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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Din il-proposta hija partikolarment importanti peress li l-għan ewlieni tagħha huwa li 

tidentifika regoli li jtejbu l-kompetittività tan-negozji Ewropej tagħna permezz tal-

innovazzjoni, sabiex jissaħħaħ ir-rwol ta' mexxej tal-Ewropa fis-suq globali fil-kuntest 

industrijali.   

 

Matul il-proċess ta’ riċerka u l-ħolqien ta’ ideat, prodotti jew servizzi ġodda, hemm ħafna 

informazzjoni fundamentali għall-kompetittività tal-idea jew tal-intrapriża, u li ma tkunx 

koperta bil-protezzjoni tad-drittijiet tal-propjetà intellettwali. 

 

Għalhekk, is-sigrieti kummerċjali huma ppreżentati bħala għodda ta' protezzjoni 

komplementari, u huwa importanti u neċessarju li, fil-livell Ewropew, l-akkwist, l-użu u l-

iżvelar tagħhom ikunu rregolati. 

 

Il-Kumitat IMCO eżamina l-aspetti marbuta mas-suq intern u l-ħarsien tal-konsumaturi u 

adotta, b'maġġoranza kbira ħafna, test li identifika soluzzjonijiet bilanċjati ħafna dwar il-punti 

l-iktar kontroversjali filwaqt li ġew ikkunsidrati l-interessi kollha involuti. 

 

Ġew introdotti, fil-premessi, xi kjarifiki biex tiġi ffaċilitata l-interpretazzjoni tat-test 

regolatorju. B’mod partikolari, ġie speċifikat li d-Direttiva ma taffettwax id-drittijiet 

fundamentali, l-interessi pubbliċi, il-mobilità tal-ħaddiema u d-dritt ta' negozjar tat-

trejdjunjins, kif rikonoxxut f’ċerti Stati Membri.  

 

Barra minn hekk, kien meqjus importanti li jiġi speċifikat li dawn ir-regoli japplikaw għas-

sigrieti kummerċjali relatati mal-prodotti, iżda anke għal dawk relatati mas-servizzi. 

 

Id-definizzjoni ta’ sigriet kummerċjali ġiet allinjata ma’ dik indikata fit-titolu tal-proposta 

għal direttiva, filwaqt li ġie ppreċiżat ukoll li l-valur kummerċjali tiegħu għandu jkun attwali 

jew potenzjali, biex b’hekk tiġi żgurata l-estensjoni ġusta tal-kamp ta’ applikazzjoni. 

 

L-akkwist, l-użu jew l-iżvelar ta’ sigrieti kummerċjali għandhom jitqiesu legali jekk id-dritt 

nazzjonali jew dak tal-Unjoni Ewropea jkun jirrikjedi dan, u meta dawn ikunu awtorizzati 

mir-regoli li jipproteġu d-drittijiet tad-detentur tas-sigriet kummerċjali. Fil-fatt, din id-

Direttiva għandha l-għan li żżid il-kompetittività tal-intrapriżi permezz tal-protezzjoni tas-

segriet kummerċjali fil-proċess ta’ riċerka u l-ħolqien ta’ ideat ġodda. 

 

Biex isaħħaħ dan l-objettiv, kuntrarjament għall-Kummissjoni li pproponiet l-assenjazzjoni 

tar-responsabbiltà abbażi tal-prinċipju nulla poena sine culpa, jiġifieri permezz tal-

valutazzjoni tal-intenzjoni (għemil doluż) jew tan-negliġenza (ħtija), il-Kumitat IMCO kien 

favur responsabbiltà oġġettiva, sabiex tiġi offruta protezzjoni ikbar għas-sigrieti kummerċjali 

u l-intrapriżi, b’mod partikolari l-SMEs. 

