
Il-prezz vera ta’ prodotti 
foloz

WISQ TAJJEB 
BIEX JITWEMMEN?



Iċ-ċittadini tal-UE għandhom ħafna x’jitlilfu meta 
jixtruhom. 

Hija l-ewwel nett kwistjoni etika. Benefiċjarju 
ewlieni ta’ dan in-negozju illegali huwa l-krimina-
lità organizzata. Fid-dinja kollha, il-kriminalità 
organizzata hija involuta ħafna fid-distribuzzjoni 
tal-oġġetti foloz: għal dawn il-kriminali din hija 
opportunità għat-tkabbir reali. 

Dawn l-oġġetti jistgħu wkoll joħolqu riskji serji 
għas-sikurezza u s-saħħa. Taħseb li l-kriminali 
jagħtu każ is-sikurezza tiegħek?

Iċ-ċittadini jitilfu wkoll bħala konsumaturi. Dak 
li jidher irħis ta’ spiss jirriżulta f’ħela ta’ flus, 
minħabba li l-prodotti foloz essenzjalment ma 
jkunux saru skont l-istess standards ta’ kwalità.

U jitilfu bħala produtturi, kemm bħala ħaddiema 
kif ukoll bħala intraprendituri: in-negozjanti 
tal-imitazzjonijiet jagħmlu ħsara lill-ekonomija 
Ewropea għax jirrovinaw in-negozju leġittimu u 
jeqirdu l-innovazzjoni. U l-oġġetti foloz jikkompetu 
b’mod inġust mal-prodotti ġenwini, u b’hekk 
iqiegħdu ħafna impjiegi f’riskju fl-Ewropa. 

Fl-aħħar nett, ilkoll nitilfu bħala ċittadini li 
nħallsu t-taxxa. L-operaturi u n-negozjanti illegali 
ma jħallsux taxxi, għalhekk int tħallas aktar biex 
tpatti għat-telf. 

Kontra din it-theddida, hemm biss ħaġa waħda li 
għandek tagħmel.

Għid le għall-oġġetti foloz. 
Mur għall-oriġinali

Il-prodotti foloz jidhru li huma xi ħaġa li mhumiex, sew 
jekk jimitaw prodott leġittimu sew jekk jiddikjaraw b’mod 
falz li jissodisfaw ir-rekwiżiti legali. Dawn MHUMIEX 
alternattiva rħisa u faċli.  
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Problema globali serja
Ikunu x’ikunu — imitazzjonijiet, oġġetti foloz, il-falsifikazzjonijiet 
jew oġġetti li ma jissodisfawx l-istandards imposti biex iħarsu 
lilna lkoll — il-prodotti illeċiti jiġu offruti bl-intenzjoni li jiffrodaw u 
jqarrqu. Mhux biss jiżgwidaw, ta’ bi ruħhom li jkunu dak li mhumiex, 
mhux biss huma ta’ kwalità ħafna ifqar mill-oriġinali, iżda jistgħu 
wkoll joħolqu theddid lil saħħtek u s-sigurtà.

Oġġetti bħal dawn joħorġu minn ekonomija klandestina, ekonomija 
li fiha l-kriminali jieħdu sehem attiv u li ma tiġġenera l-ebda taxxi 
jew dazji. Taxxi ogħla miċ-ċittadini kollha  jridu jagħmlu tajjeb 
għadd-dħul mitluf . Dan iżid mal-kont tat-taxxa tiegħek.

Il-prodotti foloz jeqirdu l-impjiegi fl-UE ukoll. L-immaġni ta’ marki 
kummerċjali u marki tal-fabbrika mibnjia tul ħafna snin qed 
jinsterqu u jiġu mhedda; il-kumpaniji jitilfu l-bejgħ, in-negozju 
jonqos u jintilfu l-impjiegi. 

U l-prosperità fil-ġejjieni hija mhedda. Ir-riċerka u l-iżvilupp 
tipprovdi prodotti innovattivi ġodda. L-Ewropa tiddependi fuq il-
produzzjoni ta’ oġġetti innovattivi ta’ valur għoli u attraenti sabiex 
tibqa’ kompetittiva; aħna niddependu fuq l-innovazzjoni biex jiġu 
indirizzati l-problemi tas-soċjetà moderna. Jekk in-negozji ma 
jkunux jistgħu jirkupraw l-investiment tagħhom, mhux se jinvestu.

