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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: [...].



PR\819690MT.doc 3/29 PE442.789v03-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOŻŻ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ..........5

EMENDI MRESSQA MILL-PARLAMENT..........................................................................6



PE442.789v03-00 4/29 PR\819690MT.doc

MT



PR\819690MT.doc 5/29 PE442.789v03-00

MT

ABBOŻŻ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar drittijiet tal-konsumatur – Kapitel IV-VII
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: 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 t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikol 95 l-Artikolu 114 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 stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat ordinarja4,

Billi:

(...)
(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.

(37b) Jekk l-operatur kummerċjali jonqos mid-dmir tiegħu li jipprovdi l-kunsinna, il-
konsumatur għandu jħeġġu jipprovdi l-kunsinna b’mezz li jservi għal żmien twil fi 
żmien perjodu ta’ mill-inqas sebat ijiem u jinfurmaħ bl-intenzjoni tiegħu li  
jirrevoka l-kuntratt, jekk il-forniment ma jsirx. Ir-revoka għandha titqies valida 
malli jiskadi dan il-perjodu mingħajr il-forniment miftiehem. Mingħajr ħsara 
għad-drittijiet tad-danni, il-konsumatur għandu jkun intitolat għal rimbors fi 
żmien sebat ijiem mir-revoka fil-każ li jkun diġà sar il-ħlas. L-Istati Membri 
għandu jkollhom il-possibilità li jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet tal-liġi 

                                               
* Emendi politiċi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva rqiqa; it-
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. […].
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nazzjonali dwar rimedji oħra fil-każ ta’ nuqqas ta’ forniment saż-żmien stabbilit 
mill-konsumatur, sabiex jiġi żgurat level għoli ta’ protezzjoni għall-konsumatur. 

(38) Fil-kuntest tal-bejgħ lill-konsumaturi, il-kunsinna tal-prodotti jista' jseħħ f'diversi 
modi. Hija biss regola li minnha tista' tinkiseb deroga b'faċilità li se tippermetti l-
flessibilità meħtieġa sabiex dawn il-varjazzjonijiet jittieħdu inkunsiderazzjoni. Il-
konsumatur għandu jitħares kontra kull riskju ta' telf jew ħsara tal-prodotti li jsiru 
matul it-trasport organizzat jew imwettaq mill-kummerċjant. Ir-regola introdotta fuq 
it-trasferiment tar-riskju għandha tapplika meta l-konsumatur idum b'mod eċċessiv 
biex jieħu s-sjieda tal-prodotti (pereżempju, meta l-prodotti ma jinġabrux mill-
konsumatur mingħand l-uffiċċju postali fi ħdan il-limitu ta' żmien imfassal minn dan 
tal-aħħar). F'dawk iċ-ċirkostanzi, il-konsumaturi għandhom jerfgħu r-riskju ta' telf 
jew ta' deterjorazzjoni wara ż-żmien ta' kunsinna kif miftiehem mal-kummerċjant.

(39) Il-kummerċjant għandu jkun legalment responsabbli għall-konsumatur jekk il-
prodotti mhumiex f'konformità mal-kuntratt. Il-prodotti għandhom ikunu preżunti 
konformi mal-kuntratt jekk jissodisfaw għadd ta' kondizzjonijiet li jikkonċernaw fil-
biċċa l-kbira l-kwalitajiet tal-prodotti. Il-kwalità u l-eżekuzzjoni li l-konsumaturi 
raġonevolment jistgħu jistennew se jiddependu inter alia fuq jekk il-prodotti humiex 
ġodda jew użati kif ukoll fuq il-ħajja mistennija tal-prodotti. Fejn il-prodott ma 
jkunx dak ordnat jew fil-każ ta’ nuqqasijiet fil-kunsinna, il-prodott għandu jitqies 
li mhuwiex konformi mal-kuntratt. 

(39a) Fil-każ li prodott ma jkunx konformi mal-kuntratt, il-konsumatur għandu jkollu d-
dritt li jitlob li l-prodott jerġa' jikseb l-istat skont il-kuntratt mingħajr ma jsir ħlas, 
fejn hu jkun jista’ jagħżel bejn tiswija jew sostituzzjoni; inkella għandu jkollu d-
dritt għal tnaqqis fil-prezz tax-xiri jew għal revoka tal-kuntratt.

(40) Bħala l-ewwel ħaġa, il-konsumatur jista’ jitlob li l-bejjiegħ jirranġa l-prodott jew 
jissostitwih, sakemm dawn ir-rimedji ma jkunux impossibbli jew sproporzjonati. 
Jekk rimedju huwiex sproporzjonat għandu jiġi deċiż b’mod oġġettiv. Rimedji 
jitqiesu sproporzjonati meta, imqabbla ma’ oħrajn komparbbli, ma jkunux 
raġonevoli. Ikun determinati jekk l-ispejjeż humiex raġonevoli meta l-ispejjeż ta’ 
rimedju wieħed ikunu ogħla b’mod ċar mill-ispejjeż ta’ rimedju ieħor. Jekk l-oġġett 
mhuwiex konformi mal-kuntratt, l-ewwel nett, il-konsumatur għandu jkollu l-
possibilità li jobbliga l-kummerjċant li jsewwi l-prodotti jew jissostitwihom skont l-
għażla tal-kummerċjant ħlief jekk il-kummerċjant jagħti prova li dawk ir-rimedji 
jiksru l-liġi, huma impossibbli jew jikkawżaw lill-kummerċjant sforz sproporzjonat. 
L-isforz tal-kummerċjant għandu jiġi ddeterminat b'mod oġġettiv filwaqt li jitqiesu 
b'mod oġġettiv l-ispejjeż li jeħel il-kummerċjant waqt rimedju tan-nuqqas ta' 
konformità, il-valur tal-prodotti u s-sinifikat tan-nuqqas ta' konformità. In-nuqqss ta' 
sperparts ma għandux iservi ta' raġuni valida biex jiġġustifika n-nuqqas tal-
kummerċjant li jirrimedja n-nuqqas ta' konformità fi żmien raġonevoli jew bi sforz 
sproporzjonat.

(41) Il-konsumatur ma għandu jerfa' l-ebda spiża għar-rimedju tan-nuqqas tal-konformità, 
partikolarment l-ispiża tal-posta, ix-xogħol u l-materjal, kif ukoll l-ispejjeż biex jiġi 
rrimedjat in-nuqqas ta’ konformità mal-kuntratt mill-konsumatur sal-punt li jkunu 
raġonevoli. Barra dan, il-konsumatur ma għandux jikkumpensa l-kummerċjant għall-
użu tal-prodotti difettużi.
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(42) Il-konsumatur għandu jkun intitolat li jagħżel b'mod ħieles kwalunkwe wieħed mir-
rimedji disponibbli, jekk ma jkunx intitolat għal tiswija jew sostituzzjoni. Ir-rifjut 
tal-kummerċjant jista' jkun jew espliċitu inkella impliċitu, li jfisser fil-każ tal-aħħar li 
l-kummerċjant ma jirreaġix jew jinjora t-talba tal-konsumatur biex jirrimedja n-
nuqqas ta' konformità. L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jadottaw 
jew iżommu dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali dwar l-għażla ħielsa ta’ rimedji fil-
każ ta’ nuqqas ta’ konformità, sabiex jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni għall-
konsumatur. Dawn il-miżuri, madankollu, għandhom ikunu essenzjali, 
proporzjonati u effiċjenti għall-ħarsien tal-konsumatur. 

(42a) Jekk il-kummerċjant huwa responsabbli bħala l-aħħar bejjiegħ fil-konfront tal-
konsumatur minħabba azzjoni jew nuqqas min-naħa tal-produttur, għandu jiġi 
żgurat li l-kummerċjant, bħala l-aħħar bejjiegħ, jista’ jitlob rimedju mill-persuna 
jew persuni risponsabbli fi ħdan il-katina tal-kuntratt. Għal dan l-iskop, id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-persuna 
jew persuni responsabbli kif ukoll il-proċedura u l-modalitajiet. 

(42b) Il-konsumatur għandu jgawdi minn perjodu ta’ garanzija ta’ sentejn għan-nuqqas 
ta’ konformità mal-kuntratt. Għandu jkun hemm preżunzjoni konfutabbli favur il-
konsumatur, li fi żmien sitt xhur wara t-trasferiment tar-riskju nuqqassijiet ta’ 
konformità mal-kuntratt kienu diġà jeżistu fil-mument tat-trasferiment tar-riskju. 
L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jadottaw jew iżommu 
dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali dwar il-perjodi ta’ responsabilità, it-tul tal-
perjodu għall-inverżjoni tad-dmir tal-prova jew regoli speċifiċi dwar nuqqas serju 
ta' konformità mal-kuntratt li joħroġ biċ-ċar wara l-perjodu ta’ responsabilità, 
sabiex jiġi żgurat livell ogħla ta’ ħarsien għall-konsumatur. Dawn il-miżuri, 
madankollu, għandhom ikunu essenzjali, proporzjonati u effiċjenti għall-ħarsien 
tal-konsumatur. 

