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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-soluzzjoni 
alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-konsumaturi u li temenda r-Regolament (KE) 
Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE (id-Direttiva dwar l-ADR tal-konsumaturi)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0793),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0454/2011),

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati preżentati mis-Senat tar-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi 
u mill-Bundesrat tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar 
l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li jiddikjaraw li l-abbozz ta' 
att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-28 ta' Marzu 
20121,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 2

                                               
1 Għadha ma ġietx ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Skont l-Artikolu 26(2) TFUE, is-suq 
intern għandu jinkludi żona mingħajr 
fruntieri interni li fiha jkun żgurat il-
moviment liberu tal-oġġetti u s-servizzi. 
Sabiex il-konsumaturi jkollhom fiduċja 
fis-suq intern u jibbenefikaw minnu, 
huwa meħtieġ li dawn ikollhom aċċess 
għal modi faċli u irħas biex isolvu t-tilwim 
li jinqala' mill-bejgħ ta' oġġetti jew mill-
provvista ta' servizzi. Dan japplika għat-
tranżazzjonijiet offlajn kif ukoll dawk 
onlajn u huwa partikolarment importanti 
meta l-konsumaturi jixtru bejn il-
fruntieri.

(2) Skont l-Artikolu 26(2) TFUE, is-suq 
intern għandu jinkludi żona mingħajr 
fruntieri interni li fiha jkun żgurat il-
moviment liberu tal-oġġetti u s-servizzi. Is-
suq intern għandu jipprovdi lill-
konsumaturi b’valur miżjud fil-forma ta’ 
kwalità aħjar, varjetà ikbar, prezzijiet 
raġonevoli u standards ta’ sikurezza 
għoljin għal oġġetti u servizzi, li 
għandhom jippromwovu livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikkjarifika l-benefiċċji tanġibbli li s-suq intern għandu joffri lill-konsumaturi.

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-frammentazzjoni tas-suq intern 
hija ta’ detriment għall-kompetittività, it-
tkabbir u l-ħolqien ta’ impjiegi tal-Unjoni. 
L-eliminazzjoni tal-ostakli diretti u 
indiretti għall-funzjonament xieraq tas-
suq intern u t-titjib tal-fiduċja taċ-ċittadini 
hija essenzjali għall-ikkompletar tas-suq 
intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suq intern huwa maħsub biex jistabbilixxi spazju li jaqsam il-fruntieri nazzjonali fejn iċ-
ċittadini u n-negozji jistgħu jiċċaqilqu u jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom, iżda l-livell għoli ta’ 
frammentazzjoni jwassal għal nuqqasijiet li jiffrustraw liċ-ċittadini.
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Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) L-ostakli u d-diskrepanzi li fadal, 
bħalma huma n-nuqqas ta’ informazzjoni, 
l-iżvilupp ġeografiku u settorjali mhux 
uniformi ta’ metodi ta’ soluzzjoni 
alternattiva għat-tilwim (ADR) u r-
regolamentazzjoni fframmentata u mhux 
ikkoordinata, jxekklu lill-konsumatur 
milli jixtri b’fiduċja, speċjalment f'xiri 
transkonfinali. Għall-istess raġunijiet, in-
negozjanti joqogħdu lura milli jagħmlu 
bejgħ transkonfinali, u dan ipoġġihom fi 
żvantaġġ kompetittiv meta mqabbla ma' 
negozjanti fi Stati Membri fejn huma 
disponibbli tali proċeduri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diskrepanzi kbar rigward il-leġiżlazzjoni, l-implimentazzjoni u l-informazzjoni fis-Suq 
ifissru li mhuwiex qed jikseb il-potenzjal sħiħ tiegħu. B’mod partikolari, il-fatt li l-ADR hija 
żviluppata b’mod daqshekk mhux uniformi jirrikjedi azzjoni fil-livell Ewropew sabiex jiġi
żgurat li l-konsumaturi jkollhom aċċess ugwali għal proċeduri tal-ADR ta’ kwalità.

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 2c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Il-garanzija ta’ aċċess għal metodi 
sempliċi, effiċjenti, espedjenti u bi prezz 
baxx għas-soluzzjoni ta’ tilwim domestiku 
u transkonfinali li jirriżulta mill-bejgħ ta’ 
oġġetti jew mill-forniment ta’ servizzi 
għandha tkun ta’ benefiċċju għall-
konsumaturi u għalhekk għandha żżid il-
fiduċja tagħhom fis-suq. Dak l-aċċess 
għandu japplika kemm għat-
tranżazzjonijiet offlajn kif ukoll għal 
dawk onlajn, u huwa partikolarment 
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importanti meta l-konsumaturi jagħmlu 
xiri transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titjib tal-fiduċja tal-konsumaturi li jistgħu jiksbu rimedju madwar l-Unjoni jżid il-
parteċipazzjoni tagħhom fis-suq, filwaqt li jipprovdilhom aċċess għal firxa iktar wiesgħa ta’ 
prodotti u jagħti spinta lit-tkabbir ekonomiku.

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim 
toffri soluzzjoni extra-ġudizzjarja sempliċi,
rapida u rħisa għat-tilwim bejn il-
konsumaturi u n-negozjanti. Madankollu, 
is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim għad 
mhijiex żviluppata biżżejjed madwar l-
Unjoni Ewropea. Sabiex il-konsumaturi 
jkunu jistgħu jużaw il-potenzjal kollu 
tagħha, huwa meħtieġ li s-soluzzjoni 
alternattiva għat-tilwim tkun disponibbli 
għat-tipi kollha ta' tilwim tal-
konsumaturi, li l-livelli ta' kwalità tal-
proċeduri tal-ADR ikunu l-istess u l-
konsumaturi u n-negozjanti jkunu konxji 
ta' tali proċeduri. Huwa wkoll meħtieġ li 
l-entitajiet tal-ADR jimmaniġġjaw it-
tilwim transkonfinali b'mod effettiv.

(3) Is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim 
toffri soluzzjoni extra-ġudizzjarja sempliċi, 
rapida u rħisa għat-tilwim bejn il-
konsumaturi u n-negozjanti. Madankollu, 
is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim għad 
mhijiex żviluppata biżżejjed u b’mod 
konsistenti madwar l-Istati Membri. Huwa 
ta’ dispjaċir li, minkejja r-
Rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni 98/257/KE tat-
30 ta’ Marzu 1998 dwar il-prinċipji 
applikabbli għall-korpi responsabbli għas-
soluzzjoni extraġudizzjarji ta' tilwim tal-
konsumaturi1 u 2001/310/KE tal-
4 ta’ April 2001dwar il-prinċipji għal 
korpi extraġudizzjarji involuti fir-
riżoluzzjoni konsenswali tal-ADR tal-
konsumatur2, il-mekkaniżmi ta’ soluzzjoni 
alternattiva għat-tilwim ma ġewx stabbiliti 
korrettament u mhux qed jiffunzjonaw 
b’mod sodisfaċenti fiż-żoni ġeografiċi jew 
fis-setturi tan-negozju kollha fl-Unjoni. 
Il-konsumaturi u n-negozjanti għadhom 
mhux konxji mill-eżistenza ta’ 
mekkaniżmi ta’ rimedju alternattiv, 
b’persentaġġ żgħir biss ta’ ċittadini li jafu 
kif iressqu lment ma’ entità tal-ADR.

_____________
1 ĠU L 115, 17.4.1998
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2 ĠU L 109, 19.4.2001, p. 56.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-kopertura, il-kwalità u s-
sensibilizzazzjoni inkonsistenti tal-
mekkaniżmi tal-ADR fl-Istati Membri 
jirrikjedu azzjoni fil-livell tal-Unjoni. Din 
id-Direttiva għandha tistabbilixxi 
standards ta’ kwalità għall-entitajiet tal-
ADR billi tistabbilixxi livell minimu ta’ 
armonizzazzjoni tas-sistemi differenti tal-
ADR fl-Unjoni u dan għandu 
jiggarantixxi l-istess livell ugwali ta’ 
protezzjoni u drittijiet għall-konsumaturi 
kemm f’tilwim domestiku kif ukoll f’dak 
transkonfinali.

Or. en

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Sabiex il-konsumaturi jisfruttaw 
kompletament il-potenzjal tas-suq intern, 
l-ADR għandha tkun disponibbli għat-tipi 
kollha ta’ tilwim domestiku u 
transkonfinali koperti b’din id-Direttiva, 
il-proċeduri tal-ADR għandhom jaderixxu 
ma’ standards ta’ kwalità minimi 
konsistenti madwar l-Unjoni, u l-
konsumaturi u n-negozjanti għandhom 
ikunu konxji mill-eżistenza ta’ tali 
proċeduri. Minħabba ż-żieda fil-kummerċ 
transkonfinali u l-moviment tal-persuni, 
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huwa importanti wkoll li l-entitajiet tal-
ADR jittrattaw it-tilwim transkonfinali 
b’mod effikaċi.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 3c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Kif mitlub mill-Parlament Ewropew 
fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-
25 ta' Ottubru 2011 dwar soluzzjoni 
alternattiva tat-tilwim fi kwistjonijiet 
ċivili, kummerċjali u familjari1 u r-
riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2010 
dwar ir-Realizzazzjoni tas-Suq Uniku 
għall-Konsumaturi u ċ-Ċittadini2, 
kwalunkwe approċċ olistiku għas-Suq 
Uniku li jagħti frott liċ-ċittadini tiegħu 
għandu jiżviluppa bħala prijorità sistema 
ta’ rimedju sempliċi, għall-but ta' 
kulħadd, konvenjenti u aċċessibbli.
__________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0449.
2 ĠU C 161 E, 31.5.2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew talab b’mod konsistenti azzjoni leġiżlattiva sabiex jiġi garantit aċċess 
għal Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim tal-konsumaturi.

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-Att dwar is-Suq Uniku tagħha, il-
Kummissjoni identifikat leġiżlazzjoni dwar 

(4) Fl-Att dwar is-Suq Uniku tagħha, il-
Kummissjoni identifikat leġiżlazzjoni dwar 
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is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim li 
tinkludi dimensjoni tal-kummerċ 
elettroniku bħala wieħed mit-tnax-il xprun 
biex jitħeġġeġ it-tkabbir u tissaħħaħ il-
fiduċja fis-Suq Uniku.

is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim li 
tinkludi dimensjoni tal-kummerċ 
elettroniku bħala wieħed mit-tnax-il xprun 
biex jitħeġġeġ it-tkabbir, tissaħħaħ il-
fiduċja, u jsir progress lejn l-ikkompletar
tas-Suq Uniku.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kunsill Ewropew stieden lill-
Parlament u lill-Kunsill biex jadottaw, sal-
aħħar tal-2012, l-ewwel grupp ta' miżuri 
prijoritarji biex jagħtu impuls ġdid lis-Suq 
Uniku.

(5) Il-Kunsill Ewropew stieden lill-
Parlament u lill-Kunsill biex jadottaw, sal-
aħħar tal-2012, l-ewwel grupp ta' miżuri 
prijoritarji biex jagħtu impuls ġdid lis-Suq 
Uniku. Il-Kunsill enfasizza l-importanza 
tal-kummerċ elettroniku u qabel li l-
iskema tal-ADR tal-konsumatur għandha 
tkun kapaċi toffri rimedju rħis, sempliċi u 
rapidu kemm għall-konsumaturi kif ukoll 
għan-negozjanti. L-implimentazzjoni 
b’suċċess ta’ dik l-iskema tirrikjedi 
impenn politiku sostnut u appoġġ mill-
atturi kollha, mingħajr ma jiġu 
kompromessi l-ekonomiċità, it-
trasparenza, il-flessibilità, ir-rapidità u l-
kwalità tat-teħid ta’ deċiżjonijiet mill-
entitajiet tal-ADR koperti b’din id-
Direttiva;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-twettiq tal-potenzjal tal-ADR se jirrikjedi impenn sħiħ u sjieda min-naħa tal-Kummissjoni, 
il-Parlament u l-Kunsill. L-Istati Membri b’mod partikolari jridu jissorveljaw l-
implimentazzjoni xierqa ta' din id-Direttiva.

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fid-dawl tal-importanza li qed tikber 
tal-kummerċ elettroniku u b’mod 
partikolari l-kummerċ transkonfinali 
bħala pilastru tal-attività ekonomika tal-
Unjoni, hemm bżonn ta’ sistema tal-ADR 
li tiffunzjona tajjeb u qafas integrat 
b’mod xieraq għas-soluzzjoni onlajn tat-
tilwim għal tilwim kuntrattwali onlajn 
sabiex l-Att dwar is-Suq Uniku jilħaq l-
għan tiegħu li jsaħħaħ il-fiduċja tal-
konsumaturi fis-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ onlajn sar pilastru importanti tal-attività ekonomika fl-UE, iżda ħafna 
konsumaturi u negozjanti jaħsbuha darbtejn qabel ma jixtru u jbigħu onlajn għaliex jibżgħu li 
ma jkollhomx aċċess għal rimedju f'każ ta' tilwim.

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Din id-Direttiva u r-Regolament ... * 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ 
...** dwar is-soluzzjoni onlajn għat-tilwim 
tal-konsumaturi (ir-Regolament dwar l-
ODR) huma żewġ proposti interkonnessi 
u komplementari. Il-pjattaforma tal-ODR 
hija għodda li għandha toffri lill-
konsumaturi u lin-negozjanti punt ta' 
dħul wieħed għas-soluzzjoni 
extraġudizzjarja tat-tilwim onlajn, 
mirfuda bid-disponibbiltà ta' entitajiet tal-
ADR ta' kwalità fl-Unjoni kollha. Il-
funzjonament xieraq tal-pjattaforma tal-
ODR għandu jkun possibbli biss jekk 
tinkiseb kopertura tal-ADR sħiħa.
_____________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru ta’ 
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referenza.
**ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tal-
adozzjoni.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-iżvilupp fi ħdan l-Unjoni Ewropea ta' 
soluzzjoni alternattiva għat-tilwim li 
taħdem sew huwa meħtieġ għat-tisħiħ tal-
fiduċja tal-konsumaturi fis-suq intern, 
inkluż fil-qasam tal-kummerċ elettroniku. 
Tali żvilupp għandu jibni fuq proċeduri tal-
ADR eżistenti fl-Istati Membri u jirrispetta 
t-tradizzjonijiet legali tagħhom.

