a) sa (f), f'mezz li jdum iservi, fi żmien raġonevoli wara l-konklużjoni ta' 
kwalunkwe kuntratt mill-bogħod, u mhux iktar tard mill-kunsinna tal-prodotti jew 
meta tinbeda l-eżekuzzjoni tas-servizz, ħlief jekk l-informazzjoni diġà ngħatat lill-
konsumatur qabel il-konklużjoni ta' kwalunkwe kuntratt mill-bogħod f'mezz li jservi 
fit-tul.

5. L-Istati Membri ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit formali ħlief dawk previsti 
fil-paragrafi 1 sa 4.

Artikolu 12
It-tul tal-perjodu tal-irtirar u minn meta jibda jgħodd

1. Il-konsumatur għandu jkollu perjodu ta' erbatax-il jum biex jirtira minn kuntratt mill-
bogħod jew 'il barra mill-post tan-negozju, mingħajr ma jagħti raġuni. 

2. Fil-każ ta' kuntratt mill-bogħod jew 'il barra mill-post tan-negozju dwar il-provvista 
ta’ oġġetti, il-perjodu tal-irtirar għandu jibda mill-jum li fih il-konsumatur jiffirma l-
formola tal-ordni jew f'każijiet fejn il-formola tal-ordni mhijiex karta, meta l-
konsumatur jirċievi kopja tal-formola tal-ordni f'mezz ieħor li jservi fit-tul. Fil-każ ta' 
kuntratt mill-bogħod għall-bejgħ tal-prodotti, il-perjodu tal-irtirar għandu jibda mill-
jum li fih il-konsumatur jew parti terza minbarra l-kunsinnatur u indikata mill-
konsumatur jikseb il-pussess materjali ta' kull wieħed mill-prodotti ordnati. Fil-każ 
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ta' provvista ta' oġġetti f'diversi partijiet jew biċċiet, il-perjodu tal-irtirar għandu 
jibda mill-jum li fih il-konsumatur jew parti terza minbarra t-trasportatur u 
indikata mill-konsumatur jikseb pussess materjali tal-parti jew il-biċċa finali.

2a. Fil-każ ta' kuntratt mill-bogħod għall-forniment ta' servizzi, il-perjodu tal-irtirar 
għandu jibda mill-jum li fih jiġi konkluż il-kuntratt.

2b. Fil-każ ta' kuntratt 'il barra mill-post tan-negozju għall-provvista ta' servizzi, il-
perjodu tal-irtirar għandu jibda mill-jum li fih il-konsumatur jirċievi kopja tad-
dokument tal-kuntratt iffirmat fuq mezz durabbli.

2c. Fil-każ ta' kuntratt bi skop imħallat mill-bogħod jew 'il barra mill-post tan-
negozju, il-perjodu tal-irtirar għandu jibda mill-jum li fih il-konsumatur jikseb 
pussess materjali tal-oġġett ikkonċernat u jew is-servizz kopert mill-kuntratt bi 
skop imħallat jiġi provdut jew, fil-każ ta' servizz fit-tul, tibda l-provvista ta’ dak is-
servizz.

3. L-iskadenza msemmija fil-paragrafu 1 hija sodisfatta jekk il-komunikazzjoni dwar l-
eżerċitar tad-dritt tal-irtirar tintbagħat mill-konsumatur qabel l-aħħar ta' dak il-limitu 
ta' żmien.

4. L-Istati membri ma għandhomx jipprojbixxu l-partijiet milli jwettqu l-obbligi 
tagħhom li jaqgħu taħt il-kuntratt matul il-perjodu tal-irtirar. 

Artikolu 13
Nuqqas ta' informazzjoni dwar id-dritt tal-irtirar

1. Jekk kummerċjant ma pprovdiex lill-konsumatur bl-informazzjoni tad-dritt tal-irtirar 
bi ksur tal-Artikoli 5(1)(e), 9(b), 10(1) u 11(4), il-perjodu tal-irtirar għandu jiskadi 
sena tliet xhur wara li l-kummerċjant ikun wettaq l-obbligi kuntrattwali tiegħu l-oħra.

