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A. Introduzzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Liġi 
Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ (CESL) (COM(2011)0635) hija inizjattiva innovattiva ta' 
importanza ewlenija għall-konsumaturi u n-negozji fis-suq intern. Hija l-frott tal-inizjattiva 
tal-liġi kuntrattwali Ewropea – immirata biex tindirizza l-problemi fis-suq intern maħluqa 
minn liġijiet kuntrattwali nazzjonali diverġenti – li ilha tiġi diskussa għal ħafna snin, bil-
Parlament ripetutament jagħti gwida u appoġġ1, l-iktar riċenti fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2011 
dwar il-Green Paper tal-Kummissjoni2. Dik ir-riżoluzzjoni iffavoriet, inter alia, l-għażla ta' 
"twaqqif ta' strument fakultattiv" u enfasizzat li l-proċedura leġiżlattiva għandha tkun 
"inklużiva u trasparenti kemm jista' jkun". 

F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali adotta – fuq il-proposta tal-ko-
rapporteurs – programm ambizzjuż ta' avvenimenti sabiex jinstemgħu firxa wiesgħa ta' esperti 
u gruppi ta' interess. S'issa saru smigħ wieħed3 u tliet gruppi ta' ħidma4 . Għandha ssir 
konferenza mal-parlamenti nazzjonali fis-27 ta' Novembru 2012, b'avveniment 
interparlamentari ieħor diġa' skedat għall-2013 sabiex jitwettaq djalogu msaħħaħ.

Wara l-ewwel analiżi tal-proposta, abbażi tal-għarfien espert miġbur s'issa, dan id-dokument 
ta' ħidma – li bl-ebda mod ma hu studju eżawrjenti, iżda jikkostitwixxi xogħol li għadu 
għaddej – ifittex li jesplora l-kwistjoni ewlenija li r-rapporteurs jikkunsidraw bħala kruċjali 
għad-dibattitu. 

B. Kwistjonijiet

B'mod ġenerali, ir-rapporteurs jixtiequ jtennu s-sejħa tal-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-
2011, għal strument imfassal "b'manjiera li tkun sempliċi, ċara u ekwilibrata, biex b'hekk 
[ikun] faċli li [jintuża] u attraenti għall-partijiet kollha"5. Huma jemmnu li t-test jista' jiġi 
mtejjeb, sabiex ikun iktar faċli għall-utent, iktar ċar u iktar koerenti mal-acquis fir-rigward ta' 
termini u definizzjonijiet, u inqas vag fit-terminoloġija tiegħu.

I. Ir-Regolament

Kwistjonijiet dwar ir-regolament li qed jiġu diskussi jirrigwardaw prinċipalment il-
funzjonament tal-CESL.

1. Bażi legali
Ir-rapporteurs huma konxji li tqajjmu mistoqsijiet dwar jekk il-proposta tistax tabilħaqq tkun 

                                               
1 Ri¿oluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Mejju 1989 (ĠU C 158, 26.6.1989, p. 400), tas-
6 ta' Mejju 1994 (ĠU C 205, 25.7.1994, p. 518), tal-15 ta' Novembru 2001 (ĠU 140 E, 13.6.2002, p. 538), tat-
2 ta' Settembru 2003 (ĠU C 76 E, 25.3.2004, p. 95), tat-23 ta' Marzu (ĠU C 292 E, 1.12.2006, p. 109), tas-
7 ta' Settembru 2006 (ĠU C 305 E, 14.12.2006, p. 247), tat-12 ta' Diċembru 2007 (ĠU C 323 E, 18.12.2008, p. 
364), tat-3 ta' Settembru 2008 (ĠU C 295 E, 4.12.2009, p. 31).
2 Ri¿oluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar l-għa¿liet tal-politiki għall-progress lejn Liġi 
Kuntrattwali Ewropea għall-konsumaturi u n-negozji (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Paragrafu 29.
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ibbażata fuq l-Artikolu 114 tat-TFUE. Madankollu, huma jemmnu li, bil-ħolqien tat-tieni 
reġim armonizzat fi ħdan il-liġi tal-Istati Membri (ara l-Premessa 9), il-proposta b'mod ċar 
tikkwalifika bħala "miżura għall-[...] approssimazzjoni" u għalhekk għandha tkun ibbażata 
fuq l-Artikolu 114 tat-TFUE, kif ġie kkonfermat mis-Servizzi Legali tat-tliet istituzzjonijiet.

