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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:

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta leġiżlattiva dwar l-użu ta’ 
riżoluzzjonijiet alternattivi għat-tilwim (ADR - Alternative Dispute Resolution) fl-UE 
sa tmiem l-2011 u jenfasizza l-importanza tal-adozzjoni rapida tagħha;

2. Jappoġġja lill-Kummissjoni fir-rieda tagħha li tħeġġeġ l-użu ta’ soluzzjoni alternattiva 
tat-tilwim rapida, effikaċi u bi ftit spejjeż, u li tippermetti li jiġu stabbiliti relazzjonijiet 
kummerċjali ta’ kwalità tajba;

3. Iqis, bħall-Kummissjoni, li l-aċċess xieraq għar-rimedju fis-suq intern jirrikjedi kemm 
li jkun hemm il-possibilità li wieħed ikun jista’ jirrikorri faċilment għall-ADR kif
ukoll li jkun hemm sistema effikaċi ta’ rimedju kollettiv, u dawn iż-żewġ ħtiġijiet 
huma kumplimentari;

4. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-konsumaturi Ewropej ikollhom aċċess għal 
sistemi tal-ADR b’rabta mat-tilwim fil-livell nazzjonali iżda wkoll f’dak 
transkonfinali, u li jkun inkluż ukoll il-bejgħ onlajn li qed jiżdied sew fl-Unjoni;

5. Ifakkar fl-importanza li jimtlew il-lakuni eżistenti f’dak li jirrigwarda l-kopertura 
ġeografika tal-ADR fl-Ewropa; Jesprimi dispjaċir minħabba l-lakuni settorjali 
importanti li għad hemm fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, filwaqt li kopertura 
settorjali tippermetti li jiġu stabbiliti operaturi li jkunu jafu l-mekkaniżmi tal-
funzjonament tas-settur;

6. Jipproponi li titħejja Karta Ewropea waħda li tiġbor fiha l-prinċipji ewlenin li 
għandhom jiġu rispettati fis-sistemi tal-ADR stabbiliti fl-Ewropa, li huma dawn li 
ġejjin:

- indipendenza, imparzjalità u diversità: il-ħatra ta’ medjaturi professjonali għandha 
tevita li jinħolqu konflitti ta’ interessi; l-imparzjalità tal-iskema tista’ effettivament 
tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta’ partiċipazzjoni ekwa bejn persuni prominenti minn 
assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lin-negozji;

- kompetenza: il-professjonisti inkarigati għandu jkollhom il-kapaċità, it-taħriġ u l-
esperjenza biex jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom; Jissuġġerixxi li għandu jingħata 
ċertifikat tal-kwalità minn organiżmi ċċertifikati bl-ISO 9001 biex tkun tista’ tiġi 
identifikata l-medjazzjoni professjonali u tiġi żgurata metodoloġija rigoruża; 

- effikaċja u ħeffa: il-medjaturi professjonali għandu jkollhom biżżejjed mezzi (riżorsi 
umani, materjali u finanzjarji xierqa) u jkunu jistgħu jlaħħqu ma’ skadenza qasira bejn 
ir-rikors u t-teħid tad-deċiżjoni;

- ekwità bejn il-konsumaturi u l-professjonisti f’termini ta’ informazzjoni, ta’ 
formulazzjoni u ta’ proċedura, u proċedura kontenzjuża, jiġifieri l-possibilità li kull 
parti tesprimi l-fehma tagħha u li tkun mgħarrfa dwar il-pożizzjoni u l-fatti sostnuti 
mill-parti l-oħra;
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- mingħajr ħlas: il-problema tal-ispejjeż tal-ADR għandha tissolva, biex jiġi żgurat li 
dan il-metodu jattira lill-partijiet kollha; għandha titqies il-possibilità ta’ sistema 
kompletament b’xejn għall-konsumaturi;

- libertà u natura ekstraġudizzjarja: l-ADR għandu jkollhom natura fakultattiva, 
ibbażata fuq ir-rispett tal-libertà tal-għażla li għandhom il-partijiet tul il-proċess kollu, 
filwaqt li jibqa’ jkollhom il-possibilità fi kwlaunkwe ħin li jsolvu l-kwistjoni tagħhom 
quddiem il-qorti; l-ADR fl-ebda każ m’għandhom ikunu obbligatorjament l-ewwel 
pass qabel ma tinbeda proċedura ġudizzjarja, u d-deċiżjonijiet li jirriżultaw minnhom 
ma jistgħux ikunu vikolanti sakemm il-partijiet ma jkunux ġew infurmati minn qabel 
dwar dan u jkunu aċċettaw b’mod espliċitu;