(6) L-iżvilupp fi ħdan l-Unjoni ta' 
soluzzjoni alternattiva għat-tilwim li 
taħdem sew huwa meħtieġ għat-tisħiħ tal-
fiduċja tal-konsumaturi fis-suq intern, 
inkluż fil-qasam tal-kummerċ elettroniku, 
u sabiex jiġu realizzati l-potenzjal u l-
opportunitajiet tal-kummerċ 
transkonfinali u elettroniku. Tali żvilupp 
għandu jibni fuq proċeduri tal-ADR 
eżistenti fl-Istati Membri u jirrispetta t-
tradizzjonijiet legali tagħhom. Kemm l-
entitajiet eżistenti ta' soluzzjoni għat-
tilwim kif ukoll dawk li għadhom kif ġew 
stabbiliti li jiffunzjonaw tajjeb u li 
jikkonformaw mal-kriterji minimi tal-
kwalità stabbiliti f'din id-Direttiva 
għandhom jissejħu "entitajiet tal-ADR".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm kundizzjonijiet ekwi, l-entitajiet tal-ADR kif definiti f'din id-Direttiva 
jistgħu jkunu għadhom kif ġew stabbiliti jew jistgħu jkunu entitajiet ta' soluzzjoni għat-tilwim 
li kienu diġà jeżistu qabel u li ġew adattati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Direttiva għandha tapplika għat- (7) Din id-Direttiva għandha tapplika għat-
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tilwim kuntrattwali bejn il-konsumaturi u 
n-negozjanti li jinqala' mill-bejgħ ta' 
oġġetti jew il-provvista ta' servizzi fis-
setturi ekonomiċi kollha. Dan għandu
jinkludi ilmenti mressqa mill-konsumaturi 
kontra n-negozjanti iżda wkoll ilmenti 
mressqa min-negozjanti kontra l-
konsumaturi. Din id-Direttiva ma 
għandhiex tapplika għat-tilwim bejn in-
negozjanti; madankollu, ma għandhiex 
tipprojbixxi lill-Istati Membri milli 
jadottaw jew iżommu fis-seħħ id-
dispożizzjonijiet dwar proċeduri għas-
soluzzjoni extra-ġudizzjarja ta' tali tilwim.

tilwim kuntrattwali mibdija mill-
konsumaturi kontra n-negozjanti li jinqala' 
mill-bejgħ ta' oġġetti jew il-provvista ta' 
servizzi, kemm offlajn kif ukoll onlajn,
fis-setturi ekonomiċi kollha. Din id-
Direttiva m’għandha tapplika għall-ebda
tilwim jew ilment imressaq min-negozjanti 
kontra l-konsumaturi, u lanqas għat-tilwim 
bejn in-negozjanti; madankollu, ma 
għandhiex tipprojbixxi lill-Istati Membri 
milli jadottaw jew iżommu fis-seħħ id-
dispożizzjonijiet dwar proċeduri għas-
soluzzjoni extraġudizzjarja ta' tali tilwim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-negozjanti li jressqu każijiet kontra l-konsumaturi għandhom ikunu esklużi mill-ambitu ta’ 
din id-Direttiva minħabba li n-negozjanti diġà għandhom mezzi suffiċjenti biex isolvu tali 
tilwim.

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Din id-Direttiva għandha tirbaħ fuq il-
leġiżlazzjoni tal-UE li fiha 
dispożizzjonijiet bl-għan li jħeġġu l-
istabbiliment ta' entitajiet tal-ADR f'settur 
speċifiku. Fejn il-leġiżlazzjoni speċifika 
għas-settur tobbliga l-istabbiliment ta' tali
entitajiet, din id-Direttiva għandha tirbaħ
biss meta tali leġiżlazzjoni ma tiżgurax 
mill-inqas livell ekwivalenti ta' protezzjoni 
tal-konsumatur.

(10) Din id-Direttiva għandha tipprevali
fuq il-leġiżlazzjoni tal-UE li fiha 
dispożizzjonijiet bl-għan li jħeġġu l-
istabbiliment ta' entitajiet tal-ADR f'settur 
speċifiku. Fejn il-leġiżlazzjoni speċifika 
għas-settur tobbliga l-istabbiliment ta' 
entitajiet tal-ADR, din id-Direttiva 
għandha tipprevali biss meta l-leġiżlazzjoni
speċifika skont is-settur ma tiżgurax mill-
inqas livell ekwivalenti ta' protezzjoni tal-
konsumatur.

Or. en
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Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-entitajiet tal-ADR ivarjaw ħafna 
madwar l-Unjoni iżda wkoll ġewwa l-Istati 
Membri. Din id-Direttiva għandha tkopri 
kwalunkwe entità li hija stabbilita fuq bażi 
li tibqa' fit-tul u toffri s-soluzzjoni ta' 
tilwim permezz ta' proċedura tal-ADR. 
Proċedura ta' arbitraġġ li tinħoloq barra 
mill-qafas ta' entità tal-ADR fuq bażi ad 
hoc għal tilwim bejn konsumatur u 
negozjant ma' għandhiex titqies bħala 
proċedura tal-ADR.

(11) L-entitajiet tal-ADR ivarjaw ħafna 
madwar l-Unjoni iżda wkoll ġewwa l-Istati 
Membri. Din id-Direttiva għandha tkopri 
kwalunkwe entità li tkun f’konformità 
sħiħa mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, innotifikata lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri, u toffri s-soluzzjoni ta' 
tilwim permezz ta' proċedura tal-ADR. 
Proċedura ta' arbitraġġ li tinħoloq barra 
mill-qafas ta' entità tal-ADR fuq bażi ad 
hoc għal tilwim bejn konsumatur u 
negozjant ma' għandhiex titqies bħala 
proċedura tal-ADR.

Or. en

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tilwim kopert minn din id-Direttiva jista' 
jitressaq lil entità tal-ADR li tissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti f'din id-Direttiva. L-
Istati Membri għandu jkollhom il-
possibbiltà li jissodisfaw dan l-obbligu billi 
jiddependu fuq l-entitajiet tal-ADR 
eżistenti u billi jaġġustaw il-kamp ta' 
applikazzjoni tagħhom, jekk meħtieġ, jew 
billi jipprevedu l-ħolqien ta' entitajiet tal-
ADR ġodda. Din id-Direttiva ma 
għandhiex tobbliga lill-Istati Membri 
joħolqu entità tal-ADR speċifika f'kull 
settur tal-bejgħ bl-imnut. L-Istati Membri 
għandu jkollhom il-possibbiltà li
jipprevedu l-ħolqien ta' entità tal-ADR 
residwa li tindirizza t-tilwim li għas-
soluzzjoni tagħhom ma jkunx hemm entità 

(13) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tilwim kuntrattwali kopert minn din id-
Direttiva jista' jitressaq lil entità tal-ADR li 
tikkonforma mal-kriterji ta’ kwalità 
stabbiliti f'din id-Direttiva. L-Istati Membri 
jistgħu wkoll jissodisfaw dan l-obbligu 
billi jibnu fuq l-entitajiet tal-ADR eżistenti 
u li jiffunzjonaw tajjeb u billi jaġġustaw il-
kamp ta' applikazzjoni tagħhom, jekk 
meħtieġ b’konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, jew 
billi jipprevedu l-ħolqien ta' entitajiet tal-
ADR ġodda. Din id-Direttiva ma 
għandhiex tobbliga lill-Istati Membri 
joħolqu entità tal-ADR speċifika f'kull 
settur tal-bejgħ bl-imnut. L-Istati Membri 
għandhom jipprevedu l-ħolqien ta' entità 
tal-ADR residwa li tindirizza t-tilwim li 
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speċifika kompetenti. għas-soluzzjoni tagħhom ma jkunx hemm 
entità speċifika kompetenti.

Or. en

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Din id-Direttiva għandha tkun bla 
ħsara għan-negozjanti stabbiliti fi Stat 
Membru li huma koperti minn entità tal-
ADR li tinsab fi Stat Membru ieħor. L-
Istati Membri għandhom iħeġġu l-iżvilupp 
ta' tali entitajiet.

(14) Din id-Direttiva għandha tkun bla 
ħsara għan-negozjanti stabbiliti fi Stat 
Membru li huma koperti minn entità tal-
ADR li tinsab fi Stat Membru ieħor. L-
Istati Membri għandhom iħeġġu l-iżvilupp 
ta' tali skemi transnazzjonali jew pan-
Ewropej ta’ soluzzjoni għat-tilwim fejn 
negozjanti minn Stati Membri differenti 
jkunu parti mill-istess skema tal-ADR.

Or. en

Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Din id-Direttiva għandha tkun bla 
ħsara għall-Istati Membri li jżommu jew 
jintroduċu proċeduri tal-ADR li jindirizzaw 
b'mod konġunt tilwim identiku jew simili 
bejn negozjant u bosta konsumaturi. Tali 
proċeduri jistgħu jitqiesu bħala pass 
preliminari sabiex jiġu żviluppati aktar il-
proċeduri tal-ADR kollettivi fi ħdan l-
Unjoni Ewropea.

(15) Din id-Direttiva għandha tkun bla 
ħsara għall-Istati Membri li jżommu jew 
jintroduċu proċeduri tal-ADR li jindirizzaw 
b'mod konġunt tilwim identiku jew simili 
bejn negozjant u bosta konsumaturi. Tali 
proċeduri jistgħu jitqiesu bħala pass 
preliminari sabiex jiġu żviluppati aktar il-
proċeduri tal-ADR kollettivi fi ħdan l-
Unjoni Ewropea. L-eżistenza ta’ sistema 
effikaċi għal talbiet kollettivi u l-eżistenza 
ta’ rikors faċli għall-ADR għandhom 
ikunu komplementari u m’għandhomx 
ikunu proċeduri reċiprokament esklussivi.

Or. en
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Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-kunfidenzjalità u l-privatezza 
għandhom jiġu rrispettati f’kull ħin matul 
il-proċedura tal-ADR. Madankollu, 
għandu jkun permess li deċiżjonijiet finali 
ta’ natura eżemplari jiġu ppubblikati, 
suġġetti għal kwalunkwe obbligu legali ta’ 
kunfidenzjalità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ADR għandha, kemm jista’ jkun, tipprova tgħolli l-istandard ta’ prattika tajba fost l-
industrija, billi tippubblika d-“deċiżjonijiet eżemplari” ta’ tilwim partikolarment importanti, 
u b’hekk jiġi ffaċilitat l-iskambju ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattiki dwar id-drittijiet tal-
konsumatur f’oqsma speċifiċi.

Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 16b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-entitajiet tal-ADR isolvu t-
tilwim b’mod ġust, prattiku u 
proporzjonat kemm għall-konsumatur kif 
ukoll għan-negozjant, abbażi ta' 
valutazzjoni oġġettiva taċ-ċirkostanzi li 
fihom ikun sar l-ilment u 
b’konsiderazzjoni xierqa tad-drittijiet tal-
partijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu kredibbli u fdati miċ-ċittadini u n-negozjanti, jeħtieġ li l-entitajiet tal-ADR ikunu 
meqjusa li jsolvu t-tilwim b’mod ġust u oġġettiv.
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Emenda 22
Proposta għal direttiva
Premessa 16c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16c) L-indipendenza u l-integrità tal-
entitajiet tal-ADR huma kruċjali biex 
tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini tal-Unjoni 
li l-mekkaniżmi tal-ADR se joffrulhom 
eżitu ġust u indipendenti. Il-persuna 
inkarigata jew il-korp kolleġjali inkarigat 
mill-ADR għandu jkun indipendenti minn 
dawk kollha li jaf ikollhom interess fl-
eżitu u m’għandu jkollu l-ebda kunflitt ta’ 
interess li jista’ jżommu milli jilħaq 
deċiżjoni b’mod ġust, imparzjali u 
indipendenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta’ importanza vitali li l-konsumaturi jkollhom fiduċja li l-entitajiet tal-ADR huma 
kompletament indipendenti u mhumiex influwenzati minn xi waħda mill-partijiet fit-tilwima. 
Għaldaqstant, huwa tal-akbar importanza li l-prinċipju tal-indipendenza jkun inkluż f’din id-
Direttiva.

Emenda 23
Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-persuni fiżiċi responsabbli għas-
soluzzjoni alternattiva għat-tilwim 
għandhom jitqiesu imparzjali biss jekk ma 
jistgħux ikunu soġġetti għal pressjoni li 
potenzjalment tinfluwenza l-attitudni 
tagħhom lejt it-tilwim. Hemm ħtieġa 
partikolari għall-iżgurar tan-nuqqas ta' tali 
pressjoni meta l-entitajiet tal-ADR ikunu 
ffinanzjati minn waħda mill-partijiet fit-
tilwim jew organizzazzjoni li jkollha bħala 
membru waħda mill-partijiet.

(17) Il-persuni fiżiċi responsabbli għas-
soluzzjoni alternattiva għat-tilwim 
għandhom jitqiesu imparzjali biss jekk ma 
jistgħux ikunu soġġetti għal pressjoni li 
potenzjalment tinfluwenza l-attitudni 
tagħhom lejt it-tilwim. Hemm ħtieġa 
partikolari għall-iżgurar tan-nuqqas ta' tali 
pressjoni meta l-entitajiet tal-ADR ikunu 
ffinanzjati minn waħda mill-partijiet fit-
tilwim jew organizzazzjoni li jkollha bħala 
membru waħda mill-partijiet.
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Għaldaqstant, il-proċeduri fejn il-persuna 
naturali inkarigata mis-soluzzjoni tat-
tilwim tkun impjegata jew tirċievi forom 
oħra ta’ remunerazzjoni esklussivament 
mill-kummerċjant m’għandhomx jitqiesu 
bħala proċeduri tal-ADR fis-sens ta’ din 
id-Direttiva u għalhekk għandhom ikunu
esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni 
tagħha. Madankollu, din id-Direttiva 
m’għandhiex taffettwa l-possibilità li l-
assoċjazzjonijiet tan-negozju jiffinanzjaw 
entità tal-ADR.

Or. en

Emenda 24
Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza tal-
entitajiet tal-ADR u tal-proċeduri tal-ADR 
huwa meħtieġ li l-partijiet jirċievu l-
informazzjoni kollha li għandhom bżonn 
biex jieħdu deċiżjoni infurmata qabel ma 
jibdew proċedura tal-ADR.

(18) L-entitajiet tal-ADR għandhom 
ikunu aċċessibbli u trasparenti. Sabiex 
tiġi żgurata t-trasparenza tal-entitajiet tal-
ADR u tal-proċeduri tal-ADR huwa 
meħtieġ li l-partijiet jirċievu l-
informazzjoni ċara u aċċessibbli li 
għandhom bżonn sabiex jieħdu deċiżjoni 
infurmata qabel ma jibdew proċedura tal-
ADR.

