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Dikjarazzjoni ta’ Ċaħda ta’ Responsabbiltà  
Dan ir-rapport dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt jorbot biss lis-servizzi tal-Kummissjoni 
involuti fil-preparazzjoni tiegħu u t-test hu mħejji bħala bażi għall-kummenti u ma 
jippreġudikax l-aħħar forma ta' xi deċiżjoni li se tittieħed mill-Kummissjoni. 
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1. INTRODUZZJONI 

Il-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fuq livell ta' UE u ta' Stati Membri ssaħħet 
b'mod sinifikanti fl-aħħar diċennji. Madanakollu, meta d-drittijiet tagħhom jinkisru, il-
konsumaturi Ewropej mhux dejjem jiksbu rimedju effettiv.  

Dan peress li l-konsumaturi jaħsbu li l-proċedimenti tal-qorti jiswew ħafna flus, jieħdu ħafna 
ħin u huma ta' piż għalihom. Proċeduri kkumplikati u ineffettivi u r-riżultat inċert tagħhom 
jiskoraġġixxu lill-konsumaturi saħansitra milli jippruvaw isibu rimedju. Apparti dan, il-
konsumaturi mhux dejjem huma konxji ta' x'inhuma d-drittijiet tagħhom b'mod konkret u 
għalhekk ma jfittxux kumpens meta huma intitolati għalih. 

In-nuqqas ta' rimedju effettiv jippreżenta sfidi partikolari fit-tranżazzjonijiet transkonfinali. 
Naturalment kawti waqt li qed jiskopru ambjent kummerċjali mhux-familjari, il-konsumaturi 
huma l-iżjed inkwetati fuq xi ħaġa li tista' tmurilhom ħażin meta jkunu qed jixtru minn Stat 
Membru ieħor. Huma jinkwetaw dwar id-differenzi fil-leġiżlazzjoni bejn l-Istati Membri, il-
barrieri lingwistiċi, spejjeż potenzjalment ogħla, u regoli proċedurali fis-soluzzjoni tat-tilwim 
ta' Stat Membru ieħor li ma jkunux familjari magħhom. Il-konsumaturi ħafna drabi 
jirrinunzjaw mill-każijiet tagħhom sempliċiment għax ma jafux fejn għandhom jindirizzaw it-
tilwima tagħhom fi Stat Membru ieħor. L-inċertezza dwar l-iżgurar tar-rimedju taffettwa l-
kunfidenza tal-konsumaturi waqt ix-xiri transkonfinali u żżommhom lura milli jieħu vantaġġ 
mis-Suq Uniku. 

Apparti s-soluzzjoni tradizzjonali tat-tilwim b'mezzi ġudizjarji, il-konsumanturi u n-negozji fi 
wħud mill-Istati Membri jistgħu jagħmlu t-talba tagħhom bl-iskemi tal-hekk imsejħa 
Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim ("ADR"). It-terminu soluzzjoni alternattiva tat-tilwim 
ikopri proċeduri mhux-ġudizzjarji, bħalma huma l-konċiljazzjoni, il-medjazzjoni, l-arbitraġġ, 
u l-bord tal-appell. Għall-għanijiet ta' dan il-Valutazzjoni tal-Impatt (VI), l-ADR tirreferi għal 
soluzzjoni tat-tilwim bejn il-konsumaturi u n-negozjanti (B2C) relatat mal-bejgħ ta' oġġetti u 
l-provvista ta' servizzi min-negozjanti. L-iskemi tal-ADR għandhom l-iskop li jsolvu t-tilwim 
li jinqalgħu bejn il-partijiet permezz tal-intervent ta' xi entità (eż: konċiljatur, medjatur, 
ombudsman, bord tal-appell, eċċ) L-ADR ma tkoprix is-soluzzjoni tat-tilwim b'sistemi li 
jieħdu ħsieb ilmenti interni u li huma mmexxija minn negozjanti. L-iskemi tal-ADR li 
għandhom l-iskop li jsolvu tilwim bejn il-konsumaturi u n-negozjanti permezz ta' proċedura 
onlajn jissejħu l-iskemi ta' Soluzzjoni Onlajn tat-Tilwim ("ODR") u jistgħu jkunu għodda 
effettiva speċjalment biex jissolvu tilwim relatat ma' tranżazzjonijiet onlajn. Madanakollu 
s'issa l-ODR mhix żviluppata biżżejjed1. 

Għandha ssir riflessjoni fuq livell ta' UE dwar il-ħtieġa li jittejjeb l-aċċess għal rimedju lill-
konsumaturi permezz ta' skemi ta' soluzzjoni alternattiva tat-tilwim . L-analiżi preżenti tqis 
b'mod sħiħ il-livelli differenti ta' żvilupp tal-ADR fl-Istati Membri u d-diversi tipi ta' skemi 
eżistenti tal-ADR. Id-diverġenza fil-politiki nazzjonali dwar l-iskemi tal-ADR (jew in-nuqqas 
tagħhom) turi li azzjoni unilaterali mill-Istati Membri ma twassalx għal soluzzjoni 
sodisfaċenti għall-konsumaturi u n-negozji. In-nuqqas ta' sistemi koerenti u effiċjenti tal-ADR 