 

Għal dak li jirrigwarda l-preskrizzjoni, li hija wieħed mill-punti ewlenin li teżisti kontroverjsa 

dwarhom, ġie deċiż li jiġi adottat limitu ta' żmien uniku b’differenza mill-iskema proposta 

mill-Kummissjoni ta’ limitu minimu u ieħor massimu, u l-perjodu ta' 3 snin ġie identifikat 
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bħala l-perjodu l-iktar adegwat li matulu tista' titnieda azzjoni possibbli għall-protezzjoni tas-

sigriet kummerċjali. 

 

Dan il-limitu ta’ żmien uniku jagħti lok għall-armonizzazzjoni ta' dan l-aspett importanti fil-

liġijiet nazzjonali kollha, sabiex b'hekk l-operaturi fl-Unjoni kollha għandhom igawdu l-istess 

dritt. It-tul ta’ żmien ta’ 3 snin deher li huwa dak li raġonevolment jista' jipproteġi, b’mod 

bilanċjat, l-interessi kollha involuti. 

 

Fir-rigward tal-protezzjoni tal-ħaddiema u l-mobilità tagħhom, ġie miftiehem li jiġi 

salvagwardjat id-dritt tagħhom li jużaw l-informazzjoni u l-għarfien miksuba minn attivitajiet 

professjonali preċedenti, iżda fil-limiti ta’ dak li mhux meqjus illegali skont l-Artikolu 3. 

 

Bl-istess mod tqies li ma jiġix affettwat l-użu ta’ informazzjoni u sigrieti kummerċjali mill-

awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom skont il-liġi nazzjonali jew dik Ewropea.   

 

Fl-aħħar nett, iżda mhux inqas importanti, ġie deċiż li tissaħħaħ il-kunfidenzjalità tas-sigrieti 

kummerċjali matul il-proċedimenti legali, billi ġie limitat l-għadd ta’ persuni li jistgħu jsiru 

jafu bis-sigriet kummerċjali. 

 

Il-proposti għal emendi tal-Kumitat IMCO, jekk jintlaqgħu mill-Kumitat JURI, bħala l-

kumitat responsabbli, se jippermettu li l-istrument il-ġdid isir iktar effettiv għal dawk li huma 

l-għanijiet maħsuba, b’enfasi partikolari fuq l-għanijiet ta' tisħiħ kemm tal-kompetittività tal-

intrapriżi Ewropej tagħna, u għaldaqstant tas-suq intern, kif ukoll tal-ħarsien tal-konsumatur. 

EMENDI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Innovazzjoni miftuħa hija lieva 

importanti għall-ħolqien ta’ għarfien ġdid u 

tirfed l-iżvilupp ta’ mudelli ta’ negozju 

ġodda u innovattivi bbażati fuq l-użu ta’ 

għarfien maħlud b'mod konġunt. Sigrieti 

kummerċjali għandhom rwol importanti 

fil-ħarsien tal-iskambju tal-għarfien bejn 

in-negozji fi ħdan u lil hinn mill-fruntieri 

tas-suq intern fil-kuntest tar-riċerka u l-

(2) Innovazzjoni miftuħa hija lieva 

importanti għall-ħolqien ta’ għarfien ġdid u 

tirfed l-iżvilupp ta’ mudelli ta’ negozju 

ġodda u innovattivi bbażati fuq l-użu ta’ 

għarfien maħluq b'mod konġunt. Sigrieti 

kummerċjali għandhom rwol importanti 

fil-ħarsien tal-iskambju tal-għarfien bejn 

in-negozji fi ħdan u lil hinn mill-fruntieri 

tas-suq intern fil-kuntest tar-riċerka u l-
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iżvilupp u l-innovazzjoni. Ir-riċerka 

kollaborattiva, inkluża l-kooperazzjoni 

transfruntiera, hija partikolarment 

importanti biex iżżid il-livelli ta’ riċerka u 

żvilupp tan-negozju fi ħdan is-suq intern. 