Din hija r-raġuni għalfejn aħna nitolbu lill-Ewropej kollha biex 
jieħdu pożizzjoni kontra l-prodotti foloz.

L-Ewropej, jitolbu u jixtru prodotti oriġinali!
Antonio Tajani, 

il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, res-
ponsabbli għall-industrija u l-intraprenditorijat

Michel Barnier, 
Membru tal-Kummissjoni Ewropea,  

responsabbli għas-Suq Intern u s-Servizzi
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L-oġġetti foloz mhumiex 
tajbin għal butek
Meta tixtri l-oġġetti foloz ma tkunx qed tiffranka.
Il-prodotti legalment offruti għall-bejgħ fis-suq tal-UE għandhom 
jgħaddu minn għadd ta’ kontrolli ta’ kwalità biex jiġi żgurat li 
dawn huma sikuri. Iżda għaliex għandu negozjant qarrieqi 
jġarrab tant problemi u spejjeż? Il-prodotti foloz ma jsirux bl-
istess standards u tipikament ikollhom jinbidlu iktar ta’ spiss. 
Ixtri irħis, ixtri darbtejn!4



U kont taf li l-kummerċ ta’ oġġetti foloz iżid ukoll fuq il-kont tat-taxxa tiegħek?

Bħala ċittadin, inti tħallas it-taxxi tiegħek u tikseb is-servizzi pubbliċi bi skambju, 
iżda l-kontribuzzjoni onesta tiegħek tkun qiegħda togħla minħabba l-kummerċ tal-
prodotti illeċiti.

U l-impjiegi mitlufa jfissru livelli ogħla ta’ qgħad u benefiċċji soċjali ogħla. Kontijiet 
ikbar u inqas dħul tal-Istat f’qasam wieħed ifisser taxxi ogħla f’qasam ieħor. Dan 
iżid il-kont għaċ-ċittadini: inti tispiċċa tħallas iżjed taxxa. 

Dan iweġġa’ ferm aktar meta l-baġits ikunu stretti. 

Il-ġlieda kontra

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-UE qed jaħdmu ħafna biex jinfurzaw 
aħjar ir-regoli li jipproteġu liċ-ċittadini u lin-negozji kontra oġġetti u prodotti li ma 
jissodisfawx l-istandards tas-sikurezza. Mill-2013 l-awtoritajiet fl-Istati Membri 
għandhom setgħat akbar biex ineħħu minnufih prodotti mhux konformi u perikolużi 
mis-suq . Prodotti foloz perikolużi se jinqabdu fix-xibka u jinżammu ‘l bogħod mill-
konsumaturi.

Biex iżżid l-effettività ta’ dan fl-UE kollha, il-Kummissjoni stabbiliet pjan li jinvolvi 
qsim akbar tar-riżorsi, għodod tal-IT aħjar, kontrolli esterni iktar stretti u iktar 
immirati fil-fruntieri tal-Unjoni u pieni eħrex. 

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri jiġġieldu wkoll il-falsifikazzjoni fid-
dimensjonijiet kollha tagħha: billi jistudjaw il-fenomenu biex ifasslu strateġiji ta’ 
reazzjoni u kampanji ta’ għarfien aktar effiċjenti, billi jagħmlu disponibbli għodda 
effettivi għall-infurzar lis-sidien ta’ marki kummerċjali, u billi jiċċekkjaw il-flussi tal-
kummerċ fil-fruntieri u jikkonfiskaw l-oġġetti foloz.
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Il-prodotti foloz jistgħu 
wkoll ikunu perikolużi għal 
saħħtek
Prodotti għas-saħħa foloz huma perikolużi. Jistgħu 
jagħmlulek dannu serju.

Għall-kuntrarju tal-mediċini oriġinali (inklużi dawk ġeneriċi), il-
mediċini foloz jistgħu isiru minn kwalunkwe ħaġa. Dawn jistgħu 
jikkawżaw ħsara serja għal saħħtek. Il-mediċini huma rregolati 
b’mod strett għal raġunijiet tajba ħafna: Ħu prodott falz u tista' 
tagħmel ħsara serja.6



It-tagħmir mediku wkoll jista’ jiġi ffalsifikat. Contact lenses u testers tad-demm 
huma biss uħud mill-prodotti li ġew imitati u mibjugħa fuq l-internet jew anki fi 
ħwienet. 

