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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jilqa' l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar ir-Reviżjoni ta' l-Acquis tal-Konsumatur, 
b'mod partikulari l-għan imsemmi għall-immodernizzar, is-simplifikar u t-titjib ta' l-
iskema regolatorja għall-professjonisti u l-konsumaturi;

2. Jinsisti dwar ir-rabta bejn din ir-Reviżjoni li se tittratta l-kuntratti tal-konsumatur u l-
ħidma li qed issir fuq kull liġi dwar il-kuntratti fi ħdan il-proċess kontinwu biex jinkiseb 
CFR, u għalhekk jenfasizza li din ir-Reviżjoni u l-ħidma fuq is-CFR għandhom 
jipprogressaw b'mod komplementari filwaqt li jiġi rikonoxxut li l-kisba ta' din ir-rabta ma 
għandux jimpedixxi jew jittardja l-proċess attwali tar-Reviżjoni;

3. Jemmen li huwa essenzjali li jkun hemm idea ġenerali ċara ta' kif l-iskemi varji legali u 
regolatorji li jaffettwaw l-attivitajiet legali kummerċali u tal-konsumatur fuq livell ta' l-
UE jinteraġixxu u jiffunzjonaw flimkien, b'mod speċjali ir-relazzjoni bejn kwalunkwe 
strument maħruġ minn din ir-Reviżjoni u dawk li jittrattaw il-kunflitt tar-regoli tal-liġi 
(Ruma I u Ruma II) u oħrajn ibbażati fuq il-prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini (jiġifieri id-
Direttiva dwar l-E-Kummerċ);

4. Jemmen li huwa essenzjali li l-leġiżlatur Komunitarju għandu jieħu azzjoni biex jelimina 
kwalunkwe inkonsistenza li teżisti bejn id-direttivi tal-konsumatur li qed jiġu reveduti;

5. Filwaqt li jirrikonoxxi l-vantaġġi possibbli ta' dik li xi wħud qed isejħu Direttiva bażika 
"għad-Drittijiet tal-Konsumatur", wara l-idea tal-Kummissjoni ta' strument orizzontali, 
jibqa' imħasseb dwar il-livell ta' armonizzazzjoni massima li approċċ bħala dan jista' 
jwassal għalih, u dwar it-telf li jista' jirriżulta minn ċerti drittijiet nazzjonali;

6. Jinnota li l-Anness 1 tal-Green Paper jinkludi, fil-punti 4 u 5, lista estensiva ta' 
kwistjonijiet kuntrattwali legali għal kuntratti tal-konsumatur, li xi wħud minn dawn il-
kwistjonijiet diġa saru parti mill-ħidma fuq is-CFR, u li ħafna minnhom huma ta' natura 
'politika' għolja, u li kieku hemm kwalunkwe regola ġenerali biex isiru parti minn 
strument armonizzat fuq livell ta' l-UE, ikun hemm il-ħtieġa ta' dibattitu (inkluż dak 
pubbliku) u kunsiderazzjoni estensivi;

7. Jikkunsidra li kemm il-fiduċja tal-konsumatur kif ukoll il-kummerċ transkonfinali jistgħu
jiġu mgħejjuna mill-iżvilupp tas-sistema ta' "bandiera blu" li tippermetti l-partijiet li 
jagħżlu wieħed minn numru ta' termini standard u kundizzjonijiet ta' negozju possibbli 
approvati mill-UE, u li jista' jiġi direzzjonat aktar sforz għal dawn is-soluzzjonijiet 
possibbli;

8. Jikkunsidra li l-fiduċja tal-konsumatur hija marbuta wkoll mad-disponibilita ta' 
mekkaniżmi ta' riparazzjoni u ta' kumpens; jinnota li għad fadal numru konsiderevoli ta' 
ostakli għal ġustizzja transkonfinali f'termini ta' kumplessita u spejjeż, u li din is-
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sitwazzjoni tista' tiġi mgħejjuna mill-introduzzjoni ta' mekkaniżmi kollettivi ta' 
riparazzjoni, u jitlob lill-Kummissjoni sabiex tkompli tikkunsidra l-għażliet li hemm f'dan 
ir-rigward.