Innovazzjoni miftuħa hija katalist għal 

ideat ġodda biex isibu triqthom lejn is-suq 

biex jissodisfaw il-ħtiġiet tal-konsumaturi 

u jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà. F’suq 

intern fejn ostakoli għal tali 

kollaborazzjoni transkonfinali huma 

minimizzati u fejn il-kooperazzjoni ma 

tiġix distorta, il-kreazzjoni intellettwali u l-

innovazzjoni għandhom iħeġġu 

investiment fi proċessi, servizzi u prodotti 

innovattivi. Tali ambjent li jwassal għall-

kreattività intellettwali u l-innovazzjoni 

huwa importanti wkoll għat-tkabbir fl-

impjiegi u titjib tal-kompetittività tal-

ekonomija tal-Unjoni. Is-sigrieti 

kummerċjali huma fost l-aktar forma użata 

ta’ protezzjoni tal-kreazzjoni intellettwali u 

tal-kompetenza innovattiva min-negozji, 

iżda huma fl-istess ħin l-inqas protetti 

minn qafas legali tal-Unjoni eżistenti 

kontra l-akkwist, l-użu jew l-iżvelar illegali 

minn partijiet terzi. 

iżvilupp u l-innovazzjoni. Ir-riċerka 

kollaborattiva, inkluża l-kooperazzjoni 

transfruntiera, hija partikolarment 

importanti biex iżżid il-livelli ta’ riċerka u 

żvilupp tan-negozju fi ħdan is-suq intern. 

Innovazzjoni miftuħa hija katalist għal 

ideat ġodda biex isibu triqthom lejn is-suq 

biex jissodisfaw il-ħtiġiet tal-konsumaturi 

u jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà. F’suq 

intern fejn ostakoli għal tali 

kollaborazzjoni transkonfinali huma 

minimizzati u fejn il-kooperazzjoni ma 

tiġix distorta, il-kreazzjoni intellettwali u l-

innovazzjoni għandhom iħeġġu 

investiment fi proċessi, servizzi u prodotti 

innovattivi. Tali ambjent li jwassal għall-

kreattività intellettwali u l-innovazzjoni 

huwa importanti wkoll għat-tkabbir fl-

impjiegi u titjib tal-kompetittività tal-

ekonomija tal-Unjoni. Is-sigrieti 

kummerċjali huma fost l-aktar forom użati 

ta’ protezzjoni tal-kreazzjoni intellettwali u 

tal-kompetenza innovattiva min-negozji, 

iżda huma fl-istess ħin l-inqas protetti mill-

qafas legali tal-Unjoni eżistenti kontra l-

akkwist, l-użu jew l-iżvelar illegali minn 

partijiet terzi. It-tixrid tal-għarfien u l-

informazzjoni għandu jitqies bħala 

element fundamentali biex jiġu żgurati 

opportunitajiet ta' żvilupp għan-negozju li 

jkunu dinamiċi, pożittivi u ugwali, 

speċjalment għall-intrapriżi żgħar u 

medji.  

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(8) Huwa xieraq li jkun hemm 

provvediment għal regoli fil-livell tal-

Unjoni biex jiġu approssimati s-sistemi 

leġiżlattivi nazzjonali sabiex jiġi żgurat li 

jkun hemm livell ta’ rimedju suffiċjenti u 

konsistenti fis-suq intern kollu fil-każ ta’ 

akkwist, użu jew żvelar illegali ta’ sigrieti 

kummerċjali. Għal dan l-għan, huwa 

importanti li wieħed jistabbilixxi 

definizzjoni omoġenea ta' sigriet 

kummerċjali mingħajr ma jirrestrinġi s-

suġġett in kwistjoni għal protezzjoni kontra 

l-miżapproprijazzjoni. Din id-definizzjoni 

għandha għalhekk tiġi mibnija b’tali mod li 

tkopri l-informazzjoni tan-negozju, 

informazzjoni u kompetenza teknoloġika 

fejn hemm kemm interess leġittimu li 

tinżamm kunfidenzjalità kif ukoll 

aspettattiva leġittima fil-preservazzjoni ta’ 