- proporzjonalità tal-proċeduri, tad-deċiżjonijiet u tal-ispejjeż, biex jiġi evitat li l-
impatt tagħhom imur lil hinn mis-suġġett u mill-qofol tat-tilwima; sabiex l-intrapriżi 
żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) jibbenefikaw ukoll mill-użu tal-ADR, l-ispejjeż inkorsi 
għandhom ikunu adattati għad-daqs tal-intrapriża;

- trasparenza: minbarra li għandu jkun hemm informazzjoni ġenerali għad-
dispożizzjoni (it-tip ta’ tilwim, ir-regoli tar-rikors, il-metodi tat-teħid tad-deċiżjonijiet, 
eċċ.), il-pubblikazzjoni ta’ rapport annwali minn kull persuna li taġixxi bħala medjatur 
għandha tkun obbligatorja;

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tanalizza l-formulazzjoni nnifisha tal-frażi “Soluzzjoni 
Alternattiva tat-Tilwim bħala mezz biex jissolva tilwim relatat ma' transazzjonijiet 
kummerċjali u prattiċi fl-Unjoni Ewropea”, li toħloq diffikultà f’termini ta’ 
komunikazzjoni effikaċi; Jirrakkomanda li dan it-terminu jiġi ssimplifikat, li ssir iktar 
distinzjoni bejn din il-fażi u r-rikors għal proċess ġudizzjarju, u li jiġi ċċarat il-fatt li 
dan it-tip ta’ rikors jikkonċerna biss it-tilwim tal-konsumaturi; Jipproponi t-termini 
“soluzzjoni ekstraġudizzjarja tat-tilwim tal-konsumaturi”, “soluzzjoni paċifika tat-
tilwim tal-konsumaturi” jew “medjazzjoni f’każijiet ta’ tilwim tal-konsumaturi”;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, għal dawk il-każijiet ta’ tilwim tal-konsumaturi fil-
livell transkonfinali,  taħseb għal struttura ta’ koordinazzjoni li tiffaċilita l-aċċess 
għall-ADR nazzjonali u l-koordinazzjoni bejniethom; Iħeġġiġha wkoll biex 
tistabbilixxi ċentru wieħed u/jew numru telefoniku Ewropew wieħed biex jiġi ffaċilitat 
l-aċċess taċ-ċittadini għas-sistemi tal-ADR li jeżistu fl-Istat Membru tagħhom jew fi 
Stati Membri oħra, u biex tipprovdilhom gwida ċara dwar kif għandhom jużawhom;

9. Jissuġġerixxi lill-Kumissjoni biex toħloq portal ewropew tal-medjazzjoni, li jkun 
multilingwi, fejn il-konsumaturi kollha jkunu jistgħu jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom u 
jirċievu informazzjoni dwar il-mod kif għandhom jaġixxu fil-medjazzjoni, dwar l-
implikazzjonijiet li jirriżultaw minnha,  u d-drittijiet u l-obbligi tagħhom;

10. Jenfasizza li l-għarfien tal-konsumaturi dwar l-eżistenza tal-ADR qabel ma tinqala’ xi 
tilwima tal-konsumaturi huwa kruċjali; Jipproponi li din l-informazzjoni disponibbli 
“mill-bidu” għandha tinkludi referenza għall-possibilità ta’ rikors għall-ADR fid-
dokumenti kuntrattwali kollha, u għandha tinkludi wkoll, għall-professjonisti li 
jużawhom, id-dettalji tal-kuntatt u l-metodi tar-rikors ta’ dawn is-sistemi tal-ADR; 

11. Jipproponi li l-kmamar tal-kummerċ kif ukoll l-organizzazzjonijiet professjonali l-oħra 
jkunu marbuta jinfurmaw lill-intrapriżi dwar l-eżistenza tal-ADR, dwar il-benefiċċji 
potenzjali li jistgħu jgawdu minnhom, speċjalment b’rabta mal-possibilità li jitnaqqsu 
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sa mill-bidu l-proċeduri kontenzjużi u f’dak li jirrigwarda l-immaġni tal-intrapriża, u 
fl-aħħarnett, jiġu infurmati dwar il-possibilità li joffru l-ADR li jergħu jiġu stabbiliti 
relazzjonijiet kummerċjali bejn il-partijiet, kuntrarjament għal deċiżjoni ta’ arbitraġġ 
jew sentenza ġudizzjarja;

12. Jirrakkomanda, bl-għan li l-intrapiżi jiġu mħeġġa kemm jista’ jkun, l-istabbiliment fil-
livell Ewropw ta’ marka tal-kwalità marbuta mal-medjazzjoni fi kwistjonijiet relatati 
ma’ tilwim tal-konsumaturi, liema marka tkun akkumpanjata minn linji gwida li 
jirrikonoxxu l-aħjar prattiki.