Or. en

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-proċeduri tal-ADR għandhom 
ikunu effettivi. Għandhom jipprevedu 
proċedura sempliċi u rapida li t-tul 
tagħha ġeneralment ma jaqbiżx 90 jum.
L-entità tal-ADR għandha tkun tista' 

(19) Entità tal-ADR li tiffunzjona tajjeb 
għandha ssolvi l-proċedimenti ta’ tilwim 
onlajn u offlajn b’mod espedjenti 
f’perjodu ta’ żmien ta’ 90 jum kalendarju 
minn meta l-entità tal-ADR tiftaħ il-
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testendi dan il-perjodu ta' żmien meta l-
kumplessità tat-tilwim ikkonċernat jitlob 
hekk.

proċedura b’mod uffiċjali. Fir-rigward ta’ 
ċerti tilwimiet ta’ natura teknika jew 
kumplessa ħafna, l-entità tal-ADR jista’ 
jkollha bżonn iktar ħin biex tikkundsdra 
debitament l-aspetti kollha tal-każ u 
għandha tkun tista’, skont id-diskrezzjoni 
tagħha, testendi l-perjodu ta’ 90 jum biex 
tiggarantixxi soluzzjoni ta’ kwalità għolja 
għat-tilwim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa maħsub li l-entitajiet tal-ADR ikunu alternattiva rapida, informali u rħisa għall-qrati. 
Għalhekk, l-ADR għandha tieħu l-passi kollha neċessarji biex tiżgura li t-tilwima tiġi riżolta 
fl-istadju l-iktar bikri possibbli f’perjodu ta’ żmien ta’ 90 jum kalendarju li jista’ jiġi estiż 
b’ġustifikazzjoni xierqa.

Emenda 26
Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-proċeduri tal-ADR għandhom ikunu 
bla ħlas jew bi spejjeż moderati għall-
konsumaturi sabiex jibqa' 
awtomatikament raġonevoli li l-
konsumaturi jużaw tali proċeduri.

(20) Il-proċeduri tal-ADR għandhom ikunu 
bla ħlas. F’każ li jiġu applikati l-ispejjeż, 
dawn għandhom ikunu raġonevoli, 
proporzjonati u modesti sabiex jiġi żgurat 
li l-proċedura tal-ADR tkun aċċessibbli, 
attraenti u rħisa għall-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi pprovduta alternattiva aċċessibbli għall-proċedimenti tal-qorti, il-proċeduri tal-
ADR għandhom, b’mod ġenerali, ikunu bla ħlas għall-konsumaturi. Madankollu, f’każ li dan 
ma jkunx il-każ, l-ispejjeż imposti għandhom ikunu modesti b’mod realistiku u proporzjonat.

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-proċeduri tal-ADR għandhom ikunu 
ġusti sabiex il-partijiet f'tilwim ikunu 
informati bis-sħiħ dwar id-drittijiet 
tagħhom u l-konsegwenzi tal-għażliet li 
jagħmlu fil-kuntest ta' proċedura tal-ADR.

(21) Il-proċeduri tal-ADR għandhom ikunu 
ġusti sabiex il-partijiet f'tilwim ikunu 
informati bis-sħiħ dwar id-drittijiet 
tagħhom u l-konsegwenzi tal-għażliet li 
jagħmlu fil-kuntest ta' proċedura tal-ADR.
Iż-żewġ partijiet għandhom ikunu jistgħu 
wkoll jippreżentaw l-informazzjoni u l-
evidenza tagħhom bla ma jkunu preżenti 
fiżikament.

Or. en

Emenda 28
Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Id-dritt għal rimedju effikaċi u d-
dritt għal proċess ġust huma drittijiet 
fundamentali garantiti fl-Artikolu 47 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. Għalhekk, il-proċeduri 
tal-ADR ma għandhomx jitfasslu biex 
jissostitwixxu l-proċeduri tal-qorti u ma 
għandhomx iċaħħdu lill-konsumaturi jew 
lin-negozjanti mid-drittijiet tagħhom li 
jfittxu rimedju fil-qrati. L-ebda parti minn 
din id-Direttiva ma għandha tipprojbixxi 
lill-partijiet milli jeżerċitaw id-dritt ta' 
aċċess tagħhom għas-sistema ġudizzjarja.

Or. en

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Il-ftehim bejn konsumatur u 
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negozjant biex jippreżentaw ilmenti lil 
entità tal-ADR m’għandux ikun 
vinkolanti fuq il-konsumatur jekk ikun 
ġie konkluż qabel ma tkun qamet it-
tilwima u jekk iċaħħad lill-konsumatur 
mid-dritt tiegħu li jistitwixxi kawża fil-
qrati għas-soluzzjoni tat-tilwima. Fil-każ 
ta’ entitajiet tal-ADR li jimponu 
soluzzjonijiet, is-soluzzjonijiet għandhom 
ikunu vinkolanti biss fuq il-partijiet jekk 
dawn ikunu informati minn qabel dwar 
in-natura vinkolanti u jkunu aċċettaw dan 
b’mod speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri tal-ADR m’għandhomx iwaqqfu liċ-ċittadini milli jkollhom aċċess għall-ġustizzja 
billi jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jitilgħu l-qorti. Il-prinċipju tal-libertà se jiżgura li l-
proċeduri tal-ADR jkunu bla ħsara għal dawn id-drittijiet.

Emenda 30
Proposta għal direttiva
Premessa 21c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21c) Fil-każ ta’ proċeduri tal-ADR li 
jimponu soluzzjonijiet vinkolanti, il-
konsumaturi għandhom mill-inqas jiġu 
pprovduti bl-istess livell ta’ protezzjoni 
bħal dak stipulat permezz tad-
dispożizzjonijiet obbligatorji applikabbli 
skont il-liġi tal-Istat Membru fit-territorju 
fejn tkun stabbilita l-entità tal-ADR. Fil-
każ ta’ tilwim transkonfinali, is-soluzzjoni 
imposta mill-enità tal-ADR m’għandhiex 
twassal biex il-konsumatur jiġi mċaħħad 
mill-protezzjoni pprovduta permezz tad-
dispożizzjonijiet obbligatorji applikabbli 
skont il-liġi tal-Istat Membru li fih il-
konsumatur ikollu r-residenza abitwali 
tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta’ legalità jrid jiġi introdott għal tilwim fejn tiġi imposta soluzzjoni fuq il-
partijiet, sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini ma jiġux miċħuda mill-protezzjoni tad-
disżpożizzjonijiet obbligatorji tal-liġi.

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Premessa 21d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21d) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-partijiet li jagħżlu li 
japplikaw proċeduri tal-ADR 
sussegwentement ma jinżammux milli 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta’ 
proċedimenti ġudizzjarji minħabba l-
iskadenza tal-perjodi ta' limitazzjoni jew 
ta' preskrizzjoni matul il-proċess tal-ADR. 
Għaldaqstant, il-perjodi ta’ preskrizzjoni 
u limitazzjoni ġudizzjarja għandhom 
ikunu sospiżi għat-tul tal-proċedura tal-
ADR.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi li jużaw proċeduri tal-ADR m’għandhomx jinżammu milli jistitwixxu 
proċedimenti ġudizzjarji fir-rigward tal-istess tilwima b’riżultat tal-iskadenza tal-perjodi ta' 
limitazzjoni jew ta' preskrizzjoni waqt li l-każ ta’ ADR tagħhom ikun għadu għaddej.

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Premessa 21e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21e) Sabiex ikunu sostenibbli u 
jiffunzjonaw tajjeb, l-entitajiet tal-ADR 
għandhom jirċievu finanzjament
suffiċjenti biex iwettqu l-attivitajiet 
tagħhom. Huma jistgħu jkunu ffinanzjati 
minn fondi pubbliċi jew privati jew 
b’kombinament tat-tnejn li huma.
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Or. en

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Premessa 21f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21f) Kull meta jkun possibbli, il-
Kummissjoni għandha talloka l-fondi 
neċessarji mill-Programm dwar il-
Konsumatur 2014-2020 biex tipprovdi 
finanzjament għat-twaqqif ta' korpi 
ġodda, għat-taħriġ tal-medjaturi jew 
persunal ieħor ta’ appoġġ, u għall-
provvista ta’ informazzjoni u assistenza, 
fost l-oħrajn, għall-konsumaturi. Ir-
rożorsi eżistenti u l-punti ta’ kuntatt 
għandhom jiġu organizzati b’mod iktar 
effikaċi sabiex l-informazzjoni ssir 
disponibbli għaċ-ċittadini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-Programm dwar il-Konsumatur 2014-2020 li ġej, il-Kummissjoni għandha 
talloka l-fondi meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva u t-twaqqif ta’ sistema 
tal-ADR madwar l-Unjoni.

Emenda 34
Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Meta jinqala' tilwim huwa meħtieġ li 
l-konsumaturi jkunu jistgħu jidentifikaw 
malajr liema entitajiet tal-ADR huma 
kompetenti biex jindirizzaw it-tilwim 
tagħhom u li jkunu jafu jekk in-negozjant 
ikkonċernat ikunx se jieħu sehem jew le 
fil-proċedimenti mressqa lil entità tal-
ADR. In-negozjanti għalhekk għandhom 
jipprovdu tali informazzjoni fuq id-

(22) Meta jinqala' tilwim huwa meħtieġ li 
l-konsumaturi jkunu jistgħu jidentifikaw 
malajr liema entitajiet tal-ADR huma 
kompetenti biex jindirizzaw it-tilwim 
tagħhom u li jkunu jafu jekk in-negozjant 
ikkonċernat ikunx se jieħu sehem jew le 
fil-proċedimenti mressqa lil entità tal-
ADR. In-negozjanti li jimpenjaw ruħhom 
li jużaw entitajiet tal-ADR għandhom 
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dokumenti kummerċjali ewlenin tagħhom 
u, meta jkollhom websajt, fuq il-websajts
tagħhom. Dan l-obbligu għandu jkun bla 
ħsara għall-Artikoli 6(1)(t), 7(1) u 8 tad-
Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Ottubru 2011 dwar id-drittijiet tal-
konsumaturi. L-Artikolu 6(1)(t) tad-
Direttiva 2011/83/UE jistipula li għall-
kuntratti tal-konsumaturi konklużi mill-
bogħod jew barra l-bini, in-negozjant 
għandu jgħarraf lill-konsumaturi dwar il-
possibbiltà li jirrikorri għal mekkaniżmu 
extra-ġudizzjarju tal-ilmenti u rimedji li 
jkun soġġett għalih in-negozjant, u l-
metodi li bihom il-konsumatur ikollu 
aċċess għalihom, qabel ma dan tal-aħħar 
ikun marbut bil-kuntratt. L-Artikolu 7(1) 
tad-Direttiva 2011/83/UE jipprevedi li, fil-
każ ta' kuntratti li jsiru barra l-bini, din l-
informazzjoni għandha tiġi provduta bil-
miktub jew, jekk jaqbel il-konsumatur, 
b'mezz ieħor li jservi.

jinformaw lill-konsumaturi dwar l-indirizz 
jew il-websajt tal-entità jew l-entitajiet tal-
ADR relevanti li bihom ikunu koperti. L-
informazzjoni għandha tissemma b'mod li 
jkun ċar, jinftiehem u jippermetti aċċess 
faċli u permanenti fuq il-websajt tagħhom, 
meta jkollhom waħda, u fit-termini u l-
kundizzjonijiet ġenerali applikabbli għall-
kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti jew il-
forniment ta' servizzi bejn in-negozjant u 
konsumatur jew f’dokumenti xierqa oħra, 
pereżempju fid-dokumenti 
prekuntrattwali, fil-fatturi u fl-irċevuti.

Or. en

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-obbligu rigward l-informazzjoni 
fil-premessa preċedenti għandu jkun bla 
ħsara għall-Artikolu 6(1)(t), l-
Artikolu 7(1) u l-Artikolu 8 tad-Direttiva 
2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar id-
drittijiet tal-konsumaturi1. L-
Artikolu 6(1)(t) ta’ dik id-Direttiva 
jistipula li għall-kuntratti tal-konsumaturi 
konklużi mill-bogħod jew barra l-bini, in-
negozjant għandu jgħarraf lill-
konsumatur dwar il-possibbiltà li 
jirrikorri għal mekkaniżmu 
extraġudizzjarju tal-ilmenti u rimedji li 
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jkun soġġett għalih in-negozjant, u l-
metodi li bihom ikollu aċċess għalih, 
qabel ma l-konsumatur ikun marbut bil-
kuntratt. L-Artikolu 7(1) tad-
Direttiva 2011/83/UE jipprovdi li, fil-każ 
ta' kuntratti li jsiru barra l-bini, dik l-
informazzjoni għandha tiġi pprovduta fuq 
il-karta jew, jekk jaqbel il-konsumatur, 
fuq mezz ieħor li jippersisti.
______________
1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64.

Or. en

Emenda 36
Proposta għal direttiva
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) L-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu, skont id-diskrezzjoni tagħhom, 
jippermettu lill-entitajiet tal-ADR 
jintroduċu jew iżommu regoli proċedurali 
li jippermettu lill-entitajiet tal-ADR 
joperaw b’mod iktar effikaċi u effiċjenti 
sakemm ikun hemm konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 37
Proposta għal direttiva
Premessa 23b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) L-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jadottaw jew iżommu fis-seħħ 
dispożizzjonijiet nazzjonali li jipprovdu 
standards ta’ kwalità ogħla mill-
istandards minimi armonizzati stabbiliti 
b’din id-Direttiva.
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Or. en

Emenda 38
Proposta għal direttiva
Premessa 23c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23c) Sabiex jitnaqqsu l-piżijiet żejda 
minn fuq l-iskemi tal-ADR, il-partijiet 
interessati kollha għandhom iħeġġu lill-
konsumaturi jipprovaw isolvu t-tilwim 
bonarjament man-negozjant qabel ma 
jirreferu l-ilmenti tagħhom lil entità tal-
ADR jew lill-qrati. L-iskemi interni tal-
ilmenti ta’ kumpaniji individwali jistgħu 
jkunu effikaċi għas-soluzzjoni tat-tilwim u 
sabiex jiġi evitat li t-tilwim jeskala fi 
stadju sussegwenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-partijiet interessati kollha għandhom iħeġġu lill-konsumaturi jikkontattjaw volontarjament 
lin-negozjant u jużaw l-iskemi interni tal-ilmenti bħala l-ewwel pass f’sistema ġerarkika. Dan 
jista’ jwassal għal soluzzjoni rapida għal tilwima u, jekk jintlaħaq eżitu aċċettabbli 
reċiprokament, jista’ jevita l-bżonn li l-każ jitressaq quddiem entità tal-ADR.