tali kunfidenzjalità. Min-natura tagħha, din 

id-definizzjoni għandha teskludi 

informazzjoni trivjali u ma għandiex 

testendi għall-għarfien u l-ħiliet miksuba 

mill-impjegati fil-kors normali tal-impjieg 

tagħhom u li huma magħrufa jew 

aċċessibbli għal persuni li ġeneralment 

jittrattaw din it-tip ta’ informazzjoni. 

(8) Huwa xieraq li jkun hemm 

provvediment għal regoli fil-livell tal-

Unjoni biex jiġu approssimati s-sistemi 

leġiżlattivi nazzjonali sabiex jiġi żgurat li 

jkun hemm livell ta’ rimedju ċivili 

suffiċjenti u konsistenti fis-suq intern kollu 

fil-każ ta’ akkwist, użu jew żvelar illegali 

ta’ sigrieti kummerċjali. Għal dan l-għan, 

huwa importanti li wieħed jistabbilixxi 

definizzjoni omoġenea ta' sigriet 

kummerċjali mingħajr ma jirrestrinġi s-

suġġett inkwistjoni għal protezzjoni kontra 

l-miżapproprijazzjoni. Din id-definizzjoni 

għandha għalhekk tiġi mibnija b’tali mod li 

tkopri l-informazzjoni tan-negozju, 

informazzjoni u kompetenza teknoloġika 

fejn hemm kemm interess leġittimu li 

tinżamm kunfidenzjalità kif ukoll 

aspettattiva leġittima fil-preservazzjoni ta’ 

tali kunfidenzjalità. Barra minn hekk, tali 

informazzjoni jew kompetenza għandu 

jkollha valur kummerċjali, kemm jekk 

attwali u kemm jekk potenzjali, u l-iżvelar 

tagħha x’aktarx li jkun ta' ħsara għall-

interess ekonomiku leġittimu tal-persuna 

li tkun qed tikkontrollaha legalment. Min-

natura tagħha, din id-definizzjoni għandha 

teskludi informazzjoni trivjali u ma 

għandhiex testendi għall-għarfien u l-ħiliet 

miksuba mill-impjegati fil-kors normali 

tal-impjieg tagħhom u li huma magħrufa 

jew aċċessibbli għal persuni li ġeneralment 

jittrattaw din it-tip ta’ informazzjoni. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Din id-Direttiva ma għandhiex 

taffettwa d-dritt li jiġu nnegozjati, 

konklużi u infurzati ftehimiet kollettivi u 

li tittieħed azzjoni industrijali 
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b'konformità mal-liġi u l-prattiki 

nazzjonali li jirrispettaw il-liġi tal-Unjoni. 

 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10b) L-akkwist jew l-iżvelar ta’ sigriet 

kummerċjali minn korp pubbliku, kemm 

jekk impost kif ukoll jekk permess mil-liġi, 

m’għandux jikkostitwixxi użu illegali jew 

żvelar. Tali akkwist jew żvelar, 

madanakollu, għandu jkun b’mod ċar fiil-

mandat tal-korp pubbliku rilevanti, u jekk 

dan il-mandat jinqabeż, dan għandu 

jikkostitwixxi att illegali. 

Ġustifikazzjoni 

Jeħtieġ li jiġi ċċarat li l-akkwist jew l-iżvelar ta’ sigriet kummċerjali mhuwiex illegali meta t-

talbiet għall-informazzjoni mill-korpi pubbliċi jkunu preskritti bil-liġi. 

