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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur għal opinjoni tilqa' l-fatt li l-għan ġenerali tal-programm ġdid tal-konsumatur 
propost mill-Kummissjoni huwa li l-konsumatur infurmat jitqiegħed fiċ-ċentru tas-suq uniku, 
u b'mod partikolari fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' strumenti li jikxfu n-nuqqasijiet fl-
istandards u l-prattiki u l-indirizzar tagħhom b'mod effettiv madwar l-Ewropa. Huwa 
essenzjali li l-konsumaturi jkunu jistgħu jeżerċitaw b’kunfidenza d-drittijiet tagħhom  taħt il-
liġi tal-Unjoni u li, meta jinqala' xi ħaġa, ikunu jistgħu jiddependu kemm fuq l-infurzar 
effettiv ta' dawk id-drittijiet kif ukoll fuq aċċess faċli għal rimedji effiċjenti.

F' dan l-isfond ir-rapporteur tilqa' l-proposti attwali dwar ir-riżoluzzjoni tat-tilwim tal-
konsumaturi permezz tal-internet (Regolament dwar l-ODR tal-konsumatur) u dwar 
riżoluzzjonijiet alternattivi għat-tilwim tal-konsumaturi (Direttiva dwar l-ADR tal-
konsumatur), u għalhekk qed tipproponi għadd ta' emendi għall-proposta għal programm tal-
konsumatur sabiex jiġi żgurat li dawn l-inizjattivi jkunu ffinanzjati biżżejjed.

Dwar l-objettiv 4 dwar l-infurzar, din ir-rapporteur tqis li l-azzjoni għandha tissaħħaħ fir-
rigward tal-kooperazzjoni amministrattiva u dik fl-infurzar ma' pajjiżi terzi li mhumiex 
jipparteċipaw fil-programm, b'mod partikolari billi tiġi promossa wkoll kooperazzjoni 
ulterjuri ma' organizzazzjonijiet internazzjonali dwar kwistjonijiet tal-infurzar tad-drittijiet tal-
konsumatur.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Huwa importanti li jissaħħaħ il-ħarsien 
tal-konsumatur. Biex jinkiseb dan l-objettiv 
ġenerali, iridu jiġu stabbiliti objettivi 
speċifiċi rigward is-sigurtà, l-informazzjoni 
u l-edukazzjoni tal-konsumatur, id-drittijiet 
u r-rimedji kif ukoll l-infurzar tad-drittijiet 
tal-konsumatur. Il-valur u l-impatt tal-
miżuri meħudin taħt il-Programm 
għandhom jiġu monitorjati u evalwati 
regolarment. Għall-finijiet li tiġi evalwata 
l-politika tal-konsumatur, għandhom jiġu 
żviluppati l-indikaturi.

(5) Huwa importanti li jissaħħaħ il-ħarsien 
tal-konsumatur. Biex jinkiseb dan l-objettiv 
ġenerali, iridu jiġu stabbiliti objettivi 
speċifiċi rigward is-sigurtà, l-informazzjoni 
u l-edukazzjoni tal-konsumatur, id-drittijiet 
u r-rimedji kif ukoll l-infurzar tad-drittijiet 
tal-konsumatur. Il-valur u l-impatt tal-
miżuri meħudin taħt il-Programm 
għandhom jiġu monitorjati u evalwati 
regolarment u l-benefiċċji tas-
simplifikazzjoni, ir-regolamentazzjoni 
intelliġenti u t-tnaqqis tal-ispejjeż għall-
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konsumatur u tal-piż amministrattiv 
għall-SMEs għandhom dejjem jittieħdu in 
kunsiderazzjoni. Għall-finijiet li tiġi 
evalwata l-politika tal-konsumatur, 
għandhom jiġu żviluppati indikaturi.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Objettiv 3 – drittijiet u rimedji: biex 
ikunu kkonsolidati d-drittijiet tal-
konsumatur b'mod partikolari permezz ta' 
azzjoni regolatorja u billi jitjieb l-aċċess 
għal rimedji inklużi soluzzjonijiet 
alternattivi għat-tilwim.

(c) Objettiv 3 – drittijiet u rimedji: biex 
ikunu kkonsolidati d-drittijiet tal-
konsumatur b'mod partikolari permezz ta' 
azzjoni regolatorja intelliġenti u billi jitjieb 
l-aċċess għal rimedji affordabbli inklużi 
soluzzjonijiet alternattivi għat-tilwim.

