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1. Introduzzjoni

Prattiki kummerċjali żleali jnaqqsu mill-kunfidenza tal-konsumatur fis-suq intern u 
jikkostitwixxu ostakoli importanti fil-mod kif jaħdem is-suq intern. Id-Direttiva dwar il-
Prattiki Kummerċjali Żleali (2005/29/KE) (minn hawn ‘il quddiem “id-Direttiva PKŻ”) li 
daħlet fis-seħħ fit-12 ta’ Diċembru 2007, timmira li tindirizza din il-problema. Permezz tal-
bdil tar-regoli varji fl-Istati Membri ma’ strument wieħed, id-Direttiva PKŻ timmira li 
tipprovdi iktar kunfidenza għall-konsumaturi biex jipparteċipaw fi tranżazzjonijiet 
transkonfinali u biex ikun hemm iktar ċertezza legali għan-negozji b’rabta mal-ammisibbiltà 
ta’ prattiki kummerċjali differenti u reklamar fis-suq intern.

Id-direttiva tipprovdi qafas regolatorju ġenerali għat-tmexxija tal-kummerċ lejn il-
konsumaturi fis-suq. Din tapplika għal spettru ta’ prattiki żleali – minn tbagħbis fuq l-internet 
għal bejgħ bieb b’bieb taħt pressjoni qawwija – u tkopri s-setturi kollha. 

Id-Direttiva PKŻ ġiet adottata bħala direttiva ta’ armonizzazzjoni massima li jfisser li l-Istati 
Membri kollha mhumiex permessi li jitbiegħedu mir-regoli tagħha, jiġifieri m’għandhomx 
permess li jkollhom dispożizzjonijiet li jkunu iktar preskrittivi u restrittivi minn dawk 
preskritti mid-Direttiva. Madankollu, fil-prattika dan jippermetti diskrezzjoni konsiderevoli 
għall-Istati Membri rigward l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet speċifiċi, jiġifieri:

 Klawsola Ġenerali: Id-Direttiva PKŻ tiddefinixxi numru ta’ prattiki li huma kkunsidrati 
bħala żleali u huma pprojbiti fiċ-ċirkostanzi kollha. Madankollu, din tippermetti wkoll li l-
Istati Membri jespandu l-lista abbażi ta’ kriterji relattivament wesgħin li qegħdin fid-
Direttiva. Il-klawsola ġenerali l-ġdida tqis prattika kummerċjali bħala żleali jekk tkun 
kuntrarja għar-rekwiżiti tad-diliġenza professjonali u jekk toħloq distorsjoni materjali, jew 
tista’ toħloq distorsjoni fl-imġiba ekonomika tal-konsumatur medju.1

 Rimedji u Sanzjonijiet: Ir-rimedji u s-sanzjonijiet għandhom jiġu determinati mil-liġijiet 
nazzjonali tal-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom implimentati sistemi differenti ta' 
infurzar li jiddependu fuq jekk iserrħux fuq infurzar privat qawwi fejn il-gruppi tal-
konsumatur ikollhom rwol importanti (e.ż, il-Ġermanja), fuq sanzjonijiet kriminali u 
amministrattivi (e.ż. Franza), jew alternattivament fuq regolazzjoni tagħhom innifishom
(e.ż. ir-Renju Unit).

 Kunċetti legali: Dispożizzjonijiet kruċjali tad-Direttiva PKŻ huma bbażati fuq termini, 
bħal “il-konsumatur medju”, “dilġenza professjonali” u “invit biex tixtri”, li huma 
miftuħin għal interpretazzjonijiet differenti mill-awtoritajiet u l-Qrati fl-Istati Membri.

Huwa importanti wkoll li jsir aċċenn għall-fatt li d-Direttiva PKŻ tipproteġi biss l-interessi 
ekonomiċi tal-konsumaturi minn prattiki kummerċjali żleali. L-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu iktar restrizzjonijiet u limitazzjonijiet abbażi tal-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà 
jew għar-raġunijiet ta’ gosti u deċenza.2

Minħabba d-differenzi fis-sistemi ta’ infurzar tal-Istati Membri, il-kumplessità ta’ ċerti 

                                               
1 cf. Art. 5, paragrafu 2, Direttiva PKŻ
2 cf. Art. 3, paragrafu 3; Premessa 7, Direttiva PKŻ
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kunċetti legali, il-ħafna regoli estensivi nazzjonali li jirregolaw il-prattiki kummerċjali żleali
kif ukoll il-kamp ta’ applikazzjoni wiesa’ tad-Direttiva, traspożizzjoni adattata u 
implimentazzjoni effettiva jkunu kruċjali biex tintlaħaq armonizzazzjoni massima biex tiġi 
provduta kunfidenza ikbar għall-konsumaturi u ċertezza legali għal impriżi fis-suq intern. 

