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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1442/2009, imressqa minn Gerriet Biehle, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar il-projbizzjoni ta’ stampar b’ittri żgħar f’dikjarazzjonijiet promozzjonali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jappella għal projbizzjoni tal-użu ta’ tipi żgħar, kważi illeġibbli mill-
konsumatur, biex ikunu speċifikati kundizzjonijiet importanti f’dikjarazzjonijiet 
promozzjonali. Huwa jikkwota, biex jagħti eżempju, telefown ċellulari li kien offrut għall-
bejgħ għal EUR 1, iżda wara l-qari tal-kundizzjonijiet imniżżlin b’tipi tassew żgħar, deher ċar 
li kellha titħallas tariffa ta’ EUR 14.99 kull xahar għal 24 xahar. Huwa jqis li dan il-każ 
jikkostitwixxi qerq sfaċċat għall-konsumatur. Għalhekk huwa jappella għall-introduzzjoni ta’
leġiżlazzjoni Ewropea li tipprojbixxi li f’dikjarazzjonijiet promozzjonali, jitniżżlu  
kundizzjonijiet importanti għall-konsumatur, bħal spejjeż totali jew it-tul tal-kuntratt, 
f’għamla li ma tkunx leġibbli b’mod dirett u ħafif minn qarrej normali. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonant jitlob lill-UE biex iddaħħal fis-seħħ leġiżlazzjoni li tipprojbixxi l-
preżentazzjoni f’dikjarazzjonijiet promozzjonali ta’ kundizzjonijiet importanti għall-
konsumatur, bħal spejjeż totali jew it-tul tal-kuntratt, f’għamla li ma tkunx leġibbli b’mod 
dirett u ħafif minn qarrej normali. Huwa jappella għal projbizzjoni tal-użu ta’ tipi żgħar. 

Attwalment, m’hemm l-ebda regoli tal-UE li jirregolaw id-daqs tal-istampar tal-informazzjoni 
tal-prodott. Minkejja dan, il-konsumaturi Ewropej diġà huma protetti minn informazzjoni 
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moħbija jew li mhix ċara dwar il-prodotti. B’mod partikolari, l-informazzjoni dwar il-prodotti 
għandha tikkonforma mad-Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali, li daħlet fis-seħħ fit-12 
ta’ Diċembru 2007 u ġiet trasposta mill-Istati Membri kollha. Id-Direttiva tipprojbixxi 
ommissjonijiet qarrieqa, i.e. sitwazzjonijiet fejn il-kummerċjant inkwistjoni jħalli barra, jaħbi 
jew jipprovdi, b’manjiera mhux ċara jew mhux intelliġibbli informazzjoni li tkun importanti 
għall-konsumatur medju biex ikun jista’ jagħmel għażla ekonomika infurmata (l-Artikolu 7(2) 
tad-Direttiva). Aktar minn hekk, f’każ ta’ stedina għax-xiri ta’ prodott jew servizz, il-
kummerċjanti għandhom juru l-karatteristiċi ewlenin tal-prodott/servizz kif ukoll il-prezz 
totali  li jinkludi t-taxxi u l-ħlas addizzjonali għat-trasport ta’ merkanzija, ħlas ta’ kunsinna 
jew ħlas postali (l-Artikolu 7(4) tad-Direttiva). 

Id-Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali tirrikjedi wkoll li l-kummerċjanti jabbozzaw 
termini tal-kuntratt, inklużi l-kundizzjonijiet għal ċerti promozzjonijiet, f’lingwa ċara u 
intelliġibbli. Id-Direttiva tiddikjara li t-termini ambigwi għandhom jiġu interpretati b’mod li 
jkun vantaġġuż għall-konsumatur (l-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali 
Żleali). Jekk it-termini kuntrattwali fil-kuntratti standard tal-konsumatur, minn naħa,
jikkawżaw żbilanċi sinifikanti fid-drittijiet u fl-obbligi tal-konsumaturi, u min-naħa l-oħra, 
dawk tal-bejjiegħa u l-fornituri, dawn it-termini għandhom jitqiesu bħala inġusti (l-Artikolu 
3(1)). Termini żleali li jintużaw f’kuntratt ma jorbtux lill-konsumatur (l-Artikolu 6). 

