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PR_COD_1am

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\819980MT.doc 3/110 PE442.789v04-00

MT

WERREJ

Paġna

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

NOTA SPJEGATTIVA......................................................................................................107



PE442.789v04-00 4/110 PR\819980MT.doc

MT



PR\819980MT.doc 5/110 PE442.789v04-00

MT

ABBOŻŻ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar drittijiet tal-konsumatur
(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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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-definizzjoni ġdida ta' kuntratt mill-
bogħod għandha tkopri l-każijiet kollha 
fejn il-kuntratti ta' bejgħ u ta' servizz
huma konklużi 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.

(12) Id-definizzjoni ġdida ta' kuntratt mill-
bogħod għandha tkopri l-każijiet kollha ta’ 
kuntratti dwar il-kunsinna ta' merkanzija 
jew il-provvista ta’ servizzi huma konklużi
mingħajr il-preżenza simultanja u fiżika
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. 

Or. de

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 

(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 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 
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imbagħad ġie konkluż permezz tal-użu 
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.

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.

Or. de

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 għand dar il-
konsumatur jew fil-post tax-xogħol tiegħu. 
F'kuntest lil hinn mill-post tan-negozju, il-
konsumaturi huma taħt pressjoni 
psikoloġika 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.

(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 għand dar il-
konsumatur jew fil-post tax-xogħol tiegħu. 
F'kuntest lil hinn mill-post tan-negozju, il-
konsumaturi huma temporanjament 
iffaċċjati minn sitwazzjoni partikulari 
differenti minn dik ġo ħanut, pereżempju 
mill-perspettiva psikoloġika u rigward il-
possibilità tat-tqabbil tal-oġġetti u tal-
prezzijiet; f’dan il-kuntest mhuwiex 
importanti 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.

Or. de

Emenda 4



PE442.789v04-00 8/110 PR\819980MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Id-definizzjoni ta' mezz li jservi għal 
żmien twil għandha tinkludi b'mod 
partikolari dokumenti tal-karti, USB sticks, 
CD-ROMs, DVDs, kards tal-memorja u l-
hard drive tal-computer li fih jinħażnu l-
posta elettronika jew pdf file.

(16) Mezzi li jservu għal żmien twil 
għandhom jinkludu b'mod partikolari 
dokumenti tal-karti, USB sticks, CD-
ROMs, DVDs, kards tal-memorja u l-hard 
drives tal-computers li fihom jinħażnu l-
posta elettronika jew data ssejvjat b’mod li 
ma tistax tiġi modifikata. Il-posta 
elettronika u s-siti tal-internet infushom 
ma għandhomx jitqiesu bħala mezzi li 
jservu għal żmien twil. 

Or. de

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-konsumaturi għandhom ikunu 
intitolati li jirċievu informazzjoni qabel il-
konklużjoni tal-kuntratt. 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.

(17) Il-konsumaturi għandhom ikunu 
intitolati li jirċievu informazzjoni qabel il-
konklużjoni tal-kuntratt mill-bogħod jew 
barra mill-post tan-negozju. 

Or. de

Emenda 6
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Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

imħassar

Or. de

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 
jippermettilu jiżgura n-natura u t-tħaddim 
tal-prodotti.

(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.

Or. de

Emenda 8
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Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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' 
żmien1 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.

imħassar

1 ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1.

Or. de

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 jiġi estiż. Minkejja dan, 
biex tiġi żgurata ċertezza legali biż-żmien, 
għandu jiddaħħal perjodu ta' limitazzjoni 
ta' 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.

(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 jiġi estiż. Minkejja dan, 
biex tiġi żgurata ċertezza legali biż-żmien, 
għandu jiddaħħal perjodu ta' limitazzjoni 
ta' sena, 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, 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.

Or. de
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Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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' 
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.

(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 tal-irtirar 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.

Or. de

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

(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.

Or. de

Emenda 12
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Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 u t-
tħaddim tal-oġġett. F'dan il-każ il-
konsumatur għandu jkun responsabbli għal 
kwalunkwe valur imnaqqas tal-prodotti. 
Sabiex jiddetermina n-natura 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.

(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-
kwalità 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-
kwalità 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.

Or. de

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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. Dan huwa 
applikabbli 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 

(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 
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(vin en primeur).. 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).

Or. de

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Barra minn hekk, f'każ ta' kuntratti 
mill-bogħod għall-forniment ta' servizzi, li 
l-eżekuzzjoni tagħhom tibda matul il-
perjodu ta' rtirar (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.

(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 
(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.

Or. de

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Għall-iskop ta' simplifikazzjoni u 
ċertezza legali, id-dritt tal-irtirar għandu 
japplika għat-tipi kollha ta' kuntratti '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-

(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. 
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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. 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 ċċarati u armonizzati r-regoli 
nazzjonali dwar il-kunsinna u t-
trasferiment tar-riskju.

(Rigward il-premessa 37(4), ara l-emenda għall-premessa 37a)

Or. de

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 37 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

(Ara l-emenda għall-premessa 37(4); barra minn hekk, hemm modifikazzjoni żgħira fit-test.)  
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Or. de

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 37 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 
nazzjonali dwar rimedji oħra fil-każ ta’ 
nuqqas ta’ forniment saż-żmien stabbilit 
mill-konsumatur, sabiex jiġi żgurat level 
għoli ta’ protezzjoni għall-konsumatur.

Or. de

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 

(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 
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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. 

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. 

Or. de

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 39 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

Or. de

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) 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, 

(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 
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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.

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.

Or. de

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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. Barra dan, il-
konsumatur ma għandux jikkumpensa l-
kummerċjant għall-użu tal-prodotti 
difettużi.

(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.

Or. de

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Meta l-kummerċjant ikun jew (42) Il-konsumatur għandu jkun intitolat li 
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irrifjuta li jirrimedja n-nuqqas ta' 
konformità inkella ma rnexxilux iktar 
minn darba l-konsumatur għandu jkun 
intitolat li jagħżel b'mod ħieles kwalunkwe 
wieħed mir-rimedji disponibbli. 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.

jagħżel b'mod ħieles kwalunkwe wieħed 
mir-rimedji disponibbli, jekk m'huwiex 
intitolat la għat-tiswija u lanqas għal 
tibdil. 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.

Or. de

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Premessa 42 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

Or. de

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Premessa 42 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42b) Il-konsumatur għandu jgawdi minn 
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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. 

Or. de

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

imħassar

Or. de
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Emenda 26

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

(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 fil-qafas 
tal-leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ.

Or. de

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 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 (fir-
rigward ta' kuntratti 'l barra mill-post tan-

(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 (pereżempju fuq il-websajt 
tal-kummerċjant fir-rigward ta' kuntratti 
mill-bogħod) jew billi jinhemżu 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 
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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.

kuntrattwali ewlieni tal-kummerċjant. Id-
deduzzjoni tal-kunsens permezz ta' sistemi 
ta' parteċipazzjoni passiva, bħalma huma 
kaxxi diġà mmarkati onlajn għandhom 
ikunu pprojbiti.

Or. de

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

(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.

Or. de

Emenda 29
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Proposta għal direttiva
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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-
implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni.1

imħassar

1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

Or. de

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

imħassar

Or. de

Emenda 31
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Proposta għal direttiva
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

imħassar

Or. de

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Premessa 61 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 
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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.

Or. de

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Premessa 61 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

Or. de

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 

imħassar
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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.

Or. de

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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;

(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;

Or. de

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) 'prodott' 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;

(Ara l-emenda għall-Artikolu 2(4); barra minn hekk, hemm modifikazzjoni żgħira fit-test.)
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Or. de

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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; 

Or. de

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) 'kuntratt tal-bejgħ' tfisser kwalunkwe 
kuntratt għall-bejgħ ta' prodotti mill-
kummerċjant lill-konsumatur inkluż 
kwalunkwe kuntratt bi skop imħallat li 
għandu bħala għan tiegħu kemm prodotti 
kif ukoll servizzi;

(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; Kuntratti għall-
forniment ta' prodotti li għad iridu jiġu 
manifatturati jew prodotti jitqiesu wkoll 
bħala kuntratti ta’ bejgħ fis-sens ta’ din 
id-Direttiva.

Rigward l-Artikolu 2(3)(2), ara l-emenda għall-Artikolu 21(2); barra minn hekk, hemm 
modifikazzjoni żgħira fit-test.)