2. Traspożizzjoni

L-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva PKŻ għalqet fit-12 ta’ Ġunju, 2007.  Filwaqt li 
f’ħafna mill-Istati Membri il-proċess ta' traspożizzjoni sar mingħajr l-ebda diffikultajiet kbar, 
ċerti Stati Membri għadhom ma ttrasponewx id-Direttiva u numru żgħir ta’ Stati Membri 
ttrasponew id-Direttiva b’mod skorrett.

Sa llum (16.09.2008) ħames pajjiżi għadhom ma nnotifikawx il-miżuri tagħhom ta’ 
traspożizzjoni lill-Kummissjoni: il-Ġermanja, Spanja, il-Lussemburgu, l-Olanda u l-Finlandja. 
Il-Kummissjoni nediet proċeduri ta’ ksur kontra dawn l-Istati Membri f’Awwissu 2007.  

Il-Kummissjoni sabet traspożizzjoni mhux adegwata fi tliet Stati Membri: Franza, id-
Danimarka u l-Iżvezja. Proċeduri formali ta’ ksur skont traspożizzjoni mhux adegwata s’issa 
għadhom ma ġewx imnedijin kontra dawn l-Istati Membri.

Barra minn hekk, tliet każijiet ġew irreferuti quddiem l-EJC. L-ewwel żewġ każijiet huma 
kumpatibbli mad-Direttiva PKŻ1 tal-leġiżlazzjoni Belġjana kurrenti li tipprojbixxi offerti fuq 
pakketti ta' prodotti u/jew servizzi għall-konsumaturi. L-Opinjoni tal-Avukat-Ġenerali dwar l-
ewwel żewġ każijiet hija prevista għal tmiem Settembru / bidu ta' Ottubru u d-deċiżjoni tal-
EJC għall-aħħar tas-sena. It-tielet deċiżjoni preliminari ġiet referuta quddiem l-EJC mill-
Bundesgerichtshof Ġermaniża u tikkonċerna l-ammissibbiltà ta’ offerti fuq pakketti ta' 
servizzi/prodotti.  

Implimentazzjoni u Infurzar 

Fl-2007, il-Kummissjoni użat għall-ewwel darba l-“EU-Sweep” bħala għodda ġdida biex 
tiċċekkja u tinforza l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur. Sweep 
hija evalwazzjoni sistematika li ssir simultanjament minn Stati Membri differenti minn 
awtoritajiet ta' infurzar nazzjonali u hija koordinata mill-Kummissjoni Ewropea skont ir-
Regolament dwar il-koperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumaturi (Regolament (KE) Nru 
2006/2004) li daħal fis-seħħ fl-aħħar tal-2006. L-ewwel sweep saret f’Settembru 2007 fuq il-
websajts tal-linji tal-ajru. L-awtoritajiet nazzjonali eżaminaw mijiet ta’ websajts li jbigħu l-
biljetti tal-ajru biex jidentifikaw dawk li jidher li kienu qed jiksru l-liġi. Bħala segwitu ta' dan, 
l-awtoritajiet tal-infurzar tal-Istati Membri kkuntatjaw lil kumpaniji u talbuhom biex jagħmlu 
s-siti tagħhom konformi mar-regoli jew jikkjarifikaw il-pożizzjoni tagħhom. Iktar 
riċentament, f’Ġunju 2008 il-Kummissjoni għamlet sweep tat-telefowns ċellulari mmirata 
għall-bejgħ fuq l-internet ta' ringtones u wallpapers.

Fis-sweep tal-2007, għal 43.6% tal-websajts riveduti, l-irregolaritajiet ġew ikkonfermati waqt 
il-fażi ta’ infurzar. Dawn l-irregolaritajiet priċipalment kienu jikkonċernaw l-indikazzjonijiet 

                                               
1 C-261/07 VTB-VAB v.n.v. Total Belgium; C-299/07 Galatea BVBA v. Sanoma Magazines Belgium NV u C -
304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.



PE412.231v01-00 4/6 DT\742519MT.doc

MT

mhux kompluti tal-prezz (l-ebda taxxi jew tariffi ma ġew inklużi fil-kwotazzjoni tal-bidu), l-
opt-in boxes, u offerti fittizji ta’ qabel is-suq jew ta’ biljetti b’xejn.    