Emenda 39
Proposta għal direttiva
Premessa 23d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23d) L-Istati Membri għandhom jinvolvu 
lir-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet 
tal-konsumaturi u tan-negozji fit-twaqqif 
tas-sistema tal-ADR u fil-governanza tal-
iskema, b’mod partikolari fir-rigward tal-
prinċipji ta’ imparzjalità u indipendenza.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-involviment tar-rappreżentanti tal-konsumaturi u tan-negozji fit-twaqqif u fil-governanza 
tal-ADR se jagħti iktar kredibilità lis-sistema kemm għall-konsumaturi kif ukoll għan-
negozjanti, u se jkun ta’ appoġġ għas-sodisfar tal-kriterji ta’ imparzjalità u indipendenza.

Emenda 40
Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-
entitajiet tal-ADR u l-awtoritajiet 
nazzjonali bil-kompitu li jinfurzaw il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-protezzjoni 
tal-konsumatur għandha ssaħħaħ l-
applikazzjoni effettiva ta' tali leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni.

(26) Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni, l-entitajiet tal-ADR u l-
awtoritajiet nazzjonali bil-kompitu li 
jinfurzaw il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar 
il-protezzjoni tal-konsumatur għandha 
ssaħħaħ l-applikazzjoni effettiva ta' tali 
leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-Istati Membri u l-
entitajiet tal-ADR billi tagħmel laqgħat 
regolari mal-partijiet interessati differenti 
għall-iskambju tal-aħjar prattiki u l-
kompetenzi tekniċi bejn l-entitajiet tal-
ADR u sabiex tiġi diskussa kwalunkwe 
problema li tirriżulta mit-tħaddim tal-
iskemi tal-ADR.

Or. en

Emenda 41
Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jiġi żgurat li l-entitajiet tal-
ADR jaħdmu sew u b'mod effettiv, dawn 
għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib. Il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti 
f'din id-Direttiva għandhom jippubblikaw u 
jaġġornaw lista ta' entitajiet tal-ADR li
jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Korpi 
oħrajn, bħall-entitajiet tal-ADR, l-

(27) Sabiex jiġi żgurat li l-entitajiet tal-
ADR jaħdmu sew u b'mod effettiv, l-Istati 
Membri għandhom jaħtru awtorità jew 
awtoritajiet kompetenti li għandhom 
jimmonitorjaw u jissorvelaw mill-qrib
dawk l-entitajiet. Il-Kummissjoni u l-
awtoritajiet kompetenti f'din id-Direttiva 
għandhom jippubblikaw u jaġġornaw lista 
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assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, l-
assoċjazzjonijiet tan-negozji u n-Netwerk 
taċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumatur 
għadhom jippubblikaw din il-lista wkoll. 
Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jippubblikaw rapporti b'mod 
regolari dwar l-iżvilupp u l-funzjonament 
tal-entitajiet tal-ADR. L-entitajiet tal-ADR 
għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet 
kompetenti informazzjoni speċifika li 
fuqha għandhom jiġu bbażati dawk ir-
rapporti. L-Istati Membri għandhom 
iħeġġu lill-entitajiet tal-ADR biex 
jipprovdu tali informazzjoni bl-użu tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2010/304/UE dwar l-użu ta' metodoloġija 
armonizzata għall-ikklassifikar u l-
irrappurtar tal-ilmenti u d-domandi tal-
konsumaturi.

ta' entitajiet tal-ADR li jikkonformaw ma' 
din id-Direttiva. Korpi oħrajn, bħall-
entitajiet tal-ADR, l-assoċjazzjonijiet tal-
konsumaturi, l-assoċjazzjonijiet tan-negozji 
u n-Netwerk taċ-Ċentru Ewropew tal-
Konsumatur għandhom jippubblikaw din 
il-lista wkoll. Barra minn hekk, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jippubblikaw rapporti b'mod regolari dwar 
l-iżvilupp u l-funzjonament tal-entitajiet 
tal-ADR fl-Istati Membri tagħhom, li se 
jkunu mmonitorjati u evalwati fuq bażi 
regolari mill-Kummissjoni. L-entitajiet tal-
ADR għandhom jinnotifikaw lill-
awtoritajiet kompetenti informazzjoni 
speċifika li fuqha għandhom jiġu bbażati 
dawk ir-rapporti. L-Istati Membri 
għandhom iħeġġu lill-entitajiet tal-ADR 
biex jipprovdu tali informazzjoni bl-użu 
tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2010/304/UE dwar l-użu ta' metodoloġija 
armonizzata għall-ikklassifikar u l-
irrappurtar tal-ilmenti u d-domandi tal-
konsumaturi.

Or. en

Emenda 42
Proposta għal direttiva
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Il-ħruġ ta’ ċertifikat Ewropew tal-
kwalità għal entitajiet tal-ADR għandu 
jqawwi l-fiduċja taċ-ċittadini fil-kwalità 
tas-sistema tal-ADR, speċjalment fil-bejgħ 
transkonfinali. Ċertifikat Ewropew tal-
kwalità rikonoxxibbli faċilment għandu 
jiggarantixxi li l-entità tal-ADR relevanti 
tikkonforma mal-kriterji ta’ kwalità 
stipulati f’din id-Direttiva. 

Or. en
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Emenda 43
Proposta għal direttiva
Premessa 27b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27b) Sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni koordinata u effikaċi ta’ 
din id-Direttiva, il-Kummissjoni, wara li 
tikkonsulta lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lil partijiet interessati relevanti, 
għandha tfassal linji gwida dwar il-kriterji 
ta’ kwalità bl-għan li ttejjeb l-effiċjenza 
ġenerali tal-entitajiet tal-ADR.

Or. en

Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha tikkontribwixxi 
għall-funzjonament tas-suq intern u għall-
kisba ta' livell għoli ta' protezzjoni għall-
konsumatur billi tiżgura li t-tilwim bejn il-
konsumaturi u n-negozjanti jista' jitressaq 
quddiem entitajiet li joffru proċeduri ta' 
soluzzjoni alternattiva għat-tilwim 
imparzjali, trasparenti, effettivi u ġusti.

Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tikkontribwixxi għall-funzjonament tas-suq 
intern u għall-kisba ta' livell għoli ta' 
protezzjoni għall-konsumatur billi tiżgura 
li t-tilwim jista' jitressaq fuq bażi 
volontarja mill-konsumaturi kontra n-
negozjanti quddiem entitajiet imparzjali, 
trasparenti u indipendenti tal-ADR li 
joffru proċeduri rapidi, effikaċi u ġusti ta' 
soluzzjoni alternattiva għat-tilwim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-disponibbiltà tal-ADR b’mod ġenerali hija maħsuba biex issewwi l-iżbilanċ li hemm bejn 
in-negozjant u l-konsumatur, u bex toffri mezz kif il-konsumatur jista’ jfittex li l-ilmenti tiegħu 
jiġu riżolti b’mod li jkun aktar rapidu u ekonomiku mir-rikors għall-qrati. Bħala inizjattiva 
ffukata fuq il-konsumatur, is-sistemi tal-ADR proposti għandhom ikunu disponibbli biss għall-
konsumaturi, minħabba li n-negozjanti diġà għandhom biżżejjed mezzi (legali) għad-
dispożizzjoni tagħhom biex ifittxu u jinfurzaw jeddijiethom.
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Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
proċeduri għas-soluzzjoni extra-
ġudizzjarja ta' tilwim kuntrattwali li 
jinqala' mill-bejgħ ta' oġġetti jew mill-
provvista ta' servizzi minn negozjant 
stabbilit fl-Unjoni lil konsumatur li 
joqgħod fl-Unjoni permezz tal-intervent ta' 
entità tas-soluzzjoni għat-tilwim li 
tipproponi jew timponi soluzzjoni jew 
tiġbor il-partijiet flimkien bl-għan li 
tiffaċilita soluzzjoni amikevoli, aktar 'il 
quddiem "proċeduri tal-ADR".

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
proċeduri għas-soluzzjoni extraġudizzjarja
ta' tilwim kuntrattwali domestiku u 
transkonfinali li jinqala' mill-bejgħ ta' 
oġġetti jew mill-provvista ta' servizzi minn 
negozjant stabbilit fl-Unjoni lil konsumatur 
li joqgħod fl-Unjoni permezz tal-intervent 
ta' entità tas-soluzzjoni għat-tilwim li 
tipproponi jew timponi soluzzjoni jew 
tiġbor il-partijiet flimkien bl-għan li 
tiffaċilita soluzzjoni amikevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-ilħiq ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur, huwa importanti li d-Direttiva 
proposta tapplika sew għal tilwim transkonfinali kif ukoll għal dak domestiku. Kieku l-ambitu 
tagħha kellu jkun ristrett għal sitwazzjonijiet transkonfinali, id-diverġenzi bejn l-Istati 
Membri rigward l-eżistenza, il-kwalità u l-għarfien dwar proċeduri tal-ADR jibqgħu jeżistu 
għat-tilwim domestiku.

Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) proċeduri quddiem entitajiet ta' 
soluzzjoni għat-tilwim fejn il-persuni fiżiċi 
responsabbli għas-soluzzjoni tat-tilwim 
ikunu impjegati esklussivament min-
negozjant;

(a) proċeduri quddiem entitajiet ta' 
soluzzjoni għat-tilwim fejn il-persuni fiżiċi 
responsabbli għas-soluzzjoni tat-tilwim 
ikunu impjegati min-negozjant jew jirċievu 
kwalunkwe forma ta’ remunerazzjoni 
esklussivament minnu.

Or. en
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Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) proċeduri mibdija minn negozjant 
kontra konsumatur.

Or. en

Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva tistabbilixxi standard 
minimu armonizzat ta’ proċedura ta' 
soluzzjoni alternattiva għat-tilwim biex 
tiżgura li wara l-implimentazzjoni tagħha, 
il-konsumaturi jkollhom aċċess għal 
mekkaniżmi ta’ kwalità għolja, 
trasparenti, effikaċi u ġusti, 
irrispettivament minn fejn joqogħdu fl-
Unjoni. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
jew iżommu fis-seħħ dispożizzjonijiet 
aktar iebsa, kompatibbli mat-TFUE, fil-
qasam kopert minn din id-Direttiva, 
sabiex jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni 
tal-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tittieħed nota tal-fatt, barra minn hekk, li d-Direttiva proposta hija direttiva ta’ 
qafas li tkompli tiżviluppa s-sistemi tal-ADR li hemm fl-Istati Membri. Għandha l-għan li 
tistabbilixxi standards ta’ kwalità għal entitajiet u proċeduri tal-ADR u b’hekk timxi fuq 
approċċ ta’ armonizzazzjoni minima.

Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) 'bejgħ ta’ oġġetti' tfisser kwalunkwe 
kuntratt li skont dan negozjant 
jittrasferixxi jew jimpenja ruħu li 
jittrasferixxi s-sjieda ta' oġġetti lil 
konsumatur u l-konsumatur iħallas jew 
jimpenja ruħu li jħallas il-prezz ta’ dan, 
inkluż kwalunkwe kuntratt li jirrigwarda 
kemm oġġetti kif ukoll servizzi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’relazzjoni mal-Artikolu 2.1, id-Direttiva għandha tapplika għal tilwim li jqum mill-bejgħ 
ta’ oġġetti jew mill-forniment ta’ servizzi, u għalhekk jeħtieġ li jkunu identifikati l-kuntratti 
għall-bejgħ tal-oġġetti li se jkunu koperti b’din id-Direttiva.

Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) 'forniment ta' servizzi' tfisser 
kwalunkwe kuntratt li mhuwiex kuntratt 
tal-bejgħ ta’ oġġetti li abbażi tiegħu in-
negozjant iforni jew jimpenja ruħu li 
jforni servizz lill-konsumatur u l-
konsumatur iħallas jew jimpenja ruħu li 
jħallas il-prezz;

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’relazzjoni mal-Artikolu 2.1, id-Direttiva għandha tapplika għal tilwim li jqum mill-bejgħ 
ta’ oġġetti jew mill-forniment ta’ servizzi, u għalhekk jeħtieġ li jkunu identifikati l-kuntratti 
għall-forniment ta' servizzi li se jkunu koperti b’din id-Direttiva.

Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt dc (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) “proċedura tal-ADR” tfisser 
proċedura, kif riferit fl-Artikolu 2(1), 
għas-soluzzjoni extraġudizzjarja ta’ tilwim 
kuntrattwali permezz tal-intervent ta’ 
entità ta’ soluzzjoni tat-tilwim li 
tikkonforma mal-kriterji ta’ kwalità 
stabbiliti f’din id-Direttiva;

Or. en

Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "entità tal-ADR" ifisser kwalunkwe 
entità, irrispettivament minn kif inhi 
msemmija jew minn kif issir referenza 
għaliha, li hija stabbilita fuq bażi li tibqa' 
fit-tul u toffri s-soluzzjoni ta' tilwim 
permezz ta' proċedura tal-ADR;

(e) "entità tal-ADR" ifisser kwalunkwe 
entità, li taħdem għall-ilħiq ta’ soluzzjoni 
extraġudizzjarja għat-tilwim, li hija 
stabbilita fuq bażi li tibqa' fit-tul, 
tikkonforma mal-kriterji ta’ kwalità 
stabbiliti fil-Kapitolu II ta’ din id-
Direttiva u li tkun ġiet innotifikata lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17(2);

Or. en

Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) "awtorità kompetenti" tfisser 
kwalunkwe awtorità pubblika maħtura 
minn Stat Membru u stabbilita fil-livell 
nazzjonali, reġjonali jew lokali 
b’responsabbiltajiet speċifiċi sabiex
tinforza l-liġijiet li jipproteġu l-interessi 
tal-konsumaturi;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika meħtieġa bi qbil mat-tibdiliet li saru fl-Artikolu 15.

Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
tilwim kopert minn din id-Direttiva jista' 
jitressaq lil entità tal-ADR li tikkonforma 
mar-rekwiżiti stabbiliti f'din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
aċċess tal-konsumaturi għal proċeduri 
tal-ADR u għandhom jiżguraw li t-tilwim 
kopert minn din id-Direttiva jista' jitressaq 
lil entitajiet tal-ADR li jikkonformaw mal-
istandards ta’ kwalità stabbiliti f'din id-
Direttiva jekk sew in-negozjant kif ukoll 
il-konsumatur jaqblu li jagħmlu hekk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom aċċess ħafif għall-proċeduri 
tal-ADR u għandhom jiffaċilitawlhom dan l-aċċess, ħalli l-konsumaturi jkollhom livell għoli 
ta’ protezzjoni tal-konsumatur.

Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandhom websajt li tippermetti lill-
partijiet iressqu ilment onlajn;

(a) imantnu websajt li tagħti lill-partijiet l-
informazzjoni kollha meħtieġa dwar il-
proċedura tal-ADR b’mod ċar u li 
jinftiehem, u li lill-konsumaturi 
tippermettilhom iressqu ilmenti onlajn 
permezz tal-posta elettronika jew b'mezzi 
elettroniċi oħra, kif definit fir-Regolament 
(UE) Nru ...;*
_____________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
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Kunsill dwar is-soluzzjoni onlajn għat-
tilwim tal-konsumaturi (ir-Regolament 
dwar l-ODR tal-konsumaturi)

Or. en

Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jagħti lill-partijiet l-informazzjoni 
msemmija fil-punt (a) fuq mezz li 
jippersisti fuq talba tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-informazzjoni dwar il-proċedura tal-ADR tkun disponibbli u aċċessibbli faċilment 
fil-formati adegwati.

Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) jippermettu li l-konsumatur 
jissottometti lment permezz ta’ proċedura 
bil-miktub, jekk ikun meħtieġ;

Or. en

Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jippermettu lill-partijiet jiskambjaw
informazzjoni magħhom permezz ta' 

(b) jassistu l-iskambju tal-informazzjoni 
bejn il-partijiet permezz ta' mezzi 
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mezzi elettroniċi; elettroniċi;

Or. en

Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) meta jindirizzaw tilwim kopert minn 
din id-Direttiva jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jiżguraw li l-ipproċessar tad-dejta 
personali jikkonforma mar-regoli dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali li timplimenta d-
Direttiva 95/46KE.

(d) jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw 
li, meta jindirizzaw tilwim kopert minn din 
id-Direttiva, l-ipproċessar tad-dejta 
personali jikkonforma mar-regoli dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali li timplimenta d-
Direttiva 95/46KE.

Or. en

Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Entità tal-ADR ma tistax tirrifjuta li 
tipproċedi b’tilwima speċifika għar-raġuni 
li t-tilwima hija frivola jew vessatorja, jew 
inkella li t-tilwima ġiet ikkunsidrata qabel 
minn entità tal-ADR oħra, mingħajr ma 
tagħti lill-partijiet ġustifikazzjoni 
raġonevoli għad-deċiżjoni tagħha.

Or. en

Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
limitu ta’ żmien sa meta konsumatur jista’ 
jressaq ilment lil entità tal-ADR, li ma 
għandux ikun anqas mil-limitu ta' żmien, 
fejn tali limitu jeżisti, fl-atti legali tal-Istat 
Membru li jippermettu lill-partijiet biex 
jistitwixxu proċedimenti ġudizzjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu limiti ta’ żmien għat-tressiq ta’ lment għal proċedura tal-
ADR biex jallinjawhom mas-sistemi legali tagħhom u ma jċaħħdux lill-konsumaturi mid-
drittijiet legali tagħhom.

Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-partijiet li jagħżlu li japplikaw proċeduri 
tal-ADR ma jinżammux milli jistitwixxu 
proċedimenti ġudizzjarji fir-rigward ta' 
dak it-tilwim minħabba l-iskadenza tal-
perjodi ta' limitazzjoni jew ta' 
preskrizzjoni matul il-proċess ta' 
soluzzjoni extraġudizzjarja. Għaldaqstant, 
il-perjodi ta’ preskrizzjoni u limitazzjoni 
għandhom ikunu sospiżi għat-tul tal-
proċedura tal-ADR.

Or. en

Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jissodisfaw l-
obbligu tagħhom skont il-paragrafu 1 billi 
jiżguraw l-eżistenza ta' entità residwa tal-
ADR li hija kompetenti biex tindirizza 
tilwim kif imsemmi fil-paragrafu 1 li għas-
soluzzjoni tiegħu l-ebda entità tal-ADR 
eżistenti ma hija kompetenti.

3. L-Istati Membri jistgħu jissodisfaw l-
obbligu tagħhom skont il-paragrafu 1 billi 
jiżguraw l-istabbiliment u l-eżistenza ta' 
entità residwa tal-ADR li hija kompetenti 
biex tindirizza tilwim kif imsemmi fil-
paragrafu 1 li għas-soluzzjoni tiegħu l-ebda 
entità tal-ADR eżistenti ma hija 
kompetenti.

Or. en

Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Indipendenza

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-entitajiet tal-ADR ikunu organizzati 
b’tali mod li jiżgura li jkunu indipendenti 
mill-interessi tal-partijiet u li jaġixxu 
b'mod trasparenti, b'salvagwardji 
istituzzjonali adegwati.
2. Meta deċiżjoni tittieħed minn korp 
kolleġġjali, l-indipendenza tal-korp 
responsabbli biex jieħu d-deċiżjoni 
għandha tkun żgurata billi l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u l-
assoċjazzjonijiet professjonali jingħataw 
rappreżentanza ndaqs jew inkella bl-
ottemperanza mal-kriterji stabbiliti fil-
paragrafu 3;
3. Meta deċiżjoni tittieħed minn persuna 
fiżika li hija impjegata jew remunerata 
minn assoċjazzjoni professjonali, dik il-
persuna għandha tissodisfa l-kriterji li 
ġejjin biex tiżgura l-indipendenza tal-
azzjoni tagħha:
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(i) tkun maħtura minn korp kolleġġjali 
magħmul minn għadd indaqs ta’ 
rappreżentanti tal-interessi sew tal-
konsumaturi kif ukoll tan-negozjanti;
(ii) tingħata perjodu ta’ kariga twil 
biżżejjed biex jiżgura l-indipendenza tal-
azzjoni tagħha u m’għandhiex tkun tista’ 
titwarrab mill-kariga tagħha bla raġuni 
ġustifikata;
(iii) ma tkun soġġetta għall-ebda 
istruzzjoniji min-negozjant jew mir-
rappreżentanti tan-negozjant u ma jkollha 
l-ebda rabta ġerarkika jew funzjonali mal-
parti involuta fit-tilwima.
Barra minn hekk, l-entità tal-ADR 
għandu jkollha għad-dispożizzjoni tagħha 
baġit adegwat li jkun separat mill-baġit 
ġenerali tal-assoċjazzjoni professjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tal-indipendenza mhuwiex ekwivalenti għall-prinċipju tal-imparzjalità. 
Għaldaqstant, huwa tal-akbar importanza li l-prinċipju tal-indipendenza jkun inkluż 
separatament f’din id-Direttiva. L-entitajiet tal-ADR se jeħtiġilhom jissodisfaw ċerti kriterji 
biex jiżguraw l-indipendenza tagħhom.

Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet tal-ADR jagħmlu disponibbli 
b'mod pubbliku fuq il-websajts tagħhom u 
fil-forma stampata fil-bini tagħhom
informazzjoni dwar:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet tal-ADR jagħmlu disponibbli 
b'mod pubbliku fuq il-websajts tagħhom u 
fuq mezz li jippersisti, fuq talba tagħhom, 
informazzjoni dwar:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-entitajiet tal-ADR jeħtiġilhom jagħmlu disponibbli informazzjoni speċifika, mhux biss fil-
websajts tagħhom iżda wkoll fil-binjiet tagħhom. F’xi każijiet, m'hemm l-ebda binja li hija 
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aċċessibbli għall-pubbliku. Għaldaqstant għandu jkun biżżejjed li l-informazzjoni relevanti 
tkun disponibbli, fuq talba fuq mezz li jippersisti.

Emenda 66
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-persuni fiżiċi responsabbli għas-
soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, il-
metodu tal-ħatra tagħhom u t-tul tal-
mandat tagħhom;

(a) il-persuni fiżiċi responsabbli għas-
soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, il-
kwalifiki tagħhom, l-oqsma ta’ għarfien 
espert, il-metodu tal-ħatra tagħhom u t-tul 
tal-mandat tagħhom;

Or. en

Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fejn xieraq, l-adeżjoni tagħhom 
f'netwerks tal-entitajiet tal-ADR li 
jiffaċilitaw is-soluzzjoni tat-tilwim 
transkonfinali;

(c) l-adeżjoni tagħhom f'netwerks tal-
entitajiet tal-ADR li jiffaċilitaw is-
soluzzjoni tat-tilwim transkonfinali, jekk 
applikabbli;

Or. en

Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) it-tul approssimattiv tal-proċedura tal-
ADR;

(j) it-tul medju tal-proċedura tal-ADR;

Or. en
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Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) l-infurzabbiltà tad-deċiżjoni tal-ADR, 
jekk relevanti.

Or. en

Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet tal-ADR jagħmlu disponibbli 
b'mod pubbliku fuq il-websajts tagħhom u 
fil-forma stampata fil-bini tagħhom
rapporti tal-attivitajiet annwali. Dawn ir-
rapporti għandhom jinkludu l-
informazzjoni li ġejja li għandha x'taqsam 
mat-tilwim domestiku kif ukoll ma' dak 
transkonfinali:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet tal-ADR jagħmlu disponibbli 
b'mod pubbliku fuq il-websajts tagħhom u 
fuq talba fuq mezz li jippersisti
informazzjoni dwar: Dawn ir-rapporti 
għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja 
li għandha x'taqsam mat-tilwim domestiku 
kif ukoll ma' dak transkonfinali:

Or. en

Emenda 71
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kwalunkwe problema rikorrenti li 
twassal għal tilwim bejn il-konsumaturi u 
n-negozjanti;

(b) kwalunkwe problema sistematika li 
tokkorri ta’ spiss u twassal għal tilwim 
bejn il-konsumaturi u n-negozjanti, u 
rakkomandazzjonijiet dwar kif dawn il-
problemi jistgħu jiġu evitati jew solvuti;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-entitajiet tal-ADR huma f’qagħda unika, mhux biss biex jidentifikaw il-problemi li jokkorru 
sistematikament f’qasam jew settur partikolari, imma wkoll biex jissuġġerixxu s-
soluzzjonijiet.

Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) “deċiżjonijiet eżemplari” bbażati fuq 
l-eżiti ta’ tilwimiet importanti, li 
għandhom jgħollu l-istandards tan-
negozjanti u jiffaċilitaw l-iskambju tal-
informazzjoni u l-aqwa prattiki;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-ADR tħalli impatt akbar fis-suq minn dak imħolli sempliċement bis-soluzzjoni tat-
tilwimiet individwali. Biex jintlaħaq dan il-għan, l-ADR għandu jfittex li jgħolli l-istandard 
tal-prattika tajba fl-industrija, billi jippubblika “deċiżjonijiet eżemplari” fuq tilwimiet 
individwali.

Emenda 73
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rata tal-proċeduri ta' soluzzjoni għat-
tilwim li ma tkomplewx qabel ma' waslu 
għal riżultat;

(c) ir-rata tal-proċeduri ta' soluzzjoni għat-
tilwim li ma tkomplewx u r-raġunijiet 
għalfejn ma tkomplewx;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rata tal-proċeduri ta' soluzzjoni għat-tilwim li ma tkomplewx qabel intlaħaq eżitu mhijiex 
ċara biżżejjed sakemm ma jkollniex ukoll informazzjoni dwar ir-raġunijiet għat-terminazzjoni 
tal-proċedura tal-ADR. Barra minn hekk, it-terminazzjoni ta’ proċedura tal-ADR mhux 
bilfors tfisser li ma jkun intlaħaq l-ebda eżitu.
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Emenda 74
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fejn xieraq, il-kooperazzjoni tagħhom 
ma' netwerks tal-entitajiet tal-ADR li 
jiffaċilitaw is-soluzzjoni tat-tilwim 
transkonfinali;

(f) il-kooperazzjoni tagħhom ma' netwerks 
tal-entitajiet tal-ADR li jiffaċilitaw is-
soluzzjoni tat-tilwim transkonfinali, jekk 
applikabbli;

Or. en

Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċedura tal-ADR tkun aċċessibbli 
faċilmenti liż-żewġ partijiet ikun xi jkun il-
post fejn tinsab il-parti;

(a) il-proċedura tal-ADR tkun disponibbli 
u aċċessibbli sew onlajn kif ukoll offlajn 
ikun xi jkun il-post fejn jinsabu l-partijiet;

Or. en

Emenda 76
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-partijiet ikollhom aċċess għall-
proċedura mingħajr ma jkunu obbligati li 
jużaw rappreżentant legali; madankollu il-
partijiet jistgħu jiġu rappreżentati jew 
megħjuna minn parti terza fi kwalunkwe 
stadju tal-proċedura;

(b) il-partijiet ikollhom aċċess għall-
proċedura mingħajr ma jkunu obbligati li 
jużaw rappreżentant legali; Il-proċedura 
m’għandhiex iċċaħħad lill-partijiet minn 
jeddhom għal parir indipendenti jew li 
jiġu rrappreżentati jew megħjuna minn 
parti terza fi kwalunkwe stadju tal-
proċedura;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tar-rappreżentanza għandu jinżamm fid-Direttiva permezz ta’ referenza ċara 
għall-possibbiltajiet li għandu jkollhom il-partijiet li jfittxu jiksbu pariri indipendenti jew il-
possibbiltà ta' rappreżentanza minn parti terza.

Emenda 77
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-proċedura tal-ADR tkun bla ħlas jew 
bi spejjeż moderati għall-konsumaturi;

(c) il-proċedura tal-ADR preferibbilment 
tkun bla ħlas jew, jekk le, bi spiża 
nominali għall-konsumaturi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa maħsub li l-entitajiet tal-ADR ikunu alternattiva rapida, informali u rħisa għall-qrati. 
Għaldaqstant, il-proċeduri tal-ADR għandhom ikunu b’xejn. Madankollu, jekk dan ma jkunx 
il-każ, l-ispejjeż għandhom ikunu modesti b’mod realistiku u proporzjonat biex jiżguraw 
utilizzazzjoni u aċċessibbiltà tajba tal-ADR min-naħa tal-konsumaturi.

