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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ l-ħidma tal-Kummissjoni lejn approċċ Ewropew koerenti għal rimedju kollettiv 
(CR); jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-protezzjoni tal-
konsumaturi u tal-SMEs;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li CR effettiv ikun ikkombinat ma’ sistema b’saħħitħa ta’ ċertezza 
legali ggarantita u salvagwardji kontra litigazzjoni abbużiva; jistieden lill-Kummissjoni 
tibni fuq l-esperjenza tal-Istati Membri dwar is-CR meta jagħżlu s-salvagwardji; jemmen 
li dawn is-salvagwardji għandhom jinkludu:

– kriterji li jillimitaw l-entitajiet li jistgħu jorganizzaw azzjonijiet ta’ CR għal dawk 
b’interess attiv fil-materja inkwistjoni, 

– regoli ta’ ammissibilità li jinkludu deċiżjoni dwar l-ammissibilità qabel ma wieħed 
jgħaddi għal smigħ komplet;

– il-kwerelant għandu jiggarantixxi rimborż ta’ kull responsabilità għall-ispejjeż legali 
(il-prinċipju li min jitlef iħallas),

– regoli ta’ ġuriżdizzjoni biex jiġi evitat li tintgħażel il-ġuriżdizzjoni skont il-
konvenjenza (“form shopping”),

– limiti fuq il-ħlasijiet ta’ rappreżentanza;

3. Jinnota li kwalunkwe miżura fi proposta leġiżlattiva għandha tapplika prinċipalment 
għall-istandards minimi, billi lill-Istati Membri jingħatalhom id-dritt, bi qbil mal-prinċipju 
ta’ proporzjonalità, li jiddeċiedu dwar miżuri ulterjuri; jitlob, madankollu, li l-
Kummissjoni toħroġ ukoll linji gwida volontarji għall-Istati Membri;

4. Filwaqt li jenfasizza li kull pretensjoni f’azzjoni CR għandha tiġi trattata ndaqs quddiem 
il-liġi, indipendentement min-nazzjonalità jew l-oriġini u li d-deċiżjonijiet għandu 
jkollhom rikonoxximent u infurzabilità mal-UE kollha, jinnota li kull deċiżjoni dwar 
kumpens għandha tkun ibbażata fuq il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru li fih tiġi 
ppreżentata kawża, suġġett għal kull standard minimu stabbilit fid-direttiva;

5. Jinnota li kwalunkwe partiċipazzjoni għandha tkun suġġetta għal “opt-in” mill-partijiet 
milquta; jemmen li kull azzjoni, jekk deċiża bħala ammissibbli, għandha tiġi preċeduta 
minn kampanja ta’ informazzjoni pubblika komprensiva;

6. Jistieden lill-Istati Membri jinfurmaw lill-konsumaturi dwar il-mekkaniżmu Soluzzjoni 
Alternattiva tat-Tilwim (ADR) bħala għażla aktar rapida u li tiswa inqas flus, minflok it-
tressiq ta’ azzjonijiet CR; jenfasizza, madankollu, li l-ADR ma għandhiex tkun 
obbligatorja u kull dikjarazzjoni kontrattwali f’dan is-sens għandha titqies nulla fil-każ ta’ 
vjolazzjoniji tal-liġi tal-Unjoni.