Or. de

Emenda 39
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'prodotti' tfisser kwalunkwe oġġett 
tanġibbli mobbli, bl-eċċezzjoni ta':

imħassar

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;
(Ara l-emenda għall-Artikolu 2(2a)

Or. de

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) "kuntratt imħallat" ifisser 
kwalunkwe kuntratt li jkun fih elementi 
kemm ta' kuntratt ta' bejgħ u kemm ta' 
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kuntratt ta' servizz; 

Or. de

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) 'kuntratt mill-bogħod' tfisser 
kwalunkwe kuntratt ta' bejgħ jew servizz 
fejn il-kummerċjant, għall-konklużjoni
tal-kuntratt, jagħmel użu esklussiv ta' 
mezz wieħed jew aktar ta' komunikazzjoni 
mill-bogħod;

(6) “kuntratt mill-bogħod” tfisser 
kwalunkwe kuntratt 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;

Or. de

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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;

imħassar

Or. de
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Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) 'kuntratt 'il barra mill-post tan-negozju' 
tfisser:

(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

a) konkluż lil hinn mill-post tan-negozju 
bil-preżenza simultanja u fiżika tal-
kummerċjant u l-konsumatur,  

aa) 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 
nnegozjat lil hinn mill-post tan-negozju, 
bil-preżenza simultanja u fiżika tal-
kummerċjant u l-konsumatur.

b) 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;

Or. de

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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kuntratt lil hinn mill-post tan-negozju;

Or. de

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) 'irkant' tfisser metodu ta' bejgħ fejn 
il-prodotti jew is-servizzi jiġu offruti mill-
kummerċjant permezz ta' proċedura 

imħassar
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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.

Or. de

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) 'irkant pubbliku' tfisser metodu ta' 
bejgħ fejn prodotti huma offruti mill-
kummerċjant lill-konsumaturi, li jattendu 
jew jingħataw il-possibilità li jattendu l-
irkant fiżikament, permezz ta' proċedura 
kompetittiva ta' offerti mmexxija minn 
irkantatur u fejn min jagħmel l-aqwa 
offerta huwa obbligat li jixtri l-prodotti;

(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, 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;

Or. de

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) 'garanzija kummerċjali' tfisser 
kwalunkwe impenn mill-kummerċjant jew 

(18) 'garanzija kummerċjali' tfisser 
kwalunkwe impenn mill-kummerċjant jew 
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il-produttur (il-'garantur') 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.

il-produttur (il-'garantur') lill-konsumatur, 
minbarra t-twettiq tal-obbligi legali 
tiegħu, 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.

Or. de

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) 'kuntratt anċillari' tfisser kuntratt li 
bih il-konsumatur jakkwista prodotti jew 
servizzi relatati 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.

(20) “kuntratt marbut” tfisser kuntratt li 
bih il-konsumatur jakkwista prodotti jew 
servizzi 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-
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servizz koperti bil-kuntratt l-ieħor.

Or. de

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 a (ġdid)
Direttiva 2002/65/KE
Artikolu 2 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Artikolu 2 (a) tad-Direttiva 2002/65/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Settembru 2002 dwar il-
kummerċjalizzazzjoni mill-bogħod ta' 
servizzi finanzjarji għall-konsumatur1

għandha tiġi fformulata kif ġej,
„a) “kuntratt mill-bogħod” tfisser 
kwalunkwe kuntratt bejn negozjant 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; “

1 ĠU L 271, 9.10.2002, p. 16.

Or. de

Emenda 54
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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

Or. de

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. de

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

imħassar
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japplikaw għal kuntratti li jaqgħu fl-
ambitu tad-Direttiva 94/47/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 u d-
Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE2.
1 ĠU L 280, 29.10.1994, p. 83.
2 ĠU  L 158, 23.6.1990, p. 59.

Or. de

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1 u d-
Dierrtiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsil2l.

imħassar

1 ĠU 376, 27.12.2006, p. 36.
2 ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. de

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-armonizzazzjoni sħiħa L-armonizzazzjoni sħiħa mmirata

Or. de

Emenda 59
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri ma jistgħux jippreservaw 
jew jintroduċu, fil-liġi nazzjonali tagħhom, 
dispożizzjonijiet diverġenti minn dawk 
stipulati f'din id-Direttiva, inklużi 
dispożizzjonijiet iktar jew inqas strinġenti 
biex jiżguraw livell differenti ta' 
protezzjoni tal-konsumatur.

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.

Or. de

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. de

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de
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Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. 

Or. de

Emenda 64
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Proposta għal direttiva
Kapitolu II – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni għall-konsumatur L-informazzjoni tal-konsumatur u d-
dritt tal-irtirar għal kuntratti mill-bogħod 

u 'l barra mill-post tan-negozju

Or. de

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 b – titolu u paragrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4b

L-Ambitu

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

Or. de

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 4b – Paragrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
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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.

Or. de

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 4b – Paragrafu 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. de

Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 4b – Paragrafu 4 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Artikoli 12 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.
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Or. de

Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti ġenerali ta' informazzjoni Ir-rekwiżiti ta' informazzjoni għal 
kuntratti mill-bogħod u 'l barra mill-post 

tan-negozju

Or. de

Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel il-konklużjoni ta' kwalunkwe 
kuntratt ta' bejgħ jew ta' servizz, il-
kummerċjant għandu jagħti lill-konsumatur 
l-informazzjoni li ġejja, jekk mhijiex diġà 
evidenti mill-kuntest:

1. Fi żmien xieraq għall-konklużjoni ta' 
kwalunkwe kuntratt 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:

Or. de

Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-karatteristiċi prinċipali tal-prodott, 
safejn xieraq għall-mezz u l-prodott;

a) il-karatteristiċi prinċipali tal-oġġett jew 
is-servizz, safejn xieraq għall-mezz ta’ 
informazzjoni użat u għall-oġġett jew is-
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servizz;

Or. de

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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;

b) l-identità tal-kummerċjant, bħall-isem 
kummerċjali tiegħu;

Or. de

Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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;

Or. de

Emenda 74
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) l-arranġamenti għall-ħlas, kunsinna, 
eżekuzzjoni u l-prassi tal-ġestjoni tal-
ilmenti;

Or. de

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) l-eżistenza tad-dritt tal-irtirar, fejn 
applikabbli;

e) safejn jeżisti d-dritt tal-irtirar, 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; 

Or. de

Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 77
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ia) fejn applikabbli, il-possibilità ta' rikors 
għal soluzzjoni amikevoli ta' tilwim.

Or. de

Emenda 78

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta' rkant pubbliku, l-
informazzjoni fil-paragrafu 1(b) tista' 
tinbidel bl-indirizz ġeografiku u l-identità
tal-irkantatur.

2. Fil-każ ta' rkant pubbliku, l-
informazzjoni fil-paragrafu 1(b) u (ba) 
tista' tiġi sostitwita bl-informazzjoni 
relevanti dwar l-irkantatur. 

Or. de

Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri m'għandhomx 
jipprovdu għall-ebda rekwiżit formali 
ieħor applikabbli għall-mudell ta’ 
istruzzjonijiet dwar l-irtirar fl-Anness I 
(A).

Or. de

Emenda 80
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tifforma parti integrali 
tal-kuntratti ta' bejgħ jew ta' servizz.

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

Or. de

Emenda 81

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. de

Emenda 82

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. de
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Emenda 83

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 intern1, dawn jimponu 
rekwiżiti ta' informazzjoni addizzjonali 
applikabbli għal fornituri stabbiliti fit-
territorju tagħhom.
1   ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.

Or. de

Emenda 84

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 85
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

2. Bla ħsara għall-Artikoli 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.

Or. de

Emenda 86

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7
Rekwiżiti ta' informazzjoni speċifika għal 

intermedjarji

imħassar

1. 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.

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

3. Dan l-Artikolu ma għandux japplika 
għall-irkanti pubbliċi.

Or. de
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Emenda 87

Proposta għal direttiva
Kapitolu III – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni tal-konsumatur u d-dritt 
tal-irtirar għal kuntratti mill-bogħod u 'l 

barra mill-post tan-negozju

imħassar

Or. de

Emenda 88

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imħassar

L-Ambitu

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

Or. de

Emenda 89

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar

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-



PE442.789v04-00 48/110 PR\819980MT.doc

MT

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.