Huma jistgħu jiswew anqas, iżda jista’ jkollhom effetti negattivi serji għax jistgħu 
jkunu ta’ kwalità fqira, magħmula minn materjali ħżiena u jkollhom effettività 
dubjuża, jekk ikun hemm.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tippjana li twaqqaf sistema ta’ identifikazzjoni tal-
apparat kompatibbli globalment fl-UE biex tiffaċilita r-rikonoxximent ta’ prodotti 
illegali. 

U mhumiex il-mediċini foloz biss li jistgħu jagħmlu ħsara lil saħħtek. Il-ħwejjeġ 
foloz ukoll jistgħu jkunu perikolużi.

Il-kimiċi użati fit-tessuti, il-ħwejjeġ u ż-żraben fl-Ewropa qed jiġu analizzati 
bir-reqqa u qed jiġu pprojbiti jekk jinstabu li huma ta’ ħsara. Biċċa leġiżlazzjoni 
komprensiva msejħa REACH tinsisti li s-sustanzi kimiċi kollha fl-Unjoni Ewropea 
huma ttestjati. Din hija r-raġuni għaliex, ħwejjeġ legalment mibjugħa fl-Ewropa 
rarament jikkawżaw allerġiji u irritazzjonijiet.

Iżda oġġetti foloz jista’ jkun fihom kimiċi li qatt ġew ittestjati. Dawn jistgħu jkunu ta’ 
ħsara għal saħħtek.
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Oġġetti foloz mhumiex tajbin 
għas-sikurezza tiegħek 
Jekk jimpurtak dwar is-sikurezza tiegħek, u ta’ dawk ta’ madwarek, 
oqgħod attent mill-oġġetti foloz! Prodotti li jistgħu jkunu perikolużi 
għas-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi kienu responsabbli għal 
kważi terz tal-ammont totali ta’ oġġetti  miżmuma mid-dwana tal-
UE fl-2011, kważi d-doppju tal-proporzjon tal-2010. In-negozjanti 
ta’ oġġetti foloz huma kriminali. Liema reputazzjoni jeħtiġilhom 
iħarsu, għala għandu jimpurtahom mis-sikurezza tiegħek?

Il-parts tal-karozzi huma fost l-aktar miri popolari: parts foloz tal-
karozzi jiswew lil-fornituri bejn ħames u għaxar biljun euro kull sena. 
Iżda dan mhuwiex biss flus mitlufa għan-negozju legali. Is-sikurezza 
tiegħek hija f'riskju, billi x-xufiera huma esposti għal riskji sostanzjali 
meta b'qerq jiġu mħajra jixtru l-prodotti foloz. 

Il-leġiżlazzjoni Ewropea tirrekjedi li l-partijiet u komponenti kollha 
essenzjali għas-sikurezza u l-prestazzjoni ambjentali tal-vetturi bil-
mutur huma soġġetti għal kontrolli qabel ma dawn ikunu jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq tal-UE.

Iżda n-negozjanti ta’ prodotti foloz jinjoraw 
dawn ir-rekwiżiti, u mhux b'mod insinifikanti. 
Il-pads tal-brejkijiet huma fost l-aktar parts 
tal-karozzi li jiġu  imitati. Instabu parts tal-
karozzi foloz magħmula mil-laqx tal-injam — 
jew saħansitra mill-ħaxix! Jekk tkun qed tixtri 
f’ċirkostanzi mhux familjari, kun viġilanti.

Il-perikli jistgħu jkunu wkoll fi prodotti fejn ir-
riskju huwa anqas ovvju. Ħu l-ġugarelli. Dawn 

għandhom ikunu oġġetti sikuri — dawn magħmulin għat-tfal — 
jew hekk għandek taħseb. Iżda jekk ma jkunux jikkonformaw mar-
regolamenti tas-sikurezza, jistgħu jkunu ta’ periklu serju.