(43) Id-Direttiva 1999/44/KE ppermettiet l-Istati Membri biex jistipulaw perjodu ta’ mill-
inqas xahrejn li matulhom il-konsumatur kellu jinforma lill-kummerċjant dwar 
kwalunkwe nuqqas ta' konformità. Il-liġijiet diverġenti ta' traspożizzjoni ħolqu 
ostakli għall-kummerċ. Għalhekk, huwa meħtieġ li titneħħa din l-alternattiva 
regolatorja u tittejjeb iċ-ċertezza legali billi l-konsumaturi jkollhom l-obbligu li 
jinformaw lill-kummerċjant bin-nuqqas ta' konformità fi żmien xahrejn mid-data ta' 
meta jintebħu bih.

(44) Uħud mill-kummerċjanti jew produtturi joffru lill-konsumaturi garanziji 
kummerċjali. Sabiex jiżguraw li l-konsumaturi ma jitqarrqux, il-garanziji 
kummerċjali għandhom jinkludu ċerta informazzjoni, li tinkludi t-tul ta' żmien 
tagħhom, il-firxa territorjali tagħhom u dikjarazzjoni li l-garanzija ma taffettwax id-
drittijiet legali tal-konsumatur fir-rispett tad-dispożizzjonijiet legali nazzjonali fis-
seħħ.

(45) Hemm ħtieġa li jkun hemm protezzjoni tal-konsumatur kontra kondizzjonijiet 
kuntrattwali żleali li ma ġewx innegozjati individwalment, bħalma huma 
kondizzjonijiet kuntrattwali standard. Ir-regoli dwar kondizzjonijiet żleali ma 
għandhomx japplikaw għal kondizzjonijiet li qabel magħhom il-konsumatur wara 
negozjat. Li tingħata l-possibilità li ssir għażla bejn kondizzjonijiet kuntrattwali 
differenti li tfasslu minn kummerċjant jew parti terza f'isem il-kummerċjant ma 
għandhiex titqies bħala negozjat.
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(46) Id-dispożizzjonijiet fuq kondizzjonijiet kuntrattwali żleali ma għandhomx japplikaw 
għal kondizzjonijiet kuntrattwali, li direttament jew indirettament jirriflettu 
dispożizzjonijiet mandatorji jew regolatorji tal-Istati Membri li jikkonformaw mal-
liġi Komunitarja. Bl-istess mod kondizzjonijiet li jirriflettu l-prinċipji jew id-
dispożizzjonijiet ta' konvenzjonijiet internazzjonali li tagħhom huma parti, 
partikolarment fil-qasam tat-trasport, ma għandhomx ikunu soġġetti għall-
investigazzjoni ta' żlealtà.

(47) Għalhekk il-kuntratti tal-konsumaturi għandhom jitfasslu f'kitba sempliċi, li 
tinftiehem u li tista' tinqara faċilment. Il-kummerċjanti għandhom ikollhom il-libertà 
li jagħżlu d-daqs jew it-tip tat-tipa li fihom jitfasslu l-kondizzjonijiet kuntrattwali. Il-
konsumatur għandu jingħata l-opportunità li jaqra l-kondizzjonijiet qabel ma 
jikkonkludi l-kuntratt. L-opportunità tista' tingħata lill-konsumatur billi jingħatawlu l-
kondizzjonijiet tal-kuntratt malli jitlobhom (għal kuntratti fuq il-post tan-negozju) 
jew billi dawk il-kondizzjonijiet jkunu disponibbli mod ieħor (pereżempju fuq il-
websajt tal-kummerċjant fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod) jew billi jinhemżu 
kondizzjonijiet standard mal-formola tal-ordni mad-dokument tal-kuntratt (fir-
rigward ta' kuntratti 'l barra mill-post tan-negozju). Il-kummerċjant għandu jfittex il-
kunsens espress tal-konsumatur għal kwalunkwe ħlas li jiżdied mal-pagament tal-
obbligu kuntrattwali ewlieni tal-kummerċjant. Id-deduzzjoni tal-kunsens permezz ta' 
sistemi ta' parteċipazzjoni passiva, bħalma huma kaxxi diġà mmarkati onlajn 
għandhom ikunu pprojbiti.

(48) Waqt li tkun qed issir stima ta' bona fide, għandha titqies b'mod partikolari s-saħħa 
tal-pożizzjonijiet tan-negozjar tal-partijiet, kemm jekk il-konsumatur kellu xi jħajru 
biex jaqbel mal-kondizzjoni kif ukoll jekk il-prodotti jew is-servizzi nbiegħu jew ġew 
fornuti fuq ordni speċjali tal-konsumatur. Ir-rekwiżit ta' bona fide jista' jiġi sodisfatt 
mill-kummerċjant meta jitratta b'mod ġust u ndaqs mal-parti l-oħra li għandu jieħu 
inkunsiderazzjoni l-interessi leġittimi tagħha.

(49) Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, la l-ekwità tal-kondizzjonijiet li jiddeskrivu s-
suġġett ewlieni tal-kuntratt, u lanqas il-proporzjon ta' kwalità għal prezz tal-prodotti 
jew is-servizzi fornuti ma għandhom jiġu vvalutati ħlief jekk dawn il-kondizzjonijiet 
ma kenux jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' trasparenza. Madankollu s-suġġett ewlieni tal-
kuntratt u l-proporzjoni ta' kwalità għal prezz għandu jittieħed inkunsiderazzjoni 
meta tkun qed issir valutazzjoni tal-ekwità ta' kondizzjonijiet oħra. Pereżempju, 
f'kuntratti ta' assikurazzjoni, il-kondizzjonijiet li b'mod ċar jiddefinixxu jew 
jiddemarkaw ir-riskju assikurat u r-responsabilità ta' assikuratur ma għandhomx 
ikunu suġġetti għal valutazzjoni bħal din minħabba li dawn ir-restrizzjonijiet jitqiesu 
waqt li jkun qiegħed jiġi kkalkulat il-primjum li għandu jitħallas mill-konsumatur.

(50) Sabiex tiġi żgurata ċertezza legali u jittejjeb it-tħaddim tas-suq intern, id-Direttiva 
għandha tinkludi żewġ listi ta' kondizzjonijiet żleali. L-Anness II fih lista ta' 
kondizzjonijiet li għandhom jitqiesu żleali fiċ-ċirkustanzi kollha. L-Anness III fih 
lista tal-kondizzjonijiet li għandhom jitqiesu bħala ġusti ħlief jekk il-kummerċjant 
jagħti prova tal-kuntrarju. L-istess listi għandhom japplikaw fl-Istati Membri kollha. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet biex 
jiddikjaraw kondizzjonijiet kuntrattwali addizzjonali bħala żleali fiċ-ċirkostanzi 
kollha jew jiddikjaraw li huma preżunti bħala żleali. Dawn il-miżuri, madankollu, 
għandhom ikunu essenzjali, proporzjonati u effiċjenti għall-ħarsien tal-
konsumatur.
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(51) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati 
skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 tipprovdi l-
proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni5 konferiti fuq il-
Kummissjoni.

(52) B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li temenda l-Annessi II 
u III dwar il-kondizzjonijiet kuntrattwali li għandhom jitqiesu jew jiġu preżunti bħala 
żleali. Ladarba dawk il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla sabiex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, huma għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

(53) Is-setgħa tal-Kummissjoni li temenda l-Annessi II u III għandha tintuża biex tiżgura 
implimentazzjoni konsistenti tar-regoli dwar kondizzjonijiet żleali billi tissuplementa 
dawk l-Annessi b'kondizzjonijiet kuntrattwali, li għandhom jitqiesu bħala żleali fiċ-
ċirkustanzi kollha jew li għandhom jitqiesu żleali ħlief jekk il-kummerċjant jagħti 
prova tal-kuntrarju.

(54) L-Istati Membri jistgħu jużaw kwalunkwe kunċett ta' liġi kuntrattwali nazzjonali li 
tissodisfa l-għan obbligat li kondizzjonijiet kuntrattwali żleali ma għandhomx jorbtu
l-konsumatur.

(55) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qrati jew l-awtoritajiet amministrattivi 
tagħhom ikollhom għad-dispożizzjoni tagħhom mezz xieraq u effettiv biex 
jipprevjenu l-issuktar ta' kondizzjonijiet żleali f'kuntratti tal-konsumaturi.

(56) Skont it-Trattat, id-Direttiva tipprevedi livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur. 
Mhemm xejn f'din id-Direttiva li jipprevjeni l-kummerċjanti milli joffru konsumaturi 
arranġamenti kuntrattwali li jmorru lil hinn mill-protezzjoni mogħtija minn din id-
Direttiva.

(57) Persuni jew organizzazzjonijiet li f'għajnejn il-liġi nazzjonali għandhom interess 
leġittimu fil-protezzjoni tad-drittijiet kuntrattwali tal-konsumatur għandu jkollhom 
rimedji legali biex jibdew proċedimenti, jew quddiem qorti inkella quddiem awtorità 
amministrattiva li hi kompetenti biex tiddeċiedi dwar ilmenti jew biex jinbdew 
proċedimenti legali xierqa.