Għas-sweep tal-2008 fuq is-servizzi tat-telefonija ċellulari, l-ewwel riżultati għandhom 
x’jaqsmu ma’ indikazzjonijiet ta’ prezz neqsin jew mhux kompluti (50% tas-siti evalwati), 
informazzjoni nieqsa jew mhux kompluta dwar il-kummerċjant (70% tas-siti evalwati) u l-
preżentazzjoni qarrieqa tal-informazzjoni – li tinkludi l-użu ta’ kitba b’tipa żgħira u l-użu 
qarrieqi tal-kelma “b’xejn” - (60% tas-siti evalwati).

Riżultat tas-sweeps, data iktar dettaljata dwar il-problemi tal-implimentazzjoni hija 
disponibbli mill-websajts tal-linji tal-ajru u websajts tal-bejgħ fuq l-internet ta’ ringtones u 
wallpapers. Madankollu, għad hemm data limitata li tkopri oqsma oħra. Ir-rapport annwali 
tal-2007 tan-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej għall-Konsumatur jipprovdi xi indikazzjonijiet dwar 
oqsma ta’ tħassib. Dan juri li l-ikbar parti tal-ilmenti irrekordjati miċ-Ċentri Ewropej għall-
Konsumatur (22%) kellha x’taqsam mas-servizzi tat-trasport, partikolarment id-drittijiet tal-
passiġġieri bl-ajru. Is-settur tal-linji tal-ajru kien segwit minn servizzi rikreazzjonali u 
kulturali (kważi 12% tal-ilmenti) u mbagħad minn servizzi awdjo-viżivi (10%). 

Ir-Rapporteur tinnota li l-isforzi riċenti tal-Kummissjoni Ewropea, partikolarment it-tnedija 
tal-iSweeps, huma apprezzati ħafna meta wieħed jikkunsidra l-ħtieġa għall-immoniterjar aħjar 
tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tas-suq intern. Madankollu b’mod ġenerali, id-data li 
tikkonċerna l-istat tal-implimentazzjoni proprja tal-leġiżlazzjoni tas-suq intern għadha 
insuffiċjenti. Dan huwa wkoll sa ċertu punt minħabba li l-immoniterjar tal-implimentazzjoni u 
l-infurzar huwa eżerċizzju intensiv fir-riżorsi, u għandha tiġi żviluppata għodda ta’ 
immoniterjar tal-implimentazzjoni iktar effiċjenti, bħas-sweeps, biex jiġi żgurat li l-benefiċċji 
tas-suq intern jilħqu liċ-ċittadini.

Attivitajiet ta’ Implimentazzjoni Transkonfinali

Ir-Rapporteur tikkunsidra li għandha tingħata attenzjoni speċjali lil prattiki kummerċjali 
b’dimensjoni transkonfinali, jiġifieri prattiki fejn kummerċjant ikun qed iqiegħed fis-suq 
prodotti u servizzi għall-konsum minn pajjiż (il-pajjiż sors) lill-konsumaturi li jkunu residenti 
f’pajjiż ieħor (il-pajjiż fil-mira). F’każijiet bħal dawn, huwa ħafna iktar diffiċli għall-
awtoritajiet tal-pajjiż fil-mira li jinfurzaw rimedji kontra n-negozjanti. Barra minn hekk, l-
awtoritajiet tal-konsumatur fil-pajjiż sors xi drabi ma jkunux interessati li jieħdu passi adattati 
kontra prattiki kummerċjali żleali fil-pajjiż fil-mira. L-Istati Membri jiddedikaw riżorsi 
diferenti għall-attivitajiet tal-infurzar u nuqqasijiet serji jibdew jitfaċċaw fl-applikazzjoni u l-
infurzar tad-Direttiva PKŻ fil-qasam tal-kummerċjalizzazzjoni transkonfinali. Għalhekk 
mhuwiex sorprendenti lanqas li r-riżultati tal-iSweep tal-Linji tal-Ajru tal-2007 jindikaw rata 
ta' infurzar ta' 55% tas-siti nazzjonali (50 minn 90) u rata ta' infurzar ta' 12% tal-każijiet 
transkonfinali (5 minn 42). 