Or. de

Emenda 90

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti formali għal kuntratti 'l barra 
mill-post tan-negozju

Ir-rekwiżiti formali għall-konformità mal-
obbligi tal-informazzjoni għal kuntratti 'l 
barra mill-post tan-negozju

Or. de

Emenda 91
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward ta' kuntratti 'l barra mill-
post tan-negozju, l-informazzjoni prevista 
fl-Artikolu 9 għandha tingħata fil-formola 
tal-ordni 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).

1. Fir-rigward ta' kuntratti barra mill-post 
tan-negozju, l-informazzjoni prevista fl-
Artikolu 5 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; 
għandha tkun imfassla b’kitba sempliċi, li 
tinftiehem u li tista' tinqara faċilment. 

Or. de

Emenda 92

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. de

Emenda 93

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri ma għandhom jimponu 
l-ebda rekwiżit formali ħlief dawk previsti 

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

Or. de

Emenda 94

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti formali għal kuntratti mill-
bogħod

Ir-rekwiżiti formali dwar il-konformità 
mal-obbligi ta’ informazzjoni għal 
kuntratti mill-bogħod

Or. de

Emenda 95

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod, l-
informazzjoni prevista fl-Artikolu 9(a)
għandha tingħata lill-konsumatur jew tkun 
disponibbli għalih 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. għandha tkun imfassla b’kitba 
sempliċi, li tinftiehem u li tista' tinqara 
faċilment.

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

Or. de

Emenda 96
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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) u (c) fuq 
dak il-mezz partikolari qabel il-konklużjoni 
ta' kuntratt bħal dan. L-informazzjoni l-
oħra msemmija fl-Artikoli 5 u 7 għandha 
tingħata mill-kummerċjant lill-konsumatur 
f'mod xieraq skont il-paragrafu 1.

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 (c) fuq 
dak il-mezz partikolari qabel il-konklużjoni 
ta' kuntratt bħal dan. L-informazzjoni l-
oħra msemmija fl-Artikolu 5 għandha 
tingħata mill-kummerċjant lill-konsumatur 
f'mod xieraq skont il-paragrafu 1.

Or. de

Emenda 97

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-konsumatur għandu jirċievi konferma 
tal-informazzjoni msemmija 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.

4. Il-konsumatur għandu jirċievi konferma 
tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 5, 
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.

Or. de

Emenda 98
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta' kuntratt 'il barra mill-post tan-
negozju, 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. 

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 
jew parti terza minbarra l-kunsinnatur u 
indikata mill-konsumatur jikseb il-pussess 
materjali ta' kull wieħed mill-prodotti 
ordnati. 

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

Fil-każ 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.

(Ara l-emenda għall-Artikolu 12, paragrafu 2a rigward l-Artikolu 12, paragrafu 2, 
subparagrafu 3)

Or. de

Emenda 99

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

(Ara l-emenda għall-Artikolu 12, paragrafu 2, subparagrafu 3; barra minn hekk, hemm 
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modifikazzjoni żgħira fit-test.  

Or. de

Emenda 100

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. 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.

Or. de

Emenda 101

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. 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.

Or. de

Emenda 102
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 103

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. de

Emenda 104

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-konsumatur għandu jinforma lill-
kummerċjant bid-deċiżjoni tal-irtirar fuq 
mezz li jservi fit-tul jew f'dikjarazzjoni 
indirizzata lill-kummerċjant imfassla fi 
kliemu jew bl-użu ta' formola standard 
tal-irtirar kif stipulata fl-Anness I(B).

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 mudell ta' 
formola tal-irtirar kif stipulata fl-Anness 
I(B) jew jagħmel kwalunkwe dikjarazzjoni 
ċara oħra.
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L-Istati Membri ma għandhomx jipprovdu 
l-ebda rekwiżit formali ieħor applikabbli 
għal din il-formola standard tal-irtirar.

L-Istati Membri ma għandhomx jipprovdu 
l-ebda rekwiżit formali ieħor applikabbli 
għal dan il-mudell ta’ formola tal-irtirar.

Or. de

Emenda 105

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 jimla elettronikament u jressaq il-formola
standard tal-irtirar fil-websajt tal-
kummerċjant. F'dak il-każ il-kummerċjant 
għandu jikkomunika lill-konsumatur nota 
ta' konferma permezz tal-posta elettronika 
mingħajr dewmien.

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

Or. de

Emenda 106

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – punti a u b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

b) li jikkonkludu kuntratt 'il barra mill-post 
tan-negozju, f'każijiet fejn l-offerta saret 
mill-konsumatur.

b) li jikkonkludu kuntratt mill-bogħod jew
'il barra mill-post tan-negozju, f'każijiet 
fejn l-offerta saret mill-konsumatur.

Or. de
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Emenda 107

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-obbligi tal-kummerċjant fil-każ tal-irtirar L-obbligi tal-kummerċjant rigward ir-
rimbors fil-każ tal-irtirar

Or. de

Emenda 108

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 109

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. de

Emenda 110
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Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-kuntratti tal-bejgħ, 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.

2. Għall-kuntratti 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.

Or. de

Emenda 111

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 112

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-kuntratti 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 

1. Għall-kuntratti mill-bogħod u 'l barra 
mill-post tan-negozju dwar il-provvista 
tal-oġġetti, 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 
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ikkomunika l-irtirar tiegħu lill-
kummerċjant, ħlief jekk il-kummerċjant 
joffri li jiġbor il-prodotti huwa stess.

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 ħlief jekk il-
kummerċjant ikun qabel li jeħel dik l-ispiża 
huwa.

Il-konsumatur għandu jħallas biss l-ispiża 
diretta tar-ritorn tal-prodotti. Hu 
m'għandux jiġi mitlub ħlas għal dik l-
ispiża, 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.

Or. de

Emenda 113

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-konsumatur għandu jkun responsabbli 
biss għal kwalunkwe valur imnaqqas tal-
prodotti li jirriżulta mill-manipulazzjoni 
ħlief dik meħtieġa biex taċċerta n-natura 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). 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.

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 (5)(1)(e).

Or. de

Emenda 114



PR\819980MT.doc 59/110 PE442.789v04-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-effetti tal-eżerċitar tad-dritt tal-irtirar 
fuq kuntratti anċilari

L-effetti tal-eżerċitar tad-dritt tal-irtirar fuq 
kuntratti marbuta

Or. de

Emenda 115

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 anċillari għandu jintemm 
awtomatikament, mingħajr ebda spiża 
għall-konsumatur.

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 għandu jintemm 
awtomatikament, mingħajr ebda spiża 
għall-konsumatur li mhijiex stipulata f’din 
id-Direttiva.

Or. de

Emenda 116

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod, id-
dritt tal-irtirar ma għandux japplika fir-
rigward ta' dan li ġej:

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:

Or. de

Emenda 117
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) servizzi fejn l-eżekuzzjoni nbdiet, bil-
kunsens preċedenti tal-konsumatur, qabel 
it-tmiem tal-perjodu ta' erbatax-il jum 
imsemmi fl-Artikolu 12;

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;

Or. de

Emenda 118

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 119

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
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;
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Or. de

Emenda 120

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt c c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, 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.

Or. de

Emenda 121

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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;

d) il-forniment tal-inbid, li l-prezz tiegħu 
inqabel fil-mument tal-konklużjoni tal-
kuntratt, 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;

Or. de

Emenda 122
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) għall-forniment ta' reġistrazzjonijiet tal-
awdjo jew tal-vidjow jew softwer tal-
kompjuter li tneħħielhom is-siġill mill-
konsumatur;

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. de

Emenda 123

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) kuntratti konklużi waqt irkant. h) kuntratti konklużi waqt irkant pubbliku.

Or. de

Emenda 124

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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;
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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.

Or. de

Emenda 125

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-partijiet jistgħu jaqblu biex ma japplikax 
il-paragrafu 1.

Or. de

Emenda 126
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Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – titolu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20 imħassar

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.

Or. de

Emenda 127

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikoli 8 sa 19 ma għandhomx 
japplikaw għal kuntratti 'l barra mill-post 
tan-negozju relatati ma':

imħassar

a) assikurazzjoni,
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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/KE u

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

Or. de

Emenda 128

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. 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.

imħassar

Or. de

Emenda 129

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ambitu L-Ambitu

1. Dan il-Kapitolu għandu japplika għal 
kuntratti ta' bejgħ. Bla ħsara għall-
Artikolu 24(5), fejn il-kuntratt ikun 

1. Dan il-Kapitolu għandu japplika għal 
kuntratti ta' bejgħ. 
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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.