(58) Huwa meħtieġ li l-Istati Membri jistipulaw penali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' 
din id-Direttiva u għandhom jiżguraw li dawn jiġu infurzati. Il-penali għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(59) Il-konsumatur ma għandux jiċċaħħad mill-protezzjoni mogħtija minn din id-
Direttiva. Fejn il-liġi applikabbli għall-kuntratt hija dik ta' pajjiż terz, għandu japplika 
r-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi 
applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I), sabiex jiġi determinat jekk 
il-konsumatur iżommx il-protezzjoni mogħtija minn din id-Direttiva.

(60) Il-Kummissjoni Ewropea se tinvestiga l-mod l-iktar xieraq li jiżgura li l-konsumaturi 
kollha jkunu konxji mid-drittijiet tagħhom fil-mument tal-bejgħ.

(61) Minħabba li l-bejgħ mhux mitlub, li jikkonsisti fi provvisti lil konsumaturi ta' 
prodotti jew servizzi mhux mitluba, huwa pprojbit bid-Direttiva 2005/29/KE tal-

                                               
5 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali 
żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 84/450/KEE, id-Direttivi 97/7/KE, 98/27/KE u 2002/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill ('Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali)6 iżda mhemm previst l-
ebda rimedju kuntrattwali tiegħu, jeħtieġ li jiġi introdott f'din id-Direttiva r-rimedju 
kuntrattwali ta' eżenzjoni tal-konsumatur ta' rendiment korrispondenti għal 
fornimenti mhux mitluba bħal dawn.

(61a) Għandu jiġi pprovdut għal proċess ta’ evalwazzjoni reċiproka li fil-qafas tagħha l-
Istati Membri jkunu jistgħu, matul il-perjodu ta’ traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva, 
jeżaminaw id-dispożizzjonijiet legali tagħhom, biex jiddeterminaw liema 
dispożizzjonijiet konformi mal-kuntratt li huma aktar stretti fis-sistema legali 
tagħhom għandhom jinżammu jew jiġu adottati, sabiex jiżguraw livell ogħla ta’ 
protezzjoni għall-konsumatur. Sa mhux aktar tard mit-tmiem tal-perjodu għat-
traspożizzjoni tad-direttiva, l-Istati Membri għandhom ifasslu rapport dwar ir-
riżultati ta’ din l-evalwazzjoni. Kull rapport għandu jiġi sottomess lill-Istati 
Membri l-oħra kollha u lill-gruppi interessati. L-Istati Membri jistgħu fi żmien sitt 
xhur jippreżentaw ir-rimarki tagħhom dwar dan ir-rapport. Il-Kummissjoni 
għandha sa mhux aktar tard minn sena wara l-iskadenza tal-perjodu għat-
traspożizzjoni tad-direttiva u sussegwentement kull tliet snin, tfassal rapport 
sommarju, akkumpanijat bi proposti leġiżlattivi fejn ikun xieraq.  Jekk meħtieġ, il-
Kummissjoni għandha tappoġġa lill-Istati Membri fit-tfassil ta’ metodu komuni.

(61b) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur, fl-Istati Membri 
kollha, persuni u organizzazzjonijiet li għandhom interess leġittimu fil-protezzjoni 
tal-konsumatur għandhom jiġu mħeġġa jinnotifikaw lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni dwar l-evalwazzjonijiet tagħhom u jesprimu rakkomandazzjonijiet li 
ma jorbtux, sabiex dawn ikunu jistgħu jiġu kkunsidrati fil-qafas tar-reviżjoni ta’ 
din id-Direttiva. 

(62) Id-Direttiva 2002/58/KE diġà tirregola komunikazzjonijiet mhux mitluba u tipprevedi 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur. Id-dispożizzjonijiet korrispondenti dwar l-
istess kwistjoni li tinsab fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 97/7/KE għandha titħassar.

(63) Huwa xieraq li din id-Direttiva tiġi riveduta jekk ġew identifikati xi ostakli għas-suq 
intern. Ir-reviżjoni tista' twassal għal proposta tal-Kummissjoni li temenda din id-
Direttiva, li tista' tinkludi emendi għal leġiżlazzjoni oħra għall-protezzjoni tal-
konsumatur li tirrifletti l-impenn tal-Istrateġija tal-Politika tal-Konsumatur tal-
Kummissjoni biex tirrevedi l-acquis sabiex jintlaħaq livell għoli, komuni ta' 
protezzjoni tal-konsumatur.

(64) Id-Direttivi 85/577/KEE, 93/13/KEE u 97/7/KE u d-Direttiva 1999/44/KE għandhom 
jiġu rrevokati.

(65) Minħabba li l-għanijiet ta' din id-Direttiva ma jistgħux jinkisbu biżżejjed mill-Istati 
Membri u għalhekk jistgħu jinkisbu aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista’ 
tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. 
Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva 

                                               
6 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
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ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jiġu eliminati l-ostakli għas-suq 
intern u sabiex jintlaħaq livell komuni għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur.

(66) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti 
b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

(…)

Kapitolu IV

Drittijiet oħra tal-konsumatur speċifiċi għal kuntratti ta' bejgħ

Artikolu 21
L-Ambitu

1. Dan il-Kapitolu għandu japplika għal kuntratti ta' bejgħ. Bla ħsara għall-
Artikolu 24(5), fejn il-kuntratt ikun kuntratt ta' skop imħallat li għandu bħala l-għan 
tiegħu kemm il-prodotti kif ukoll is-servizzi, dan il-Kapitolu se japplika biss għall-
prodotti. Bħala kuntratti ta’ bejgħ fis-sens ta’ din id-direttiva japplikaw ukoll

2. Dan il-Kapitolu għandu japplika wkoll għal kuntratti għall-forniment ta' prodotti li 
jridu jiġu manifatturati jew prodotti.

3. Dan il-Kapitolu ma għandux japplika għall-isperparts sostitwiti mill-kummerċjant 
meta jkun irrimedja n-nuqqas ta' konformità tal-prodotti permezz tat-tiswija skont l-
Artikolu 26.

4. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan Dan il-Kapitolu ma 
japplikax għall-bejgħ ta' għal prodotti li jinbiegħu f'irkant pubbliku użati fl-irkanti 
pubbliċi.

Artikolu 22
Kunsinna

2. Sakemm il-partijiet ma jkunux qablu mod ieħor, il-kummerċjant għandu jwassal il-
prodotti billi jittrasferixxi l-pussess materjali tal-prodotti lill-konsumatur jew lil 
parti terza, li mhijiex min qed twassal u li kienet indikata mill-konsumatur, fi żmien 
massimu ta' tletin jum minn dak li fih ġie konkluż il-kuntratt.

3. Jekk Meta il-kummerċjant ikun naqas milli jissodisfa l-obbligi tiegħu biex iwassal, 
il-konsumatur jista’ jħeġġu biex b’mezz li jservi fit-tul jonora l-kunsinna fi żmien 
perjodu adegwat għaċ-ċirkostanzi, li ma għandux jaqbeż sebat ijiem, u jesprimi l-
intenzjoni tiegħu li jirrevoka l-kuntratt kemm-il darba dan ma jsirx. Jekk il-
perjodu msemmi jiskadi mingħajr ma ssir il-kunsinna, huwa preżunt li l-
konsumatur irrevoka l-kuntratt. Il-konsumatur għandu jkun intitolat għal rifużjoni 
ta' kwalunkwe somma mħallsa fi żmien sebat ijiem mill-ġurnata li fiha l-kuntratt 
tax-xiri jkun ġie revokat mid-data tal-kunsinna prevista fil-paragrafu 1.  Id-
drittijiet tal-konsumatur li jitlob għal ħlas tad-danni, jibqgħu intatti.
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2a. L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet legali nazzjonali li 
jipprovdu għal possibilitajiet oħra ta’ rimedju għall-konsumatur, jekk il-
kummerċjant ma jwassalx il-kunsinna waqt il-perjodu msemmi fil-paragrafu 2. 

Artikolu 23
It-trasferiment tar-riskju

4. Ir-riskju ta' telf jew ħsara għall-prodotti għandu jiġi trasferit lill-konsumatur meta 
huwa jew parti terza, li mhijiex min qed iwassal u li kienet indikata mill-
konsumatur jakkwista/takkwista l-pussess materjali tal-prodotti.

5. Ir-riskju msemmi fil-paragrafu 1 għandu jgħaddi lill-konsumatur fil-mument tal-
kunsinna kif miftiehem mill-partijiet, jekk il-konsumatur jew parti terza, li mhijiex 
min qed twassal u li kienet indikata mill-konsumatur naqas/naqset li jieħu/tieħu 
passi raġonevoli biex jakkwista/takkwista l-pussess materjali tal-prodotti.