                                                 
1 L-ODR teżisti wkoll għal tilwim bejn in-negozjanti (B2B) li, bħal fl-ADR, mhumiex koperti b'dan il-

Valutazzjoni tal-Impatt. Eżempju ta' ODR B2B huwa s-servizz tal-Qorti Ċeka tal-Arbitraġġ 
(www.adr.eu) li jgħin lil sidien ta' ditti u marki kummerċjali, reġistraturi ta' ismijiet tad-dominju u 
kumpaniji tar-reġistrazzjoni madwar id-dinja biex isolvu kunflitti permezz ta' proċedura onlajn.  

http://www.adr.eu/
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fl-Istati Membri jħalli impatt ukoll fuq il-possibbiltà li l-konsumaturi jistrieħu fuq dawn is-
sistemi tal-ADR waqt tilwim transkonfinali u onlajn, u li għalihom l-aċċess għal proċeduri tal-
ADR/l-ODR jibqa' limitat ħafna. L-aspetti transkonfinali tal-problemi identifikati fl-ADR jew 
fl-ODR huma direttament relatati mal-qagħda nazzjonali. It-titjib fl-ADR transkonfinali 
jistrieħ fuq it-titjib fl-ADR nazzjonali.  

Il-Valutazzjoni tal-Impatt tiffoka esklussivament fuq soluzzjoni extra-ġudizzjarja tat-tiwlim. 
Din għandha l-għan li tanalizza firxa ta' għażliet tal-politika biex jittejjeb ir-rimedju lill-
konsumatur permezz tal-ADR u l-ODR. Strumenti oħra li jeżistu, u li jtejbu t-twettiq tad-
drittijiet tal-konsumatur fis-suq intern permezz ta' mezzi ġudizjarji u azzjoni ta' infurzar, ma 
jaqgħux fl-iskop ta' din il-VI. 

2. DEFINIZZJONI TAL-PROBLEMA 

Proporzjon sostanzjali tal-konsumaturi Ewropej jiltaqgħu ma' problemi meta jixtru oġġetti jew 
servizzi fis-suq intern. Fl-2010, dan kien il-każ għal bejn wieħed u ieħor, wieħed minn kull 
ħames konsumaturi Ewropej2. Minkejja li ġeneralment hemm livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur garantit bil-leġiżlazzjoni, il-problemi li jiltaqgħu magħhom il-konsumaturi ħafna 
drabi ma jissolvewx. It-telf li sofrew il-konsumaturi Ewropej minħabba problemi relatati ma' 
oġġetti jew servizzi li xtraw hu stmat għal 0,4 % tal-PDG tal-UE. Dan jinkludi d-detriment li 
sofrew il-konsumaturi Ewropej relatat max-xiri transkonfinali, u li hu stmat bejn il-
EUR 500 miljun u l-EUR 1 biljun3. 

Erba' nuqqasijiet ewlenin li jfixklu l-effikaċja tal-ADR ġew identifikati. Nuqqasijiet fil-
kopertura tal-ADR, kwalità baxxa u ftit għarfien tal-iskemi tal-ADR.  

Il-konsumaturi Ewropej ma jgawdux l-istess livell ta' aċċess għal skemi tal-ADR ta' kwalità 
fl-UE. Minkejja li jeżistu bejn wieħed u ieħor 750 skema nazzjonali tal-ADR, xorta għad 
hemm nuqqasijiet kemm ġeografikament u anke settorjalment. Apparti dan, in-nuqqas ta' 
tagħrif dettaljat iżomm lura lill-konsumaturi milli jużaw l-ADR. In-negozji rari jgħaddu 
tagħrif lill-konsumaturi dwar l-iskemi kompetenti tal-ADR li jieħdu ħsieb it-tilwim tagħhom 
waqt ix-xiri jew wara. Fl-aħħar nett, l-iskemi tal-ADR mhux dejjem jirrispettaw il-prinċipji 
tal-qalba bħat-trasparenza, l-imparzjalità u l-effikaċja, kif stabbiliti fiż-żewġ 
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni tal-1998 u l-2001. 

L-ODR għal tranżazzjonijiet transkonfinali ta' kummerċ elettroniku  

In-nuqqas ta' kopertura tal-ADR fl-Istati Membri madwar l-UE jwassal għal soluzzjoni mhux 
effettiva tat-tilwim relatat ma' tranżazzjonijiet ta' kummerċ elettroniku. Fl-2010, iżjed minn 
nofs l-ilmenti (56,3 %) li l-ECC-NET irċieva kienu relatati ma' tranżazzjonijiet ta' kummerċ 
elettroniku, u inqas minn 9 % minnhom setgħu jkunu referuti għal skema tal-ADR fi Stat 
Membru ieħor. Huma ftit ħafna l-iskemi eżistenti tal-ADR li joffru l-possibbiltà ta' proċess 

                                                 
2 BE 342, p. 169 
3 Bis-suppożizzjoni li t-telf individwali hu simili fix-xiri domestiku u fix-xiri transkonfinali, hu stmat li d-

detriment li sofrew il-konsumaturi tal-UE, relatat ma' xiri transkonfinali, hu bejn il-EUR 500 miljun u l-
EUR 1 biljun. Din is-suppożizzjoni hi, pereżempju, appoġġata wkoll mill-fatt li meta l-esperjenzi ta' xiri 
tax-xerrejja domestiċi u tax-xerrejja b'distanzi transkonfinali jiġu mqabbla, ma jidhirx li hemm 
differenzi sinifikanti fil-problemi li dawn ix-xerrejja jiltaqgħu magħhom. 16 % tax-xerrejja esperjenzaw 
dewmien bi prodott mixtri transkonfinalment fl-UE filwaqt li 18 % tax-xerrejja esperjenzaw dewmien 
bi prodotti mixtri domestikament.  
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sħiħ onlajn. Jekk il-proċess isir kollu onlajn jiġi ffrankat ħafna ħin u tkun iffaċilitata l-
komunikazzjoni bejn il-partijiet. 