 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) F’konformità mal-prinċipju tal-

proporzjonalità, il-miżuri u r-rimedji 

maħsuba biex jipproteġu s-sigrieti 

kummerċjali għandhom ikunu mfassla 

sabiex jissodisfaw l-objettiv tal-

funzjonament tas-suq intern bla xkiel għar-

riċerka u l-innovazzjoni mingħajr ma 

jipperikolaw l-għanijiet u l-prinċipji l-

oħra ta’ interess pubbliku. F’dan ir-

rigward, il-miżuri u r-rimedji jiżguraw li l-

awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti jagħtu 

(11) F’konformità mal-prinċipju tal-

proporzjonalità, il-miżuri u r-rimedji 

maħsuba biex jipproteġu s-sigrieti 

kummerċjali għandhom ikunu mfassla 

sabiex jissodisfaw l-objettiv tal-

funzjonament tas-suq intern bla xkiel għar-

riċerka u l-innovazzjoni, b’mod partikolari 

billi jkollhom effett ta' deterrent kontra l-

akkwist, l-użu u l-iżvelar illegali ta’ sigriet 

kummerċjali, mingħajr ma jipperikolaw il-

libertajiet u d-drittijiet fundamentali jew l-
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kont tal-valur ta’ sigriet kummerċjali, is-

serjetà tal-kondotta li tirriżulta fl-akkwist, 

l-użu jew l-iżvelar illegli ta’ sigriet 

kummerċjali kif ukoll l-impatt ta’ kondotta 

bħal din. Għandu jiġi żgurat ukoll li l-

awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti 

jingħataw id-diskrezzjoni li jiżnu l-interessi 

tal-partijiet involuti fit-tilwima, kif ukoll l-

interessi ta’ partijiet terzi inkluż, fejn 

xieraq, il-konsumaturi. 

interess pubbliku, bħas-sikurezza 

pubblika, il-ħarsien tal-konsumaturi, il-

protezzjoni ambjentali u tas-saħħa 

pubbklika u bla ebda preġudizzju għall-

mobilità tal-ħaddiema. F’dan ir-rigward, 

il-miżuri u r-rimedji jiżguraw li l-

awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti 

jikkunsidraw fatturi bħalma huma l-valur 
ta’ sigriet kummerċjali, is-serjetà tal-

kondotta li tirriżulta fl-akkwist, l-użu jew l-

iżvelar illegli ta’ sigriet kummerċjali kif 

ukoll l-impatt ta’ kondotta bħal din. 

Għandu jiġi żgurat ukoll li l-awtoritajiet 

ġudizzjarji kompetenti jingħataw id-

diskrezzjoni li jiżnu l-interessi tal-partijiet 

involuti fit-tilwima, kif ukoll l-interessi ta’ 

partijiet terzi inkluż, fejn xieraq, il-

konsumaturi. 

 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Il-funzjonament bla xkiel tas-suq 

intern jiġi imminat jekk il-miżuri u r-

rimedji previsti jintużaw biex ikunu segwiti 

għanijiet illeġittimi inkompatibbli mal-

objettivi ta’ din id-Direttiva. Għalhekk, 

huwa importanti li jiġi żgurat li l-

awtoritajiet ġudizzjarji jkollhom is-setgħa 

li jissanzjonaw imġiba abbużiva mir-

rikorrent li jaġixxi in mala fede u 

jippreżenta applikazzjonijiet 

manifestament bla bażi. Huwa importanti 

wkoll li l-miżuri u r-rimedji previsti 

m’għandhomx jirrestrinġu l-libertà tal-

espressjoni u l-informazzjoni (li tinkludi l-

libertà u l-pluraliżmu tal-midja kif rifless 

fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea) jew 

attività ta' kxif ta' qerq. Għalhekk il-

protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali 

m’għandhiex tiġi estiża għal każijiet fejn l-

(12) Il-funzjonament bla xkiel tas-suq 

intern jiġi imminat jekk il-miżuri u r-

rimedji previsti jintużaw biex ikunu segwiti 

għanijiet illeġittimi, bħall-ħolqien ta’ 