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

(Ara l-emenda għall-Artikolu 2(3)(2)rigward l-Artikolu 21, paragrafu 2)

Or. de

Emenda 130

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. de

Emenda 131

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
japplikawx dan il-Kapitolu għall-bejgħ ta' 
prodotti użati fl-irkanti pubbliċi.

2. Dan il-kapitolu ma japplikax għal 
oġġetti użati li jinbiegħu f’irkant 
pubbliku.

Or. de

Emenda 132
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Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-kummerċjant ikun naqas milli 
jissodisfa l-obbligi tiegħu biex iwassal, il-
konsumatur għandu jkun intitolat għal 
rifużjoni ta' kwalunkwe somom imħallsa fi 
żmien sebat ijiem mid-data tal-kunsinna 
prevista fil-paragrafu 1.

2. Jekk 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. Dan 
għandu jkun bla ħsara għad-drittijiet tal-
konsumatur li jitlob għal ħlas tad-danni.

Or. de

Emenda 133

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. 

Or. de

Emenda 134
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Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kummerċjant għandu jwassal il-
prodotti f'konformità mal-kuntratt tal-
bejgħ.

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

Or. de

Emenda 135

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. de

Emenda 136

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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:

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

Or. de

Emenda 137



PR\819980MT.doc 69/110 PE442.789v04-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull nuqqas ta' konformità li jirriżulta 
minn installazzjoni mhux korretta tal-
prodotti għandu jitqies bħala nuqqas ta' 
konformità tal-prodotti jekk l-installazzjoni 
tifforma parti mill-kuntratt tal-bejgħ 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.

5. 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.

Or. de

Emenda 138

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kif previst fil-paragrafi 2 sa 5, fejn il-
prodotti ma jikkonformawx mal-kuntratt, 
il-konsumatur huwa intitolat li: 

1. Fejn il-prodotti ma jikkonformawx mal-
kuntratt, il-konsumatur huwa intitolat li:

a) jkollu n-nuqqas ta' konformità rimedjat 
permezz ta' tiswija jew sostituzzjoni, 

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

c) ikollu l-kuntratt revokat.

Or. de

Emenda 139
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Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kummerċjant għandu jirrimedja n-
nuqqas ta' konformità permezz ta' jew 
tiswija inkella b'sostituzzjoni skont l-
għażla tiegħu.

2. Bħala l-ewwel ħaġa, il-konsumatur 
jista’ jitlob mingħand il-kummerċjant it-
tiswija tal-prodott inkella s-sostituzzjoni, 
sakemm dan ma jkunx impossibbli jew 
sproporzjonat.

Or. de

Emenda 140

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. 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.

3. Rimedju msemmi fil-
paragrafu 2 jitqies bħala 
sproporzjonat meta dan jikkawża 
spejjeż lill-kummerċjant li  

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.

Or. de

Emenda 141

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-konsumatur jista' jagħżel kwalunkwe 
rimedju disponibbli skont il-paragrafu 1, 
fejn teżisti waħda minn dawn is-
sitwazzjonijiet li ġejjin:

4. Bla ħsara għall-paragrafu 5b, 
il-konsumatur jista' jesiġi tnaqqis 
adegwat tal-prezz jew it-tħassir 
tal-kuntratt ta' bejgħ, fejn teżisti 
waħda minn dawn is-
sitwazzjonijiet li ġejjin:

a) il-kummerċjant irrifjuta 
b'mod impliċitu jew espliċitu li 
jirrimedja n-nuqqas ta' 
konformità;

a) jekk il-konsumatur m'huwiex 
intitolat la għat-tiswija u lanqas 
għal tibdil, jew 

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

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

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

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

d) l-istess difett reġa' deher aktar minn 
darba f'perjodu żgħir ta' żmien.

Or. de

Emenda 142
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Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. 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 
jew l-iskop li għalih il-konsumatur 
akkwista l-prodotti kif previst fl-
Artikolu 24(2)(b).

5. 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 l-iskop li għalih il-konsumatur 
jeħtieġ jakkwista l-prodotti fis-sens tal-
Artikolu 24(2)(b).

Or. de

Emenda 143

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 144

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
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jridu jkunu proporzjonati u effettivi.

Or. de

Emenda 145

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 146

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27a
Dritt ta’ rikors

Fejn il-kummerċjant, bħala l-bejjiegħ 
aħħari, huwa responsabbli lejn il-
konsumatur 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.
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Or. de

Emenda 147

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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.

imħassar

Or. de

Emenda 148

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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.

imħassar

Or. de

Emenda 149

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew 
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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.

Or. de

Emenda 150

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punti a, b u c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) drittijiet legali tal-konsumatur, kif 
previst fl-Artikolu 26 u dikjarazzjoni ċara 
li dawk id-drittijiet mhumiex affetwati 
mill-garanzija kummerċjali,

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,

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.

c) fejn applikabbli, li l-garanzija 
kummerċjali ma tistax tiġi trasferita lil 
xerrej sussegwenti.

Or. de

Emenda 151
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Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan il-Kapitolu għandu japplika għal 
kondizzjonijiet ta' kuntratt li tfassal bil-
quddiem mill-kummerċjant jew minn 
parti terza, li l-konsumatur qabel miegħu 
mingħajr ma kellu l-possibilità li 
jinfluwenza l-kontenut tagħhom, b'mod 
partikolari fejn kondizzjonijiet 
kuntrattwali bħal dawn huma parti minn 
kuntratt standard ifformulat minn qabel.

1. Dan il-Kapitolu għandu japplika għal 
kondizzjonijiet ta' kuntratti bejn 
kummerċjanti u konsumaturi, li ma 
jkunux ġew innegozjati individwalment.
Klawżola għandha dejjem tiġi kkunsidrata 
li ma tkunx ġiet innegozjat 
individwalment meta din tkun ġiet 
abbozzata minn qabel u l-konsumatur 
b’hekk ma jkunx seta’ jinfluwenza s-
sustanza tal-klawżola, b’mod partikolari 
fil-kuntest ta’ kuntratt standard imfassal 
minn qabel. 

Or. de

Emenda 152

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fatt li l-konsumatur kellu l-possibilità 
li jinfluwenza l-kontenut ta' ċerti aspetti 
ta' kondizzjoni tal-kuntratt jew ta' 
kondizzjoni speċifika waħda, ma għandux 
jeskludi l-applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu 
għal kondizzjonijiet kuntrattwali oħra li 
jifformaw parti mill-kuntratt.

2. Il-fatt li ċerti aspetti ta’ ta' kondizzjoni 
tal-kuntratt jew ta' kondizzjoni speċifika 
waħda ikunu ġew innegozjati 
individwalment ma għandux jeskludi l-
applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu għall-
bqija ta’ kuntratt jekk stima globali tal-
kuntratt tindika li dan ikun madankollu 
kuntratt standard ippreparat minn qabel.

Or. de

Emenda 153

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan il-Kapitolu ma għandux japplika 3. Dan il-Kapitolu ma għandux japplika 
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għal kondizzjonijiet kuntrattwali li 
jirriflettu dispożizzjonijiet mandatorji 
statutorji jew regolatorji, li jikkonformaw 
mal-liġi Komunitarja u d-dispożizzjonijiet
jew il-prinċipji ta' konvenzjonijiet 
internazzjonali li għalihom il-Komunità 
jew l-Stati Membri huma parti.

għal kondizzjonijiet kuntrattwali li 
jirriflettu dispożizzjonijiet statutorji 
vinkolanti jew regolatorji, jew id-
dispożizzjonijiet jew il-prinċipji ta' 
konvenzjonijiet internazzjonali li għalihom
l-Unjoni jew l-Stati Membri huma parti.

Or. de

Emenda 154

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kondizzjonijiet kuntrattwali għandhom 
jitfasslu f'kitba sempliċi, li tinftiehem u 
jkunu jistgħu jinqraw faċilment.

1. Kondizzjonijiet kuntrattwali għandhom 
jiġu formulati f'kitba sempliċi, li 
tinftiehem u jkunu jistgħu jinqraw 
faċilment.

Or. de

Emenda 155

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jirrinunċjaw 
li jimponu kwalunkwe rekwiżit ta' 
preżentazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-mod kif jiġu espressi kondizzjonijiet 
kuntrattwali jew il-mod kif inhuma 
disponibbli għall-konsumatur.