3. IS-SUSSIDJARJETÀ U L-ĦTIEĠA TA' AZZJONI MILL-UE  

Il-protezzjoni tal-konsumatur tappartjeni għall-kompetenzi li l-UE u l-Istati Membri jaqsmu 
bejniethom. Kif stipulat fl-Artikolu 169 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), l-UE jeħtieġ tikkontribwixxi, inter alia, biex tipproteġi l-interessi ekonomiċi tal-
konsumaturi u anke biex tippromwovi d-dritt tagħhom għal informazzjoni u edukazzjoni 
sabiex ikunu salvagwardati l-interessi tagħhom. Inizjattiva tal-ADR/l-ODR ibbażata fuq l-
Artikolu 114 tat-TFUE tgħin biex jintlaħqu dawn l-għanijiet fil-kuntest tal-funzjonament 
tajjeb tas-suq intern. Fl-istess waqt, din tirrispetta l-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-
proporzjonalità. 

Żvilupp fl-ADR/l-ODR tal-konsumatur hu kruċjali għall-ġid tal-konsumaturi u n-negozji u 
għal titjib fil-funzjonament tas-suq intern, kif kien konfermat mis-sezzjonijiet kollha tal-
opinjoni tal-partijiet interessati fil-konsultazzjoni pubblika u d-dibattiti. 

Tnax-il sena wara r-Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-iskemi tal-ADR tal-
konsumatur, l-analiżi tal-qagħda bħalissa turi li l-azzjoni li ttieħdet biss fuq livell nazzjonali 
ma ħolqotx biżżejjed kopertura tal-ADR. Numru ta' nuqqasijiet xorta jfixklu l-effikaċja tal-
iskemi tal-ADR, u skemi tal-ODR li jiffunzjonaw-tajjeb u li huma aċċessibbli għal 
tranżazzjonijiet transkonfinali ta' kummerċ elettroniku jibqgħu sottożviluppati. Il-konsumaturi 
Ewropej allura ma jgawdux l-istess livell ta' aċċess għal skemi ta' kwalità tal-ADR madwar l-
UE. Lanqas id-dispożizzjoni tal-informazzjoni lill-konsumatur dwar l-ADR f'kull settur tas-
suq bl-imnut mhi garantita. Jekk l-iżvilupp tal-ADR jitħalla jiddependi biss fuq l-azzjoni tal-
Istati Membri, l-skemi tal-ADR ta' kwalità jibqgħu neqsin f'ċerti setturi tas-suq bl-imnut u 
f'ċerti żoni ġeografiċi tal-UE. Il-livelli ta' għarfien tal-konsumaturi u n-negozji jibqgħu baxxi, 
filwaqt li l-monitoraġġ tal-ADR nazzjonali jsir mill-Istati Membri fuq bażi volontarja. Fl-
aħħar nett, ma jkun hemm l-ebda assigurazzjoni li l-iskemi tal-ADR/l-ODR jirrispettaw il-
prinċipji ewlenin li jiggarantixxu l-kwalità tagħhom. Dan l-iżvilupp frammentat u insuffiċjenti 
tal-ADR fl-UE jikkuntrasta mal-għanijiet tat-TFUE minħabba li jdgħajjef jew joħloq ostakli 
ġodda lill-funzjonament tas-suq intern, joħloq protezzjoni mhux ugwali tal-konsumatur fl-UE 
u kundizzjonijiet kummerċjali varjabbli lin-negozju. Iżjed minn hekk, mingħajr sistema tal-
ADR domestika li tiffunzjona tajjeb u li fuqha tista' tiġi bbażata u marbuta l-ADR 
transkonfinali, l-iżvilupp ta' ADR effiċjenti u effettiva għal tilwim transkonfinali ma jsirx. 

In-nuqqas ta' ADR/ODR effiċjenti jillimita l-potenzjal ta' dan il-mezz ta' soluzzjoni għat-
tilwim u joħloq żbilanċi fl-effikaċja li jkun trattat tilwim tal-konsumatur fi Stati Membri 
differenti, b'mod partikolari fir-rigward ta' tilwim transkonfinali. Din is-sitwazzjoni taffettwa 
l-fiduċja tal-konsumaturi f'xiri transkonfinali. Kemm in-negozji4 u anke l-konsumaturi 
jistqarru b'mod ċar li t-tħassib dwar problemi ta' rimedju li jistgħu jinqalgħu fi Stat Membru 
ieħor jiskoraġġihom milli jbigħu jew jixtru min-naħa l-oħra tal-fruntiera u allura ma jiġux 
sfruttati b'mod sħiħ il-benefiċċji potenzjali ta' suq intern5. Trid tingħata attenzjoni partikolari 

                                                 
4 B'mod partikolari għall-SMEs minħabba li l-kapaċità limitata tagħhom fl-amministrazzjoni ma 

tħallihomx jagħmlu l-klejm tagħhom b'mezzi ġudizjarji. Id-disponibbiltà ta' soluzzjoni faċli tat-tilwim 
bħall-ADR tista' tindirizza dan it-tħassib tal-intrapriżi żgħar u medji. 

