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Soluzzjoni ta' tilwim online: Pjattaforma ġdida għal konsumaturi u
negozjanti
Brussell, il-15ta' frar 2016
Illum, il-Kummissjoni Ewropea nediet pjattaforma ġdida sabiex tgħin lil konsumaturi u
negozjanti jsolvu tilwim online fuq xiri li jkun sar online.
Il-pjattaforma tas-Soluzzjoni għat-Tilwim Online (ODR) toffri punt uniku ta' dħul li jippermetti lil
konsumaturi u negozjanti tal-UE li jsolvu t-tilwim tagħhom għal xiri online kemm domestiku u
kemm trasfruntiera Dan isir billi t-tilwim jintbagħat għand korpi nazzjonali tas-Soluzzjoni Alternattiva
għat-Tilwim (ADR) li huma konnessi mal-pjattaforma u li ġew magħżula mill-Istati Membri skont kriterji
ta' kwalità u notifikati lill-Kummissjoni.
Věra Jourová, il-Kummissarju għall-Ġustizzja, il-Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri qalet:
"Ħafna konsumaturi li jesperjenzaw problemi meta jixtru online ma jilmentawx, għax jemmnu li lproċedura hija twila wisq u ma tiġix solvuta. Il-pjattaforma tas-Soluzzjoni għat-Tilwim Online hija
għodda innovattiva li tiffranka l-ħin u l-flus għal konsumaturi u negozjanti. Għandha ttejjeb il-fiduċja
tal-konsumatur meta qed jixtri online u tappoġġja n-negozji li jbigħu f'pajjiżi oħra, u b'hekk
tikkontribwixxi għas-Suq Uniku Diġitali tal-Ewropa".
Karatteristiċi prinċipali tal-pjattaforma:
- Il-pjattaforma hija faċli biex tintuża u aċċessibbli minn fuq kull tip ta' apparat. Konsumaturi
jistgħu jimlew formola ta' lment fuq il-pjattaforma fi tliet passi sempliċi.
- Il-pjattaforma toffri lil utenti l-possibbiltà li jwettqu l-proċedura sħiħa ta' soluzzjoni online.
- Il-pjattaforma hija multilingwi. Servizz ta' traduzzjoni huwa disponibbli fil-pjattaforma sabiex
jassisti tilwim li jinvolvi partijiet ibbażati f'pajjiżi Ewropej differenti.
Illum madwar 117 korp tas-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim minn 17-il Stat Membru huma konnessi
mal-pjattaforma tas-Soluzzjoni għat-Tilwim Online. Il-Kumissjoni qed taħdem mal-Istati Membri sabiex
tilħaq kopertura sħiħa tal-Istati Membri u s-setturi kollha malajr kemm jista' jkun. Is-Soluzzjoni
Alternattiva għat-Tilwim (ADR) toffri mezz rapidu u rħis kif jiġi solvut it-tilwim. Bħala medja, il-każi
jieħdu massimu ta' 90 jum biex jiġu riżolti. Ġeneralment, l-esperjenza tal-konsumaturi Ewropej li użaw
is-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim tkun pożittiva: 70% kienu sodisfatti bil-mod kif l-ilment tagħhom
kien trattat permezz ta' din il-proċedura. Dan huwa mezz addizzjonali għall-konsumaturi sabiex isolvu
t-tilwim tagħhom u mhux se jneħħi l-possibbiltà li l-każ jittieħed il-qorti, li madankollu huwa
ġeneralment iktar għali u jieħu iktar żmien (45% biss tal-konsumaturi huma sodisfatti bil-mod kif qorti
trattat l-ilment tagħhom).
Negozjanti se jibbenefikaw ukoll minn din il-pjattaforma ġdida, peress li l-proċeduri tas-Soluzzjoni
Alternattiva għat-Tilwim se jgħinuhom jevitaw ħlas għali għal litigazzjoni u jżommu relazzjonijiet
tajba mal-konsumatur.
Sfond
Il-bażi ġuridika għall-istabbiliment tal-pjattaforma tas-Soluzzjoni għat-Tilwim Online huwa rRegolament dwar is-Soluzzjoni Online għal Tilwim mal-konsumaturi, li jiddeskrivi l-funzjonijiet ewlenin
tal-pjattaforma kif ukoll il-fluss tax-xogħol għal tilwima li hija sottomessa permezz tal-pjattaforma. Dan
ir-Regolament jibni fuq id-Direttiva dwar is-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim tal-Konsumaturi, li
tiżgura li l-konsumaturi għandhom aċċess għas-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim meta jkunu qed
isolvu t-tilwim kontrattwali tagħhom ma' negozjanti.
Aċċess għas-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim huwa żgurat hu x'inhu l-prodott jew is-servizz mixtri,
sew jekk il-prodott jew is-servizz inxtara online jew le u sew jekk in-negozjant huwa stabbilit fl-istess
Stat Membru bħall-konsumatur jew fi Stat Membru ieħor.
L-Istati Membri jistabbilixxu lista nazzjonali ta' korpi li joffru proċeduri tas-Soluzzjoni Alternattiva għatTilwim (korpi ADR). Il-korpi kollha tas-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim inklużi f'dawn il-listi
jikkonformaw mar-rekwiżiti vinkolanti ta' kwalità stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-UE.
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