4. L-Istati Membri għandhom jirrinunċjaw 
li jimponu kwalunkwe rekwiżit ta' 
preżentazzjoni f’kuntratt mill-bogħod jew 
barra mill-post ta’ negozju f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-mod kif jiġu espressi 
kondizzjonijiet kuntrattwali jew il-mod kif 
inhuma disponibbli għall-konsumatur.

Or. de

Emenda 156
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Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta kondizzjoni kuntrattwali 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.

1. Klawżola kuntrattwali għandha 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.

Or. de

Emenda 157

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bla ħsara għall-Artikolu 34 sa 38, l-
iżlealtà ta' kondizzjoni kuntrattwali 
għandha tiġi vvalutata, billi titqies in-
natura tal-prodotti 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.

2. Bla ħsara għall-Artikolu 34 sa 38, l-
iżlealtà ta' kondizzjoni kuntrattwali 
għandha tiġi vvalutata, billi titqies in-
natura tal-oġġetti jew 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.

Or. de

Emenda 158
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Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw għall-valutazzjoni tas-suġġett 
ewlieni tal-kuntratt jew għall-adegwatezza 
tal-ħlas previst għall-obbligu kuntrattwali 
ewlieni tal-kummerċjant, bil-kondizzjoni 
li l-kummerċjant jikkonforma 
kompletament mal-Artikolu 31.

3. Il-valutazzjoni tal-iżlealtà ta’ 
kondizzjonijiet ta’ kuntratt ma 
tikkonċerna la s-suġġett tal-kuntratt u 
lanqas l-adegwatezza bejn il-prezz jew 
rimunerazzjoni rigward il-prodott jew 
servizz, bil-kondizzjoni li l-kummerċjant 
jikkonforma kompletament mal-Artikolu 
31(1), (2) u (3).

Or. de

Emenda 159

Proposta għal direttiva
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 160

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 ta' kondizzjonijiet kuntrattwali 
għandha tapplika fl-Istati Membri kollha u 
tista' tiġi emendata biss skont l-

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 ta' kondizzjonijiet kuntrattwali 
għandha tapplika fl-Istati Membri kollha.
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Artikoli 39(2) u 40.

Or. de

Emenda 161

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. de

Emenda 162

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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.

Or. de

Emenda 163
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Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. de

Emenda 164

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fejn ikun hemm dubju dwar it-tifsira ta' 
klawżola ta’ kuntratt, għandha tirbaħ l-
interpretazzjoni l-aktar favorevoli għall-
konsumatur.

Or. de

Emenda 165

Proposta għal direttiva
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. de
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Emenda 166

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fl-interessi tal-konsumaturi u l-
kummerċjanti, jeżistu mezzi adegwati u 
effettivi biex jipprevjenu l-kummerċjanti 
milli jibqgħu jużaw kondizzjonijiet żleali 
f'kuntratti konklużi mal-konsumaturi.

Or. de

Emenda 167

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'mod partikolari, persuni jew 
organizzazzjonijiet, li għandhom interess 
leġittimu skont il-liġi nazzjonali fil-
protezzjoni tal-konsumaturi, jistgħu jieħdu 
azzjoni quddiem il-qrati jew l-awtoritajiet 
amministrattivi għal deċiżjoni dwar jekk 
kondizzjonijiet kuntrattwali mfassla għal 
użu ġenerali humiex żleali.

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

Or. de

Emenda 168
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Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. 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.

imħassar

Or. de

Emenda 169

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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.

4. Ir-rimedji msemmija fil-paragrafu 2 
jistgħu, b’konformità mal-liġi nazzjonali, 
jiġu diretti jew separatament inkella b'mod 
konġunt 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.

Or. de

Emenda 170

Proposta għal direttiva
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39
Ir-reviżjoni tal-kondizzjonijiet fl-

Annessi 2 u 3

imħassar
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1. 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.

2. 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).

Or. de

Emenda 171

Proposta għal direttiva
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40
Il-Kumitat

imħassar

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

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE1, filwaqt li jitqiesu 
d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

1. 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).

Or. de
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Emenda 172

Proposta għal direttiva
Artikolu 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bejgħ mhux mitlub Il-bejgħ mhux mitlub ta’ prodotti jew 
servizzi

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.

Il-konsumatur għandu jkun eżentat milli 
jieħu kwalunkwe kunsiderazzjoni f'każijiet 
ta' forniment mhux mitlub ta' prodott jew 
servizz 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.

Or. de

Emenda 173

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. de

Emenda 174
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Proposta għal direttiva
Artikolu 46 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-
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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 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.

Or. de

Emenda 175

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 46b
Rappurtar ta’aġenti li jipproteġu l-

konsumaturi
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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.

Or. de

Emenda 176

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. de

Emenda 177
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Proposta għal direttiva
Artikolu 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 48
Ir-reviżjoni

imħassar

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.

Or. de

Emenda 178

Proposta għal direttiva
Anness I – Parti A

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

A. L-informazzjoni li trid tingħata mal-
formola tal-irtirar

A. Mudell ta’ istruzzjonijiet dwar l-irtirar

1. L-isem, l-indirizz ġeografiku u l-indirizz 
elettroniku tal-kummerċjant li għandu 
trid tintbagħat il-formola tal-irtirar.

Dritt għall-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:

Għandek perjodu ta’ erbatax-il jum 
kalendarju biex tirtira mill-ftehim 
mingħajr ma tagħti raġuni.

a) għal kuntratti 'l barra mill-post tan-
negozju, fi żmien erbatax-il jum war l-
firma tiegħu tal-formola tal-ordni;

Il-perjodu għall-irtirar għandu jibda [meta 
wieħed jirċievi l-merkanzija ordnata] 1. Il-
[jum li fih wieħed jirċievi l-merkanzija] 2 
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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.

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;

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.

c) għal kuntratti ta' servizz mill-bogħod: L-effetti tal-irtirar

- 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; 

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.

- 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. 

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.

3. Għall-kuntratti kollha ta' bejgħ, 
dikjarazzjoni li tinforma lill-konsumatur 
dwar il-limiti ta' żmien u l-modalitajiet 
biex jintbagħtu lura l-prodotti lill-

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 
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kummerċjant u l-kondizzjonijiet għar-
rimbors skont l-Artikoli 16 u 17(2).

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.

4. 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.

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). 

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

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,”.

(3) Fil-każ ta' kuntratti mill-bogħod, 
għandu jiddaħħal test addizzjonali kif ġej: 
a) jekk il-kummerċjant jippermetti lill-
konsumatur biex jirtira mill-kuntratt 
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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”. L-
informazzjoni li trid tingħata mal-formola 
tal-irtirar

Or. de

Emenda 179

Proposta għal direttiva
Anness I –  Parti B

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(imla u rritorna din il-formola fil-każ biss 
li tixtieq tirtira mill-kuntratt)

Lil:  Lil: (Isem il-kummerċjant, l-indirizz tan-
negozju u, fejn xieraq, l-e-mail tal-
kummerċjant) (*)

Jien/Aħna* permezz ta' dan ta' hawnhekk 
niddikjara(w) li Jien/Aħna* nirtira(w) mill-
kuntratt ta' bejgħ tiegħi/tagħna* tal-prodotti 

Jiena/Aħna (**) b'dan navża(w) (**) li 
jiena/aħna** nirtira(w) (**) mill-kuntratt. 
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li ġejjin*/tal-forniment tas-servizz li ġej*

Li kien(u) ordnat(i) fi*/li wasal/waslu fi* Li kien(u) ordnat(i) fi(***):

Isem il-konsumatur(i) Isem (ismijiet) tal-konsumatur(i) (***):

L-indirizz tal-konsumatur(i) L-indirizz(i) tal-konsumatur(i) (***):

Il-firma tal-konsumatur(i) (fil-każ biss li 
din il-formola hija notifikata bil-kitba)

Firma (firem) tal-konsumatur(i) (fil-każ 
biss jekk din il-formola tintbagħat fuq 
karta) (***):

Id-data Data (***):

(*)   Tiddaħħal mill-kummerċjant qabel ma 
jagħti l-formola lill-konsumatur.

*Aqta' fejn xieraq. (**)    ħassar fejn mhux applikabbli.