2. Natura fakultattiva tal-istrument
Ir-rapporteurs huma konxji li n-natura fakultattiva tal-istrument iffaċċjat xi reżistenza minn xi 
gruppi ta' partijiet interessati. Madankollu, intwera illi li wieħed jaħdem bi strument 
fakultattiv huwa approċċ użat ħafna1. F'konformità mar-riżoluzzjoni tal-20112, u msaħħa mill-
konvinzjoni tar-rapporteurs, dan id-dokument ta' ħidma jibda’ mill-perspettiva li strument 
fakultattiv fil-qasam tal-liġi kuntrattwali huwa utli għall-konsumaturi u n-negozji, u għalhekk 
jiffoka fuq kif isir aktar attraenti għall-utenti potenzjali u kif jista’ jkun aktar prattiku. 

3. Relazzjoni mar-Regolament ta' Ruma I
Din hija kwistjoni kruċjali għal funzjonament tal-CESL. Bħala punt tat-tluq, ir-rapporteurs 
jixtiequ jenfasizzaw li l-qbil biex jużaw il-CESL "m'għandux jiġi konfuż ma' għażla tal-liġi 
applikabbli", iżda hija "għażla magħmula fl-ambitu tal-liġi nazzjonali rispettiva" (ara 
Premessa 10).

Fil-preżent, l-Artikolu 6(2) tar-Regolament ta' Ruma I jippermetti li jkun hemm għażla tal-liġi 
applikabbli fil-kuntratti tal-konsumatur fejn in-negozji jindirizzaw l-attività tagħhom lejn il-
konsumaturi suġġetti għar-regoli mandatorji tal-post ta' residenza abitwali tal-konsumatur. Il-
CESL fil-Premessa 12 tgħid li "l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 593/2008 […] ma 
jista' jkollu l-ebda importanza prattika għall-kwistjonijiet koperti mil-Liġi Komuni Ewropea 
dwar il-Bejgħ".

Il-proposta tista' tikseb l-effett tagħha biss jekk dan huwa verament il-każ, peress li altrimenti 
l-benefiċċju għan-negozji li jagħżlu strument uniformi sabiex jegħlbu d-differenzi bejn il-
liġijiet tal-Istati Membri u b'hekk jevitaw li jagħmlu r-riċerka, li japplikaw jew li jillitigaw 
taħt il-liġi barranija mhux ser jinkiseb. Madankollu, li tiġi evitata l-applikazzjoni tal-Artikolu 
6(2) tar-Regolament ta' Ruma I huwa mixtieq biss jekk l-għan tiegħu – li jiggarantixxi li l-
konsumatur huwa protett daqs kemm ikun taħt il-liġi tiegħu stess – huwa żgurat b'mod 
differenti. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2011, il-Parlament, enfasizza "li l-istrument irid joffri 
livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur"3, u kompla jgħid li livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur huwa wkoll "fl-interessi tan-negozji billi jkunu huma li jaħsdu l-frott tal-
istrument fakultattiv jekk il-konsumaturi tal-Istati Membri kollha jkollhom fiduċja li l-għażla 
tal-istrument fakultattiv ma ċċaħħadhomx mill-ħarsien;"4.

Ir-rapporteurs jemmnu li r-relazzjoni mar-Regolament ta' Ruma I, b'mod partikolari l-
Artikolu 6, għandha tkun kemm jista' jkun ċara u meħtieġa fit-test tal-CESL, fl-interess taċ-
ċertezza legali. Se tkun meħtieġa aktar ħidma dwar kif dan jista' jinkiseb. Fir-rigward tal-livell 
ta' protezzjoni tal-konsumatur provdut mill-CESL, l-ewwel evidenza tidher li tindika li huwa 
tabilħaqq għoli ħafna; din se jkollha tiġi esplorata iktar.
                                               