Dwar l-infurzar transkonfinali, ir-Regolament dwar il-koperazzjoni fil-protezzjoni tal-
konsumatur jeżisti biex isolvi ostakoli li l-Istati Membri jistgħu jaffaċċjaw fl-infurzar tal-
konsumatur inter-komunitarju. In-netwerk huwa magħmul minn awtoritajiet tal-Istati Membri 
li għandhom responsabbiltà tal-infurzar fuq livell nazzjonali. Mid-dħul fis-seħħ tar-
Regolament, il-bażi tad-data tas-CPC irreġistrat 234 talba għall-informazzjoni (talbiet għall-
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investigazzjoni), 137 twissija u 214 rikjesta biex jittieħdu miżuri ta’ infurzar.1

Skont il-“Kordinazzjoni tal-Infurzar”, ir-Regolament dwar il-koperazzjoni fil-protezzjoni tal-
konsumatur tipprovdi għall-iffinanzjar tal-iskambju tal-uffiċjali. Fl-2007 ġie ffinanzjat l-
iskambju ta’ 4 uffiċjali.

Rimedji u Sanzjonijiet

Ir-Rapporteur taċċenna li r-rimedji u s-sanzjonijiet huma aspett importanti fl-infurzar effettiv 
tad-Direttiva PKŻ. Skont id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-partijiet 
ikkonċernati għandhom ir-rimedji legali biex jibdew proċeduri kontra prattki kummerċjali 
żleali,2 u għandu jkun għal kull Stat Membru li jagħżel ir-rimedju konkret. L-Istati Membri 
huma mitlubin li jistipulaw penalitajiet għal ksur tal-miżuri ta’ traspożizzjoni nazzjonali li 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.3

Fuq kollox, l-Istati Membri jżommu d-diskrezzjoni sinifikanti fil-mod kif jiżguraw il-
konformità, sew jekk ikunu sanzjonijiet ta’ liġi privati u sew jekk ikunu pubbliċi. Pereżempju, 
f’każijiet ta’ attività qarrieqa, imġiba agressiva jew abbużiva jew perikolu għas-saħħa fiżika 
tal-konsumaturi, l-Istati Membri jistgħu jimponu sanzjonijiet kriminali, imma fid-Direttiva 
m’hemmx obbligu li jsir dan. Sanzjonijiet kriminali jitsgħu jiskoraġixxu b’mod effettiv lill-
kummerċjanti milli jinvolvu ruħhom fi prattiki estremi bħal dawn. Pereżemju r-Renju Unit 
stabbilixxa bħala offiża kriminali l-involviment fi prattiki kummerċjali żleali 
“intenzjonalment jew b’mod traskurat”.

L-aħjar Prattiki

Ir-Rapporteur tissuġġerixi li l-Kummissjoni għandha tiġi inkoraġġuta tassisti u tikkopera mal-
Istati Membri fuq l-implimentazzjoni tad-Direttiva PKŻ u tippromwovi l-aħjar prattiki fl-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva. Dan jista’ jinkludi r-rinfurzar tal-iskambju tal-
persunal għall-infurzar. Azzjonijiet bħal dawn jiżguraw l-infurzar aħjar tad-Direttiva u 
jipprovdu għall-infurzar iktar konsistenti bejn il-ko-regolaturi madwar l-UE.

L-implimentazzjoni korretta ta’ Direttiva jfisser li individwi jkunu konxji b’mod sħiħ mid-
drittijiet tagħhom. L-estensjoni tad-drittijiet tal-konsumatur bid-Direttiva PKŻ għandha timxi 
id f’id mal-miżuri li huma neċessarji biex jappoġġjaw l-użu ta’ dawn id-drittijiet. Kampanji 
għall-għarfien għall-konsumaturi, livelli mtejbin ta’ edukazzjoni tal-konsumatur u taħriġ għal 
konsulenti tal-konsumatur għandhom jiġu kkunsidrati fuq livell ta’ Stat Membru. 

Kwistjonijiet Magħżulin għad-Diskussjoni

Biex tibda d-diskussjoni, ir-Rapporteur tixtieq tqajjem xi ftit kwistjonijiet preliminari li 
jeħtieġu kunsiderazzjoni mill-qrib. Skont kif id-dibattitu jevolvi fil-Kumitat, dawn il-
mistoqsijiet, jew mistoqsijiet oħrajn li joħorġu mid-deliberazzjonijiet tal-Kumitat, jistgħu 

                                               
1 Stat: 04.09.2008.
2 Artikolu 11 & Premessa 21, Direttiva PKŻ
3 Artikolu 13, Direttiva PKŻ
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jkunu s-suġġett tal-emendi mir-Rapporteur. 

 Kif għandha tiġi żgurata applikazzjoni effettiva tad-Direttiva PKŻ?
 Kif għandu jiġi mtejjeb l-infurzar transkonfinali tad-Direttiva PKŻ u l-liġi tal-konsumatur 

tal-UE b’mod ġenerali?
 Liema strumenti huma l-iktar adattati biex jimmoniterjaw l-implimentazzjoni tal-

leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur?


	742519mt.doc