5 Skont kif rappurtat, wieħed minn kull 20 konsumatur affaċċja problemi bix-xiri transkonfinali ta' 
oġġetti u servizzi, filwaqt li 59 % tan-negozjanti qalu li ostaklu importanti tagħhom biex ibigħu 
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biex tinkiseb il-kunfidenza tal-konsumatur fis-suq intern u biex ikun żgurat kamp kompetittiv 
ekwu għan-negozji madwar l-Istati Membri. 

Iżjed minn hekk, għalkemm bħalissa hemm livell baxx ta' tranżazzjonijiet transkonfinali ta' 
kummerċ elettroniku, is-suq diġitali bl-imnut fi ħdan l-Istati Membri qed jikber malajr6. 
Għaldaqstant li jkun żgurat mezz sempliċi, bi ftit spejjeż, u effettiv ta' rimedju extra-
ġudizzjarju huwa ferm iżjed importanti għall-konsumaturi u n-negozjanti sabiex jibdew 
jagħmlu tranżazzjonijiet transkonfinali onlajn. Azzjoni fuq livell ta' Stat Membru ma twassalx 
biex fl-UE kollha tkun stabbilita soluzzjoni onlajn għat-tilwim li, kif indikat fl-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa, hi għodda essenzjali fil-promozzjoni tal-kummerċ elettroniku.  

L-għanijiet segwiti jistgħu jintlaħqu aħjar permezz ta' miżuri fuq livell ta' UE minħabba l-
effetti u l-iskala tagħha. Vantaġġ ċar fid-definizzjoni tal-prinċipji u l-kriterji komuni għall-
iskemi tal-ADR fl-Istati Membri kollha jkun trattament effettiv u adegwat għat-tilwim tal-
konsumatur relatat mat-tranżazzjonijiet domestiċi u transkonfinali. Din tiżgura wkoll li l-
ADR/l-ODR qed tiżviluppa fl-UE b'manjiera iżjed omoġenja. 

Azzjonijiet unilaterali fuq livell ta' Stat Membru ma jagħtux biżżejjed lill-konsumatur u n-
negozjanti minn dawn il-benefiċċji hawn fuq imsemmija. X'aktarx li sforzi mhux koordinati 
mill-Istati Membri se jwasslu għal iżjed frammentazzjoni tal-ADR u li allura tikkontribwixxi 
għal trattament mhux ugwali tal-konsumaturi u n-negozjanti fis-suq intern u toħloq livelli 
diverġenti ta' rimedji tal-konsumatur fl-UE. 

4. L-GĦANIJIET TA’ POLITIKA  

L-għanijiet ġenerali huma dawn: i) sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern bl-imnut, 
inkluż is-suq diġitali tal-konsumatur; ii) sabiex jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur; iii) sabiex il-konsumaturi u n-negozjanti jkollhom iċ-ċans isolvu t-tilwim b'mod 
effettiv. It-tabella ta' hawn taħt tiddeskrivi l-għanijiet speċifiċi u l-għanijiet ta' ħidma:  

                                                                                                                                                         
transkonfinalment huwa li jkollhom potenzjalment iżjed spejjeż biex isolvu l-ilmenti u l-kunflitti 
transkonfinali milli f'dawk domestiċi. 

6 Bejn l-2004 u l-2010, il-persentaġġ ta' individwi li ordnaw oġġetti jew servizzi mill-internet fl-UE-25 
kiber b'mod sinifikanti, minn 22 % għal 37 %, b'mod partikolari fir-Renju Unit, il-Lussemburgu, il-
Ġermanja, il-Pajjiżi l-Baxxi, Franza u l-pajjiżi Nordiċi, li fihom bejn il-45 % u l-65 % tal-utenti tal-
internet huma xerrejja onlajn. 
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l-Għanijiet Speċifiċi l-Għanijiet ta' Ħidma 
Il-kopertura, l-informazzjoni u l-kwalità tal-ADR 

Sabiex ikun żgurat l-aċċess għall-iskemi tal-ADR 
biex tkun faċilitatà soluzzjoni tat-tilwim extra-
ġudizzjarju għal konsumaturi f'tilwim domestiku u 
transkonfinali ma' negozjanti. 

• Sabiex jiżdied il-proporzjon ta' tilwim domestiku u 
transkonfinali tal-konsumatur li jsolvu l-iskemi tal-
ADR. 

• Sabiex jonqos in-numru ta' problemi tal-konsumatur 
li ma ssolvewx dwar oġġetti jew servizzi mixtrija 
fuq livell nazzjonali u f'każijiet transkonfinali. 