1 Studju dwar "L-Implimentazzjoni ta' strumenti fakultattivi fi ħdan il-Liġi Ċivili Ewropea" 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 Paragrafu 5.
3 Ri¿oluzzjoni, paragrafu 14.
4 Ri¿oluzzjoni, ibd.
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3. Ir-referenzi għal-liġi nazzjonali
Billi l-prinċipju ta' interpretazzjoni awtonoma japplika għal materji fl-ambitu tal-CESL 
(Artikolu 4(2) tal-Anness), materji "mhux indirizzati" fiha jaqgħu taħt il-liġi nazzjonali 
identifikata skont ir-regoli relevanti tad-dritt internazzjonali privat, fl-ewwel istanza, ir-
Regolament ta' Ruma I (ara Premessa 27). Rikors bħal dan għal-liġi nazzjonali iżid il-
kumplessità, iżda huwa meħtieġ fejn il-kwistjonijiet ma jistgħux jew m'għandhomx ikunu 
inklużi fil-CESL. Ir-rapporteurs jarawha bħala approċċ validu li jkollhom il-CESL "ikopru l-
kwistjonijiet tal-liġi kuntrattwali li huma ta' rilevanza prattika matul iċ-ċiklu tal-ħajja tat-tipi 
ta' kuntratti li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni materjali u personali, b'mod partikolari dawk 
li jkunu saru onlajn" (Premessa 26). Madankollu, jirriservaw id-dritt li jikkunsidraw 
estensjoni possibbli, eż. rigward in-nuqqas ta' kapaċità jew rappreżentazzjoni, li huma ta' 
rilevanza fil-kummerċ elettroniku.

4. Ambitu
Rigward l-ambitu tal-proposta, ir-rapporteurs huma konxji li xi wħud huma favur l-esklużjoni 
tal-kuntratti minn negozju għal negozju (B2B). Madankollu, billi l-CESL hija offruta biss lill-
partijiet, m'hemm l-ebda raġuni għaliex m'għandiex tiġi offruta wkoll għall-każijiet B2B. Il-
CESL tista' tipprovdi benefiċċji interessanti b'mod partikolari għall-SMEs (li għalihom toffri 
sett ta' regoli lesti, b'xi elementi protettivi), u huwa ċar li din probabbilment ma tkunx 
magħżula mill-kumpanniji multinazzjonali li l-CESL ma timmirax lejhom fi kwalunkwe każ. 
Madankollu, fil-fehma tar-rapporteurs , ir-rikonoxximent li l-CESL tista' tkun interessanti 
għal SMEs ma jfissirx neċessarjament li l-ambitu għandu jkun limitat, kif propost, għall-
kuntratti B2B fejn waħda mill-partijiet hija SME. Dan joħloq konfużjoni u inċertezza – anke 
għas-sitwazzjonijiet meqjusa skomda u frekwenti ta' parti li trid tistaqsi lil parti kontraenti 
potenzjali dwar il-karta tal-bilanċ tagħha.

It-tieni nett, il-limitazzjoni għal kuntratti transkonfinali se jkollhom jiġu eżaminati. 
Kwistjonijiet tekniċi tqajmu dwar id-definizzjoni tal-element transkonfinali, u fil-fatt id-
differenza bejn il-kuntratti transkonfinali u nazzjonali qed tibda tgħib xorta waħda, permezz 
tal-mobbiltà li qed tiżdied, l-internet, l-apparat mobbli u l-pjattaformi tal-bejgħ li qed jibdew 
joperaw madwar l-Ewropa. Limitazzjoni għal każijiet transkonfinali tista’ tipperikolaw l-
vantaġġi li tista' toffri l-CESL, billi xorta se jkun meħtieġ li ssir distinzjoni bejn it-
tranżazzjonijiet nazzjonali u dawk transkonfinali. Ovvjament, għandu jiġi żgurat li jiġi evitat 
kwalunkwe użu ħażin tal-CESL għal sitwazzjonijiet li ma kinitx maħsuba għalihom.

Jekk il-CESL għandhiex tkun limitata għal transazzjonijiet onlajn jew ta' distanza hija 
mistoqsija diffiċli. Huwa ġeneralment sostnut li l-CESL tista' tkun ta' vantaġġ fil-kummerċ 
elettroniku, partikolarment għal tranżazzjonijiet ta' valur baxx. Imma dan għandu jfisser li din 
għandha tkun limitata għal tranżazzjonijiet bħal dawn? Minħabba li l-CESL hija offruta biss 
lill-partijiet, jista' jkun ta' dispjaċir li tillimita ċ-ċirku li fih din l-offerta hija magħmula. Min-
naħa l-oħra, huwa ovvju li l-CESL, bħala sett wieħed ta' regoli wiesgħa tal-UE, hija l-għodda 
ideali għall-kummerċ elettroniku. Jista' għalhekk ikun interessanti li jintgħażel dan il-qasam 
importanti u li qed jikber malajr bħala esperjenza pilota. Huwa neċessarju li jkun hemm 
riflessjonijiet ulterjuri fuq din il-kwistjoni. Fi kwalunkwe każ, jekk ikun hemm limitazzjoni 
tal-ambitu, din għandha tiġi formulata bir-reqqa, anke fid-dawl tal-kawżi riċenti Alpenhof1 u 
                                               