1a. Fil-każ ta' kuntratti ta' servizz konklużi għal perjodu indefinit, il-perjodu ta' rtirar 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jibda mill-jum tal-konklużjoni tal-kuntratt.

Artikolu 14
L-eżerċitar tad-dritt tal-irtirar

1. Qabel ma jiskadi l-perjodu tad-dritt tal-irtirar, il-konsumatur għandu jinforma lill-
kummerċjant bid-deċiżjoni tal-irtirar fuq mezz li jservi fit-tul.   Għal dan il-għan il-
konsumatur jista’ juża jew f'dikjarazzjoni indirizzata lill-kummerċjant imfassla fi 
kliemu jew bl-użu mudell ta' formola standard tal-irtirar kif stipulata fl-Anness I(B) 
jew jagħmel kwalunkwe dikjarazzjoni ċara oħra.
L-Istati Membri ma għandhomx jipprovdu l-ebda rekwiżit formali ieħor applikabbli 
għal din dan il-mudell ta’ formola standard tal-irtirar.

2. Għal kuntratti mill-bogħod konklużi fuq l-Internet, il-kummerċjant jista', flimkien 
mal-possibilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1, jagħti lill-konsumatur l-għażla li 
jibgħat jimla elettronikament u jressaq il-mudell tal-formola standard tal-irtirar fl-
Anness I(B) bl-e-mail jew kwalunkwe dikjarazzjoni oħra ta’ rtirar jew li jimla 
elettronikament u jressaq il-formola fuq websajt fil-websajt tal-kummerċjant.  
F’dan F’dak il-każ tal-aħħar il-kummerċjant għandu jikkomunika lill-konsumatur 
nota ta' konferma permezz tal-posta elettronika mingħajr dewmien.
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Artikolu 15
L-effetti tal-irtirar

L-eżerċitar tad-dritt tal-irtirar għandu jtemm l-obbligi tal-partijiet:

a) li jwettqu l-kuntratt mill-bogħod jew 'il barra mill-post tan-negozju, jew
b) li jikkonkludu kuntratt mill-bogħod jew 'il barra mill-post tan-negozju, 

f'każijiet fejn l-offerta saret mill-konsumatur.

Artikolu 16
L-obbligi tar-rimbors tal-kummerċjant fil-każ tal-irtirar

1. Il-kummerċjant għandu jagħti rimbors ta' kwalunkwe ħlas li rċieva mingħand il-
konsumatur fi żmien erbatax-il tletin jum minn dak li fih irċieva l-komunikazzjoni 
tal-irtirar.

1a. Jekk il-konsumatur ikun għażel espressament tip ta' konsenja li mhijiex il-
konsenja standard, il-kummerċjant mhuwiex obbligat jirrimborsa l-ispejjeż 
addizzjonali li jirriżultaw.

2. Għall-kuntratti tal-bejgħ  mill-bogħod u 'l barra mill-post tan-negozju għall-
provvista tal-oġġetti, il-kummerċjant jista' jżomm ir-rimbors sakemm ikun irċieva 
jew ġabar lura l-prodotti, jew sakemm il-konsumatur ikun ipprovda evidenza li 
bagħat il-prodotti lura, skont liema minnhom iseħħ l-ewwel, sakemm il-
kummerċjant ma jkunx offra li jiġbor l-oġġetti hu stess. 