Sabiex ikun zgurat li l-konsumaturi u n-negozji huma 
konxji li jeżistu l-iskemi tal-ADR.  

• Sabiex ikun żgurat li l-konsumaturi jirċievu 
informazzjoni dwar l-iskemi tal-ADR kompetenti 
biex jeħdulhom ħsieb it-tilwim tagħhom, b'mod 
partikolari f'sitwazzjonijiet transkonfinali. 

• Sabiex ikun żgurat li l-konsumaturi u n-negozji 
huma konxji mill-informazzjoni ġenerali relatata 
mal-iskemi tal-ADR u l-użu tagħhom, b'mod 
partikolari f'sitwazzjonijiet transkonfinali.  

Sabiex ikun żgurat li l-iskemi tal-ADR joffru servizz 
ta' kwalità lill-konsumaturi u n-negozji. 

• Sabiex ikun żgurat li l-iskemi tal-ADR joffru 
servizz imparzjali lin-negozji u l-konsumaturi. 

• Sabiex ikun żgurat li l-iskemi tal-ADR jipprovdu 
servizz kompetenti u trasparenti lin-negozji u l-
konsumaturi. 

• Sabiex ikun żgurat li l-iskemi tal-ADR jipprovdu 
servizz effettiv. 

• Sabiex ikun żgurat li l-iskemi tal-ADR huma 
mmonitorjati regolarment. 

Soluzzjoni Onlajn tat-Tilwim (ODR) għal tranżazzjonijiet transkonfinali ta' kummerċ elettroniku 
Sabiex ikun żgurat li l-konsumaturi u n-negozji 
jistgħu jistrieħu fuq mekkaniżmu biex isolvu onlajn 
it-tilwim transkonfinali ta' kummerċ elettroniku.  

• Sabiex il-konsumaturi u n-negozji jingħataw il-
possibbiltà li jieħdu ħsieb onlajn u b'mod extra-
ġudizzjarju kull tilwima transkonfinali ta' kummerċ 
elettroniku billi fuq livell ta' UE tiġi pprovduta 
lilhom għodda bbażata fuq l-internet.  

• Sabiex ikunu żviluppati kriterji komuni li fuqhom 
tibbaża s-sistema bbażata fuq l-internet biex b'hekk 
jixprunaw l-effikaċja tagħha.  

5. L-GĦAŻLIET TA' POLITIKA U L-ANALIŻI 

It-tabelli ta' hawn taħt jiġbru fil-qosor l-għażliet ta' politika identifikati għaż-żewġ naħat tal-
problema. 
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5.1. Il-kopertura, l-informazzjoni u l-kwalità tal-ADR 

l-Għażla 1 L-ebda azzjoni mill-UE (xenarju ta' referenza) 
l-Għażla 2 Strument legali li ma jorbotx sabiex jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' skemi tal-ADR ta' 

kwalità għal tilwim domestiku u transkonfinali tal-konsumatur, sabiex jinkoraġġixxi n-
negozji jipprovdu lill-konsumaturi b'informazzjoni dwar l-iskema tal-ADR kompetenti 
biex tieħu ħsieb it-tilwim tagħhom, u sabiex jinkoraġġixxi skemi tal-ADR jipparteċipaw 
fin-netwerks eżistenti tal-UE tal-ADR speċifiċi-għal-settur.  

l-Għażla 3  Strument legali li jorbot sabiex jiżgura li: l-konsumaturi jistgħu jirreferu kull tilwima 
domestika u transkonfinali tagħhom lil skemi tal-ADR ta' kwalità, u li jkopri wkoll 
servizzi onlajn; li l-konsumaturi jirċievu informazzjoni dwar l-iskema tal-ADR 
kompetenti biex tieħu ħsieb it-tilwim tagħhom; u li l-iskemi tal-ADR jipparteċipaw fin-
netwerks eżistenti tal-UE tal-ADR speċifiċi-għal-settur. 

l-Għażla 4 Strument legali li jorbot sabiex jistabilixxi mudell tal-UE għal skemi nazzjonali tal-ADR 
ta' kwalità biex tkun koperta kull tilwima domestika u transkonfinali, anke dawk relatati 
max-xiri onlajn. Dan l-istrument legali jiżgura wkoll li l-konsumaturi jirċievu 
informazzjoni dwar l-iskema tal-ADR kompetenti biex tieħu ħsieb it-tilwim tagħhom u li 
jinħolqu netwerks fl-UE ta' skemi tal-ADR speċifiċi-għal-settur. 

5.2. Soluzzjoni Onlajn tat-Tilwim (ODR) għal tranżazzjonijiet transkonfinali ta' 
kummerċ elettroniku 

l-Għażla 1 L-ebda azzjoni mill-UE (xenarju ta' referenza)  

l-Għażla 2 Strument legali li ma jorbotx sabiex jgħaqqad skemi nazzjonali tal-ADR li jieħdu ħsieb 
it-tilwim onlajn transkonfinali ta' kummerċ elettroniku f'netwerk tal-UE.  

l-Għażla 3 Strument legali li jorbot sabiex jistabbilixxi sistema tal-UE li tikkonsisti minn 
pjattaforma bbażata fuq l-internet li tkun aċċessibbli direttament mill-konsumaturi, li 
tkun ibbażata fuq skemi nazzjonali tal-ADR u li tkun tista' tieħu ħsieb onlajn it-tilwim 
transkonfinali ta' kummerċ elettroniku (ODR); u sabiex ikunu definiti kriterji komuni 
għall-funzjonament tal-pjattaforma bbażata fuq l-internet. 

l-Għażla 4 Strument legali li jorbot sabiex jinħoloq korp wieħed tal-UE li jieħu ħsieb onlajn kull 
tilwima transkonfinali ta' kummerċ elettroniku. 