Il-Kummissjoni pproponiet li tirrevedi d-Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali billi 
tinkorporaha fl-abbozz tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur (“CRD”) li attwalment 
qed tiġi diskussa fil-Kunsill u fil-Parlament Ewropew. Dan l-abbozz ta’ Direttiva jipproponi 
modifika tar-regoli dwar it-trasparenza tat-termini kuntrattwali bl-introduzzjoni ta’ rekwiżit li 
t-termini għandhom ikunu leġibbli. Minbarra r-rekwiżit ta’ leġibilità, l-abbozz ta’ Direttiva 
jagħmilha ċara li l-Istati Membri ma jistgħux jimponu aktar rekwiziti speċifiċi fir-rigward tat-
tipa jew id-daqs tat-tipi li t-termini tal-kuntratt huma abbozzati bihom (l-Artikolu 31(4) u l-
Premessa 47).

Aktar minn hekk, il-proposta tas-CRD tistipola d-dover li għandu l-kummerċjant biex 
jipprovdi lill-konsumatur b’informazzjoni dwar il-prezz totali għall-kuntratti kollha tal-bejgħ 
u tas-servizzi tal-konsumatur (l-Artikolu 5(1)c)). Il-proposta tas-CRD tipprovdi wkoll li l-
konsumaturi m’għandhom ikunu obbligati jħallsu l-ebda ħlas li l-kummerċjant ma jkunx 
informahom dwaru (l-Artikolu 6(1)).  

Aktar informazzjoni dwar is-CRD tista’ tinsab fuq dan is-sit:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm

Fi kwalunkwe każ, għandu jiġi nnutat li hija r-responsabilità tal-aġenziji nazzjonali tal-
infurzar u tal-qrati li jistabbilixxu f’liema każijiet il-prattika tal-użu ta’ stampar żgħir tikser il-
leġiżlazzjoni tal-UE kif trasposta fil-liġi nazzjonali, filwaqt li jikkunsidraw iċ-ċirkustanzi 
kollha tal-każ u, jekk ikun xieraq, li jieħdu azzjoni biex iwaqqfu din il-prattika. 

Il-Kummissjoni tikkoordina azzonijiet ta’ infurzar mill-awtoritajiet tal-Istati Membri permezz 
tal-hekk imsejħa “kinsiet” fil-kuntest tal-kumitat imwaqqaf mir-Regolament dwar il-
Koperazzjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur (CPC). Tali azzjoni konġunta ta’ infurzar 
twettqet fis-settur tat-telekomunikazzjoni fl-2008. L-awtoritajiet nazzjonali ta’ infurzar 
ikkontrollaw aktar minn 500 websajt li jbigħu s-servizzi tat-telefown ċellulari biex jaraw jekk 
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kinux f’konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE jew jekk kienx hemm sinjali ta’ prattiki 
żleali. Fost il-prattiki li ġew indirizzati f’din l-azzjoni, l-infurzaturi kkontrollaw jekk il-ħlas 
kienx indikat b’mod ċar u jekk ġietx żvelata informazzjoni importanti għall-konsumatur jew 
le. L-awtoritajiet nazzjonali sabu perezempju li 41% tal-websajts la semmew b’mod ċar li 
offerta kienet marbuta ma’ sottoskrizzjoni u lanqas ma speċifikaw it-tul tal-perjodu tas-
sottoskrizzjoni. 35% tal-websajts użaw preżentazzjoni żleali tal-informazzjoni, inkluż l-użu 
tal-istampar b’ittri żgħar biex jagħtu l-informazzjoni ewlenija dwar it-termini tal-kuntratt. Sal-
aħħar ta’ Novembru 2009, 70% tal-websajts li ġew investigati għal bejgħ ħażin tas-servizzi 
tat-telefown ċellulari ġew irranġati jew ngħalqu. Il-petizzjonant jista’ jsib informazzjoni dwar 
dan l-infurzar fuq dan is-sit: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/505&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en