1 Kawżi Magħquda C-585/08 u C-144/09, Peter Pammer vs Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG u Hotel 
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Mühlleitner1.

Aktar analiżi rigward l-ambitu sostantiv jista' jkun meħtieġ ukoll għal dak li jikkonċerna  l-
kuntratti bi skopijiet imħallta u kuntratti b'element ta' kreditu.

5. Miżuri ta' akkumpanjament
Ir-rapporteurs jilqgħu il-proposta tat-twaqqif ta' bażi ta' data tas-sentenzi. Għandha tkun 
komprensiva, miżmuma tajjeb u regolarment aġġornata kif ukoll li tinftiehem faċilment u 
aċċessibbli, b'mod partikolari għall-konsumaturi.

Ir-rabta mal-ADR u l-ODR hija importanti. Il-pakkett leġiżlattiv dwar l-ADR u l-ODR 
bħalissa qed jiġi nnegozjat bil-għan li jintlaħaq ftehim fl-ewwel qari. Madankollu, tajjeb li 
wieħed jirrifletti dwar jekk ikunx tajjeb li jkun hemm konnessjoni aktar b'saħħitha bejn l-
ADR u l-CESL (eż. li tikkombina l-CESL ma' rakkomandazzjoni lill-partijiet biex jużaw l-
ADR, jew li tipprovdi xi rabta bejn il-ftehim għall-użu tal-CESL u l-kunsens għall-użu tal-
ADR).

Il-ħtieġa li jiġu prodotti mudelli kuntrattwali standard madwar l-UE b'mod parallel mal-
CESL, kif ġie enfasizzat diġa' fir-riżoluzzjoni tal-20112, għandha tiġi mfakkra. Huwa 
importanti li jitfakkar li mudelli kuntrattwali standard – b'mod partikolari minħabba l-Artikolu 
6(2) tar-Regolament ta' Ruma I – ma jaħdmux f'kuntest legali attwali. Ir-rapporteurs huma 
konvinti li tali mudelli kuntrattwali, direttament disponibbli, se jkunu kruċjali għas-suċċess 
tal-CESL, u jħeġġu lill-Kummissjoni biex tibda taħdem fuqhom malajr kemm jista' jkun u 
b'mod pararllel mal-proċess leġiżlattiv li għaddej. Huma jilqgħu l-impenn tal-Kummissjoni 
fil-komunikazzjoni li takkumpanja l-CESL3, iżda jemmnu li referenza espressa għaliha hija 
meħtieġa fit-test operattiv.

Barra minn hekk, saru suġġerimenti li l-CESL għandha tkun akkumpanjata minn 
kummentarju jew li l-korp konsultattiv għandu jiġi stabbilit. Ir-rapporteurs jixtiequ jkomplu 
jħarsu lejn dawn il-proposti, waqt li jenfasizzaw li tali inizjattivi għandhom jiġu marbuta mill-
qrib mal-bażi ta' data tas-sentenzi u jkunu tal-ogħla livell ta' kwalità u indipendenza, biex il-
partijiet, b'mod partikolari il-konsumaturi, jista' jkollhom fiduċja fl-assistenza pprovduta.

Tqajjem ukoll il-punt li jista' jkun utli li jiġu esplorati l-possibiltajiet offruti mit-Trattati 
sabiex jiġi żgurat li l-Qorti tal-Ġustizzja se tiġi ppreparata għal kwalunkwe xogħol 
addizzjonali li jista' jkun mistenni.

II. Anness

Rigward l-Anness li jinkludi r-regoli tal-CESL, il-ko-rapporteurs se jqajjmu biss numru 
limitat ta' kwistjonijiet, billi diskussjoni aktar dettaljata se tmur lil hinn mill-ambitu ta' dan id-
dokument ta' ħidma. 