Artikolu 24
Il-konformità mal-kuntratt

6. Il-kummerċjant huwa fid-dmir li jwassal il-prodotti lill-konsumatur f'konformità 
mal-kuntratt tal-bejgħ.

7. Prodotti kkunsinnati għandhom jiġu preżunti li huma f'konformità mal-kuntratt jekk 
jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

a) jikkonformaw mad-deskrizzjoni mogħtija mill-kummerċjant u jippossjedu l-
kwalitajiet tal-prodotti li l-kummerċjant wera lill-konsumatur bħala kampjun 
jew mudell;

b) huma tajbin għal kull skop partikolari li għalih jeħtieġhom il-konsumatur u li 
għarraf lill-kummerċjant dwarhom fil-ħin meta ġie konkluż il-kuntratt u li l-
kummerċjant aċċetta;

c) huma tajbin għall-iskopijiet li għalihom normalment jintużaw prodotti tal-istess 
tip jew

d) juru l-kwalità u l-prestazzjoni li huma normali f'oġġetti tal-istess tip u li l-
konsumatur jista' jippretendi b'mod raġonevoli, fid-dawl tan-natura tal-prodotti 
u b'konsiderazzjoni mogħtija għal kull stqarrija pubblika dwar il-karatteristiċi 
speċifiċi tal-prodotti magħmulha dwarhom mill-kummerċjant, il-produttur jew 
ir-rappreżentant tiegħu, partikolarment fir-riklami jew fuq it-tikketta.

8. Mhuwa se jkun hemm l-ebda nuqqas ta' konformità għall-iskopijiet ta' dan l-
Artikolu jekk, meta ġie konkluż il-kuntratt, il-konsumatur kien konxju, jew kellu 
b'mod raġjonevoli jkun konxju dwar, in-nuqqas ta' konformità, jew jekk in-nuqqas 
ta' konformità oriġinax fil-materjal fornut mill-konsumatur.

9. Il-kummerċjant ma għandux ikun marbut bi stqarrijiet pubbliċi, kif imsemmi fil-
paragrafu 2(d) jekk hu juri li kienet teżisti waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet:

a) ma kienx, u ma setax b'mod raġonevoli jkun, konxju tal-isqarrija inkwistjoni;
b) sakemm ġie konkluż il-kuntratt l-istqarrija ġiet korretta;
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c) id-deċiżjoni li jinxtraw il-prodotti ma setgħetx ġiet influwenzata mill-istqarrija.

10. Kull nuqqas ta' konformità li jirriżulta minn installazzjoni mhux korretta tal-
prodotti hija ekwivalenti għal nuqqas ta' konformità tal-prodotti jekk l-
installazzjoni tifforma parti mill-kuntratt tal-bejgħ dwar il-prodotti u l-prodotti 
kienu installati mill-kummerċjant jew kienu fir-responsabilità tiegħu. Dan għandu 
jgħodd bl-istess mod jekk il-prodotti, maħsuba li jkunu installati mill-konsumatur, 
ikunu installati mill-konsumatur u l-installazzjoni ħażina tkun dovuta għal żball fl-
istruzzjonijiet tal-installazzjoni.

Artikolu 25
Id-drittijiet legali - Ir-responsabilità għal nuqqas ta' konformità

Il-kummerċjant għandu jkun responsabbli għall-konsumatur għal kwalunkwe nuqqas ta' 
konformità li jeżisti meta r-riskju jgħaddi lill-konsumatur.

Artikolu 26
Ir-rimedji għal nuqqas ta' konformità

11. Fejn ikun hemm muqqas ta’ konformità mal-kuntratt Kif previst fil-paragrafi 2 sa 
5, fejn il-prodotti ma jikkonformawx mal-kuntratt, il-konsumatur huwa intitolat jew 
li:

a) jkollu n-nuqqas ta' konformità tal-prodott rimedjat permezz ta' tiswija jew 
sostituzzjoni skont il-paragrafi 2,3 u 5, jew li,

b)  jitnaqqaslu l-prezz b’mod xieraq jew li l-kuntratt jiġi revokat skont il-
paragrafi 4, 5 u 5a.

c) ikollu l-kuntratt revokat.
12. Bħala l-ewwel ħaġa, il-konsumatur jista’ jitlob mingħand il-kummerċjant għandu 

jirrimedja n-nuqqas ta' konformità permezz ta' jew tiswija it-tiswija tal-prodott 
inkella s-sostituzzjoni skont l-għażla tiegħu, sakemm dan ma jkunx impossibbli 
jew sproporzjnat.  

13. Rimedju msemmi fil-paragrafu 2 jitqies bħala sproporzjonat meta lill-
kummerċjant dan jikkawża spejjeż li Meta l-kummerċjant ikun ta prova li r-
rimedju tan-nuqqas ta' konformità permezz ta' tiswija jew sostituzzjoni jikser il-liġi, 
huwa impossibbli jew jikkawża lill-kummerċjant sforz sproporzjonat, il-
konsumatur jista' jagħżel li jitnaqqaslu l-prezz jew li jkollu l-kuntratt revokat. L-
isforz ta' kummerċjant huwa sproporzjonat jekk jimponilu spejjeż fuqu li, b'paragun 
mat-tnaqqis fil-prezz jew mar-revoka tal-kuntratt, huma eċċessivi, filwaqt li 
jittieħed inkunsiderazzjoni l-valur tal-prodotti kieku ma kienx hemm nuqqas ta' 
konformità u s-sinifikat tan-nuqqas ta' konformità.

a) fid-dawl tal-valur li l-prodott kien ikollu kieku ma kienx hemm nuqqas ta’ 
konformità,
b) meta jitqies is-sinifikat tan-nuqqas ta’ konformità u
c) wara li titqies il-kwistjoni jekk setax isir użu ta’ rimedji alternattivi (tiswija 

jew sostituzzjoni) mingħajr inkonvenjenzi kunsiderevoli għall-konsumatur,
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meta mqabbla mar-rimedji alternattivi (tiswija jew sostituzzjoni) ma jkunx 
raġonevoli.
It-tiswija jew is-sostituzzjoni għandha ssir fi żmien xieraq u mingħajr 
inkonvenjenzi sinifikattivi għall-konsumatur.  Il-konsumatur jista' jirrevoka l-
kuntratt biss jekk in-nuqqas ta' konformità mhuwiex minuri.

14. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 5b, il-konsumatur jista' jitlob għal tnaqqis xieraq 
mill-prezz tax-xiri jagħżel kwalunkwe rimedju disponibbli skont il-paragrafu 1, fejn 
teżisti waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin:

a) il-konsumatur ma huwa intitolat la għal tiswija u lanqas għal sostituzzjoni il-
kummerċjant irrifjuta b'mod impliċitu jew espliċitu li jirrimedja n-nuqqas ta' 
konformità;

b) il-kummerċjant naqas milli jirrimedja n-nuqqas ta' konformità fi żmien 
raġonevoli;

c) il-kummerċjant irrimedja ipprova jirrimedja n-nuqqas ta' konformità, u kkawża 
inkonvenjenza sinifikanti lill-konsumatur;

d) l-istess difett reġa' deher aktar minn darba f'perjodu żgħir ta' żmien.
15. L-inkonvenjenza sinifikanti għall-konsumatur u ż-żmien raġonevoli meħtieġ għall-

kummerċjant biex jirrimedja n-nuqqas ta' konformità għandhom jiġu vvalutati 
filwaqt li tittieħed inkunsiderazzjoni n-natura tal-prodotti kif ukoll jew l-iskop li 
għalih il-konsumatur jeħtieġ akkwista l-prodott l-prodotti fis-sens tal-Artikolu 
24(2)(b).

5a. Il-konsumatur ma għandux ikun intitolat għar-revoka tal-kuntratt jekk in-nuqqas 
ta’ konformità jkun minuri.

5b. L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali 
dwar l-għażla ħielsa ta’ rimedji msemmija fil-paragrafu 1, fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità, sabiex jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni għall-konsumatur. Dawn il-
miżuri għandhom ikunu essenzjali, biex jipproteġu lill-konsumatur b’mod xieraq u 
jridu jkunu proporzjonati u effiċjenti. 

Artikolu 27
L-ispejjeż u d-danni

16. Il-konsumatur għandu jkun intitolat li jkollu n-nuqqas ta' konformità rimedjat bla 
ebda ħlas.

1a. Il-konsumatur għandu jiġi rimborsat mill-kummerċjant, b’mod raġonevoli, għall-
ispiża li jkun għamel biex irrimedja n-nuqqas ta’ konformità huwa nnifsu. 

17. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu, il-konsumatur jista' jitlob danni 
għal kwalunkwe telf mhux rimedjat skont l-Artikolu 26.

Artikolu 27a
Dritt ta’ rikors

Fejn il-kummerċjant, bħala l-bejjiegħ aħħari, huwa responsabbli lejn il-konsumatur 
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minħabba nuqqas ta’ konformità li tirriżulta minn azzjoni jew nuqqas min-naħa tal-
produttur, bejjiegħ preċedenti fi ħdan l-istess katina ta’ kuntratt jew peruna oħra 
intermedjarja, il-kummerċjant jista’, bħala l-aħħar bejjiegħ, jitlob rimedju mill-persuna jew 
persuni risponsabbli fi ħdan il-katina tal-kuntratt. Il-liġi nazzjonali għandha tiddetermina 
lill-persuna jew persuni responsabbli, li l-kummerċjant bħala l-bejjiegħ aħħari jista’ jitlob 
rimedju mingħandhom, kif ukoll il-proċedura u l-modalitajiet korrispondenti. 

