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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi l-konsumaturi milquta minn ksur legali, li jixtiequ jiftħu kawża l-qorti biex jiksbu 
rimedju, jaffrontaw ostakoli sinifikanti f’termini tal-effikaċja u l-affordabilità minħabba l-
ispejjeż għoljin tal-litigazzjoni, il-proċeduri kumplessi u twal u n-nuqqas ta’ informazzjoni 
dwar il-mezzi ta’ rimedju disponibbli,

B. billi ħafna drabi l-kawżi individwali ma jkunux mezz effikaċi għat-trażżin ta’ prattiki 
illegali jew biex jinkiseb kumpens, ladarba l-konsumaturi jżommu lura milli jibdew kawżi 
privati, partikolarment jekk it-telf individwali jkun żgħir meta mqabbel mal-ispejjeż,

C. billi 79% tal-konsumaturi Ewropej jiddikjaraw li jkunu iktar lesti jiddefendu drittijiethom 
il-qorti jekk ikunu jistgħu jingħaqdu ma’ azzjoni kollettiva,

D. billi l-infurzar pubbliku permezz tat-twaqqif tal-ksur u bl-impożizzjoni ta’ multi fih 
innifsu ma jippermettix lill-konsumaturi jiġu kkumpensati għad-danni li jkunu ġarrbu,

E. billi l-prestazzjoni ġenerali tal-għodod eżistenti għar-rimedju lill-konsumaturi u għall-
infurzar, imfassla fil-livell tal-UE, ma titqiesx sodisfaċenti,

F. billi r-raggruppar tat-talbiet fi proċedura unika ta’ rimedju kollettiv, jew il-fatt li talba bħal 
din tkun tista’ titressaq minn entità jew korp rappreżentattiv li jaġixxi fl-interess pubbliku, 
jista’ jissimplifika l-proċess filwaqt li jnaqqas l-ispejjeż għall-partijiet involuti,

G. billi l-integrazzjoni tas-swieq Ewropej u ż-żieda konsegwenti fl-attivitajiet transkonfinali 
jenfasizzaw il-ħtieġa ta’ approċċ koerenti mifrux mal-UE biex jiġu indirizzati d-diversi 
każijiet ta’ ħsara tal-massa fejn il-konsumaturi jibqgħu b’xejn minħabba li l-proċeduri 
għat-talba kollettiva ta’ rimedju permezz ta’ rikors għal kumpens ġew introdotti f’għadd 
ta’ Stati Membri ma jipprovdux soluzzjonijiet transkonfinali,

Il-ħtieġa għal qafas tal-UE
1. Jenfasizza li, bħala konsegwenza tan-nuqqasijiet tal-qafas ta’ rimedju u ta’ infurzar attwali 

fl-UE, proporzjon sinifikanti ta’ konsumaturi u SMEs li ġarrbu danni ma jiksbux rimedju, 
u l-prattiki illegali jissuktaw għaddejjin u jikkawżaw telf aggregat lis-soċjetà;

2. Jenfasizza li s-sitwazzjoni attwali mhijiex biss ta’ detriment għall-konsumaturi li huma l-
parti l-iktar dgħajfa fit-tranżazzjonijiet tas-swieq iżda, kawża ta’ kompetizzjoni inġusta, 
timponi wkoll kundizzjonijiet tas-swieq mhux ugwali għal dawk in-negozji li jobdu r-
regoli;

3. Jinnota bi tħassib li n-nuqqas attwali ta’ kumpens huwa lakuna kbira fis-sistema legali 
billi dan jippermetti li jsir profitt illegali li jinżamm min-negozjanti;

4. Jindika li, minħabba d-diversità tas-sistemi nazzjonali eżistenti, in-nuqqas ta’ approċċ 
konsistenti għar-rimedju kollettiv fil-livell tal-UE jista’ jwassal biex iċ-ċittadini u n-
negozjanti ma jkunux jistgħu jgawdu d-drittijiet tagħhom u dan iwassal għal infurzar 
irregolari ta’ dawk id-drittijiet;
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5. Jenfasizza li din is-sitwazzjoni twassal għal diskriminazzjoni sinifikanti fl-aċċess għall-
ġustizzja għad-detriment tas-suq intern billi l-konsumaturi u n-negozji qed jiġu ttrattati 
b’mod differenti skont il-post tar-residenza tagħhom;

6. Jemmen li d-diversi konsultazzjonijiet preċedenti ppermettew li jiġu identifikati l-lakuni 
rilevanti fil-qafas regolatorju eżistenti, biex b’hekk tiġi pprovduta evidenza tal-ħtieġa li 
tittieħed azzjoni mill-UE fil-qasam tar-rimedju kollettiv biex jiġu rrimedjati n-nuqqasijiet 
attwali;

7. Jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni biex tissottometti inizjattiva leġiżlattiva li 
tistabbilixxi sett ta’ prinċipji komuni għal mekkaniżmu ta’ rimedju kollettiv applikabbli 
kemm għall-każijiet nazzjonali kif ukoll għal dawk transkonfinali, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati kif xieraq it-tradizzjoni legali tal-UE u l-ordnijiet legali tas-27 Stat Membru;

8. Jenfasizza li titfaċċa wkoll il-ħtieġa li jingħata impetu lill-armonizzazzjoni fil-livell 
Ewropew billi ċerti Stati Membri attwalment qed jikkunsidraw il-possibilitajiet li 
jintroduċu riformi sostanzjali fir-rigward tal-iskemi ta’ rimedju kollettiv tagħhom;

Prinċipji ġenerali – salvagwardji b’saħħithom kontra l-litigazzjoni abbużiva
9. Jenfasizza li r-riżoluzzjoni bikrija tat-tilwim għandha titħeġġeġ kull fejn ikun possibbli, u 

għandu jsir rikors għal-litigazzjoni l-qorti bħala l-aħħar mezz;
10. Jenfasizza li approċċ Ewropew għar-rimedju kollettiv m’għandu jagħti l-ebda inċentiv 

ekonomiku biex jitressqu azzjonijiet kollettivi abbużivi, u għandu jipprovdi salvagwardji 
effettivi biex jiġu evitati t-talbiet li ma jkunx jistħoqqilhom finanzjament u l-ispejjeż 
sproporzjonati għan-negozji, b’mod partikolari f’dan il-perjodu ta’ kriżi finanzjarja;

11. Jenfasizza li sistema effettiva ta’ rimedju kollettiv għandha tkun waħda li tkun tista’ tagħti 
eżiti ġusti, legalment ċerti u adegwati f’perjodu ta’ żmien raġonevoli, filwaqt li tirrispetta 
d-drittijiet tal-paritjiet involuti kollha;

12. Jenfasizza li l-karatteristiki li jħeġġu kultura ta’ litigazzjoni bħad-danni punittivi, il-ħlas 
ta’ kontinġenza, in-nuqqas ta’ limitazzjonijiet b’rabta mal-locus standi u d-danni eċċessivi 
mhumiex kompatibbli mat-tradizzjoni legali Ewropea u għandhom jiġu evitati;

13. Jenfasizza li l-effiċjenza tar-rimedju kollettiv teħtieġ entità rappreżentattiva (pereżempju 
Ombudsmen, assoċjazzjonijiet tal-konsumatur jew tan-negozju) biex tkun tista’ 
tirrappreżenta l-vittmi minn Stati Membri oħra, billi entità rappreżentattiva tista’ titħalla 
tirrappreżenta wkoll il-vittmi fi proċeduri ġudizzjarji jew barra mill-qorti fi Stat Membru 
ieħor;

L-irwol tal-Qorti u l-importanza tal-informazzjoni
14. Isostni li l-qorti għandha rwol kruċjali biex tiddeċiedi dwar l-ammissibilità tat-talba u r-

rappreżentanza tar-rikorrent, u biex tikkontrolla l-modi kif jiġu infurmati l-konsumaturi;

15. Iqis li l-imħallef għandu jistabbilixxi kif għandu jiġi organizzat il-kumpens u jikkontrolla 
jekk l-arranġamenti tal-finanzjament humiex ġusti; jenfasizza li l-mekkaniżmi ta’ kontroll 
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tal-qorti u r-rekwiżiti tal-proporzjonalità jistgħu jipproteġu l-konvenuti mill-abbuż tas-
sistema;

16. Jenfasizza li l-informazzjoni dwar l-azzjonijiet kollettivi għandha rwol ewlieni fl-
effettività tal-proċedura billi jeħtieġ li l-konsumaturi jkunu konxji li huma sfaw vittmi tal-
istess prattika illegali u li tnediet azzjoni kollettiva; jistieden lill-Istati Membri biex 
iwaqqfu mekkaniżmi effiċjenti biex jiżguraw li jiġu informati l-akbar għadd ta’ vittmi, 
partikolarment meta dawn ikunu ddomiċiljati f’diversi Stati Membri;

Finanzjament ta’ rimedju kollettiv
17. Jafferma li, sabiex l-azzjonijiet kollettivi jsiru possibbli f’termini prattiċi, l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li mekkaniżmi adegwati ta’ finanzjament jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku; jenfasizza li l-awtoritajiet pubbliċi għandhom jirrifjutaw li 
jallokaw riżorsi lil talbiet li ma jkunx jistħoqqilhom;

18. Huwa konxju li jista’ jkun li xi organizzazzjonijiet tal-konsumatur ma jistgħux jibdew 
azzjonijiet kollettivi minħabba nuqqas ta’ riżorsi u, għaldaqstant, ikun meħtieġ li jiġi 
introdott mekkaniżmu ġust biex jiġu inkorsi l-ispejjeż tal-proċeduri billi mingħajr il-
finanzjament adegwat jiġi aċċettat biss għadd limitat ħafna ta’ kawżi.