Emenda 78
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-tilwim ikun solvut fi żmien 90 jum 
mid-data li fiha l-entità tal-ADR tkun 
irċeviet l-ilment. Fil-każ ta' tilwim 
kumpless, l-entità tal-ADR tista' testendi
dan il-perjodu ta' żmien;

(d) it-tilwimiet normalment ikunu solvuti 
f‘perjodu ta’ żmien ta’ 90 jum kalendarju 
minn meta l-entità tal-ADR tiftaħ il-
proċedura b’mod uffiċjali; madankollu, 
f’ċerti tilwimiet, speċjalment dawk ta’ 
natura kumplessa jew teknika ħafna, il-
persuna inkarigata jew il-korp kolleġġjali 
inkarigat jistgħu jestendu l-perjodu ta’ 
90 jum biex jiggarantixxu soluzzjoni ta’ 
kwalità għolja għat-tilwim;

Or. en
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Emenda 79
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-proċeduri tal-ADR:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri tal-ADR:

Or. en

Emenda 80
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-partijiet ikollhom il-possibbiltà li 
jesprimu l-opinjoni tagħhom u jisimgħu l-
argumenti u l-fatti mressqa mill-parti l-oħra 
u kwalunkwe dikjarazzjoni mill-esperti.

(a) jippermettu lill-partijiet li jesprimu l-
opinjoni tagħhom, li jingħataw l-argumenti 
u l-fatti mressqa mill-parti l-oħra u 
jikkummentaw dwarhom, inklużi 
kwalunkwe dikjarazzjoni u opinjoni
mressqa mill-esperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva m’għandhiex tipprekludi proċeduri li jsiru għalkollox bil-kitba jew 
elettronikament, billi timponi obbligu li l-partijiet jistgħu "jisimgħu" l-argumenti.  Barra minn 
hekk, il-partijiet għandhom ikunu jistgħu jikkummentaw dawr l-argumenti u l-fatti mressqa 
mill-pari l-oħra, inklużi kwalunkwe dikjarazzjoni u opinjoni mressqa mill-esperti.

Emenda 81
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-riżultat tal-proċedura tal-ADR ikun 
disponibbli għaż-żewġ partijiet bil-miktub 
jew fuq mezz ieħor li jservi, filwaqt li jiġu 
dikjarati r-raġunijiet li fuqhom ġie bbażat 
dan ir-riżultat.

(b) jinnotifikaw lill-partijiet bir-riżultat
tal-proċedura tal-ADR bil-miktub jew fuq 
mezz li jippersisti, filwaqt li jiġu dikjarati 
r-raġunijiet li fuqhom ġie bbażat dan ir-
riżultat.
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Or. en

Emenda 82
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
fil-proċeduri tal-ADR li għandhom l-għan 
li jsolvu t-tilwim billi jissuġġerixxu 
soluzzjoni

2. Fil-proċeduri tal-ADR li għandhom l-
għan li jsolvu t-tilwim billi jipproponu 
soluzzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li:

Or. en

Emenda 83
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konsumatur, qabel ma jaqbel ma' 
soluzzjoni li tkun ġiet suġġerita, jiġi 
infurmat li:

(a) il-partijiet, qabel ma jaqblu ma' 
soluzzjoni li tkun ġiet proposta, jiġu 
infurmati dwar id-drittijiet li huma 
intitolati li jkollhom skont id-
dispożizzjonijiet legali applikabbli u li 
huma:

Or. en

Emenda 84
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandu l-għażla li jaqbel ma' 
soluzzjoni suġġerita jew le;

(i) għandhom l-għażla li jaqblu mas-
soluzzjoni proposta jew le;

Or. en
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Emenda 85
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) is-soluzzjoni suġġerita tista' tkun inqas 
favorevoli mir-riżultat determinat minn 
qorti li tapplika regoli legali;

(ii) ikunu infurmati li s-soluzzjoni 
proposta tista' tkun differenti minn riżultat
determinat minn qorti li tapplika regoli 
legali;

Or. en

Emenda 86
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) qabel ma jaqbel mas-soluzzjoni 
suġġerita jew jirrifjutaha, għandu d-dritt
li jikseb parir indipendenti;

(iii) għandhom id-dritt ifittxu li jiksbu 
parir indipendenti qabel ma jaqblu, 
jirrifjutaw, jew isegwu s-soluzzjoni 
proposta;

Or. en

Emenda 87
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-partijiet, qabel ma jaqblu ma' 
soluzzjoni suġġerita, jiġu infurmati dwar l-
effett legali ta' tali qbil;

(b) il-partijiet, qabel ma jaqblu ma' 
soluzzjoni proposta, jiġu infurmati dwar l-
effett legali ta' tali qbil;

Or. en

Emenda 88
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-partijiet, qabel ma jesprimu l-kunsens 
tagħhom għal soluzzjoni suġġerita jew qbil 
amikevoli, jingħataw perjodu raġonevoli ta' 
żmien biex jirriflettu.

(c) il-partijiet, qabel ma jagħtu l-kunsens 
tagħhom għal soluzzjoni proposta jew qbil 
amikevoli, jingħataw perjodu raġonevoli ta' 
żmien biex jirriflettu.

Or. en

Emenda 89
Proposta għal direttiva
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Libertà

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-deċiżjoni meħuda mill-entità tal-ADR 
għandha tkun vinkolanti għall-partijiet 
biss jekk dawn ikunu informati minn 
qabel dwar in-natura vinkolanti tagħha u 
u jkunu aċċettaw dan b’mod speċifiku.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ftehim bejn konsumatur u negozjant biex 
iressqu lmenti lil entità tal-ADR ma jkunx 
vinkolanti għall-konsumatur jekk ikun ġie 
konkluż qabel ma tkun qamet it-tilwima u 
jekk iċaħħad lill-konsumatur minn jeddu 
li jistitwixxi kawża fil-qrati għar-
riżoluzzjoni tat-tilwima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-proċedura tal-ADR ma żżommx lill-konsumaturi milli jkollhom aċċess 
għall-ġustizzja billi jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jitilgħu l-qorti. Il-prinċipju tal-libertà se 
jiżgura li l-proċeduri tal-ADR jkunu bla ħsara għal dawn id-drittijiet.

Emenda 90
Proposta għal direttiva
Artikolu 9b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9b
Legalità

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fi 
proċeduri tal-ADR li jkollhom l-għan li 
jsolvu t-tilwima billi jimponu soluzzjoni, 
soluzzjoni imposta m’għandhiex twassal 
biex il-konsumatur jiġi mċaħħad mill-
protezzjoni pprovduta mid-
dispożizzjonijiet obbligatorji applikabli 
skont il-liġi tal-Istat Membru li l-entità 
tal-ADR hija stabbilita fit-territorju 
tiegħu. Fil-każ ta’ tilwim transkonfinali, 
is-soluzzjoni imposta mill-enità tal-ADR 
m’għandhiex twassal biex il-konsumatur 
jiġi mċaħħad mill-protezzjoni pprovduta 
permezz tad-dispożizzjonijiet obbligatorji 
applikabbli skont il-liġi tal-Istat Membru 
li fih il-konsumatur ikollu r-residenza 
abitwali tiegħu kif definit fl-Artikolu 6 
tar-Regolament (KE) Nru 593/2008.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva proposta ma tinkludix il-prinċipju importanti tal-legalità li jiżgura li l-
konsumaturi dejjem ikunu protetti bid-dispożizzjonijiet legali obbligatorji fil-pajjiż ta’ 
residenza tagħhom. Għaldaqstant jeħtieġ li l-prinċipju tal-legalità jiddaħħal għal tilwimiet 
fejn soluzzjoni tkun imposta fuq il-partijiet, ħalli jiggarantixxi li l-konsumaturi ma jiġux 
imċaħħda mill-protezzjoni pprovduta bid-dispożizzjonijiet obbligatorji tal-liġi.

Emenda 91
Proposta għal direttiva
Artikolu 9c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9c
Linji gwida

1. Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
persuni interessati relevanti, għandha 
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tfassal linji gwida għall-implimentazzjoni 
ta’ din id-Direttiva. Dawn il-linji gwida 
għandhom jiffukaw b’mod partikolari fuq 
il-kriterji ta’ kwalità stabbiliti fil-
Kapitolu II, il-kooperazzjoni bejn 
entitajiet tal-ADR f’każijiet 
transkonfinali, bejn entitajiet tal-ADR u 
awtoritajiet nazzjonali kif stabbilit fl-
Artikoli 13 u 14, u r-relazzjoni bejn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni. 
Għal dan il-għan, il-Kummissjoni 
għandha tfassal dawk il-linji gwida abbażi 
tal-prassi stabbilita fl-Istati Membri, 
kodiċi ta’ kondotta volontarji, standards 
ta’ kwalità u kwalunkwe data relevanti 
oħra.
2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-linji 
gwida lill-Istati Membri u tagħmilhom 
disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-approċċ ta’ armonizzazzjoni minima meħud minn din id-Direttiva u d-diversità 
ta’ proċeduri tal-ADR fost l-Istati Membri, il-Kummissjoni Ewropea għandha tadotta linji 
gwida li jagħtu lill-Istati Membri r-regoli supplimentari meħtieġa biex jiffaċilitaw u jiċċaraw 
l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Emenda 92
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tingħata b'mod li 
wieħed jista' jkollu aċċess għaliha 
faċilment, direttament, b'mod prominenti
u permanenti fuq il-websajt tan-negozjant, 
jekk ikun jeżisti wieħed, fit-termini u l-
kundizzjonijiet ġenerali tal-kuntratti għall-
bejgħ ta' oġġetti jew il-provvista ta' servizzi 
bejn in-negozjant u konsumatur u fil-fatturi 
u l-irċevuti li għandhom x'jaqsmu ma' tali 
kuntratti. Din għandha tispeċifika kif 
wieħed jista' jkollu aċċess għal 

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tingħata b'mod li jkun 
ċar, jinftiehem u jippermetti aċċess dirett 
u permanenti fuq il-websajt tan-negozjant, 
jekk ikun jeżisti wieħed, fit-termini u l-
kundizzjonijiet ġenerali tal-kuntratti għall-
bejgħ ta' oġġetti jew il-forniment ta' 
servizzi bejn in-negozjant u konsumatur 
jew fid-dokumenti oħra relevanti, 
pereżempju fid-dokumenti 
prekuntrattwali, fil-fatturi u l-irċevuti li 
għandhom x'jaqsmu ma' tali kuntratti. Din 
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informazzjoni addizzjonali dwar l-entità 
tal-ADR ikkonċernata u dwar il-
kundizzjonijiet tal-użu tagħha.

għandha tispeċifika kif wieħed jista' jkollu
aċċess għal informazzjoni addizzjonali 
dwar l-entità tal-ADR ikkonċernata u dwar 
il-kundizzjonijiet tal-użu tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li din l-informazzjoni tingħata fl-irċevuti u fil-fatturi kollha mhux dejjem ikun prattiku għall-
impriżi żgħar jew żgħar ħafna.

Emenda 93
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konsumaturi jistgħu jiksbu għajnuna fir-
rigward tat-tilwim tagħhom li jinqala' mill-
bejgħ ta' oġġetti jew mill-provvista ta' 
servizzi transkonfinali. Tali għajnuna 
għandu jkollha l-għan b'mod partikolari 
li tgħin lill-konsumaturi jkollhom aċċess 
għall-entità tal-ADR li tiffunzjona fi Stat 
Membru ieħor li hija kompetenti biex 
tindirizza t-tilwim transkonfinali tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, fir-
rigward tat-tilwim li jinqala' mill-bejgħ ta' 
oġġetti jew mill-forniment ta' servizzi 
transkonfinali, li l-konsumaturi jkunu 
jistgħu jiksbu għajnuna biex ikollhom 
aċċess għall-entità tal-ADR li tiffunzjona fi 
Stat Membru ieħor li hija kompetenti biex 
tindirizza t-tilwim transkonfinali tagħhom.

Or. en

Emenda 94
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jagħtu r-
responsabbiltà tal-kompitu msemmi fil-
paragrafu 1 liċ-ċentri tagħhom tan-netwerk
taċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumatur, lill-
assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi jew lil 
kwalunkwe korp ieħor.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu r-
responsabbiltà tal-kompitu msemmi fil-
paragrafu 1 liċ-ċentri tagħhom tan-Netwerk
taċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumatur.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-għajnuna lill-konsumaturi involuti f'tilwimiet transkonfinali tingħata permezz ta’ 
netwerk strutturat u fformalizzat imwaqqaf mill-Kummissjoni, in-Netwerk taċ-Ċentru 
Ewropew tal-Konsumatur.

Emenda 95
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet tal-ADR, l-assoċjazzjonijiet tal-
konsumaturi, l-assoċjazzjonijiet tan-
negozji, iċ-ċentri tan-Netwerk taċ-Ċentru 
Ewropew tal-Konsumatur u, fejn xieraq, 
il-korpi maħtura skont l-Artikolu 11(2)
jagħmlu disponibbli b'mod pubbliku fil-
bini u fuq il-websajts tagħhom il-lista tal-
entitajiet tal-ADR imsemmijin fl-
Artikolu 17(3).

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet tal-ADR u ċ-ċentri tan-Netwerk 
taċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumatur 
jagħmlu disponibbli b'mod pubbliku fuq il-
websajts tagħhom, u kull fejn dan ikun 
possibbli, fuq mezz li jippersisti fil-binjiet 
tagħhom, il-lista tal-entitajiet tal-ADR 
imsemmija fl-Artikolu 17(3).

Or. en

Emenda 96
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-assoċjazzjonijiet tal-
konsumaturi u lin-negozjanti biex 
iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, 
fil-websajts tagħhom u bi kwalunkwe 
mezz ieħor li jidhrilhom f’loku, il-lista ta’ 
entitajiet tal-ADR imsemmija fl-
Artikolu 17(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Artikoli 11 u 12.
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Emenda 97
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din il-kooperazzjoni għandha tinkludi l-
iskambju reċiproku ta' informazzjoni dwar 
il-prattiċi tan-negozju min-negozjanti li 
fuqhom ikunu ressqu l-ilmenti l-
konsumaturi. Għandha tinkludi wkoll il-
provvista ta' valutazzjoni u informazzjoni 
teknika minn dawn l-awtoritajiet lill-
entitajiet tal-ADR fejn tali valutazzjoni jew 
informazzjoni tkun meħtieġa għall-
immaniġġjar ta' tilwim individwali.

2. Din il-kooperazzjoni għandha tinkludi l-
iskambju reċiproku ta' informazzjoni dwar 
il-prattiki f'setturi speċifiċi tan-negozju li 
fuqhom ikunu ressqu l-ilmenti l-
konsumaturi. Għandha tinkludi wkoll il-
provvista ta' valutazzjoni u informazzjoni 
teknika minn dawn l-awtoritajiet lill-
entitajiet tal-ADR fejn tali valutazzjoni jew 
informazzjoni tkun meħtieġa għall-
immaniġġjar ta' tilwim individwali.

Or. en

Emenda 98
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dan l-Artikolu għandu jkun bla ħsara 
għad-dispożizzjonijiet dwar is-segretezza 
professjonali u kummerċjali li japplikaw 
għall-awtoritajiet nazzjonali msemmija 
fil-paragrafu 1. 