Il-ġugarelli foloz jinsabu kullimkien. Il-fornitur ma jimpurtahx mill-
prattiki ġusti u onesti, allura x'iġagħlek taħseb li se jieħu ħsieb is-
sikurezza ta' uliedek?  Il-ġugarelli foloz jista’ jkun fihom materjali 
perikolużi, bħal żebgħa li fiha sustanzi kimiċi velenużi. Dawn jistgħu 
jkunu magħmula minn partijiet żgħar li jinqalgħu, li huma pprojbiti 
skont il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sikurezza tal-ġugarelli minħabba 
lli jistgħu jifgaw lit-tfal. 

M'hemmx mod kif tkun taf jekk oġġett falz għaddiex mill-kontrolli 
tas-sikurezza. Il-prodotti foloz jafu jkunu ta' periklu għalik.
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L-oġġetti foloz jistgħu jimminaw 
il-fiduċja fix-xiri fuq l-Internete 
L-Internet fetaħ possibilitajiet kummerċjali kbar u jippermettilek li 
jkollok għażla usa’ ta’ oġġetti u li ssib l-aħjar prezzijiet tajba fis-
suq uniku Ewropew kollu.
Il-kummerċ elettroniku huwa ta' vantaġġ kemm għall-konsumaturi kif ukoll għan-
negozji. Iżda suq li qed jikber jattira l-qarrieqa. Għal xi wħud, l-Internet huwa punt 
ġdid ta' bejgħ għall-fornituri ta’ prodotti foloz. 

Meta tixtri minn fuq l-Internet, l-għażla tiegħek hija influwenzata ħafna mill-marka 
kummerċjali u r-reputazzjoni. Il-websajts qarrieqa qed isiru dejjem aktar sofistikati 
u diffiċli li wieħed jiddistingwihom minn siti ġenwina. Dawn jippruvaw iqarrquk 
billi jużaw ismijiet tad-dominju li jixbhu ħafna l-ismijiet ta’ marki kummerċjali u 
kumpaniji ta’ kwalità superjuri magħrufa. Oqgħod attent !

Bħalissa, ftit li xejn hemm x'jistgħu jagħmlu l-intrapriżi biex jipproteġu lilhom 
infushom, u lilek, kontra qerq bħal dan. Huwa aktar diffiċli li jittieħdu passi kontra 
kummerċjanti qarrieqa fuq l-internet, speċjalment meta dawn joperaw minn barra 
l-ġurisdizzjoni tal-UE.

Iżda l-uffiċjali tad-dwana tal-UE għandhom modi kif jaffrontaw dan il-kummerċ 
illegali. Dawn qed joqogħdu aktar attenti għall-pakketti mibgħuta bil-posta, il-mod 
normali kif wieħed jirċievi l-oġġetti mixtrija fuq l-Internet. L-iżvilupp ta’ approċċi 
mfassla apposta biex jimmonitorjaw il-pakketti u t-traffiku postali huwa wieħed 
mill-prijoritajiet tal-Pjan ta’ Azzjoni Doganali tal-Unjoni Ewropea għall-perjodu ta’ 
bejn l-2013 u l-2017.

Oqgħod attent mir-riskju li tixtri oġġetti foloz jew ta' standard inferjuri minn fuq 
l-Internet. Id-disponibbiltà mifruxa ta’ dawn l-oġġetti għandha tagħmlek viġilanti 
b'mod partikolari.
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Fl-Ewropa, il-ħaddiema huma protetti mill-esplojtazzjoni u t-tfal 
mhumiex sfurzati li jaħdmu. Il-kumpaniji ta' reputazzjoni tajba li 
jimmanifatturaw barra mill-UE jirrispettaw dawn l-istandards anke 
jekk l-infurzar tal-liġi lokali ma jobbligahomx. Meta l-manifatturi 
ewlenin tal-ilbies tal-isports ġew akkużati li qed iħaddmu t-tfal, 
ħadu azzjoni vigoruża. Iżda n-negozjanti tal-oġġetti foloz ma 
għandhomx reputazzjonijiet x'jipproteġu u jistgħu jimmaltrattaw 
lill-ħaddiema kemm iridu  — anke lit-tfal, furzati li jaħdmu f'fabbriki 
ta' sfruttament (sweatshops).