Artikolu 17
L-obbligi tal-konsumatur li jirritorna l-oġġetti fil-każ tal-irtirar

1. Għall-kuntratti mill-bogħod u 'l barra mill-post tan-negozju dwar il-provvista tal-
oġġetti, ta' bejgħ li għalihom il-pussess materjali tal-prodotti ġie trasferit lill-
konsumatur jew fuq talba tiegħu, lil parti terza qabel l-iskadenza tal-perjodu tal-
irtirar, il-konsumatur għandu jibgħat lura l-prodotti jew jagħtihom lill-kummerċjant 
jew lil persuna awtorizzata mill-kummerċjant biex tirċevihom, fi żmien erbatax-il 
jum minn dak li fih ikun ikkomunika l-irtirar tiegħu lill-kummerċjant, ħlief jekk il-
kummerċjant joffri li jiġbor il-prodotti huwa stess.
Il-konsumatur għandu jħallas biss l-ispiża diretta tar-ritorn tal-prodotti.  Hu 
m'għandux jiġi mitlub ħlas għal dik l-ispiża, ħlief jekk il-kummerċjant ikun qabel li 
jeħel dik l-ispiża huwa jew il-prezz tal-merkanzija li għandha tiġi rritornata jkun 
aktar minn EUR 50.

2. Il-konsumatur għandu jkun responsabbli biss għal kwalunkwe valur imnaqqas tal-
prodotti li jirriżulta mill-manipulazzjoni ħlief dik meħtieġa biex taċċerta n-natura, il-
kompożizzjoni u t-tħaddim tal-prodotti. Huwa ma għandux ikun responsabbli għal 
valur imnaqqas fejn il-kummerċjant ikun naqas milli jipprovdi avviż tad-dritt tal-
irtirar skont l-Artikolu 9(b) (5)(1)(e).   Għal kuntratti ta' servizz soġġetti għal dritt ta' 
rtirar, il-konsumatur ma għandu jeħel l-ebda spiża għas-servizzi mwettqa, 
kompletament jew parzjalment, matul il-perjodu tal-irtirar.
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Artikolu 18
L-effetti tal-eżerċitar tad-dritt tal-irtirar fuq kuntratti anċilari marbuta

1. Bla ħsara għall-Artikolu 15 tad-Direttiva 2008/48/KE, jekk il-konsumatur jeżerċita 
d-dritt tiegħu tal-irtirar minn kuntratt mill-bogħod jew 'il barra mill-post tan-negozju 
skont l-Artikoli 12 sa 17, kull kuntratt marbut anċillari għandu jintemm 
awtomatikament, mingħajr ebda spiża għall-konsumatur li mhijiex stipulata f’din id-
Direttiva.

2. L-Istat Membri se jistipulaw regoli dettaljati dwar it-tmiem ta' kuntratti bħal dawn.

Artikolu 19
L-eċċezzjonijiet mid-dritt tal-irtirar

1. Fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod u 'l barra mill-post tan-negozju, id-dritt tal-
irtirar ma għandux japplika fir-rigward ta' dan li ġej:
a) servizzi fejn l-eżekuzzjoni nbdiet, bil-kunsens preċedenti tal-konsumatur 

b'mezz li jservi fit-tul, qabel it-tmiem tal-perjodu ta' erbatax-il jum imsemmi fl-
Artikolu 12;

b) għall-forniment ta' prodotti jew servizzi li l-prezz tagħhom jiddependi fuq 
varjazzjonijiet fis-suq finanzjarju li ma jistax ikun ikkontrollat mill-
kummerċjant,

c) il-forniment ta' prodotti li saru għall-ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur jew 
personalizzati b'mod ċar jew li huma predisposti li jiddeterjoraw jew jiskadu 
b'mod mgħaġġel;

ca) il-provvista ta' ikel, xorb jew oġġetti oħra iġjenikament sensittivi fejn l-
ippakkjar jew is-siġillar ikun diġà nfetaħ mill-konsumatur;

cb) kuntratti li għalihom il-konsumatur, sabiex jirreaġixxi għal emerġenza 
immedjata talab l-eżekuzzjoni immedjata tal-kuntratt mill-kummerċjant; 
jekk, f'din l-okkażjoni, il-kummerċjant jipprovdi jew ibigħ servizzi jew 
prodotti addizzjonali minbarra dawk li huma strettament meħtieġa li jilħqu l-
emerġenza immedjata tal-konsumatur, id-dritt tal-irtirar għandu japplika 
għal dawk is-servizzi jew prodotti addizzjonali;