Or. en

Emenda 99
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
awtorità kompetenti li tkun responsabbli 
għall-monitoraġġ tal-funzjonament u l-

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
awtorità kompetenti li tkun responsabbli 
għall-monitoraġġ tal-funzjonament u l-
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iżvilupp tal-entitajiet tal-ADR stabbiliti fit-
territorju tiegħu. Kull Stat Membru għandu 
jikkomunika l-awtorità li jkun ħatar lill-
Kummissjoni.

iżvilupp tal-entitajiet tal-ADR stabbiliti fit-
territorju tiegħu. Kull Stat Membru jista' 
jaħtar aktar minn awtorità kompetenti 
waħda; f'dak il-każ, għandu jiddetermina 
liema minn dawk l-awtoritajiet kompetenti 
hija l-uffiċċju uniku ta' kollegament 
għall-Kummissjoni. Kull Stat Membru 
għandu jikkomunika l-awtorità kompetenti 
jew, meta jkun xieraq, l-awtoritajiet 
kompetenti, inkluż l-uffiċċju uniku ta' 
kollegament, li jkun ħatar lill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li kull Stat Membru jkollu aktar minn awtorità kompetenti waħda trid tkun 
rikonoxxuta fid-Direttiva. Meta dan ikun il-każ, l-Istati Membri jawtorizzaw lil awtorità 
kompetenti partikolari bħala uffiċċju ta' kollegament li jikkoordina l-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti maħtura u l-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 100
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
lista tal-awtoritajiet kompetenti 
kkomunikati lilha skont il-paragrafu 1 u 
tippubblika din il-lista f'Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
lista tal-awtoritajiet kompetenti inkluż, 
meta jkun xieraq, l-uffiċċju uniku ta' 
kollegament, ikkomunikati lilha skont il-
paragrafu 1 u tippubblika din il-lista f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 101
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) stqarrija dwar it-tipi ta' tilwim koperti 
minn proċeduri tal-ADR;
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Or. en

Emenda 102
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) dikjarazzjoni dwar l-elementi meħtieġa 
għall-istabbiliment tal-kompetenza 
tagħhom;

imħassar

Or. en

Emenda 103
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) stqarrija raġunata, ibbażata fuq 
awtovalutazzjoni mill-entità tal-ADR, 
dwar jekk tikkwalifikax bħala entità tal-
ADR li tidħol fil-kamp ta' applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva u li tikkonforma mar-
rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitolu II.

(h) stqarrija motivata dwar jekk l-entità
tikkwalifikax bħala entità tal-ADR li tidħol 
fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-
Direttiva u li tikkonforma mal-kriterji tal-
kwalità stabbiliti fil-Kapitolu II.

Or. en

Emenda 104
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet tal-ADR jikkomunikaw lill-
awtorità kompetenti mill-inqas darba fis-
sena l-informazzjoni li ġejja:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet tal-ADR jikkomunikaw lill-
awtorità kompetenti kull sentejn 
informazzjoni dwar:

Or. en
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Emenda 105
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-istatistika rilevanti li turi l-mod li bih 
in-negozjanti jużaw is-soluzzjoni 
alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim 
tagħhom mal-konsumaturi;

(e) l-għadd ta' negozjanti li jużaw l-ADR
għat-tilwim tagħhom mal-konsumaturi;

Or. en

Emenda 106
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) kwalunkwe problema rikorrenti li
twassal għal tilwim bejn il-konsumaturi u 
n-negozjanti;

(f) kwalunkwe problema sistematika li 
sseħħ spiss u li twassal għal tilwim bejn il-
konsumaturi u n-negozjanti;

Or. en

Emenda 107
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) fejn ikun applikabbli, valutazzjoni tal-
effikaċja tal-kooperazzjoni tagħhom fin-
netwerks tal-entitajiet tal-ADR li 
jiffaċilitaw is-soluzzjoni tat-tilwim 
transkonfinali;

(g) valutazzjoni tal-effikaċja tal-
kooperazzjoni tagħhom fin-netwerks tal-
entitajiet tal-ADR li jiffaċilitaw is-
soluzzjoni tat-tilwim transkonfinali, fejn 
ikun applikabbli;

Or. en
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Emenda 108
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) awtovalutazzjoni tal-effikaċja tal-
proċedura tal-ADR offruta mill-entità u ta' 
modi possibbli ta' kif tista' titjieb il-
prestazzjoni tagħha.

(h) evalwazzjoni tal-effikaċja tal-proċedura 
tal-ADR offruta mill-entità u ta' modi 
possibbli ta' kif tista' titjieb il-prestazzjoni 
tagħha.

Or. en

Emenda 109
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull awtorità kompetenti għandha 
tivvaluta, fuq il-bażi tal-informazzjoni li 
tkun irċeviet b'mod konformi mal-
Artikolu 16(1), jekk l-entitajiet tal-ADR 
notifikati lilha jikkwalifikawx bħala 
entitajiet tal-ADR li jidħlu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva u li 
jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
Kapitolu II.

1. Kull awtorità kompetenti għandha 
tivvaluta, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni 
oġġettiva u indipendenti u tal-
informazzjoni li tkun irċeviet b'mod 
konformi mal-Artikolu 16(1), jekk l-
entitajiet tal-ADR notifikati lilha 
jikkwalifikawx bħala entitajiet tal-ADR li 
jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-
Direttiva u li jikkonformaw mal-kriterji 
tal-kawalità stabbiliti fil-Kapitolu II.

Or. en

Emenda 110
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull awtorità kompetenti għandha, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, tistabbilixxi lista tal-entitajiet 
tal-ADR li jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fil-paragrafu 1.

Kull awtorità kompetenti għandha, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, tistabbilixxi lista tal-entitajiet 
tal-ADR li jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fil-paragrafu 1. L-awtorità 
kompetenti m'għandhiex tirrifjuta li 
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tinnotifika u telenka entità tal-ADR jekk 
tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti f'din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 111
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-elementi meħtieġa għall-
istabbiliment tal-kompetenza tagħhom;

imħassar

Or. en

Emenda 112
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) is-setturi u l-kategoriji ta' tilwim 
koperti minn kull entità tal-ADR;

Or. en

Emenda 113
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ħtieġa tal-preżenza fiżika tal-partijiet 
jew tar-rappreżentanti tagħhom, jekk 
japplika; kif ukoll

(e) il-ħtieġa tal-preżenza fiżika tal-partijiet 
jew tar-rappreżentanti tagħhom, jekk 
japplika, inkluża stqarrija mill-entità tal-
ADR dwar jekk il-proċedura tal-ADR 
issirx jew tistax issir bħala proċedura 
orali jew bil-miktub;

Or. en
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Emenda 114
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika l-lista lill-Kummissjoni. Jekk 
jiġu notifikati xi bidliet lill-awtorità 
kompetenti skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 16(1), il-lista għandha tiġi 
aġġornata minnufih u l-informazzjoni 
rilevanti għandha tiġi notifikata lill-
Kummissjoni.

Kull awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika l-lista lill-Kummissjoni. Skont 
it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(1), 
jekk jiġu notifikati xi bidliet lill-awtorità 
kompetenti, il-lista għandha tiġi aġġornata 
minnufih u l-informazzjoni rilevanti 
għandha tiġi notifikata lill-Kummissjoni.
Jekk entità tal-ADR ma tibqax konformi 
mar-rekwiżiti stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-awtorità kompetenti għandha tneħħiha 
mil-lista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun żgurat li l-Istati Membri jirreġistraw u jaġġornaw regolarment informazzjoni 
dwar xi bidliet fir-rigward tal-entitajiet tal-ADR.

Emenda 115
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk Stat Membru jkun ħatar aktar 
minn awtorità kompetenti waħda, il-lista 
u l-aġġornamenti tagħha msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jiġu nnotifikati 
lill-Kummissjoni mill-uffiċċju uniku ta' 
kollegament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati l-burokrazija u l-piż amministrattiv huwa essenzjali li, fil-każ li tinħatar 
aktar minn awtorità kompetenti waħda fl-Istati Membri, l-uffiċċju ta' kollegament jagħti lill-
Kummissjoni l-lista u kull aġġornament rilevanti.
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Emenda 116
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
lista tal-entitajiet tal-ADR li ġew 
ikkomunikati lilha skont il-paragrafu 2 u 
taġġorna din il-lista kull meta jiġu 
notifikati xi bidliet lill-Kummissjoni skont 
it-tieni sentenza tat-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 2. Il-Kummissjoni għandha 
tipubblika din il-lista u l-aġġornamenti 
tagħha u tibgħatha lill-awtoritajiet 
kompetenti u lill-Istati Membri.

3. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
lista tal-entitajiet tal-ADR notifikati li ġew 
ikkomunikati lilha skont il-paragrafu 2 u 
taġġorna din il-lista kull meta jiġu 
notifikati xi bidliet lill-Kummissjoni skont 
it-tieni sentenza tat-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 2. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika din il-lista u l-aġġornamenti 
tagħha u tibgħatha lill-awtoritajiet 
kompetenti u lill-Istati Membri, lill-
konsumaturi u lill-organizzazzjonijiet 
kummerċjali kif ukoll lin-Netwerk taċ-
Ċentru Ewropew tal-Konsumatur.

Or. en

Emenda 117
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-entitajiet tal-ADR notifikati 
ppubblikati fil-lista tal-Kummissjoni 
għandhom jingħataw ċertifikat Ewropew 
tal-kwalità li jingħaraf faċilment u li 
jiggarantixxi lill-konsumaturi li l-entità 
tal-ADR rilevanti tkun konformi mal-
kriterji tal-kwalità stabbiliti f'din id-
Direttiva. Fil-każ li entità tal-ADR 
titneħħa mil-lista tal-Kummissjoni, iċ-
ċertifikat Ewropew tal-kwalità ma jibqax 
jgħodd.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jitneħħa kull dubju u tiżdied il-fiduċja tal-konsumatur fis-sistema, għandu jinħoloq 
ċertifikat Ewropew tal-kwalità li jingħaraf faċilment u li jiggarantixxi li l-entitajiet tal-ADR 
jissodisfaw l-istandards tal-kwalità meħtieġa minn din id-Direttiva. Dan iċ-ċertifikat tal-
kwalità għandu jitneħħa minnufih f'każ li l-entità ma tibqax fil-lista tal-Kummissjoni.

Emenda 118
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull awtorità kompetenti għandha 
tippubblika l-lista konsolidata tal-entitajiet 
tal-ADR imsemmija fil-paragrafu 3 fuq il-
websajt tagħha u b'kull mezz ieħor li tqis
xieraq.

4. Kull awtorità kompetenti għandha 
tippubblika l-lista konsolidata tal-entitajiet 
tal-ADR imsemmija fil-paragrafu 3 fuq il-
websajt tagħha u fuq mezz li jippersisti 
meta jkun xieraq.

Or. en

Emenda 119
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull sentejn, kull awtorità kompetenti 
għandha tippubblika rapport dwar l-
iżvilupp u l-funzjonament tal-entitajiet tal-
ADR. Ir-rapport għandu, b'mod partikolari:

5. Sal-31 ta' Diċembru 2015 u kull tliet 
snin wara din id-data, kull awtorità 
kompetenti għandha tippubblika rapport 
dwar l-iżvilupp u l-funzjonament tal-
entitajiet tal-ADR. Ir-rapport għandu, 
b'mod partikolari:

Or. en

Emenda 120
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jidentifika oqsma, jekk ikun hemm, fejn (a) jidentifika oqsma u setturi, jekk ikun 
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il-proċeduri tal-ADR għadhom ma 
jindirizzawx tilwim kopert minn din id-
Direttiva;

hemm, fejn il-proċeduri tal-ADR għadhom 
ma jindirizzawx tilwim kopert minn din id-
Direttiva;

Or. en

Emenda 121
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jagħmel rakkomandazzjonijiet fuq kif 
wieħed jista' jtejjeb il-funzjonament tal-
entitajiet tal-ADR, fejn xieraq.

(d) jagħmel rakkomandazzjonijiet fuq kif 
wieħed jista' jtejjeb il-funzjonament 
effikaċi u effiċjenti tal-entitajiet tal-ADR, 
fejn xieraq.

Or. en

Emenda 122
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Jekk Stat Membru jkun ħatar aktar 
minn awtorità kompetenti waħda, ir-
rapport għandu jkun ippubblikat mill-
uffiċċju uniku ta' kollegament. Dak ir-
rapport għandu jinkludi l-entitajiet tal-
ADR kollha stabbiliti f'dak l-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 123
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard mill-[Uffiċċju tal- Mhux aktar tard minn ...* u kull erba' snin 
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Pubblikazzjonijiet daħħal id-data: ħames 
snin wara d-dħul fis-seħħ], u wara dan
kull tliet snin, il-Kummissjoni għandha 
tressaq lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni ta' 
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NOTA SPJEGATTIVA

Daħla

L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva dwar is-Soluzzjoni Alternattiva għat-
Tilwim (ADR) tal-konsumaturi huwa li tipprovdi mod sempliċi, espedjenti u li ma jinvolvix 
spejjeż kbar għas-soluzzjoni tat-tilwim li jinvolvi l-bejgħ ta' oġġetti jew l-għoti ta' servizzi 
madwar l-Unjoni Ewropea. Ladarba tiġi implimentata, din id-direttiva tippermetti lil 
kwalunkwe konsumatur li jkun residenti fl-UE jkollu aċċess għal entità tal-ADR ta' kwalità 
jekk ikollu problemi li joriġinaw mix-xiri ta' oġġetti jew servizzi - kemm jekk nazzjonali kif 
ukoll jekk transkonfinali - minn negozjant stabbilit fi Stat Membru tal-UE.

Kuntest

Minkejja t-titjib fil-ħarsien tal-konsumatur mill-bidu tas-Suq Uniku, għad fadal "lakuni" li 
jagħmlu l-ħajja diffiċli għaċ-ċittadini, u b'mod partikolari għall-konsumaturi u l-SMEs. Kif 
mitlub fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar soluzzjoni alternattiva tat-
tilwim fi kwistjonijiet ċivili, kummerċjali u familjari1 u r-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-
20 ta' Mejju 2010 dwar ir-Realizzazzjoni tas-Suq Uniku għall-Konsumaturi u ċ-Ċittadini2, kif 
ukoll fl-Att dwar is-Suq Uniku, iċ-ċittadini Ewropej kollha għandhom ikunu jistgħu jiċċaqilqu 
u jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom, fosthom id-dritt li jkunu jistgħu jixtru oġġetti jew servizzi 
minn negozjanti stabbiliti fi Stati Membri oħra, fis-Suq Uniku kollu.