                                                                                                                                                  
Alpenhof GesmbH vs Oliver Heller [2010] E.C.R. I-12527.
1 Kawża C-190/11, Daniela Mühlleitner vs Ahmad Yusufi u Wadat Yusufi, nyr.
2 Paragrafu 30.
3 COM(2011)0636, p. 11.
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1) Klawsoli kuntrattwali inġusti
Rigward il-każijiet minn Negozju għall-Konsumatur (B2C), saru analiżi li jelenkaw diversi 
termini mil-liġijiet nazzjonali li mhumiex preżenti bl-istess mod fil-CESL. Ir-rapporteurs se 
jikkunsidraw mill-qrib kwalunkwe d-data pprovduta. Madankollu, ma jidhirx li huwa approċċ 
sod – la fuq din u lanqas fuq aspetti oħra – li l-CESL titqies bħala somma tal-liġijiet 
nazzjonali, li tiġbor elementi differenti ta' protezzjoni tal-konsumatur (eż. ta' termini fil-listi 
suwed jew griżi).  Ir-riżultat globali akkwistat mir-restrizzjonijiet tal-klawsoli kuntrattwali 
inġusti taħt il-CESL għandu jiġi studjat u kkomparat mar-riżultat globali taħt il-liġi 
nazzjonali. Ir-rapporteurs se jaħdmu bir-reqqa u fid-dettall fuq id-dispożizzjonijiet relatati ma’ 
klawsoli kuntrattwali inġusti. L-ambitu tar-restrizzjonijiet fuq il-klawsoli inġusti, u t-test 
relevanti, jeħtieġ li jkun ċar u suffiċjentament qrib tad-Direttiva dwar il-klawsoli inġusti 
f'kuntratti mal-konsumatur sabiex jiġi żgurat ir-riżultat mixtieq li jitħallew li jsiru referenzi 
għall-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Għal tranżazzjonijiet B2B, kien argumentat li r-reġim propost – kif oppost mill-kompetitur 
tiegħu, il-CISG – ma jagħtix enfasi biżżejjed biex jippromwovi ċertezza fit-tranżazzjonijiet 
kummerċjali, abbażi li l-ambitu huwa mogħti definizzjoni wiesgħa u t-test għall-klawsoli 
kuntrattwali inġusti ma jagħtix gwida suffiċjenti jew huwa miftuħ għat-tnaqqis tal-kawżi B2C 
Ir-rapporteurs se janalizzaw din u jipproponu modifikazzjonijiet xierqa.

2) Rimedji tax-xerrejja
Jekk is-sistema ta' rimedji tal-konsumatur ppreżentati mill-CESL – ikkaratterizzati minn 
għażla libera ta' rimedji, nuqqas ta' kura mill-bejjiegħ, l-ebda ħtieġa li jagħti avviż ta' 
terminazzjoni f'ċertu żmien – hijiex vijabbli u tistax tiżgura l-attrattazzjoni meħtieġa għas-
suċċess ta' strument fakultattiv hija waħda mis-"suġġetti jaħarqu" li qed jiġu diskussi. Ir-
rappreżentanti tal-konsumatur talbu kjarifika u iktar protezzjoni; in-negozji u l-avukati 
tagħhom ibassru li n-negozji ma jużawx tali strumenti protettivi żżejjed. Wara l-ewwel 
analiżi, is-sistema proposta tabilħaqq tidher li toffri livell għoli ħafna ta' protezzjoni tal-
konsumatur, li jmur lil hinn mill-acquis, b'mod partikolari d-Direttiva dwar il-Bejgħ lill-
Konsumatur, u li jaqbel kważi kompletament, jew anke jmur lil hinn, mil-liġijiet nazzjonali. 
Ovvjament, se jkollha titwettaq iktar riċerka f'dan l-aspett. 

Ir-rapporteurs huma konxji li saret rabta bejn il-limitu tad-drittijiet mogħtija lill-konsumatur, 
li fih xi wħud jaraw riskju ta' abbuż, u l-prinċipju ta' bona fede u tranżazzjoni ġusta, li tista' 
taħdem bħala korrettiva f'kawżi ta' abbuż. Il-prinċipju tal-aħħar mhuwiex magħruf fl-ordnijiet 
ġuridiċi kollha tal-Istati Membri, u jista' jkollu r-riskju ta' interpretazzjoni diverġenti. Min-
naħa l-oħra, jista' jkun hemm il-ħtieġa ta' soluzzjonijiet każ b'każ taħt il-klawsoli ġenerali, u 
bażi ta' data tas-sentenzi u dokumentazzjoni awżiljarji li jistgħu ikunu ta' għajnuna tremenda 
f'din il-konnessjoni.