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

Or. de

Emenda 180

Proposta għal direttiva
Anness II – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) li jeskludu jew jillimitaw ir-
responsabilità tal-kummerċjant għal mewt 
jew korriment personali kkawżat lill-
konsumatur permezz ta' att jew ta' 
ommissjoni tal-kummerċjant;

a) Li jeskludu jew jillimitaw ir-
responsabbiltà legali tal-kummerċjant f’każ 
ta’mewt ta’ konsumatur jew korriment 
personali tiegħu li jirriżulta minn att jew 
omissjoni ta’ dak il-bejjiegħ jew 
kummerċjant;

Or. de
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Emenda 181

Proposta għal direttiva
Anness II – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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;

Or. de

Emenda 182

Proposta għal direttiva
Anness II – punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 183

Proposta għal direttiva
Anness II – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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' kondizzjoni
partikolari li tiddependi esklussivament 
mill-kummerċjant;

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' formalità
partikolari;
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Or. de

Emenda 184

Proposta għal direttiva
Anness II – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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;

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;

Or. de

Emenda 185

Proposta għal direttiva
Anness II – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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;

Or. de
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Emenda 186

Proposta għal direttiva
Anness II – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 187

Proposta għal direttiva
Anness II – punt d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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;

imħassar

Or. de

Emenda 188

Proposta għal direttiva
Anness II – punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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.



PR\819980MT.doc 97/110 PE442.789v04-00

MT

Or. de

Emenda 189

Proposta għal direttiva
Anness II – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 190

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) li jeskludu jew jillimitaw id-drittijiet 
legali tal-konsumatur fir-rigward tal-
kummerċjant jew ta' parti oħra fl-
eventwalità ta' nonprestazzjoni totali jew 
parzjali jew ta' prestazzjoni 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;

a) li jeskludu jew jillimitaw b’mod mhux 
xieraq id-drittijiet legali tal-konsumatur 
fir-rigward tal-kummerċjant jew ta' parti 
oħra fl-eventwalità ta' nonprestazzjoni 
totali jew parzjali jew ta' prestazzjoni 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;

Or. de
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Emenda 191

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) li jippermettu l-kummerċjant li jżomm 
somom ta’ flus imħallsa mill-konsumatur 
meta dan tal-aħħar ma jikkonkludix jew ma 
jwettaqx il-kuntratt, mingħajr ma jagħti 
lill-konsumatur id-dritt li jitlob kumpens
tal-istess livell mill-kummerċjant jekk il-
kummerċjant ma jikkonkludix jew ma 
jwettaqx il-kuntratt 

Or. de

Emenda 192

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

c) li jobbligaw kwalunkwe konsumatur li 
jonqos milli jissodisfa l-obbligi tiegħu li 
jħallas livell għoli b’mod sproporzjonat 
f’danni lill-kummerċjant;

Or. de

Emenda 193

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) li jippermettu lill-kummerċjant li 
jittermina l-kuntratt meta jrid meta l-istess 
dritt ma jingħatax lill-konsumatur;

d) jawtorizzaw lill-kummerċjant li 
jittermina l-kuntratt fuq bażi 
diskrezzjonali meta l-istess dritt ma 
jingħatax lill-konsumatur, jew jippermettu 
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lill-kummerċjant li jżomm is-somom 
imħallsa għas-servizzi li jkunu għadhom 
ma ġewx ipprovduti lilu fil-każ li jkun il-
bejjiegħ jew il-fornitur stess li jxolji l-
kuntratt;

Or. de

Emenda 194

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) li jippermettu l-kummerċjant li 
jittermina kuntratt ta' żmien indefinit 
mingħajr avviż raġonevoli ħlief meta l-
konsumatur ikun wettaq ksur serju tal-
kuntratt;

e) jawtorizzaw lill-kummerċjant li jtemm 
kuntratt ta’ tul ta’ żmien mhux stabbilit 
mingħajr twissija raġonevoli ħlief fejn 
ikun hemm raġunijiet serji sabiex dan 
isir:

Or. de

Emenda 195

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) li awtomatikament iġeddu kuntratt ta' 
terminu fiss fejn il-konsumatur ma
jindikax mod ieħor u jkollu javża minn 
qabel ħafna biex jittermina l-kuntratt fl-
aħħat ta' kull perjodu ta' tiġdid;

f) li awtomatikament iġeddu kuntratt ta' 
terminu fiss fejn il-konsumatur ma jkunx
indika mod ieħor, fejn l-iskadenza ffissata 
għall-konsumatur li jesprimi x-xewqa 
tiegħu li ma jestendix il-kuntratt tkun 
kmieni b’mod mhux raġonevoli;

Or. de
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Emenda 196

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) li jippermetti lill-kummerċjant li jżid il-
prezz miftiehem mal-konsumatur meta l-
kuntratt ġie konkluż mingħajr ma l-
konsumatur jingħata d-dritt li jittermina l-
kuntratt;

g) li jippermetti lil kummerċjant li jżid il-
prezz mingħajr ma’ jagħti lill-konsumatur 
fiż-żewġ każi d-dritt korrispondenti li 
jikkanċella l-kuntratt jekk l-aħħar prezz 
ikun għoli wisq f’relazzjoni mal-prezz 
miftiehem meta l-kuntratt ikun ġie 
konkluż;

Or. de

Emenda 197

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

h) li jobbligaw il-konsumatur biex 
jissodisfa l-obbligi tiegħu fejn il-
kummerċjant ma jaqdix tiegħu stess;

Or. de

Emenda 198

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) li jagħtu lill-kummerċjant il-possibilità 
ta' trasferiment tal-obbligi tiegħu skont il-
kuntratt, mingħajr il-qbil tal-konsumatur;

i) li jagħtu lill-kummerċjant il-possibilità 
ta' trasferiment tal-obbligi tiegħu skont il-
kuntratt lil parti terza, mingħajr il-qbil tal-
konsumatur, fejn dan inaqqas il-garanziji 
għall-konsumatur;
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Or. de

Emenda 199

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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;

imħassar

Or. de

Emenda 200

Proposta għal direttiva
Anhang III – Absatz 1 – Buchstabe k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

k) li jippermettu l-kummerċjant sabiex 
unilateralment ibiddel il-kondizzjonijiet 
tal-kuntratt inklużi l-karatteristiċi tal-
prodott jew servizz;

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; 

Or. de

Emenda 201

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt k a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 202

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. de

Emenda 203

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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;

Or. de

Emenda 204

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 205

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Punt 1(e) ma għandux japplika għal 
termini li bihom fornitur ta' servizz 
finanzjarju jirriserva d-dritt li jittermina 
b'mod unilaterali kuntratt ta' żmien 
indefinit mingħajr ma javża, bil-
kondizzjoni li l-fornitur huwa obbligat 
jinforma l-parti kontraenti l-oħra jew il-
partijiet tagħha minnufih.

2. Il-Punt 1(e) huwa bla ħsara għal 
klawżoli li bihom fornitur ta' servizz 
finanzjarju jirriserva d-dritt li jittermina 
b'mod unilaterali kuntratt ta' żmien 
indefinit mingħajr ma javża fejn hemm 
raġuni valida, bil-kondizzjoni li l-fornitur 
huwa obbligat jinforma l-parti kontraenti l-
oħra jew il-partijiet tagħha minnufih.

Or. de

Emenda 206

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 3 – introduzzjoni u punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) tranżazzjonijiet f'titoli trasferibbli, 
strumenti finanzjarji u oġġetti 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;

Or. de
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Emenda 207

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(Ara l-emenda għall-Anness III paragrafu 3a)

Or. de

Emenda 208

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

(Ara l-emenda għall-Anness III paragrafu 3c)

Or. de

Emenda 209

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 4 – introduzzjoni u punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) kondizzjonijiet li fihom fornitur ta' a) fornitur ta' servizzi finanzjarji jirriserva 
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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;

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;

Or. de

Emenda 210

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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;

imħassar

Or. de

Emenda 211

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de
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Emenda 212

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

d) 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.

Or. de
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Proposta tal-Kummissjoni u l-Objettivi tagħha
Il-Proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur tgħaqqad 
flimkien erba’ partijiet eżistenti tal-liġi Komunitarja1 fi strument leġiżlattiv uniku. Il-Proposta 
hija riżultat ta’ reviżjoni tal-acquis tal-konsumatur mniedi fl-2004 biex jissimplifika u 
jikkompleta l-qafas regolatorju eżistenti dwar il-ħarsien tal-konsumatur. Huwa ġie ppreżentat 
fit-8 ta' Ottubru 2008, wara proċess ta' konsultazzjoni u evalwazzjoni tal-impatt, u japplika l-
approċċ tal-"armonizzazzjoni sħiħa".