cc) kuntratti fejn il-konsumatur ikun talab speċifikament li l-kummerċjant iżuru 
f’daru għall-finijiet tat-twettiq ta’ tiswijiet jew manutenzjoni; jekk f'din l-
okkażjoni l-kummerċjant jipprovdi servizzi addizzjonali, li l-konsumatur ma 
jkunx talab għalihom espressament, jew jipprovdi oġġetti, li waqt il-
manutenzjoni jew it-tiswija ma jkunux jinħtieġu assolutament bħala spare 
parts, il-konsumatur għandu d-dritt ta’ rtirar mill-kuntratt fir-rigward ta’ 
dawk is-servizzi jew oġġetti addizzjonali;

d) il-forniment tal-inbid, li l-prezz tiegħu inqabel fil-mument tal-konklużjoni tal-
kuntratt tal-bejgħ, li l-kunsinna tiegħu tista' ssir biss lil hinn mil-limiti ta' żmien 
imsemmi fl-Artikolu 22(1) u li għandu l-valur reali tiegħu li jiddependi fuq 
varjazzjonijiet fis-suq li ma jistgħux jiġu kkontrollati mill-kummerċjant;
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e) għall-forniment ta' reġistrazzjonijiet tal-awdjo jew tal-vidjow issiġillati jew 
softwer issiġillat tal-kompjuter li tneħħielhom is-siġill mill-konsumatur;

f) il-forniment ta' gazzetti, perjodiċi u rivisti;

g) servizzi ta' logħob u lotteriji.
h) kuntratti konklużi waqt irkant pubbliku.

2. Fir-rigward ta' kuntratti 'l barra mill-post tan-negozju, id-dritt tal-irtirar ma għandux 
japplika fir-rigward ta' dan li ġej:

a) kuntratti għall-forniment tal-oġġetti tal-ikel, xorb, jew prodotti oħra maħsuba 
għal konsum immedjat fid-djar, magħżula minn qabel mill-konsumatur minn 
mezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod u fornuti fiżikament id-dar, ir-residenza 
jew il-post tax-xogħol tal-konsumatur mill-kummerċjant li s-soltu jbiegħ 
prodotti bħal dawn fil-post tan-negozju tiegħu stess;

b) kuntratti li għalihom il-konsumatur, sabiex jirreaġixxi għal emerġenza 
immedjata talab l-eżekuzzjoni immedjata tal-kuntratt mill-kummerċjant; jekk, 
f'din l-okkażjoni, il-kummerċjant jipprovdi jew ibiegħ servizzi jew prodotti 
addizzjonali minbarra dawk li huma strettament meħtieġa li jilħqu l-emerġenza 
immedjata tal-konsumatur, id-dritt tal-irtirar għandu japplika għal dawk is-
servizzi jew prodotti addizzjonali;

c) kuntratti li għalihom il-konsumatur sepċifikament talab lill-kummerċjant, 
permezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod, biex iżur daru għall-iskop ta' tiswija 
jew ta' eżekuzzjoni ta' manutenzjoni fuq il-proprjetà tiegħu; jekk f'din l-
okkażjoni, il-kummerċjant jipprovdi servizzi flimkien ma' dawk 
speċifikatament mitluba mill-konsumatur jew prodotti minbarra parts ta' 
sostituzzjoni użati bi ħtieġa fl-eżekuzzjoni tal-manutenzjoni jew fit-tiswijiet, 
id-dritt tal-irtirar għandu japplika għal dawk is-servizzi jew prodotti 
addizzjonali.