Ir-rapporteurs jemmnu li se jkun neċessarju li jevalwaw is-sistemi ta' rimedji fl-arkitettura 
ġenerali tagħha sabiex it-tħassib li jitqajjem ikun jista' jiġi trattat permezz ta' korrezzjonijiet 
tekniċi (formulazzjoni iktar ċara ta' kliem flimkien, jekk meħtieġ, ma' ristrutturazzjoni tad-
dispożizzjonijiet) fejn bidliet sostantivi huma meħtieġa. Dan l-eżerċizzju se jkollu jittieħed 
b'moħħ miftuħ, filwaqt li m'għandux jantiċipa xi soluzzjoni mill-bidu nett u jisma' l-utenti 
kollha futuri tal-CESL.

3) Restituzzjoni
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Ir-rapporteurs se jagħtu ħarsa mill-qrib lejn is-suġġerimenti magħmula għal riformulazzjoni u 
r-ristrutturar tar-regoli ta' restituzzjoni. Għalihom huwa importanti ħafna li s-soluzzjoni 
proposta għandha toħloq bilanċ vijabbli bejn iż-żewġ naħat, u li għandu jkun ċar u prevedibbli 
għall-konsumaturi dak li għandhom iħallsu jew iħallsu lura sabiex ikunu kunfidenti meta 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.

4) Kontenut diġitali
Ir-rapporteurs, prima facie, jaraw xi mertu fl-inklużjoni tal-kontenut diġitali, billi qafas 
regolatorju komuni huwa partikolarment bżonnjuż f'dan il-qasam. Madankollu, jidher li għadd 
ta' kwistjonijiet għandhom jiġu valutati mill-ġdid, jiġifieri kif wieħed għandu jittratta każijiet 
fejn il-kontenut diġitali ma jiġix imħallas bi flus, imma pereżempju b'data personali, jew dwar 
jekk adattamenti tad-dispożizzjonijiet dwar nuqqas ta' konformità jew restituzzjoni humiex 
neċessarji, bit-teħid inkunisderazzjoni tan-natura speċifika tal-kontenut diġitali.

5) Preskrizzjoni
Wara l-ewwel analiżi, ir-rapporteurs jaqblu li l-bidu suġġettiv tal-perjodu qasir ta' 
preskrizzjoni jikkorrispondi mal-għażla tal-leġiżlazzjoni moderna nazzjonali u 
internazzjonali.

Il-perjodu ta' preskrizzjoni ta' 10 snin xpruna reazzjonijiet kritiċi, filwaqt li oħrajn, fosthom il-
Kummissjoni, jispjegaw li l-għan tiegħu huwa li tinħoloq ċertezza legali, imma r-rilevanza 
prattika tiegħu hija limitata. Huwa biss f'każijiet rari ħafna li x-xerrej ma jkunx konxju tan-
nuqqas ta' konformità għal disa' snin u nofs, imbagħad isir konxju tagħha, u xorta jkun jista' 
jipprova li kienet teżisti fil-mument tal-kunsinna.

Ir-rapporteurs jimmiraw li jipprovdu regoli ċari dwar il-preskrizzjoni li jikkorrispondu mill-
qrib għall-bżonnijiet prattiċi, mingħajr ma jintesa l-fatt li l-perjodi ta' preskrizzjoni għandhom 
jiġu vvalutati bħala element wieħed tas-sistema ta' rimedji, u mhux iżolati.

C. Konklużjoni

Hija l-fehma tar-rapporteurs li l-CESL għandha l-vantaġġi kbar potenzjali għall-konsumaturi 
u n-negozji fis-suq intern, b'mod partikolari fl-era diġitali, u toffri opportunità li m'għandhiex 
tintilef. Ir-rapporteurs jixtiequ eżami aktar profond tal-elementi li jista’ jiżgura s-suċċess ta' 
dan l-istrument u jittamaw li dawn il-kwistjonijiet jiġu diskussi aktar.


