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Suġġett: Evalwazzjoni tar-Regolament dwar l-Imblukkar Ġeografiku

Ir-Regolament (UE) 2018/302 jipprojbixxi restrizzjonijiet ġeografiċi mhux ġustifikati fil-bejgħ ta' oġġetti 
u servizzi fi ħdan l-UE, u dan beda japplika f'Diċembru 2018 bħala parti mill-pakkett tas-suq uniku 
diġitali ta' miżuri adottati biex jiffaċilitaw il-kummerċ-e transfruntier u biex jagħtu lill-konsumaturi 
drittijiet ugwali biex jaċċessaw il-prodotti jew is-servizzi ta' negozjant, bl-istess termini, irrispettivament 
minn fejn jinsabu, u b'hekk jikkontribwixxu biex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq. Fit-30 ta' 
Novembru 2020, il-Kummissjoni ppubblikat l-ewwel rapport ta' evalwazzjoni tagħha li janalizza l-ewwel 
18-il xahar ta' implimentazzjoni (COM(2020)766)1.

Għalkemm ir-rapport jindika xi effetti pożittivi inizjali tar-Regolament, bħat-tnaqqis fl-imblukkar tal-
aċċess għal siti web jew li l-konsumaturi jintbagħtu f'siti web oħra, għad fadal diversi ostakli, b'mod 
partikolari minħabba r-rekwiżiti ta' residenza jew ta' lokazzjoni tal-pagament fl-istadji tar-reġistrazzjoni 
u tal-pagament, kif ukoll fir-rigward tal-infurzar tar-Regolament.

1. Fil-parti l-kbira tal-Istati Membri ġie osservat dewmien sinifikanti fl-implimentazzjoni tar-
Regolament dwar l-Imblukkar Ġeografiku. Il-Kummissjoni x'passi konkreti ser tieħu biex tiżgura li 
l-infurzar mhux biss ikun disponibbli, iżda jkun konsistenti u effettiv ukoll fl-Istati Membri kollha? 
Il-Kummissjoni kif qiegħda tippjana li tkompli ssaħħaħ l-attivitajiet ta' sorveljanza u infurzar tan-
Network ta' Kooperazzjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur?

2. Għalkemm mhumiex indirizzati direttament mir-Regolament, il-limitazzjonijiet tal-konsenji fix-xiri 
transfruntier għadhom jaffettwaw aktar minn 50 % tat-tentattivi ta' xiri, u dan huwa ta' frustrament 
għall-aspettattivi tal-konsumaturi. Il-Kummissjoni x'azzjonijiet ser tieħu biex tiffaċilita l-involviment 
transfruntier tan-negozjanti u biex issaħħaħ is-suq uniku?

3. Il-klawżola ta' rieżami tipprevedi valutazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament. Ir-rapport 
ta' evalwazzjoni jidentifika domanda dejjem tikber għal aċċess transfruntier għas-servizzi 
awdjoviżivi, li d-disponibbiltà tagħhom ta' spiss hija imblukkata ġeografikament. Biex tindirizza din 
il-kwistjoni, il-Kummissjoni ħabbret li ser ikollha djalogu mal-partijiet ikkonċernati bil-għan li 
trawwem iċ-ċirkolazzjoni ta' kontenut ta' kwalità madwar l-UE. X'inhuma l-objettivi u t-titjib 
konkreti li l-Kummissjoni tistenna li l-industrija tikkommetti ruħha għalihom? Il-Kummissjoni ser 
tipproponi emenda għal dan ir-Regolament jekk l-objettivi ma jintlaħqux?

Imressqa: 23/02/2021

Skadenza: 24/05/2021

1 Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar l-ewwel reviżjoni ta' terminu qasir tar-Regolament dwar l-Imblukkar Ġeografiku.