Artikolu 28
Il-limiti ta' żmien u d-dmir tal-prova

18. Il-kummerċjant għandu jinżamm responsabbli skont l-Artikolu 25 fejn in-nuqqas ta' 
konformità jsir evidenti fi żmien sentejn miż-żmien li r-riskju għadda lill-
konsumatur.

19. Meta kummerċjant ikun irrimedja n-nuqqas ta' konformità b'sostituzzjoni, huwa 
għandu jinżamm responsabbli skont l-Artikolu 25 fejn in-nuqqas ta' konformità 
tkun evidenti fi żmien sentejn minn meta l-konsumatur jew parti terza magħżula 
minnu jakkwista l-pussess materjali tal-prodotti sostitwiti.

20. Fil-każ ta' prodotti użati, il-kummerċjant u l-konsumatur jistgħu jaqblu dwar 
perjodu iqsar ta' responsabilità, li ma jistax ikun inqas minn sena waħda.

21. Sabiex igawdi mid-drittijiet tiegħu skont l-Artikolu 25, il-konsumatur għandu 
jinforma lill-kummerċjant dwar in-nuqqas ta' konformità fi żmien xahrejn mid-data 
li fiha ntebaħ bin-nuqqas ta' konformità.

22. Jekk ma jiġix ipprovat mod ieħor, kull nuqqas ta' konformità li titfaċċa fi żmien sitt 
xhur miż-żmien li r-riskju għadda lill-konsumatur, għandu jkun preżunt li eżista 
f'dak iż-żmien sakemm din il-preżunzjoni ma tkunx inkompatibbli man-natura tal-
prodotti jew in-natura tan-nuqqas ta' konformità.

5a. L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet legali li jipprovdu 
għal perjodu itwal ta’ garanzija, għal żmien itwal ta’ trasferiment tad-dmir tal-
prova favur il-konsumatur jew regoli speċifiċi għal nuqqasijiet serji ta’ konformità 
mal-kuntratt, li jkunu ħarġu wara li jkun skada l-perjodu ta’ garanzija, biex ikun 
żgurat livell għoli ta’ ħarsien għall-konsumatur. Dawn il-miżuri għandhom ikunu 
essenzjali, biex jipproteġu lill-konsumatur b’mod xieraq u jridu jkunu 
proporzjonati u effettivi. 

Artikolu 29
Il-garanziji kummerċjali

23. Garanzija kummerċjali għandha torbot lill-garantur fil-kondizzjonijiet stipulati fid-
dikjarazzjoni tal-garanzija. Fin-nuqqas tad-dikjarazzjoni tal-garanzija, il-garanzija 
kummerċjali għandha torbot skont il-kondizzjonijiet stipulati fir-riklamar fuq il-
garanzija kummerċjali.

24. Id-dikjarazzjoni tal-garanzija għandha titfassal f'kitba sempliċi, li tinftiehem u li 
tista' tinqara faċilment. Hija għandha tinkludi dan li ġej:
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a) drittijiet legali tal-konsumatur fil-qafas tad-dispożizzjonijiet legali nazzjonali 
fis-seħħ, kif previst fl-Artikolu 26 u dikjarazzjoni ċara li dawk id-drittijiet 
mhumiex affetwati mill-garanzija kummerċjali,

b) il-kontenut tal-garanzija kummerċjali u l-kondizzjonijiet biex isiru t-talbiet, 
notevolment it-tul ta' żmien, il-firxa territorjali u l-isem u l-indirizz tal-
garantur,

c) bla ħsara għall-Artikoli 32 u 35 u l-Anness III(1)(j), stipulat, fejn applikabbli, li 
l-garanzija kummerċjali ma tistax tiġi trasferita lil xerrej sussegwenti.

25. jekk il-konsumatur jixtieq hekk, il-kummerċjant għandu jagħmel id-dikjarazzjoni 
tal-garanzija disponibbli f'mezz li jservi għal żmien twil.

26. In-nuqqas ta' konformità mal-paragrafu 2 jew 3 ma għandhiex taffetwa l-validità 
tal-garanzija.

Kapitolu V

Id-drittijiet tal-konsumatur fir-rigward tal-kondizzjonijiet kuntrattwali

Artikolu 30
L-Ambitu

27. Dan il-Kapitolu għandu japplika għal kondizzjonijiet ta' kuntratt f’kuntratti bejn 
kummerċjanti u konsumaturi, li ma jkunux ġew innegozjati individwalment. 
Kondizzjoni ta’ kuntratt dejjem titqies bħala waħda li ma tkunx ġiet innegozjata 
individwalment jekk tkun imfassla li tfassal bil-quddiem mill-kummerċjant jew 
minn parti terza, li u l-konsumatur, għalhekk, qabel miegħu mingħajr ma kellux il-
possibilità kellu l-possibilità li jinfluwenza l-kontenut tiegħu tagħhom, b'mod 
partikolari fil-qafas ta’ fejn kondizzjonijiet kuntrattwali bħal dawn huma parti minn
kuntratt standard ifformulat minn qabel.

28. Il-fatt li l-konsumatur kellu l-possibilità li jinfluwenza l-kontenut ta' ċerti aspetti ta' 
kondizzjoni tal-kuntratt jew ta' kondizzjoni speċifika waħda ġew negozjati 
individwalment, ma għandux jeskludi l-applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu għall-
kumplament tal-kuntratt għal kondizzjonijiet kuntrattwali oħra li jifformaw parti 
mill-kuntratt, sakemm il-kuntratt jitqies bħala wieħed standard ifformulat minn 
qabel.

29. Dan il-Kapitolu ma għandux japplika għal kondizzjonijiet kuntrattwali bbażati fuq 
li jirriflettu dispożizzjonijiet mandatorji statutorji jew regolatorji jew fuq regoli jew 
prinċipji, li jikkonformaw mal-liġi Komunitarja u d-dispożizzjonijiet jew il-
prinċipji ta' konvenzjonijiet internazzjonali li għalihom il-Komunità jew l-Unjoni 
jew l-Stati Membri huma parti.

Artikolu 31
Kondizzjonijiet kuntrattwali ta' rekwiżiti ta' trasparenza

30. Kondizzjonijiet kuntrattwali għandhom jitfasslu f'kitba sempliċi, li tinftiehem u 
jkunu jistgħu jinqraw faċilment.
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31. Kondizzjonijiet kuntrattwali għandhom ikunu disponibbli għall-konsumatur f'mod 
li jagħtih opportunità reali li jiffamiljarizza ruħu magħhom qabel il-konklużjoni tal-
kuntratt, bl-attenzjoni dovuta għall mezz ta' komunikazzjoni użat.

32. Il-kummerċjant għandu jfittex il-kunsens espress tal-konsumatur għal kwalunkwe 
ħlas li jiżdied mal-pagament tal-obbligu kuntrattwali ewlieni tal-kummerċjant. Jekk 
kummerċjant ma jkunx kiseb il-kunsens espress tal-konsumatur iżda ddeduċieh bl-
użu ta' alternattivi preseletti li l-konsumatur obbligat li jirrifjuta biex jevita ħlas 
addizzjonali, il-konsumatur għandu jkun intitolat għal rimbors ta' dan il-ħlas.

33. L-Istati Membri għandhom jirrinunċjaw li jimponu kwalunkwe rekwiżit ta' 
preżentazzjoni f’kuntratt li jkun ġie miftiehem b’istanza jew barra mill-lok ta’ 
negozju f'dak li għandu x'jaqsam mal-mod kif jiġu espressi kondizzjonijiet 
kuntrattwali jew il-mod kif inhuma disponibbli għall-konsumatur.

Artikolu 32
Il-prinċipji ġenerali

34. Meta Kondizzjoni kuntrattwali għandha titqies ma tkunx ġiet inkluża fl-Anness II 
jew III, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li titqies bħala żleali jekk, bil-maqlub 
għar-rekwiżit ta' bona fide, tikkawża żbilanċ sinifikanti fid-drittijiet u l-obbligi tal-
partijiet li joħorġu mill-kuntratt, għad-detriment tal-konsumatur.

35. Bla ħsara għall-Artikolu 34 sa 38, l-iżlealtà ta' kondizzjoni kuntrattwali għandha 
tiġi vvalutata, billi titqies in-natura tal-prodotti u s-servizzi li għalihom ġie konkluż 
il-kuntratt u billi ssir referenza, fil-waqt li jiġi konkluż il-kuntratt, għaċ-ċirkostanzi 
kollha preżenti waqt il-konklużjoni tal-kuntratt u għall-kondizzjonijiet l-oħra kollha 
tal-kuntratt jew ta' kuntratt ieħor li jiddependi fuqu dak tal-ewwel. Meta tkun qed 
tivvaluta l-ekwità ta' kondizzjoni kuntrattwali, l-awtorità nazzjonali kompetenti 
għandha tqis ukoll il-mod li bih tfassal il-kuntratt u kif ġie kkomunikat lill-
konsumatur mill-kummerċjant skont l-Artikolu 31.