3. Il-partijiet jistgħu jaqblu biex ma japplikawx il-paragrafi 1 u 2 il-paragrafu 1.

Artikolu 20
Il-kuntratti mill-bogħod u dawk 'il barra mill- post tan-negozju esklużi

1. L-Artikoli 8 sa 19 ma għandhomx japplikaw għal kuntratti mill-bogħod u dawk 'il 
barra mill-post tan-negozju:

a) għall-bejgħ ta' proprjetà immobbli jew li jirrelataw ma' drittijiet oħra ta' 
proprjetà immobbli, ħlief għall-kiri u xogħlijiet relatati mal-proprjetà 
immobbli;

b) konklużi permezz ta' makni awtomatiċi tal-bejgħ jew bini awtomatizzat 
kummerċjali,

c) konklużi ma' operaturi tat-telekomunikazzjoni permezz ta' telefowns pubbliċi 
għall-użu tagħhom;

d) għall-forniment ta' oġġetti tal-ikel jew xorb minn kummerċjant fuq rondi 
frekwenti jew regolari fil-viċinat tal-post tan-negozju tiegħu.



PE442.789v02-00 26/29 PR\818460MT.doc

MT

4. L-Artikoli 8 sa 19 ma għandhomx japplikaw għal kuntratti 'l barra mill-post tan-
negozju relatati ma':
a) assikurazzjoni,

b) servizzi finanzjarji li l-prezz jiddependi fuq il-varjazzjonijiet fis-suq finanzjarju 
lil hinn mill-kontroll tal-kummerċjant, li jistgħu jseħħu matul il-perjodu tal-
irtirar, kif definiti fl-Artikolu 6(2)(a) tad-Direttiva 2002/65/KE16 u

c) kreditu li jaqa' fl-ambitu tad-Direttiva 2008/48/KE.

5. L-Artikoli 8 sa 19 ma għandhomx japplikaw għal kuntratti mill-bogħod għall-
forniment ta' akkomodazzjoni, trasport, servizzi tal-kiri tal-karozzi, kejtering jew 
servizzi ta' divertiment fir-rigward ta' kuntratti li jipprevedu data speċifika jew 
perjodu speċifiku ta' eżekuzzjoni.

(…)

                                               
16 ĠU L 271, 9.10.2002, p. 16.
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ANNESS I
L-INFORMAZZJONI DWAR L-EŻERĊITAR TAD-DRITT TAL-IRTIRAR

A. Mudell ta’ istruzzjonijiet dwar l-irtirar 

Dritt għall-irtirar
Għandek perjodu ta’ erbatax-il jum kalendarju biex tirtira mill-ftehim mingħajr ma tagħti 
raġuni. 
Il-perjodu għall-irtirar għandu jibda [meta wieħed jirċievi l-merkanzija ordnata] 1. Il-[jum 
li fih wieħed jirċievi l-merkanzija] 2 m'għandux jingħadd bħala parti mill-perjodu għall-
irtirar. Jekk l-aħħar jum tal-perjodu jinzerta btala, is-Sibt jew il-Ħadd, il-perjodu għandu 
jintemm fil-jum tax-xogħol li jmiss.
Il-perjodu ta’ rtirar għandu jitqies li ġie osservat jekk l-avviż dwar l-irtirar jintbagħat qabel 
l-iskadenza tal-perjodu ta’ rtirar.  
L-avviż ta' rtirar għandu jintbagħat fuq mezz li jservi għal żmien twil (pereżempju bħala 
ittra bil-posta) 3 lil: 4. Tista' tuża l-mudell li ġej, iżda dan mhuwiex obbligatorju.