6. IT-TQABBIL TAL-GĦAŻLIET U L-IMPATTI TAGĦHOM 

Twettqet valutazzjoni tal-għażliet ta' politika relatati mal-oqsma tal-problema kontra l-kriterji 
tal-effikaċja, l-effiċjenza u l-koerenza bl-użu ta' skala minn 0 sa 5. Il-punteġġi ta' kull għażla 
kkombinata għal kull kriterju (l-effikaċja, l-effiċjenza, il-koerenza) huma ppreżentati fit-
tabella kumulattiva ta' hawn taħt. Ir-riżultati finali juru sa fejn kull għażla kkombinata hi 
mistenna li tikkontribwixxi għall-għanijiet ta' politika.  
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Impatt kumulattiv (l-
effikaċja, l-effiċjenza, u l-
koerenza) 

Soluzzjoni Onlajn tat-Tilwim għal tranżazzjonijiet transkonfinali ta' 
kummerċ elettroniku  

Il-kopertura tal-ADR, 
informazzjoni u kwalità 

l-Għażla tal-
Politika nru 1 

l-Għażla tal-
Politika nru 2 

l-Għażla tal-
Politika nru 3 

l-Għażla tal-
Politika nru 4 

l-Għażla tal-Politika nru 1 0 3 5 7 

l-Għażla tal-Politika nru 2 3 6 6 8 

l-Għażla tal-Politika nru 3 6 9 15 11 

l-Għażla tal-Politika nru 4 8 8 13 12 

Mill-gradazzjoni mogħtija li qed tidher fit-tabella ta' hawn fuq, wieħed jista' jikkonkludi li l-
kombinazzjoni tal-għażliet li ma tinvolvi l-ebda azzjoni tal-UE se tħalli s-sitwazzjoni kif inhi 
u għalhekk il-problemi identifikati ma jiġux indirizzati. Il-kombinazzjoni tal-għażliet li 
tipprevedi l-adozzjoni ta' strumenti legali li ma jorbtux biex jiġu indirizzati l-problemi 
identifikati mhix effiċjenti u lanqas effettiva. Konsegwentement, il-problemi tal-konsumaturi 
se jibqgħu ma jissolvewx u t-telf sofrut fis-suq intern se jibqa' ma jiġix irkuprat. 
Rakkomandazzjoni addizzjonali mhix mistennija li ġġib valur miżjud biex ikunu indirizzati l-
problemi ta' bħalissa.  

Il-kombinazzjoni tal-għażliet li tipprevedi l-adozzjoni ta' strumenti legali li jorbtu u li jeħtieġu 
t-twettiq ta' skemi tal-ADR, li huma kompetenti biex jieħdu ħsieb it-tilwim onlajn, disponibbli 
f'setturi tal-ekonomija li s'issa għadhom ma jeżistux (ADR tal-Għażla 3), tiżgura kopertura 
sħiħa tal-ADR. Bħala konsegwenza ta' kopertura sħiħa tal-ADR, se jinħoloq il-qafas meħtieġ, 
li fuq il-bażi tiegħu s-sistema tal-UE bbażata fuq l-internet tista' tieħu ħsieb b'mod effettiv 
tilwim relatat ma' tranżazzjonijiet transkonfinali ta' kummerċ elettroniku (ODR tal-Għażla 3). 
Din il-kombinazzjoni tal-għażliet għalhekk se tirrappreżenta l-iktar mezz effettiv u effiċjenti 
biex jittejjeb il-mod kif jiġi indirizzat it-tilwim domestiku u transkonfinali.  

Il-kombinazzjoni tal-għażliet li tinvolvi livell għoli ta' armonizzazzjoni fl-oqsma tal-ADR u l-
ODR (Għażla 4) tipprovdi għal kopertura sħiħa iżda tkun sproporzjonata għall-għanijiet tal-
inizjattiva ġenerali. Dan kien konfermat ukoll mit-tweġibijiet għall-konsultazzjoni pubblika u 
d-diskussjonijiet bilaterali li saru mis-servizzi tal-Kummissjoni mal-Istati Membri. Apparti 
dan, jekk jinħoloq korp wieħed tal-UE-ODR li jieħu ħsieb onlajn it-tilwim, l-iskemi tal-ADR 
li jeżistu bħalissa isiru żejda. Fl-aħħar nett, it-tali żvilupp ma jikkonsidrax is-sitwazzjoni 
nazzjonali u hu sproporzjonat peress li jimplika intervent "minn fuq għal isfel" b'saħħtu tal-
UE li joħloq anki spejjeż żejda għall-UE.  
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Bħala konklużjoni, l-għanijiet segwiti jistgħu jinkisbu bl-aħjar mod permezz ta' strumenti 
separati iżda kumplimentari. L-għażla ppreferita hi l-kombinazzjoni ta' dawn iż-żewġ għażliet 
ta' politika li ġejjin: 