36. Il-valutazzjoni tal-iżlealtà ta’ kondizzjonijiet ta’ kuntratt ma tikkonċerna la s-
suġġett Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw għall-valutazzjoni tas-suġġett
ewlieni tal-kuntratt u lanqas l-adegwatezza bejn il-prezz jew rimunerazzjoni u l-
prodott jew servizz jew għall-adegwatezza tal-ħlas previst għall-obbligu 
kuntrattwali ewlieni tal-kummerċjant, bil-kondizzjoni li l-kummerċjant jikkonforma 
kompletament mal-Artikolu 31(1), (2) u (3). 

Artikolu 33
Id-dmir tal-prova

Meta bejjiegħ jasserixxi li kondizzjoni kuntrattwali standardizzata tkun ġiet innegozjata 
b'mod individwali, id-dmir tal-prova għandu jaqa' fuqu.

Artikolu 34
Il-kondizzjonijiet meqjusa bħala żleali fiċ-ċirkustanzi kollha

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet kuntrattwali, hekk kif 
stipulati fil-lista tal-Anness II, jitqiesu bħala żleali fiċ-ċirkustanzi kollha. Dik il-lista 
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ta' kondizzjonijiet kuntrattwali għandha tapplika fl-Istati Membri kollha u tista' tiġi 
emendata biss skont l-Artikoli 39(2) u 40.

1a. L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet legali biex 
jiddikjaraw kondizzjonijiet kuntrattwali bħala żleadi fiċ-ċirkostanzi kollha. Dawn 
id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu essenzjali, biex jipproteġu lill-konsumatur 
b’mod xieraq u jridu jkunu proporzjonati u effettivi. 

Artikolu 35
It-termini preżunti bħala żleali

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kondizzjonijiet kuntrattwali, kif stipulati fil-
lista fil-punt 1 tal-Anness III, jitqiesu bħala żleali, sakemm il-kummerċjant ma 
jagħtix prova li kondizzjonijiet kuntrattwali bħal dawn huma ġusti skont l-
Artikolu 32. Dik il-lista ta' kondizzjonijiet kuntrattwali għandha tapplika fl-Istati 
Membri kollha u tista' tiġi emendata biss skont l-Artikoli 39(2) u 40.

1a. L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet biex jiddikjaraw 
klawsoli addizzjonali bħala żleali, li jkunu preżunti bħala żleali. Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom ikunu essenzjali, biex jipproteġu lill-konsumatur 
b’mod xieraq u jridu jkunu proporzjonati u effettivi. 

Artikolu 36
L-interpretazzjoni tal-kondizzjonijiet

37. Fejn ikun hemm dubju dwar it-tifsira ta' kondizzjoni kuntrattwali, għandha tirbaħ l-
interpretazzjoni l-aktar favorevoli għall-konsumatur.

38. Dan l-Artikolu ma għandux japplika fil-kuntest tal-proċeduri stipulati fl-
Artikolu 38(2).

Artikolu 37
L-effetti ta' kondizzjonijiet kuntrattwali żleali

Kondizzjonijiet kuntrattwali li huma żleali ma jorbtux lill-konsumatur. Il-kuntratt għandu 
jissokta jorbot il-partijiet fuq l-istess bażi jekk jista' jibqa' fis-seħħ mingħajr kondizzjonijiet 
żleali.

Artikolu 38
L-infurzar fir-rigward ta' kondizzjonijiet kuntrattwali żleali

39. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fl-interessi tal-konsumaturi u l-
kummerċjanti l-kompetituri, jeżistu mezzi adegwati u effettivi biex itemmu 
jipprevjenu l-użu ssuktat ta' kondizzjonijiet żleali mill-kummerċjant f'kuntratti 
konklużi mal-konsumaturi mill-kummerċjanti.

40. Il-mezzi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu wkoll dispożizzjonijiet 
legali li permezz tagħhom B'mod partikolari, persuni jew organizzazzjonijiet, li 
għandhom interess leġittimu skont il-liġi nazzjonali fil-protezzjoni tal-konsumaturi, 
b’konformità mad-dispożizzjonijiet legali nazzjonali, jistgħu jieħdu azzjoni 
quddiem il-qrati jew l-awtoritajiet amministrattivi kompetenti, sabiex dawn 
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jiddeċiedu jekk kondizzjonijiet kuntrattwali mfassla għal użu ġenerali humiex 
żleali, u japplikaw mezzi effettivi biex iġibu fit-tmiem l-użu ta’ dawn il-
kondizzjonijiet. 

41. L-Istati Membri għandhom jippermettu l-qrati jew l-awtoritajiet nazzjonali li 
japplikaw mezzi xierqa u effettivi biex jipprevjenu l-kummerċjanti milli jkomplu 
jużaw kondizzjonijiet li nstabu li huma żleali.

42. Il-mezzi msemmija fil-paragrafu 2 jistgħu jintużaw L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-azzjonijiet legali msemmija fil-paragrafu 2 u 3 jistgħu jiġu diretti jew
separatament inkella b'mod konġunt skont il-liġijiet proċedurali nazzjonali kontra 
għadd ta' kummerċjanti mill-istess settur ekonomiku jew l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jużaw jew jirrakkomandaw l-użu tal-istess kondizzjonijiet kuntrattwali 
ġenerali jew kondizzjonijiet simili.

Artikolu 39
Ir-reviżjoni tal-kondizzjonijiet fl-Annessi 2 u 3

43. l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-kondizzjonijiet li nstabu 
li huma żleali mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u li huma jqisu bħala 
relevanti għall-iskop tal-emendar ta' din id-Direttiva kif previst bil-paragrafu 2.

44. Fid-dawl tan-notifiki li waslulha skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
temenda l-Anness II u III. Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2).

Kapitolu VI

Id-dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 40
Il-Kumitat

45. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar kondizzjonijiet żleali fil-
kuntratti tal-konsumatur (minn issa 'l quddiem 'il-Kumitat').

46. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa 
(4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE7, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 41
L-infurzar

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jeżistu mezzi adegwati u effettivi sabiex 
jiżguraw konformità ma' din id-Direttiva.

                                               
7 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE, (ĠU 
L 200, 22.7.2006, p. 11).
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2. Il-mezzi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li bihom 
korp wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin, kif stabbilit mil-liġi nazzjonali, 
jista'/jistgħu jieħu/jieħdu azzjoni skont il-liġi nazzjonali quddiem il-qrati jew 
quddiem il-korpi amministrattivi kompetenti sabiex jiżguraw li d-dispożizzjonijiet 
nazzjonali għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva jiġu applikati:

a) il-korpi pubbliċi jew ir-rappreżentanti tagħhom;
b) organizzazzjonijiet tal-konsumaturi li jkollhom interess leġittimu li jipproteġu 

lill-konsumaturi;
c) organizzazzjonijiet professjonali li jkollhom interess leġittimu li jaġixxu.

Artikolu 42
Il-penali

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-
ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u għandhom 
jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-penali 
previsti jrid ikunu effikaċi, proporzjonati u dissważivi.

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu b'dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sad-data speċifikata fl-Artikolu 46 l-aktar tard u għandhom jgħarrfuha mingħajr 
dewmien bi kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

Artikolu 43
In-natura imperattiva tad-Direttiva

Jekk il-liġi applikabbli għall-kuntratt hija l-liġi ta' Stat Membru, il-konsumaturi ma jistgħux 
jirrinunzjaw id-drittijiet konferiti fuqhom minn din id-Direttiva.

Artikolu 44
L-informazzjoni

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri adegwati biex jgħarrfu lill-konsumaturi dwar id-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva u għandhom, fejn xieraq, iħeġġu lill-
kummerċjanti u lis-sidien ta' kodiċijiet biex jgħarrfu lill-konsumaturi dwar il-kodiċijiet ta' 
kondotta tagħom.

Artikolu
Il-bejgħ mhux mitlub

Il-konsumatur għandu jkun eżentat milli jieħu kwalunkwe kunsiderazzjoni f'każijiet ta' 
forniment mhux mitlub ta' prodott kif ipprojbit mill-Artikolu 5(5) u l-punt 29 tal-Anness I tad-
Direttiva 2005/29/KE. In-nuqqas ta' reazzjoni mill-konsumatur wara forniment mhux mitlub 
bħal dan ma għndux jikkostitwixxi kunsens.



PE442.789v03-00 22/29 PR\819690MT.doc

MT

Artikolu 46
Traspożizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard minn 
[tmintax-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tagħha], il-liġijiet, ir-regolamenti, u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa għal konformità ma' din id-Direttiva. 
Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet u t-tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.
Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet minn [sentejn wara d-dħul 
tagħha fis-seħħ].
Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandhom ikollhom 
referenza għal din id-Direttiva jew ikollhom magħhom referenza bħal din fl-
okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-
Direttiva.