Iż-żewġ objettivi tal-Proposta huma biex jiżguraw li l-konsumaturi madwar is-27 Stat 
Membru tal-UE jkollhom kunfidenza f’livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur, u li n-negozji 
ta’ kull daqs ikunu jistgħu jipprovdu l-prodotti u s-servizzi tagħhom bla ebda ostakli legali li 
mhumiex neċessarji, lill-konsumaturi madwar is-27 Stat Membru tal-Unjoni. Fir-riżoluzzjoni 
tiegħu dwar ir-reviżjoni tal-acquis tal-konsumatur2, il-Parlament Ewropew ikkonferma ż-żewġ 
objettivi, ta’ titjib fil-kunfidenza tal-konsumatur u t-tnaqqis tad-diżinklinazzjoni lejn in-
negozju transkonfinali.

Il-frammentazzjoni legali hija ta’ deterrent kemm għall-konsumaturi kif ukoll għan-negozji 
meta dawn jikkunsidraw jekk jagħmlux negozju b’mod transkonfinali jew le. Il-konsumaturi 
sikwit jilmentaw li huma qed jiġu mċaħda mill-possibilità li jibbenefikaw bis-sħiħ mis-Suq 
Intern (b’mod partikolari meta jixtru onlajn) minħabba li l-bejjiegħa li jaħdmu barra minn 
wieħed mill-Istati Membri sikwit juru riluttanza biex jimxu ma’ regoli differenti meta jidħlu 
f’suq ġdid3 u l-bejjiegħa wkoll juru riluttanza li jirriskjaw li jkunu mfittxija fi Stat Membru 
ieħor. Din is-sitwazzjoni tista’ tiddeterjora aktar bl-implimentazzjoni tar-Regolamenti 
Brussell I u Ruma I u kwalunkwe deċiżjoni suċċessiva meħuda mill-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja4, li x’aktarx tagħmel il-kondizzjonijiet biex toffri prodotti b’mod transkonfinali fl-
Istati Membri tal-UE saħansitra aktar diffiċli. 

Filwaqt li ħafna Membri tal-Kumitat tas-Suq Intern jirrikonoxxu li l-kwistjoni tal-
frammentazzjoni legali għandha tiġi ttrattata, l-opinjoni ġenerali hija li l-approċċ ta’ 
armonizzazzjoni sħiħa propost mill-Kummissjoni Ewropea filfatt mhuwiex vijabbli f’dan l-
istadju meta wieħed jikkunsidra n-natura u l-qasam ta’ applikazzjoni tal-Proposta. 
F’konformità mar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-reviżjoni tal-acquis tal-
konsumatur, u, kif diġà ntqal fid-dokument ta’ ħidma tal-IMCO tal-2009, il-Membri tal-
Kumitat tas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 5jippreferu approċċ ta’ armonizzazzjoni 

                                               
1 Id-Direttivi dwar Klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumatur (93/13/KE), Bejgħ lill-konsumatur u garanziji 
(99/44/KE), il-Protezzjoni tal-konsumaturi fir-rigward ta’ kuntratti li jsiru mill-bogħod (97/7/KE) u Biex tħares 
lill-konsumatur rigward kuntratti nnegozjati barra mil-lok tan-negozju (85/577/KE)
2 Rapport dwar il-Green Paper dwar ir-Reviżjoni tal-Acquis tal-Konsumatur/ Ag-0281/2007, rapport ippreżentat 
minn Béatrice Patrie
3 Smigħ tal-IMCO wera li n-negozji għandhom iħallsu spejjeż li mhumiex raġonevoli: ewro/sena/suq nazzjonali, 
għal spejjeż ta’ konformità legali biss
4 Il-Kawża C-144/09: Talba għal proċeduri preliminari mressqa fl-24 ta’ Aġril 2009 - Il-Kawża Alpenhof vs. 
Heller (C-144/09 – 24/04/2009, Seduta ta’ smigħ fl-ECJ fis-16.03.10) u l-Kawża Pammer vs. Reederei Karl 
Schlüter (C-585/08 – 24.12.2008)
5 Id-Dokument ta’ Ħidma dwar il-Proposta għal direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur - IMCO/6/68476 
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sħiħa mmirat, li jkun għalhekk limitat għal aspetti speċifiċi ta’ ċerti kuntratti, filwaqt li jżomm 
livelli għoljin ta’ ħarsien tal-konsumatur. 

L-abbozz ta' rapport

Fuq din il-bażi, ir-rapporteur qiegħed jipproponi emenda għall-kamp ta' applikazzjoni: barra 
minn sensiela ta' eċċezzjonijiet settorjali, id-Direttiva tiffoka primarjament fuq il-kuntratti 
konklużi barra l-istituzzjonijiet, li jirrappreżentaw il-biċċa l-kbira tal-kuntratti li jkunu saru 
lilhinn mill-fruntieri. 

Dan irriżulta fil-ħtieġa li tinbidel ukoll l-istruttura. Il-kapitoli preċedenti II u III għandhom 
ikunu miġbura, b'tali mod li l-armonizzazzjoni sħiħa tkopri wkoll id-definizzjonijiet tal-
kunċetti fil-Kapitolu I tal-informazzjoni għall-konsumatur u d-dritt li jitħassru kuntratti mill-
bogħod u 'l barra mill-istituzzjonijiet skont il-Kapitolu II. Madankollu, l-armonizzazzjoni 
minima tikkonċerna l-informazzjoni u d-dritt ta' rtirar tal-kuntratti fl-istituzzjonijiet. Il-
prinċipju tal-armonizzazzjoni speċifika japplika wkoll għad-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli IV u 
V. Madankollu, ir-rapporteur qies l-oġġezzjonijiet imqajma minn bosta Membri Parlamentari 
bl-inkorporazzjoni, f'diversi artikoli, ta' "klawsoli ta' ftuħ" li jippermettu lil-leġiżlatur 
nazzjonali li jżomm livell ta' protezzjoni tal-konsumatur possibilment aktar għoli fil-livell 
nazzjonali.

Id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 jillimitaw il-kamp ta’ applikazzjoni tal-proposta sħiħa, kif 
ukoll il-kamp ta’ applikazzjoni tal-kapitoli u d-dispożizzjonijiet differenti tagħha. Jekk 
kuntratt jiġix suġġett jew le għal regoli armonizzati jiddependi ħafna minn kif jitqiegħed il-
kliem tad-definizzjonijiet. Mill-aspett legali, xi definizzjonijiet ma humiex sodisfaċenti. Ir-
rapporteur għalhekk jipproponi li jsiru aġġustamenti li jikkorrispondu wkoll għad-
definizzjonijiet tal-abbozz tal-qafas ta' referenza komuni.  Barra minn hekk, qegħdin jiġu 
introdotti d-definizzjonijiet ta' kuntratti "mħallta" u "marbuta". Biex tiġi stabbilita koerenza 
akbar bejn id-direttivi eżistenti, id-definizzjoni ta' "kuntratt b'distanza" li tinsab fid-Direttiva 
2002/65/KE għandha tiġi adattata wkoll. Tneħħa wkoll il-kamp ta' applikazzjoni skont l-
Artikolu 3, li hu diffiċli biex jinftiehem. Minflok, fl-Artikolu 4, paragrafu 1, iddaħħal il-
prinċipju ta' armonizzazzjoni sħiħa speċifika, u l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet legali nazzjonali li se jiġu rtirati. L-ispjegazzjonijiet dwar 
il-kamp ta' applikazjoni tal-prinċipju tal-armonizzazzjoni sħiħa u speċifika jidher fil-paragrafu 
segwenti tal-Artikolu 4. 