(1) Direttiva qafas sabiex ikun żgurat li l-konsumaturi jistgħu jirreferu t-tilwim 
domestiku u transkonfinali kollu tagħhom lil skemi tal-ADR ta' kwalità, u li 
tkopri wkoll servizzi onlajn; li jirċievu informazzjoni dwar l-iskema tal-ADR 
kompetenti biex tieħu ħsieb it-tilwim tagħhom u li l-iskemi tal-ADR 
jipparteċipaw f'netwerks eżistenti tal-UE tal-ADR speċifiċi-għal-settur (Għażla 3). 
Din torbot lill-Istati Membri iżda tħallilhom l-għażla ta' forom u metodi (kif 
"jindirizzaw in-nuqqasijiet"); u kif ukoll 

(2) Regolament li jistabbilixxi sistema tal-UE, li tikkonsisti minn pjattaforma 
bbażata fuq l-internet li tkun aċċessibbli direttament mill-konsumaturi, li tkun 
ibbażata fuq skemi nazzjonali tal-ADR u li tkun tista' tieħu ħsieb onlajn it-
tilwim transkonfinali ta' kummerċ elettroniku (ODR); u li tiddefinixxi kriterji 
komuni għall-funzjonament tal-pjattaforma bbażata fuq l-internet (Għażla 3). 

6.1. L-impatt tal-għażla ppreferita 

L-għażla ppreferita tagħmel differenza reali għall-komsumaturi.  

Il-konsumaturi se jkunu jistgħu jindirizzaw it-tilwim tagħhom (ikun xi jkun is-settur ta' 
negozju, il-kanal tax-xiri jew il-pajjiż minn fejn inxtara l-prodott jew is-servizz) bi skema tal-
ODR. Barra minn hekk, huma se jkunu żgurati li kull skema tal-ADR se tkun trasparenti u se 
tieħu ħsieb it-tilwim tagħhom b'mod effiċjenti u imparzjali, allura se jħossuhom mgħammra 
aħjar u iżjed imħeġġa biex jirreferu għall-ADR. Bħala riżultat, iżjed problemi tal-konsumatur 
se jitressqu u jissolvew. It-telf irkuprat ikun jista' jintuża mill-ġdid fis-suq intern għax-xiri ta' 
prodotti u servizzi. Bl-istess mod, l-iffrankar bl-introduzzjoni ta' ADR ta' kwalità hu 
importanti, b'kontribut ta' bejn wieħed u ieħor 0,17 % tal-PDG tal-UE. Huma jirċievu 
informazzjoni dwar liema ADR għandhom jirreferu f'każ ta' tilwim ma' negozjant fil-kuntratti 
u d-dokumenti kummerċjali kollha (eż: irċevuti, fatturi). Konsegwentement, l-ADR issir 
tagħrif komuni għall-konsumaturi u l-livelli ta' għarfien se jiżdiedu sostanzjalment.  

L-impatt ġenerali fuq in-negozji se jkun raġonevoli. In-negozji se jkollhom dawn l-ispejjeż li 
ġejjin: i) In-negozji x'aktarx se jkunu mitluba jwaqqfu jew ifondu parzjalment jew totalment 
skemi tal-ADR fis-setturi fejn ma jeżistux. L-ispejjeż relatati jiddependu fuq is-settur, it-
tilwim li jinqala' u l-pajjiż. L-Istati Membri li se jkunu l-iżjed affettwati huma dawk li 
għandhom ftit jew l-ebda skema tal-ADR fis-seħħ. Madanakollu, l-ispejjeż tan-negozji li 
huma relatati mal-obbligazzjoni ta' kopertura sħiħa mhumiex direttament relatati mal-
kopertura eżistenti tal-ADR fl-Istat Membru fejn ġew stabbiliti. Kopertura sħiħa tal-ADR ma 
teħtieġx li sistematikament in-negozji joħolqu skema speċifika tal-ADR f'kull settur tal-bejgħ. 
L-Istati Membri, b'kollaborazzjoni man-negozji jew le, jistgħu jiddeċiedu minflok li jinħoloq 
korp transsettorjali wieħed jew residwu biex "jindirizzaw in-nuqqasijiet" fit-territorju 
tagħhom. Apparti dan, għandu jkun innotat li hi diġà prattika komuni f'ħafna mis-setturi u fl-
Istati Membri li n-negozji jfondu skemi tal-ADR. ii) In-negozji jkollhom jaddattaw il-kuntratti 
u d-dokumenti kummerċjali tagħhom biex jinkludu informazzjoni dwar skemi tal-ADR 
rilevanti. Dan jiġġeneralhom ċertu spejjeż ta' darba u li jammontaw għal madwar 
EUR 771 miljun madwar l-UE (EUR 254 għal kull negozju). 
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Min-naħa l-oħra n-negozji, inklużi l-SMEs, se jiffrankaw kull sena, jekk jużaw l-ADR 
minflok il-proċeduri tal-qorti, minn EUR 1,7 biljun sa EUR 3 biljun, filwaqt li fl-istess ħin se 
jiffrankaw 258 jum. Apparti dan, huma se jwessgħu r-reputazzjoni tagħhom mal-konsumaturi 
u sa ċertu punt sinifikanti se jindirizzaw kwistjonijiet ta' riskju ta' reputazzjoni billi se juru r-
rieda li jsolvu t-tilwim b'inqas spejjeż u b'mod li huwa aċċessibbli faċilment. Għalhelkk 
kopertura sħiħa għal kull prodott jew servizz onlajn, offlajn, domestiku u transkonfinali se 
tippermetti lin-negozji biex jużaw l-ADR. Din tagħtihom iċ-ċans jevitaw il-proċeduri tal-qorti 
li huma twal u ta' spiża, u jżommu r-reputazzjoni tan-negozju tagħhom. Bħala riżultat ta' dan 
in-negozji, u b'mod partikolari l-SMEs, se jkollhom inċentivi biex itejbu anke s-sistemi interni 
tagħhom li jieħdu ħsieb l-ilmenti u tkun żgurata kompetizzjoni aħjar. Bħala riżultat ta' dan in-
negozji se jkunu aktar inklinati li joffru prodotti u servizzi bl-internet.  