Artikolu 46a
Ir-rekwiżit ta’ rappurtar u l-evalwazzjoni reċiproka

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu rapport lill-Kummissjoni sa [tmiem il-perjodu ta’ 
traspożizzjoni] u wara dan kull tliet snin; ir-rapport għandu jinkludi l-informazzjoni 
li ġejja:

a) il-formulazzjoni tat-test ta’ kull obbligu ta’ informazzjoni addizzjonali li l-Istati 
Membri jadottaw jew iżommu skont l-Artikolu 5 (3b) u (3c);

b) il-formulazzjoni tat-test ta’ dispożizzjonijiet legali nazzjonali diverġenti, li l-Istati 
Membri jadottaw jew iżommu skont l-Artikolu 22 (2a);

c) il-formulazzjoni tat-test ta’ dispożizzjonijiet legali nazzjonali diverġenti, li l-Istati 
Membri jadottaw jew iżommu skont l-Artikolu 26 (5b) u l-Artikolu (5a); 

d) il-formulazzjoni tat-test ta’ kondizzjonijiet addizzjonali tal-kuntratt, li l-Istati 
Membri jiddikjaraw bħala żleali fiċ-ċirkostanzi kollha skont l-Artikolu 34 (1a);

e)  il-formulazzjoni tat-test ta’ kondizzjonijiet addizzjonali tal-kuntratt, li huma 
preżunti bħala żleali mill-Istati Membri skont l-Artikolu 35 (1a);

f) il-formulazzjoni tat-test ta’ sentenzi ta’ importanza fundamentali, flimkien ma’ 
ġustifikazzjonijiet korrispondenti, li jagħtu l-qrati, entitajiet ta’ arbitraġġ jew 
awtoritajiet amministrattivi kompetenti fil-qasam li jaqa’ taħt din id-direttiva. 

2. Fir-rigward tal-informazzjon msemmija fil-paragrafi 1(a), (b), (c), (d) u (e) l-Istati 
Membri għandhom jispjegaw individwalment għaliex id-dispożizzjonijiet legali 
nazzjonali diverġenti huma assolutament essenzjali, biex jipproteġu lill-konsumaturi 
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b’mod xieraq u għaliex huma proporzjonati u effettivi. L-uniku kriterju għall-
evalwazzjoni tal-effettività ta’ dispożizzjoni legali nazzjonali diverġenti għall-ħarsien 
tal-konsumatur huwa l-prattikabilità tagħha fir-realtà tal-azzjoni kummerċjali minn 
naħa waħda u t-tressiq ta’ provi fi proċeduri legali li jkunu ntemmu b’suċċess min-
naħa l-oħra.

3. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-dettalji msemmija fil-paragrafu 1(d) u (e) 
ikunu faċilment aċċessibbli għall-konsumaturi u l-kummerċjanti, pereżempju fuq il-
websajt.

4. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi r-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 lill-Istati 
Membri l-oħra, li fi żmien sitt xhur mill-irċevuta tagħhom jissottomettu l-opinjoni 
tagħhom għal kull wieħed minn dawn ir-rapporti. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta mal-partijiet interessati dwar dawn ir-rapporti.

Artikolu 46b
Rappurtar ta’aġenti li jipproteġu l-konsumaturi

Persuni jew organizzazzjonijiet li għandhom interess leġittimu fil-ħarsien tal-konsumaturi 
skont il-liġi nazzjonali fis-sens tal-Artikolu 38 (2) għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni 
dwar ir-riżultati li waslu għalihom fl-evalwazzjoni tal-applikazzjoni u l-impatt ta’ din id-
direttiva.

Artikolu 46c
Ir-rapport tal-Kummissjoni

Sa mhux aktar tard minn [sena wara t-traspożizzjoni] u konsegwentement kull tliet snin, il-
Kummissjoni għandha tissottometti rapport komprensiv dwar l-applikazzjoni ta’ din id-
direttiva lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fil-kunsiderazzjoni tal-opinjonijiet espressi 
fl-Artikolu 46 (a) u l-Artikolu 46 (b) Jekk ikun hemm bżonn, għandha tehmeż proposti ma’ 
dan ir-rapport biex tadatta d-direttiva għall-iżviluppi f’dan il-qasam.

Kapitolu VII
Id-dispożizzjonijiet finali

Artikolu 47
Ir-revoki

Id-Direttivi 85/577/KEE, 93/13/KEE u 97/7/KE u d-Direttiva 1999/44/KE, kif emendati bid-
Direttivi elenkati fl-Anness IV, huma rrevokati.
Referenzi magħmula għad-Direttivi revokati għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-
Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness V.
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Artikolu 48
Ir-reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi din id-Direttiva u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill mhux aktar tard minn [daħħal l-istess data bħal dik fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 46(1) u żid ħames snin].
Jekk hemm bżonn, għandha tagħmel proposti biex tadattaha għall-iżviluppi fil-qasam. Il-
Kummissjoni tista' tirrikjedi informazzjoni mill-Istati Membri.

Artikolu 49
Id-dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha 
fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 50
Id-destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.
Magħmula fi Brussell

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill
Il-President Il-President
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ANNESS II

KONDIZZJONIJIET KUNTRATTWALI MEQJUSA BĦALA ŻLEALI FIĊ-
ĊIRKUSTANZI KOLLHA

Kondizzjonijiet kuntrattwali, li għandhom l-għan jew l-effett ta' dan li ġej, għandhom ikunu 
żleali fiċ-ċirkustanzi kolha:

a) li jeskludu jew jillimitaw ir-responsabilità legali tal-kummerċjant fejn il-
konsumatur imut jew ikorri fiżikament minħabba għal mewt jew korriment 
personali kkawżat lill-konsumatur permezz ta' att jew ta' ommissjoni tal-
kummerċjant;

(aa) li jeskludu jew jillimitaw ir-responsabilità legali tal-kummerċjant fejn il-
proprjetà tal-konsumatur ssirilha ħsara minħabba azzjoni intenzjonali jew 
ta’ negliġenza kbira jew ommissjoni mill-kummerċjant;

(ab) li jagħmlu l-perjodu għat-terminazzjoni ta’ kuntratt ta’ żmien indefinit iqsar 
għall-kummerċjant milli għall-konsumatur;

b) li jillimitaw l-obbligu tal-kummerċjant li jirrispetta l-impenn meħud mill-aġenti 
tiegħu jew li jagħmlu l-impenji tiegħu suġġetti għall-konformità ma' rekwiżit 
formali kondizzjoni partikolari li tiddependi esklussivament mill-kummerċjant;

c) li jeskludu jew ixekklu d-dritt tal-konsumatur li jieħu azzjoni legali jew li 
jeżerċita kwalunkwe rimedju legali ieħor, partikolarment billi jobbligaw il-
konsumatur biex iressaq tilwim esklussivement quddiem arbitraġġ li mhuwiex 
kopert b'dispożizzjonijiet legali, filwaqt li jirristrinġu l-evidenza disponibbli 
għalih jew li jitfgħu fuqu d-dmir tal-prova meta skont il-liġi applikabbli din 
għandha tkun fuq il-parti l-oħra tal-kuntratt;

ca) li jassenjaw ġuriżdizzjoni esklussiva fil-litigazzjonijiet kollha taħt kuntratt 
lill-qorti kompetenti fejn il-kummerċjant ikun residenti, sakemm din il-qorti 
ma tkunx ukoll kompetenti fejn il-konsumatur ikun residenti;

cc) li jippermettu lill-kummerċjant jiffissa l-prezzijiet tal-prodotti jew servizzi fid-
diskrezzjoni tiegħu, meta dawn għandhom jiġu determinati wara l-
konklużjoni tal-kuntratt; 

d) li jillimitaw l-evidenza disponibbli għall-konsumatur jew li jimponu fuq id-
dover tal-prova li, skont il-liġi applikabbli, għandha taqa' fuq il-kummerċjant;

e) li jagħtu lill-kummerċjant id-dritt li jiddetermina jekk il-prodotti jew is-servizzi 
fornuti humiex konformi mal-kuntratt jew li jagħtu lill-kummerċjant id-dritt 
esklussiv li jinterpreta kwalunkwe kondizzjoni fil-kuntratt.

f) li jippermettu lill-kummerċjant jittermina jew jimmodifika l-kuntratt 
minħabba l-introduzzjoni tal-euro.
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ANNESS III