L-effetti tal-irtirar
Biex l-irtirar ikun validu għandek tirritorna l-oġġetti fi żmien erbatax-il jum kalendarju 
għal [għall-ispejjeż tagħna] 5. Il-limitu ta' żmien tiegħek jibda minn meta bgħatt l-avviż ta' 
rtirar. Fil-kalkolu ta’ dan il-limitu ta’ żmien, id-data ta' meta ntbagħat l-avviż ta' rtirar 
m’għandhiex tingħadd.  Jekk l-aħħar jum ta’ dan il-perjodu jinzerta btala, is-Sibt jew il-
Ħadd, il-perjodu għandu jintemm fil-jum tax-xogħol li jmiss.
Jekk ma tistax tibgħat l-oġġetti rċevuti lura fil-kundizzjoni oriġinali tagħhom, inti 
responsabbli għat-telf ta' valur tagħhom. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika biss jekk it-
telf fil-valur jista’ jiġi attribwit għall-fatt li l-oġġetti ġew ittrattati b'mod ieħor għajr dak 
meħtieġ biex tiġi aċċertata n-natura tagħhom. Tista’ tipprevjeni d-deterjorazzjoni billi 
tastjeni milli tuża l-oġġetti bħalli kieku kienu proprjetà tiegħek stess u billi tevita 
kwalunkwe forma ta’ trattament li jista’ jnaqqas il-valur tagħhom.
Fil-każ ta' rtirar validu, irridu nagħtu r-rimbors fi żmien 14-il jum għal kwalunkwe ħlas li 
tkun għamilt lilna. Il-perjodu ta’ rimbors għandu jibda meta aħna nirċievu l-avviż ta' rtirar 
tiegħek. Il-jum li fih nirċievu l-avviż ta' rtirar m'għandux jingħadd bħala parti mill-perjodu 
tar-rimbors. Jekk l-aħħar jum ta’ dan il-perjodu jinzerta btala, is-Sibt jew il-Ħadd, il-
perjodu għandu jintemm fil-jum tax-xogħol li jmiss.
Aħna nistgħu nirrifjutaw ir-rimbors sakemm [nirċievu l-oġġetti ritornati jew sakemm 
ikollok il-prova li tkun bgħatt l-oġġetti lura, liema data tkun tal-ewwel] 6. 

Suġġerimenti ta’ formular alternattiv:
1 Fil-każijiet speċifiċi li ġejjin, it-test fil-parentesi għandu jkun kif indikat: 

a) fil-każ ta' kuntratt mill-bogħod għall-provvista ta' servizzi: "mal-konklużjoni 
tal-kuntratt"

b) fil-każ ta' kuntratti 'l barra mill-post tan-negozju għall-provvista ta' servizzi: 
"meta inti tirċievi kopja tad-dokument tal-kuntratt iffirmat fuq mezz durabbli 
(eż. fuq il-karta)"

2 Fil-każijiet speċifiċi li ġejjin, it-test fil-parentesi għandu jkun kif indikat: 
a) fil-każ ta' kuntratt mill-bogħod għall-provvista ta' servizzi: "mal-konklużjoni 

tal-kuntratt"
b) fil-każ ta' kuntratti 'l barra mill-post tan-negozju għall-provvista ta' servizzi: 

"meta inti tirċievi kopja tad-dokument tal-kuntratt,”.
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3 Fil-każ ta' kuntratti mill-bogħod, għandu jiddaħħal test addizzjonali kif ġej: 
a) jekk il-kummerċjant jippermetti lill-konsumatur biex jirtira mill-kuntratt 

permezz ta' e-mail: "jew bl-e-mail";
b) jekk il-kummerċjant jippermetti lill-konsumatur biex jimla mudell ta’ formola 

ta’ rtirar b’mod elettroniku fuq websajt: "jew permezz tal-websajt tagħna”.
4 Għandu jiddaħħal: isem in-kummerċjant u l-indirizz tan-negozju. Fil-każ ta' 

kuntratti b'distanza, dan li ġej għandu wkoll jiġi indikat: l-e-mail u / jew l-indirizz tal-
websajt tal-kummerċjant li l-konsumatur jista’ juża biex jirtira mill-kuntratt.

5 Jekk il-prezz tal-oġġett li jridi jiġi rritornat ma jkunx ta’ aktar minn EUR 50, it-test 
fil-parentesi għandu jkun kif ġej: "fuq spejjeż tiegħek".

6 Jekk il-kummerċjant joffri li jiġbor l-oġġetti mingħand il-konsumatur, it-test fil-
parentesi għandu jkun kif ġej: "l-oġġetti miġbura minn għandek”.