Il-Kapitolu II il-ġdid għandu kamp ta' applikazzjoni limitat u jiffoka fuq l-informazzjoni tal-
konsumaturi u d-dritt li jitħassru kuntratti konklużi mill-bogħod u 'l barra mill-istituzzjonijiet. 
Fl-Artikolu 5, paragrafu 1, qiegħed jiddaħħal obbligu, għall-bejjiegħ, li jinforma lill-
konsumatur b'mod ċar u li jinftiehem u bi qbil mal-prinċipji ta' lealtà u fiduċja. Dan jidher li 
huwa meħtieġ minħabba li, minbarra l-elementi obbligatorji stabbiliti fil-paragrafu 1, f'ċerti 
każijiet jistgħu jkunu meħtieġa obbligi partikolari ta' informazzjoni jew ta' twissija sabiex 
jipproteġu l-konsumatur. Barra minn hekk, ir-rapporteur qiegħed jipproponi l-introduzzjoni ta' 
obbligu ġdid ta' informazzjoni, li jinkludi l-indirizz u numru tat-telefon tal-kummerċjant kif 
ukoll inumru tal-faks jew l-indirizz email tiegħu, sabiex il-konsumatur jkun jista'  jikkuntattja 
l-bejjiegħ malajr u u b'mod effikaċi. Dwar id-dritt ta' rtirar, il-bejjiegħ għandu jkun jista' juża 
                                                                                                                                                  
ippreżentat minn Arlene McCarthy



PR\819980MT.doc 109/110 PE442.789v04-00

MT

l-informazzjoni standard dwar l-irtirar u dwar il-forma tat-tip ta' rtirar, li r-rapporteur 
jipproponi jkun skont l-Anness I, Partijiet A u B. Ta' min jinnota wkoll li l-Artikolu 5, l-oneru 
tal-prova li dwar it-twettiq tal-obbligi ta' informazzjoni jaqgħu fuq il-bejjiegħ. Skont l-
Artikolu 10, paragrafu 1, l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 5 għandu tiġi pprovduta fil-
kuntratt jew fuq xi mezz ieħor durabbli. Madankollu, f'xi sitwazzjonijiet, dawn il-ħtiġiet 
formali jistgħu jidhru eċċessivi. F'dawn il-każijiet, għandu jkun possibbli li wieħed 
jinjorahom. Skont l-Artikolu 13, paragrafu 1, jekk il-kummerċjant ma jinfurmax lill-
konsumatur dwar id-dritt tiegħu ta' rtirar, il-perjodu ta' rtirar jiġi estiż għal 12-il xahar. Bidliet 
oħra bl-għan li jsaħħu l-protezzjoni tal-konsumatur jinsabu fl-Artikoli 16 u 17. Skont l-
Artikolu 16, paragrafu 1, il-kummerċjant għandu jħallas lura kull ħlas riċevut mill-
konsumatur fi żmien erbatax-il jum mid-data tal-wasla tal-komunikazzjoni tal-irtirar. Barra 
minn hekk, l-Artikolu 17, paragrafu 1, ir-rapporteur qiegħed jipproponi li l-konsumatur 
m'għandux ibati l-ispejjeż diretti tar-ritorn tal-merkanzija anke meta l-prezz tal-merkanzija li 
tiġi rritornata jaqbeż EUR 50.

Skont ir-rapporteur, il-Kapitoli IV u V, li jsegwu mill-qrib il-formulazzjoni tad-direttivi l-
qodma, għandhom bħala prinċipju jkunu suġġetti għall-armonizzazzjoni sħiħa u speċifika. 
Madankollu, huwa jipproponi li jiddaħħlu, għal ċerti dispożizzjonijiet, "klawsoli tal-ftuħ" 
maħsuba biex ikun hemm flessibilità akbar fl-Istati Membri. B'hekk, fil-każ ta' provvista skont 
l-Artikolu 22, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu soluzzjonijiet oħra, u l-
istrument tal-"eżekuzzjoni forzata" fil-liġi Franċiża jista' jinżamm. F'dan il-kapitlu, l-Artikolu 
26 huwa d-dispożizzjoni ewlenija biex issolvi l-problema ta' nuqqas ta' konformità: 
fondamentalment, ir-rapporteur jipproponi ġerarkija ta' soluzzjonijiet jekk il-miżuri jkunu 
meħtieġa u konsistenti mal-prinċipju ta' proporzjonalità u l-effikaċja, filwaqt li l-Istati Membri 
jibqgħalhom il-possibilità li ma jagħmlux użu minnhom. Din il-formulazzjoni tippermetti, 
pereżempju, li r-Renju Unit iżomm ir-regolament tiegħu tar-"right to reject". Il-ġerarkija 
tipprovdi li, inizjalment, il-konsumatur jista' jitlob ir-restawr tas-sitwazzjoni kuntrattwali tal-
merkanzija permezz ta' tiswija jew tibdil. Jista' mbagħad jesiġi tnaqqis adegwat tal-prezz jew 
it-tħassir tal-kuntratt ta' bejgħ. Barra minn hekk, ir-rapporteur jipproponi li jerġgħu jiddaħħlu 
ċerti dispożizzjonijiet biex jirrestawraw is-sitwazzjoni oriġinali. Dawn jinkludu inter alia l-
Artikoli 26, paragrafu 5a, li bih il-konsumatur mhuwiex intitolat li jħassar il-kuntratt tal-bejgħ 
jekk id-difett ta' konformità huwa minuri, u l-Artikolu 27a, li jirregola dritt ta' appell tal-
kummerċjant. Fl-Artikolu 28, li jikkonċerna l-iskadenzi u l-oneru tal-prova, l-obbligu li jiġi 
rrapportat difett għandu jitneħħa, sabiex din id-dispożizzjoni ssir aktar favorevoli għall-
konsumatur. Barra minn hekk, f'dan il-każ ukoll, l-Istati Membri għandhom jitħallew jadottaw 
jew iżommu dispożizzjonijiet legali li jinvolvu livell aktar għoli ta' protezzjoni tal-
konsumaturi. Din iż-żieda tippermetti, pereżempju, li Franza żżomm ir-regoli attwali dwar id-
"difetti moħbija". 

Rigward il-kamp ta' applikazzjoni tal-Kapitolu V, ir-rapporteur jipproponi, fl-Artikolu 30, li 
dan il-kapitolu jkun applikabbli għal klawsoli kuntrattwali li ma jkunux ġew innegozjati 
individwalment. Fl-Artikolu 32, għandu jkun enfasizzat li l-armonizzazzjoni sħiħa tal-
klawsola ġenerali msemmija fil-paragrafu 1 ma taffettwax il-fatt li l-prinċipji ta' rieda tajba u 
onestà fis-suq jibqgħu r-responsabbiltà tal-liġi nazzjonali. F'dan il-kapitolu, id-
dispożizzjonijiet ċentrali jibqgħu l-Artikoli 34 u 35, li għandhom jitqiesu flimkien mal-
Annessi II u III korrispondenti. Ir-rapporteur jappoġġa l-Kummissjoni għal dak li hu r-
rikonoxximent li titqies bħala klawsola abużiva fl-Istati Membri kollha l-lista ta' klawsoli 
kuntrattwali li jinsabu fiż-żewġ Annessi. Fl-Anness II jinstabu għall-ewwel darba klawsoli 
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meqjusa bħala klawsoli inġusti fl-Unjoni Ewropea kollha u li l-interpretazzjoni tagħhom hija 
finalment appellabbli quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Madankollu, l-Istati Membri għandu 
jkollhom l-opportunità li jdaħħlu klawsoli kuntrattwali addizzjonali li ma jkunux koperti diġà 
fil-kamp ta' applikazzjoni tal-klawsoli li jinsabu fil-listi. 

Bħala konklużjoni, ir-rapporteur jipproponi, fil-Kapitolu VI, proċedura maħsuba biex 
tapprofondixxi l-armonizzazzjoni inizjata minn din id-Direttiva. L-ewwelnett, huwa jipprovdi 
għall-obbligu ta'notifika tal-Istati Membri rigward il-Kummissjoni, u sistema ta' evalwazzjoni 
reċiproka ibbażata fuq id-Direttiva dwar is-Servizzi. Fil-qalba tal-leġiżlazzjoni hemm il-fatt li 
l-Istati Membri jagħtu bid-dettalji r-raġunijiet għaliex jinħtieġu d-dispożizzjonijiet legali 
nazzjonali differenti  u huma konsistenti mal-prinċipju ta' proporzjonalità u effikaċja. fil-livell 
tal-evalwazzjoni tal-effikaċja, ta' min jikkunsidra l-impatt fuq il-kummerċ fis-suq domestiku 
kif ukoll l-importanza reali għall-impożizzjoni tad-drittijiet tal-konsumaturi.  Barra minn 
hekk, individwi jew organizzazzjonijiet li għandhom interess fil-protezzjoni tal-konsumaturi 
għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bir-riżultati tal-applikazzjoni ta' din id-Direttiva u tal-
implikazzjonijiet tagħha.  Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni għandha tħejji rapport biex 
tgħaddih lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill flimkien ma' proposti eventwali ta' 
aġġustament. 