KONDIZZJONIJIET KUNTRATTWALI PREŻUNTI BĦALA ŻLEALI

1. Kondizzjonijiet kuntrattwali, li għandhom l-għan jew l-effett ta' dan li ġej, huma 
preżunti bħala żleali:

a) li jeskludu jew jillimitaw mingħajr ħtieġa d-drittijiet legali tal-konsumatur fir-
rigward tal-kummerċjant jew ta' parti oħra fl-eventwalità ta' nonprestazzjoni 
totali jew parzjali jew ta' prestazzjoni difettuża mhux adegwata mill-
kummerċjant ta' kwalunkwe obbligu kuntrattwali, inklużi d-drittijiet tal-
konsumatur li jagħmel tejjeb għal dejn dovut lill-kummerċjant bi kreditu li l-
konsumatur jista' jkollu fil-konfront tiegħu;

b) li jippermettu l-kummerċjant li jżomm ħlasijiet imħallsa ħlas mill-konsumatur 
meta l-konsumatur dan tal-aħħar ma jikkonkludix jew ma jwettaqx il-kuntratt, 
mingħajr ma l-konsumatur ikollu dritt għal kumpens xieraq fil-konfront tal-
kummerċjant, jagħti lill-konsumatur id-dritt li jiġi kkumpensat bl-istess 
ammont jekk il-kummerċjant ma jikkonkludix jew ma jwettaqx il-kuntratt;

c) li jobbligaw kwalunkwe konsumatur li jonqos milli jissodisfa l-obbligi l-
obbligu tiegħu li jħallas danni sproporzjonati li jaqbżu b'mod eċċessiv il-ħsara 
mġarrba mill-kummerċjant lill-kummerċjant;

d) li jippermettu lill-kummerċjant li jittermina l-kuntratt fid-diskrezzjoni tiegħu
meta jrid meta l-istess dritt ma jingħatax lill-konsumatur, u li jippermettu lill-
kummerċjant, fejn jittermina l-kuntratt huwa stess, iżomm ammonti mħallsa 
għal servizzi li ma jkunx għadu pprovda;

e) li jippermettu l-kummerċjant li jittermina kuntratt ta' żmien indefinit mingħajr 
avviż raġonevoli ħlief meta jkun hemm raġunijiet serji biex jagħmel dan l-
konsumatur ikun wettaq ksur serju tal-kuntratt;

f) li awtomatikament iġeddu kuntratt ta' terminu fiss fejn il-konsumatur ma 
jagħmilx dikjarazzjoni għall-kuntrarju ma jindikax mod ieħor u l-mument
meta l-konsumatur irid jiddikjara li ma jixtieqx iġedded il-kuntratt ikun 
imbiegħed fil-ġejjieni b’mod esaġerat jkollu javża minn qabel ħafna biex 
jittermina l-kuntratt fl-aħħat ta' kull perjodu ta' tiġdid;

g) li jippermettu lill-kummerċjant li jżid il-prezz mingħajr ma l-konsumatur ikun 
intitolat li jirrevoka l-kuntratt, jekk il-prezz finali fil-konfront tal-prezz 
miftiehem ikun għoli wisq mal-konsumatur meta l-kuntratt ġie konkluż 
mingħajr ma l-konsumatur jingħata d-dritt li jittermina l-kuntratt;

h) li jobbligaw il-konsumatur biex jissodisfa l-obbligi tiegħu fejn il-kummerċjant 
jonqos naqas milli jissodisfa l-obbligi kollha tiegħu;

i) li jagħtu lill-kummerċjant il-possibilità ta' trasferiment tal-obbligi tiegħu skont 
il-kuntratt, mingħajr il-qbil tal-konsumatur, jekk dan possibilment iwassal għal 
tnaqqis fil-garanziji għall-konsumatur;

j) li jillimitaw id-dritt tal-konsumatur li jbiegħ mill-ġdid il-prodotti billi jillimitaw 
il-kapaċità ta' trasferiment ta' kwalunkwe garanzija kummerċjali mogħtija mill-
kummerċjant;
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k) li jippermettu l-kummerċjant sabiex unilateralment ibiddel il-kondizzjonijiet 
tal-kuntratt inklużi l-karatteristiċi tal-prodott jew servizz mingħajr raġuni 
valida li hija speċifikata fil-kuntratt; li jippermettu l-kummerċjant sabiex 
unilateralment ibiddel il-kondizzjonijiet tal-kuntratt inklużi l-karatteristiċi tal-
prodott jew servizz;

ka) li jippermettu lill-kummerċjant ibiddel karatteristiċi tal-prodott jew servizz li 
għandu jiġi fornut unilateralment u mingħajr raġuni valida, 

l) li jemendaw unilateralment kondizzjonijiet kuntrattwali kkomunikati lill-
konsumatur f'mezz li jservi fit-tul permezz ta' kondizzjonijiet kuntrattwali 
onlajn li ma nqablux mill-konsumatur.

la) li jagħmlu ftehim obbligatorju fuq il-konsumatur filwaqt li l-provvista ta’ 
servizzi mill-kummerċjant ikunu marbuta ma’ kondizzjoni li r-realizzazzjoni 
tagħha tiddependi minnu biss;

lb) li jippreżumu b’mod li ma jistax jiġi miċħud il-kunsens tal-konsumatur dwar 
termini li ma kellux il-possibilità li jsir jafhom qabel il-konklużjoni tal-
kuntratt.

2. Il-Punt 1(e) ma għandux jipprekludi japplika għal termini li bihom fornitur ta' 
servizzi finanzjarji servizz finanzjarju jirriserva d-dritt li jittermina b'mod unilaterali 
kuntratt ta' żmien indefinit, u fejn teżisti raġuni valida, sakemm il-kummerċjant 
ikollu d-dmir li jinforma lill-parti l-oħra jew lill-partijiet l-oħra tal-kuntratt 
minnufih mingħajr ma javża, bil-kondizzjoni li l-fornitur huwa obbligat jinforma l-
parti kontraenti l-oħra jew il-partijiet tagħha minnufih.

3. Il-Punt 1 (e), (g), u (ka) ma japplikawx għal ma għandux japplika għal

a) tranżazzjonijiet f'titoli trasferibbli, strumenti finanzjarji u prodotti jew servizzi 
oħra fejn il-prezz ikun marbut mal-varjazzjonijiet fi kwotazzjoni tal-borsa jew 
indiċi jew rata tas-suq finanzjarju li l-fornitur ma jikkontrollax;

b) kuntratti għax-xiri jew il-bejgħ ta' munita barranija, traveller's cheques jew 
money orders internazzjonali denominati f'muniti barranin;

c) klawżoli tal-indiċjar tal-prezzijiet, fejn legali, sakemm il-metodu li bih ivarjaw 
il-prezzijiet jiġi deskritt b'mod espliċitu.

3a. Il-Punt 1 (g) m’għandux jipprekludi kondizzjonijiet dwar indiċjar tal-prezzijiet, 
fejn dawn ikunu leġali u l-metodu li bih ivarja l-prezz jiġi deskritt b’mod espliċitu.

4. Il-Punt 1(k) ma għandux jipprekludi kondizzjonijiet li permezz tagħhom japplika 
għal

a) kondizzjonijiet li fihom fornitur ta' servizzi finanzjarji jirriserva d-dritt li jibdel 
ir-rata tal-imgħaxx li għandha titħallas mill-konsumatur jew dovuta lilu, jew l-
ammont ta' imposti oħra għal servizzi finanzjarji bla avviż fejn ikun hemm 
raġuni valida, sakemm dak il-fornitur ikun meħtieġ jinforma lil parti jew 
partijiet kontraenti oħra tagħhom mal-ewwel opportunità u li dawn tal-aħħar 
ikunu liberi li jxolju l-kuntratt immedjatament;
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b) tranżazzjonijiet f'titoli trasferibbli, strumenti finanzjarji u prodotti jew servizzi 
oħra fejn il-prezz ikun marbut mal-varjazzjonijiet fi kwotazzjoni tal-borsa jew 
indiċi jew rata tas-suq finanzjarju li l-fornitur ma jikkontrollax;

c) kuntratti għax-xiri jew il-bejgħ ta' munita barranija, traveller's cheques jew 
money orders internazzjonali denominati f'muniti barranin;

d) kondizzjonijiet li taħthom il-kummerċjant jirriserva d-dritt li jbiddel 
unilateralment il-kondizzjonijiet ta' kuntratt ta' żmien indefinit, bil-kondizzjoni 
li huwa obbligat jinforma lill-konsumatur u javżah fi żmien raġonevoli u li l-
konsumatur ikun liberu li jittermina l-kuntratt.
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ANNESS IV
Direttivi rrevokati mal-lista tal-emendi suċċessivi

(imsemmija fl-Artikolu 47)
Id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE tal-
20 ta' Diċembru 1985 biex tħares lill-
konsumatur rigward kuntratti nnegozjati barra 
mill-lok tan-negozju

ĠU L 372, 31.12.1985, p. 31.

Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta' April 
1993 dwar klawżoli inġusti f'kuntratti mal-
konsumatur

ĠU L 95, 21.4.1993, p. 29.

Id-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill
Id-Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill
Id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill
Id-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Novembru 2007

ĠU L 144, 4.6.1997, p. 19.

ĠU L 271, 9.10.2002, p. 16

ĠU L 149, 11.6.2005, p. 29.

ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1

Id-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill

ĠU L 171, 7.7.1999, p. 12.

ANNESS IV
TABELLA TA' KORRELAZZJONI

(se jiddaħħal iktar ’il quddiem)