L-isfruttament marbut ma’ oġġetti foloz jibda mill-manifattur u jkompli 
sal-aħħar tal-katina tal-provvista. Il-bejjiegħa li jbiegħu fit-triq jaħdmu 
f'kondizzjonijiet neqsin kompletament mill-protezzjoni. Meta tixtri oġġetti 
foloz tkun qed tissapportja stil ta' ħajja ta' nies illegali u vulnerabbli, dejjem 
f'ħarba mill-pulizija.

Normalment, dawn huma vittmi tal-kriminalità organizzata. Ħafna mill-flus 
li tgħaddilhom imorru direttament fil-but tal- organizzazzjonijiet kriminali. 

Inizjalment, dan kien mod kif jiġu ddiversifikati l-attivitajiet kriminali 
tradizzjonali, bħalma huma d-drogi, it-traffikar tal-armi, jew il-prostituzzjoni. 
Iżda tant sar profittabbli li issa sar attività ewlenija tal-organizzazzjonijiet 
kriminali. 

Il-kriminali jirċievu kważi l-istess ammont ta' flus mill-bejgħ ta' oġġetti foloz 
daqs kemm jagħmlu mid-drogi illegali: iktar minn EUR200 biljun fis-sena, 
skont iċ-ċifri tan-Nazzjonijiet Uniti.

L-evitar tal-prodotti foloz: għażla responsabbli
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L-oġġetti foloz mhumiex tajbin
għall-impjiegi
Il-bejgħ ta’ oġġetti ġenwini huma l-bażi tal-impjiegi. Meta tixtri 
prodotti oriġinali, inti tgħin biex jinħolqu u jinżammu l-impjiegi fl-
Ewropa.
Iżda l-oġġetti foloz joħolqu kompetizzjoni inġusta għall-artiġjani u għan-negozji 
Ewropej, u jagħmlu ħsara lill-intrapriżi leġittimi u b'hekk iżidu l-qgħad. 

L-impatt fuq l-impjiegi huwa partikolarment aħrax fuq il-prodotti tal-moda u 
dawk ta’ kwalità superjuri, bħalma huma t-tessuti, il-ħwejjeġ, il-ħwejjeġ tal-ġilda, 
iż-żraben, l-arloġġi tal-idejn u l-ġojjellerija. Dawn jirrappreżentaw aktar minn nofs 
il-valur totali tal-oġġetti imitati miżmuma mid-dwana. Dawn l-industriji joħolqu 
l-impjiegi fl-Ewropa.

Fis-seklu 21 kien hemm tkabbir kostanti fis-suq tal-oġġetti foloz. Fi żmien sentejn 
biss, mill-2009 sal-2011, l-għadd ta’ każijiet li nqabdu mid-Dwana fl-Ewropa, aktar 
milli rdoppja, għal aktar minn 91,000. 

Skont iċ-ċifri disponibbli, fl-2011 kważi 115-il miljun oġġett suspettuż ġew 
ikkonfiskati mid-dwana fuq il-fruntieri tal-UE. Il-valur stmat tal-prodotti ġenwini 
ekwivalenti huwa ta' aktar minn EUR1.2 biljun. 

Il-Kummissjoni Ewropea ilha kważi għaxar snin taħdem biex twaqqaf dan.  Fl-
2004 hija adottat l-Istrateġija għall-Infurzar tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali 
fil-Pajjiżi Terzi. Hemm bżonn li nifhmu aħjar din it-theddia biex inkunu nistgħu 
niġġielduha aħjar: l-osservatorju Ewropew dwar il-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali, imwaqqaf riċentement, qed jiġbor dejta aktar dettaljata li se titfa’ 
aktar dawl fuq dan in-negozju illegali li kull ma jmur dejjem qed jikber u jgħin biex 
jitfasslu politiki dejjem aktar effiċjenti biex jiġi meqrud. 11



L-oġġetti foloz jistgħu jtappnu 
l-memorji tal-vaganzi
Kulħadd imur fuq btala biex jistrieħ, iżda dan jista’ jagħmlek aktar 
vulnerabbli. Titqarraqx— l-oġġetti foloz fix-xemx foloz jibqgħu. Int 
xorta tkun f’riskju u xorta tkun qed tappoġġja l-kriminali.