A. L-informazzjoni li trid tingħata mal-formola tal-irtirar
1. L-isem, l-indirizz ġeografiku u l-indirizz elettroniku tal-kummerċjant li għandu trid 

tintbagħat il-formola tal-irtirar.
2. Dikjarazzjoni li l-konsumatur għandu dritt ta' rtirar mill-kuntratt u li dan id-dritt jista' 

jiġi eżerċitat billi tintbagħat il-formola tal-irtirar ta' hawn isfel f'mezz li jdum iservi 
lill-kummerċjant imsemmi fil-paragrafu 1:
a) għal kuntratti 'l barra mill-post tan-negozju, fi żmien erbatax-il jum war l-firma 

tiegħu tal-formola tal-ordni;
b) għal kuntratti ta' bejgħ mill-bogħod, fi żmien erbatax-il jum wara l-pussess 

materjali tal-prodotti mill-konsumatur jew minn parti terza, minbarra min qed
iwassalhom u indikata mill-konsumatur;

c) għal kuntratti ta' servizz mill-bogħod:
– fi żmien erbatax-il jum wara l-konklużjoni tal-kuntratt, fejn il-

konsumatur ma jkunx ta l-kunsens espress tiegħu biex tibda l-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt qabel it-tmiem ta' dan il-perjodu ta' erbatax-il jum;

– fi żmien perjodu li jispiċċa meta tibda l-eżekuzzjoni tal-kuntratt, fejn il-
konsumatur ma jkunx ta l-kunsens espress tiegħu biex tibda l-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt qabel it-tmiem tal-perjodu ta' erbatax-il jum.

6. Għall-kuntratti kollha ta' bejgħ, dikjarazzjoni li tinforma lill-konsumatur dwar il-
limiti ta' żmien u l-modalitajiet biex jintbagħtu lura l-prodotti lill-kummerċjant u l-
kondizzjonijiet għar-rimbors skont l-Artikoli 16 u 17(2).

7. Għal kuntratti mill-bogħod konklużi fuq l-Internet, dikjarazzjoni li l-konsumatur 
jista' jimla b'mod elettroniku u jressaq formola standard tal-irtirar minn fuq il-websajt 
ta' kummerċjant u li huwa se jirċievi nota ta' konferma ta' formola tal-irtirar bħal din 
mill-kummerċjant permezz tal-posta elettronika mingħajr dewmien.

8. Dikjarazzjoni li l-konsumatur jista' juża l-formola tal-irtirar stipulata fil-Parti B.

B. Il-mudell tal-formola tal-irtirar

(imla u rritorna din il-formola fil-każ biss li tixtieq tirtira mill-kuntratt)
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– Lil:  (Isem il-kummerċjant, l-indirizz tan-negozju u, fejn xieraq, l-e-mail tal-
kummerċjant) (*)

– Jiena/Aħna (**) b'dan navża(w) (**) li jiena/aħna** nirtira(w) (**) mill-kuntratt.
Jien/Aħna* permezz ta' dan ta' hawnhekk niddikjara(w) li Jien/Aħna* nirtira(w) mill-
kuntratt ta' bejgħ tiegħi/tagħna* tal-prodotti li ġejjin*/tal-forniment tas-servizz li ġej*

– Li kien(u) ordnat(i) fi*/li wasal/waslu fi* (***):
– Isem (ismijiet) tal-konsumatur(i) (***):
– L-indirizz(i) tal-konsumatur(i) (***):
– Firma (firem) tal-konsumatur(i) (biss jekk din il-formola tintbagħat tiġi nnotifikat

fuq karta) (***):
– Data (***):

    (*)   Tiddaħħal mill-kummerċjant qabel ma jagħti l-formola lill-konsumatur.
  (**)    *Aqta' fejn xieraq ma japplikax.

(***)  Għandha timtela mill-konsumatur(i) jekk din il-formola tintuża għall-irtirar mill-
kuntratt.