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea t-tnejn jorbtu lill-UE biex tipprovdi livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur. It-
TFUE jiddikjara wkoll li s-suq intern għandu jinkludi żona mingħajr fruntieri interni li fiha 
jkun żgurat il-moviment liberu tal-oġġetti u s-servizzi. 

Il-Kummissjoni ħarġet l-ewwel Rakkomandazzjoni tagħha dwar l-iskemi tal-ADR tal-
konsumaturi 14-il sena ilu. Madankollu, il-miżuri adottati f'livell nazzjonali kienu għalkollox 
insuffiċjenti, billi ħafna ċittadini għadhom ma jistgħux jaċċessaw skema effikaċi tal-ADR fis-
settur jew ir-reġjun neċessarju. Għalhekk, jinħtieġ li tittieħed azzjoni fil-livell Ewropew biex 
jinħoloq livell ta' armonizzazzjoni minima u biex ikun żgurat li konsumaturi madwar l-Unjoni 
jibbenefikaw mill-istess livell għoli ta' ħarsien.

L-ADR u s-Suq Intern

Attwalment, in-nuqqas ta' mezz sempliċi, espedjenti u li ma jinvolvix spejjeż kbar għas-
soluzzjoni tat-tilwim, għal bosta ċittadini jikkostitwixxi ostaklu fis-Suq Uniku. Il-konsumaturi 
jitilfu madwar 0.4% tal-PDG Ewropew minħabba tali problemi, iżda 5% biss tal-konsumaturi 
ressqu l-każ tagħhom quddiem entità tal-ADR fl-2010, u 9% biss tan-negozji jirrappurtaw li 
xi darba użaw ADR. Il-konsumaturi jixtru minn pajjiżi oħra biss jekk ikollhom il-fiduċja li 
jistgħu jiksbu rimedju jekk jaffaċċaw problemi b'rabta mal-oġġetti jew is-servizzi li jkunu 
xtraw. In-negozjanti, b'mod partikolari l-SMEs, jaqtgħu qalbhom bl-istess mod milli jagħmlu 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0449.
2 ĠU C 161 E, 31.5.2011.
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negozju ma' pajjiżi oħra minħabba l-inċertezza li jkollhom x'jaqsmu mas-sistemi ġuridiċi ta' 
Stati Membri oħra. Għaldaqstant, huwa ta' importanza fundamentali li d-Direttiva ma tkoprix 
biss it-tilwim transkonfinali, iżda anke dak nazzjonali. 

Barra minn hekk, il-kummerċ onlajn sar pilastru importanti tal-attività ekonomika fl-UE, iżda 
ħafna konsumaturi u negozjanti jaħsbuha darbtejn qabel ma jixtru u jbigħu onlajn għaliex 
jibżgħu li ma jkollhomx aċċess għal rimedju f'każ ta' tilwim. Mekkaniżmu integrat sew ta' 
soluzzjoni alternattiva u onlajn għat-tilwim jagħti liċ-ċittadini l-fiduċja meħtieġa biex igawdu 
l-benefiċċji kollha tal-kummerċ elettroniku. Il-pjattaforma assoċjata tas-Soluzzjoni Onlajn 
għat-Tilwim se sservi bħala għodda li toffri lill-konsumaturi u lin-negozjanti punt ta' dħul 
wieħed għas-soluzzjoni extraġudizzjarja tat-tilwim onlajn, abbażi tad-disponibbiltà ta' 
entitajiet tal-ADR ta' kwalità fl-Unjoni kollha.

Barra minn hekk, il-ħtieġa ta' azzjoni leġiżlattiva deċiżiva f'dan il-qasam hija dejjem aktar 
urġenti għaliex it-tisħiħ tal-konsumaturi u l-fatt li jingħataw is-setgħa huma vitali għar-
rivitalizzazzjoni tas-Suq Uniku, u għalhekk biex jiġu mħeġġa t-tkabbir u l-ħolqien tal-
impjiegi. Bħala tali, l-implimentazzjoni tal-ADR għall-konsumaturi hija konformi wkoll mal-
istrateġija Ewropa 2020 u se tifforma parti minn approċċ olistiku għat-tnedija mill-ġdid tas-
Suq Uniku.

Għanijiet

Essenzjalment, l-għan tad-direttiva huwa li tindirizza t-tliet ostakli l-aktar sinifikanti u 
persistenti li jwaqqfu lill-konsumturi u lin-negozjanti milli jkollhom aċċess għal entità tas-
Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim li taħdem sew. L-ewwel nett, il-kopertura tal-ADR 
għadha mhix uniformi kemm fil-livell settorjali kif ukoll f'dak ġeografiku. It-tieni, ħafna 
konsumaturi u negozjanti sempliċement mhumiex konxji jew m'għandhomx biżżejjed 
informazzjoni dwar il-vantaġġi li jintużaw il-mekkaniżmi tas-Soluzzjoni Alternattiva għat-
Tilwim. Fl-aħħar nett, anke meta jkun hemm sistemi tal-ADR, dawn ivarjaw ferm fil-kwalità 
u spiss ma jissodisfawx il-prinċipji tal-kwalità stabbiliti mir-Rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni.

L-abbozz ta' rapport

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni bħala qafas inizjali b'saħħtu biex tinkiseb 
kopertura tal-ADR sħiħa għaċ-ċittadini. Madankollu, ir-Rapporteur għamel sforz li 
jikkjarifika għadd ta' miżuri fil-proposta, kif sottolinjat hawn taħt, bl-għan li tinkiseb sistema 
bilanċjata li toffri protezzjoni b'saħħitha għall-indipendenza u l-kwalità tal-entitajiet tal-ADR, 
filwaqt li jkun żgurat ukoll li joperaw b'mod prattiku, effiċjenti u trasparenti.

Kamp ta' applikazzjoni

L-Artikoli 1 u 2 jiddeskrivu fil-qosor il-kamp ta' applikazzjoni u s-suġġett tad-direttiva. 
Hawnhekk, sar sforz biex ikun żgurat li jintlaħaq l-għan ta' kopertura kompleta għat-tilwim 
tal-konsumaturi, filwaqt li l-konsumaturi jingħataw mekkaniżmu ta' rimedju effikaċi, 
trasparenti u ta' kwalità għolja. Kemm il-mekkaniżmi eżistenti ta' soluzzjoni għat-tilwim kif 
ukoll dawk li għadhom kif ġew stabbiliti li jikkonformaw mal-istandards minimi tal-kwalità 
stabbiliti b'din id-direttiva se jissejħu "entitajiet tal-ADR" u sussegwentement se jingħataw 
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ċertifikat Ewropew tal-kwalità li jagħti spinta lill-fiduċja tal-konsumaturi. Il-possibbiltà li n-
negozjanti jressqu tilwim kontra l-konsumaturi ġiet eskluża, billi n-negozjanti diġà għandhom 
mezzi biżżejjed biex isolvu dawn it-talbiet mingħajr ma jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni 
tal-ADR.

Aċċessibbiltà

L-Artikolu 5 jittratta fuq kollox kif l-entitajiet tal-ADR isiru aċċessibbli. L-ADR għandha 
tkun disponibbli għall-konsumaturi kollha residenti fl-UE. Għalhekk l-abbozz ta' rapport 
jipproponi li l-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jaċċessaw informazzjoni u jressqu 
tilwima kemm offlajn kif ukoll onlajn.  Barra minn hekk, ir-Rapporteur żied klawżola li ma 
tippermettix li każ jiġi rrifjutat minħabba li jkun frivolu, vessatorju, jew ikun tressaq quddiem 
entità tal-ADR oħra, sakemm ma tingħatax ġustifikazzjoni raġonevoli lill-partijiet kollha. 

Indipendenza

Fir-rigward tal-ADR, il-kredibbiltà hija ta' importanza fundamentali. Minbarra r-rekwiżit li l-
persuni inkarigati mill-ADR ikunu imparzjali, ir-Rapporteur jipproponi wkoll li jiddaħħal ir-
rekwiżit li jridu jkunu indipendenti wkoll mill-partijiet kollha fit-tilwima, u dan jiżgura li l-
eżiti jkunu imparzjali u ġusti għaż-żewġ partijiet.  L-abbozz ta' rapport jipproponi wkoll 
Artikolu ġdid dwar l-indipendenza li joħloq salvagwardji istituzzjonali robusti biex ikun 
żgurat li l-assoċjazzjonijiet professjonali u tal-konsumatur ikunu involuti ugwalment fil-
governanza tal-ADRs. Sabiex tissaħħaħ l-indipendenza tal-ADRs li fihom il-persuni inkarigati 
mill-proċedura jkunu impjegati minn assoċjazzjoni professjonali, l-abbozz ta' rapport 
jipproponi li jridu jkunu nnominati minn korp kolleġġjali, irid ikollhom mandat stabbilit u ma 
jridu jkunu soġġetti għall-ebda istruzzjoni min-negozjant jew mir-rappreżentanti tan-
negozjant.

Trasparenza

L-Artikolu 7 jistabbilixxi rekwiżiti minimi tat-trasparenza li l-entitajiet tal-ADR iridu 
jissodisfaw. Livell għoli ta' trasparenza jtejjeb il-kredibbiltà tal-entitajiet tal-ADR fost il-
konsumaturi u n-negozji, iżda jipprovdi wkoll data li tgħin biex il-funzjonament tal-entitajiet 
jittejjeb kontinwament. Dan għandu jinkludi l-pubblikazzjoni ta' "deċiżjonijiet eżemplari" li 
jiffaċilitaw l-iskambju tal-aħjar prattiki u jħeġġu lin-negozjanti jgħollu l-istandards.

Effikaċja

F'termini ta' orjentazzjoni, l-ADRs għandhom ikunu sempliċi, rapidi, għall-but ta' kulħadd u 
mhux burokratiċi żżejjed. Fi kliem ieħor, irid ikollhom vantaġġi ovvji fuq l-istrutturi 
konvenzjonali tas-soluzzjoni tat-tilwim bħall-qrati, inkella l-konsumaturi ma jużawhomx. 
Għaldaqstant, ir-Rapporteur jipproponi li entitajiet tal-ADR li jiffunzjonaw sew għandhom 
ikunu jistgħu jagħtu soluzzjoni għat-tilwim normalment fi żmien 90 jum minn meta jibdew 
uffiċjalment il-proċedimenti. Dan il-perjodu ta' żmien jista' jinqabeż biss skont id-diskrezzjoni 
tal-persuni inkarigati mill-proċedura tal-ADR meta tkun tinħtieġ estensjoni biex tkun 
iggarantita soluzzjoni għat-tilwim ta' kwalità tajba f'tilwima partikolarment kumplessa jew 
teknika.
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Libertà u Legalità

Huwa importanti ferm li jitħarsu d-drittijiet ġuridiċi taċ-ċittadini, speċjalment meta l-entitajiet 
tal-ADR jimponu soluzzjonijiet vinkolanti. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu, skont 
id-diskrezzjoni tagħhom, jippermettu lill-ADRs joħorġu deċiżjonijiet li jkunu vinkolanti għal 
parti waħda jew għall-partijiet kollha fit-tilwima. Madankollu, ir-Rapporteur ippropona 
Artikolu addizzjonali sabiex jitħares id-dritt taż-żewġ partijiet li jkunu infurmati dwar 
deċiżjoni vinkolanti u li jagħżlu jekk jaċċettawhiex. Barra minn hekk, il-konsumaturi ma 
jistgħux ikunu soġġetti għal deċiżjoni vinkolanti jekk ġiet deċiża qabel ma tkun qamet it-
tilwima u jekk iċċaħħad lill-konsumatur mid-dritt tiegħu li jibda proċeduri quddiem il-qrati. 
L-Artikolu addizzjonali jsaħħaħ ukoll id-drittijiet taċ-ċitadini fi proċeduri tal-ADR bl-għan li 
t-tilwim jiġi solvut bl-impożizzjoni ta' deċiżjonijiet, billi jiżgura li l-konsumatur ma jistax 
jiċċaħħad mill-protezzjoni tad-dispożizzjonijiet mandatorji tal-liġi tal-Istat Membru li l-entità 
tal-ADR tkun stabbilita fih.

Informazzjoni

L-aħħar nuqqas sinifikanti tas-sitwazzjoni attwali tas-soluzzjoni għat-tilwim huwa li ftit 
ċittadini huma konxji dwar proċeduri bħal dawn u l-benefiċċji li joffru. L-għan tal-Artikolu 10 
huwa li jirrimedja din is-sitwazzjoni billi jirrikjedi li n-negozjanti jinfurmaw lill-konsumaturi 
dwar l-entitajiet tal-ADR li huma koperti bihom fil-websajt tagħhom, fit-termini u l-
kundizzjonijiet tal-kuntratti jew f'dokumenti xierqa oħra. Fil-fehma tar-Rapporteur, il-fatt li ċ-
ċittadini jingħataw informazzjoni eżatta u ċara dwar kif jista' jkollhom aċċess għal ADR huwa 
tal-akbar importanza għas-suċċess ta' din l-inizjattiva. Għalhekk l-abbozz ta' rapport jitlob li 
n-negozjanti jipprovdu din l-informazjzoni f'firxa wiesgħa ta' dokumentazzjoni, iżda mingħajr 
ma jiddaħħlu rekwiżiti li jkunu ta' piż eċċessiv, speċjalment għall-mikroentitajiet u l-SMEs.

Konklużjoni

L-abbozz ta' rapport jipproponi approċċ fuq tliet livelli. L-ewwel nett, il-kopertura attwali 
mhux uniformi tal-ADR tiġi rimedjata bl-istabbiliment ta' qafas robust għall-iżvilupp ta' 
entitajiet tal-ADR għall-konsumatur li jiżguraw kopertura sħiħa. It-tieni, il-fatt li ħafna 
konsumaturi u negozjanti attwalment mhumiex konxji dwar il-proċeduri tal-ADR huwa 
indirizzat billi n-negozjanti jintalbu jipprovdu informazzjoni xierqa dwar l-ADR fil-websajts 
u fid-dokumenti tagħhom. Finalment, l-armonizzazzjoni tal-kriterji tal-kwalità tfisser li, 
irrispettivament minn fejn il-konsumaturi jixtru fl-Unjoni kollha, se jkollhom aċċess għal 
proċedura tal-ADR ta' kwalità għolja, imparzjali, indipendenti, ġusta u trasparenti.