L-oġġetti ta’ lussu għall-bejgħ fuq tilar fit-triq f’suq ċkejken u ħelu jistgħu jkunu 
ta’ tentazzjoni, iżda ejja ma nitqarrqux. Dawn ikunu irħas għax ikunu foloz. Ħafna 
imitazzjonijiet jinbigħu minn tilari fit-toroq li jidhru innokwi f’villaġġi tal-vaganzi 
popolari. 

Iżda oqgħod attent! Jekk fil-vjaġġ lura lejn darek, int tiġi ċċekkjat mill-awtoritajiet u 
tinqabad iġġorr oġġetti foloz għal skopijiet kummerċjali, f’xi pajjiżi tkun qed tirriskja 
pieni ħorox ħafna.

Id-detenturi ta’ oġġetti foloz maħsuba għal għanijiet kummerċjali jistgħu jeħlu 
multi kbar u, f’każijiet ta’ xiri ripetut ta’ dawn il-prodotti, sentenzi ta’ ħabs.

Għal darb’ oħra, prodott falz jista’ jkun ħafna aktar għoli milli wieħed jaħseb.
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Xi ċifri:
•	 Il-volum globali tal-kummerċ fl-oġġetti foloz huwa stmat 

li huwa ‘l fuq minn EUR 200 biljun fis-sena – volum simili 
għas-suq tad-drogi illegali

•	 Bejn l-2010 u 2011, il-volum tal-prodotti foloz ikkonfiskati 
mid-dwana Ewropea kiber bi 11 % 

•	 Fl-2009, il-valur tal-aħjar 10 ditti fil-pajjiżi tal-UE kien 
jammonta għall-kwazi 9 % tal-PDG 

•	 Il-prodotti tal-moda personali u ta’ kwalità għolja jkopru 
54 % mill-valur totali tal-oġġetti kkonfiskati 

•	 Biss biss fl-2011, 115 miljun oġġett falz ġew ikkonfiskati fil-
konfini tal-UE b’valur globali ta’ iktar minn EUR1.2 biljun

•	 Kważi terz tal-oġġetti kkonfiskati mid-dwana tal-UE fl-2011 
nstabu li kienu potenzjalment perikolużi għas-saħħa u 
s-sikurezza tal-konsumaturi, kważi d-doppju tal-proporzjon 
fl-2010

•	 Fl-2011, 27 miljun mediċini foloz ġew miżmuma minn 
awtoritajiet Ewropej

•	 It-trasport postali hu l-aktar mezz komuni li jintuża biex jiġu 
ttrasportati oġġetti foloz li jkunu ġew ordnati onlajn. Kien il-
metodu użat f’63 % tal-każijiet mikxufa fl-2011, segwit mit-
trasport bl-ajru (22 %) u mit-trasport kurrier espress (7 %)

•	 Ċertament, iċ-Ċina hija l-akbar sors ta’ oġġetti foloz ikkonfiskati 
fl-Ewropa, li jgħoddu għal kważi 73 % tal-ammont totali tal-
oġġetti kkonfiskati 

•	 Iżda din mhijiex biss problema li ġejja minn pajjiżi oħra — 
il-Kummissjoni Ewropea u l-amministrazzjonijiet nazzjonali 
qegħdin jinvestigaw l-iskala tal-attività ta’ oġġetti foloz fl-
Unjoni Ewropea
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Għal aktar tagħrif  
L-ISTITUZZJONIJIET U L-AĠENZIJI TAL-UNJONI 
EWROPEA :

Il-Kummissjoni Ewropea:
Id-Direttorat Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija 
(DĠ ENTR) 
ec.europa.eu/enterprise/stopfakes 

Id-Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern u s-Servizzi 
(DĠ MARKT) 
 http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Ikkuntattjana:
 @AntonioTajaniEU 
 @ECSpokesCorazza 
 @EU_Enterprise

 @MBarnierEU 
 @EU_Markt 
 #EUdeb8
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ec.europa.eu/enterprise/stopfakes

Għid le għall-oġġetti foloz. 
Mur għall-oriġinali

Il-Kummissjoni Ewropea 
Id-Direttorat Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija (DĠ ENTR) 
Id-Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern u s-Servizzi (DĠ MARKT)


