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Suġġett: Petizzjoni 1073/2011, imressqa minn F. B., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
il-possibilità li tiġi revokata d-Direttiva dwar kuntratti li jsiru mill-bogħod 
(id-Direttiva 97/7/KE)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob it-tħassir tad-Direttiva 97/7/KE dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fir-
rigward tal-kuntratti li jsiru mill-bogħod. Skont il-petizzjonant, il-marġini tal-qligħ tan-
negozji ż-żgħar li jbiegħu fuq l-Internet tant huma żgħar li d-dritt li wieħed jirritorna l-oġġetti 
jesponihom għall-falliment, u ta’ dan is-soċjetà jkollha tħallas prezz għoli. Meta wieħed 
jikkunsidra l-obbligu li tiġi pprovduta l-informazzjoni, il-petizzjonant isostni li l-konsumaturi 
għandhom biżżejjed opportunità biex jiksbu informazzjoni minn qabel. Il-petizzjonant iqis li 
għall-inqas għandu jkun possibbli li l-bejjiegħa mill-bogħod jiċċarġjaw ammont ta’ flus biex 
ikopru l-eventwalità li jiġu rritornati l-oġġetti. Fl-opinjoni tiegħu, ikun aħjar jekk id-Direttiva 
titħassar għalkollox, sabiex is-suq ikun jista’ jirregola ruħu waħdu u l-konsumaturi jindikaw 
huma stess kemm japprezzaw id-dritt li jirritornaw l-oġġetti u jekk humiex lesti jħallsu għalih. 
Alternattiva oħra tkun li l-bejjiegħa mill-bogħod ikunu obbligati joffru garanzija “flusek lura 
jekk mhux tajjeb”, li għaliha l-konsumaturi jħallsu sa 20 % tal-prezz tax-xiri. Skont il-
petizzjonant, is-suq jaġġusta malajr għal dan; għalhekk il-konsumatur rarament ikollu jħallas 
l- 20 %.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu  202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012
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Id-Direttiva dwar il-Bejgħ mill-Bogħod1 tipprovdi lill-konsumaturi li jkunu kkonkludew 
kuntratt mill-bogħod bi dritt ta’ rtirar matul perjodu ta’ sebat ijiem tax-xogħol wara li jkunu 
rċevew il-prodotti. L-unika ħlas li jista’ jiġi impost fuq il-konsumatur wara l-irtirar huwa l-
ispiża diretta tar-ritorn tal-prodotti. Bħalissa Stat Membru jista’ jipprovdi regoli li huma aktar 
favur il-konsumatur fil-liġi nazzjonali, bħal perjodu ta’ rtirar itwal jew iċċarġjar lill-
kummerċjant għall-ispejjeż biex jintbagħtu lura l-prodotti, u l-kummerċjant jista’ jagħmel l-
istess fit-termini tal-kuntratt tiegħu.

Il-ħsieb wara d-dritt tal-irtirar għal kuntratti mill-bogħod huwa li l-konsumatur ma jkunx jista’ 
attwalment jara l-prodott jew jaċċerta ruħu dwar in-natura tas-servizz qabel ma jikkonkludi l-
kuntratt2.

Il-leġiżlaturi tal-UE reċentement adottaw id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur3 li 
tirrevedi u tirrevoka d-Direttiva attwali tal-Bejgħ mill-Bogħod, u li għandha tiġi applikata 
madwar l-UE sa Ġunju tal-2014. Il-possibbiltà għall-konsumaturi għar-rikonsiderazzjoni tal-
għażla tagħhom ġiet ikkonfermata mil-leġiżlaturi. Madankollu, id-Direttiva l-ġdida se toħloq 
qafas regolatorju waħdieni madwar l-Unjoni Ewropea għall-aspetti ewlenin ta’ kuntratti ta’ 
bejgħ mill-bogħod, fejn l-Istati Membri mhux ser jibqgħu jkunu permessi, bi ftit 
eċċezzjonijiet, li jkollhom regoli differenti dwar din il-kwistjoni. Dawn huma, pereżempju, l-
informazzjoni li għandha tingħata mill-kummerċjanti, id-dritt ta’ rtirar u l-obbligi ta’ kemm 
in-negozjanti u l-konsumaturi f’każ ta’ rtirar mill-kuntratt.

Ir-regoli uniformi fil-livell tal-Unjoni se jnaqqsu l-frammentazzjoni tal-liġi tal-konsumatur u 
b’hekk jitnaqqsu b’mod konsiderevoli l-ispejjeż ta’ konformità għall-kummerċjanti. Dawn ser 
iżidu ċ-ċertezza legali u l-kunfidenza ta’ kemm in-negozji u l-konsumaturi fis-suq intern. 
Għalhekk, meta mqabbla mas-sitwazzjoni attwali fil-Ġermanja, in-negozjanti se jkunu jistgħu 
jnaqqsu l-ispejjeż tal-merkanzija tagħhom; fil-fatt skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva dwar id-
Drittijiet tal-Konsumatur, se jkun il-konsumatur li għandu jħallas l-ispejjeż biex jirritorna l-
oġġetti sakemm il-kummerċjant ma jkunx informa lilu li hu kien ikollu jiffaċċja dawn l-
ispejjeż jew il-kummerċjant ikun qabel li jħallashom hu.

Konklużjoni

Wara li kkunsidrat l-adozzjoni reċenti tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur, il-
Kummissjoni m’għandhiex il-ħsieb li tipproponi reviżjoni tar-regoli dwar il-bejgħ mill-
bogħod. Id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur tipprovdi bilanċ tajjeb bejn l-interessi 
tan-negozji u l-konsumaturi.

                                               
1 Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 1997 dwar il-protezzjoni tal-
konsumaturi fir-rigward ta’ kuntratti li jsiru mill-bogħod (ĠU 1997 L 144,p. 19).
2  Ara l-premessa 14 tad-Direttiva dwar il-Bejgħ mill-Bogħod.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/pe00/pe00026.en11.pdf. Din id-direttiva ġiet 
addottata fl-10 ta’ Ottubru 2011. L-Istati Membri għandhom jittrasponuha sat-13 ta’ Diċembru 2013. Imbagħad 
ser tiġi applikata fl-Istati Membri sat-13 ta’ Ġunju 2014.