Dan l-objettiv se jitkejjel b'mod partikolari 
permezz ta' rikors għal soluzzjonijiet 
alternattivi għat-tilwim biex jissolvew 
tilwimiet transkonfinali u permezz tal-
attività ta' sistema onlajn għas-soluzzjoni 
tat-tilwim mifruxa mal-Unjoni.

Dan l-objettiv se jitkejjel b'mod partikolari 
permezz ta' rikors għal soluzzjonijiet 
alternattivi għat-tilwim biex jissolvew 
tilwimiet domestiċi u transkonfinali u 
permezz tal-attività ta' sistema onlajn għas-
soluzzjoni tat-tilwim mifruxa mal-Unjoni.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Objettiv 4 — infurzar: li jkun sostnut l-
infurzar tad-drittijiet tal-konsumatur billi 
tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn il-korpi 
nazzjonali tal-infurzar u billi l-konsumaturi 
jiġu sostnuti permezz ta' pariri.

(d) Objettiv 4 — infurzar: li jkun sostnut l-
infurzar tad-drittijiet tal-konsumatur billi 
tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn il-korpi 
nazzjonali tal-infurzar u ma' pajjiżi terzi u 
billi l-konsumatur jiġi sostnut permezz ta' 
pariri.
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Dan l-objettiv se jitkejjel b'mod partikolari 
permezz tal-livell ta' fluss ta' informazzjoni 
u tal-kooperazzjoni fin-Netwerk għall-
Kooperazzjoni għall-Ħarsien tal-
Konsumatur u l-attività taċ-Ċentri tal-
Konsumaturi Ewropej.

Dan l-objettiv għandu jitkejjel b'mod 
partikolari permezz tal-livell ta' fluss ta' 
informazzjoni u tal-kooperazzjoni fin-
Netwerk għall-Kooperazzjoni għall-
Ħarsien tal-Konsumatur u l-attività taċ-
Ċentri tal-Konsumaturi Ewropej kif ukoll 
permezz tal-livell ta' kooperazzjoni ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Anness I – Objettiv III – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Preparazzjoni, traspożizzjoni, 
valutazzjoni, monitoraġġ, evalwazzjoni, 
implimentazzjoni u infurzar mill-Istati 
Membri tal-inizjattivi leġiżlattivi u oħra 
regolatorji għall-protezzjoni tal-
konsumatur u l-promozzjoni ta' inizjattivi 
koregolatorji u awtoregolatorji, inkluż

8. Preparazzjoni, traspożizzjoni, 
valutazzjoni, monitoraġġ, evalwazzjoni, 
implimentazzjoni u infurzar mill-Istati 
Membri tal-inizjattivi leġiżlattivi u oħra 
regolatorji għall-protezzjoni tal-
konsumatur u l-promozzjoni ta' inizjattivi 
koregolatorji u awtoregolatorji, inkluż

(c) studji, evalwazzjonijiet ex ante u ex-
post, valutazzjonijiet tal-impatt, 
konsultazzjonijiet mal-pubbliku, 
evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti;

(a) studji u attivitajiet ta' 
regolamentazzjoni intelliġenti bħal
evalwazzjonijiet ex ante u ex-post, 
valutazzjonijiet tal-impatt, 
konsultazzjonijiet mal-pubbliku, 
evalwazzjoni u simplifikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni eżistenti;

(d) seminars, konferenzi, workshops u 
laqgħat ta’ partijiet interessati u esperti;

(b) seminars, konferenzi, workshops u 
laqgħat ta’ partijiet interessati u esperti;

(e) żvilupp u manutenzjoni ta’ databases 
aċċessibbli faċilment u pubblikament li 
jkopru l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur;

(c) żvilupp u manutenzjoni ta’ databases 
aċċessibbli faċilment u pubblikament li 
jkopru l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur;

(ca) il-promozzjoni ta' azzjoni li 
tibbenefika l-ħarsien tal-konsumatur 
sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq 
l-SMEs;

(f) evalwazzjoni tal-azzjonijiet meħudin (d) evalwazzjoni tal-azzjonijiet meħudin 
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taħt il-Programm. taħt il-Programm.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Anness I – Objettiv IV – punt 10 – subpunt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kooperazzjoni amministrattiva u fl-
infurzar ma’ pajjiżi terzi li mhumiex 
jipparteċipaw fil-Programm.

(d) kooperazzjoni amministrattiva u fl-
infurzar ma’ pajjiżi terzi li mhumiex 
jipparteċipaw fil-Programm u ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali.

Or. en