Bl-istess mod, l-impatt fuq l-Istati Membri se jkun raġonevoli. Se jkun hemm spejjeż biex 
titwaqqaf u topera ADR ġdida, li l-Istati Membri x'aktarx ikollhom iġorru parti minnhom jew 
kollox (skont in-natura tal-finanzjament tal-ADR, jew pubbliku jew permezz tal-
kontribuzzjoni tas-settur privat jew it-tnejn). L-ispejjeż rilevanti tal-implimentazzjoni se jkunu 
simili għal dawk deskritti hawn fuq għan-negozji. L-Istati Membri se jkollhom il-possibbiltà li 
jilħqu l-obbligazzjoni ta' kopertura sħiħa permezz ta' bosta għażliet. L-Istati Membri se 
jkollhom ukoll spejjeż marġinali biex jirrapportaw dwar l-iżvilupp tal-iskemi tal-ADR. 

Anke l-impatt fuq il-baġit tal-UE għandu jkun ikkonsidrat. L-UE se tħallas l-ispejjeż biex tiġi 
żviluppata sistema bbażata fuq l-internet għal tilwim relatat ma' tranżazzjonijiet transkonfinali 
ta' kummerċ elettroniku u għall-opinjoni esperta meħtieġa fi ħdan in-netwerk ECC. Jekk jiġu 
kkonsidrati l-iskemi eżistenti tal-ADR li jieħu ħsieb it-tilwim onlajn u kif ukoll għodod simili 
tal-UE, il-baġit meħtieġ biex titwaqqaf is-sistema bbażata fuq l-internet jista' jkun stmat għal 
bejn wieħed u ieħor EUR 2 miljun u kull sena, il-manutenzjoni u l-ispejjeż biex jopera għal 
bejn wieħed u ieħor EUR 300,000.  

Fl-aħħar nett, l-iskop għal dan l-intervent tal-UE hu limitat għal azzjonijiet strettament 
neċessarji biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti. Direttiva qafas dwar l-iżvilupp tal-ADR u 
Regolament li jistabbilixxi sistema tal-ODR fuq livell ta' UE, se jipprovdu l-izjed mezz 
effettiv sabiex jinkisbu l-għanijiet segwiti bl-inqas spejjeż komparattivi. L-azzjoni fuq livell 
ta' UE tikkonsidra l-iskemi nazzjonali eżistenti tal-ADR. Il-piż fuq in-negozji u l-Istati 
Membri li ġej mill-għażla ppreferita hu l-iżjed proporzjonat peress li l-għanijiet se jintlaħqu 
bl-inqas spejjeż u mingħajr nefqiet doppji jew piżijiet amministrattivi bla bżonn. Bħala 
konklużjoni, l-għażla ppreferita tirrispetta l-prinċipju tal-proporzjonalità. 

7. KONKLUŻJONI / IL-MONITORAĠĠ U L-EVALWAZZJONI 

L-inizjattivi leġiżlattivi proposti jinkludu dispożizzjoni li tistqarr li għandu jsir rapport dwar l-
applikazzjoni tal-inizjattiva u kemm hi xierqa u effikaċi biex tilħaq l-għanijiet. Apparti dan, 
numru ta' indikaturi ta' monitoraġġ se jintużaw biex jitkejjel il-progress li qed isir biex 
jintlaħqu l-għanijiet segwiti mill-inizjattivi. Dawn jinkludu ż-żieda fin-numru ta' każijiet tal-
ADR u fin-numru ta' konsumaturi u negozjanti li jixtru u jbigħu b'mod transkonfinali onlajn; 
iż-żieda fil-livelli ta' għarfien, iż-żieda fin-numru ta' negozji li juru r-rieda li jbigħu onlajn fi 
Stat Membru ieħor b'20 % sal-2020 u fin-numru ta' konsumaturi li juru r-rieda li jixtru onlajn 
minn Stat Membru ieħor b'10 % sal-2020; u l-livelli ta' konformità tal-iskemi tal-ADR mal-
prinċipji ta' kwalità. 