ostakli mhux ġustifikati fis-suq intern jew 

għall-mobilità tal-ħaddiema, li huma 
inkompatibbli mal-objettivi ta’ din id-

Direttiva. Għalhekk, huwa importanti li jiġi 

żgurat li l-awtoritajiet ġudizzjarji jkollhom 

is-setgħa li jissanzjonaw imġiba abbużiva 

mir-rikorrent li jaġixxi in mala fede u 

jippreżenta applikazzjonijiet 

manifestament bla bażi. Huwa importanti 

wkoll li l-miżuri u r-rimedji previsti 

m’għandhomx jirrestrinġu l-libertà tal-

espressjoni u l-informazzjoni (li tinkludi l-

libertà u l-pluraliżmu tal-midja kif rifless 

fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea) jew 

attività ta' kxif ta' qerq. Għalhekk il-
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iżvelar ta’ sigriet kummerċjali jservi l-

interess pubbliku safejn hu kkonċernat l-

iżvelar tal-kondotta jew l-għemil ħażin 

relevanti. 

protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali 

m’għandhiex tiġi estiża għal każijiet fejn l-

iżvelar ta’ sigriet kummerċjali jservi l-

interess pubbliku safejn hu kkonċernat l-

iżvelar tal-kondotta jew l-għemil ħażin 

relevanti. 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Fl-interess taċ-ċertezza legali u meta 

wieħed iqis li d-detenturi leġittimi tas-

sigrieti kummerċjali huma mistennija li 

jeżerċitaw id-dmir li joqgħodu attenti fir-

rigward tal-preservazzjoni tal-

kunfidenzjalità tas-sigrieti kummerċjali 

siewja tagħhom u l-monitoraġġ tal-użu 

tagħhom, jidher xieraq li wieħed 

jirrestrinġi l-possibbiltà li jinbdew 

azzjonijiet għall-protezzjoni tas-sigrieti 

kummerċjali għal perjodu limitat wara d-

data li fiha d-detenturi tas-sigrieti 

kummerċjali jsiru jafu, jew ikollhom 

raġuni biex isiru jafu, bl-akkwist, l-użu jew 

l-iżvelar illegali tas-sigriet kummerċjali 

tagħhom minn parti terza. 

(13) Fl-interess tal-preservazzjoni tal-

funzjonament bla xkiel tas-suq intern 

għar-riċerka u l-innovazzjoni u taċ-

ċertezza legali u meta wieħed iqis li d-

detenturi leġittimi tas-sigrieti kummerċjali 

huma mistennija li jeżerċitaw id-dmir li 

joqgħodu attenti fir-rigward tal-

preservazzjoni tal-kunfidenzjalità tas-

sigrieti kummerċjali siewja tagħhom u l-

monitoraġġ tal-użu tagħhom, jidher xieraq 

li wieħed jirrestrinġi l-possibbiltà li 

jinbdew azzjonijiet għall-protezzjoni tas-

sigrieti kummerċjali għal perjodu ta' tliet 

snin wara d-data li fiha d-detenturi tas-

sigrieti kummerċjali jsiru jafu, jew 

ikollhom raġuni biex isiru jafu, bl-akkwist, 

l-użu jew l-iżvelar illegali tas-sigriet 

kummerċjali tagħhom minn parti terza. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) L-akkwist illegali ta’ sigriet 

kummerċjali minn parti terza jista’ jkollu 

effetti devastanti fuq id-detentur leġittimu 

tiegħu minħabba li ġaladarba jiġi żvelat 

pubblikament ikun impossibbli għal dak id-

detentur li jmur lura għas-sitwazzjoni ta' 

(15) L-akkwist illegali ta’ sigriet 

kummerċjali minn parti terza jista’ jkollu 

effetti devastanti fuq id-detentur leġittimu 

tiegħu minħabba li ġaladarba jiġi żvelat 

pubblikament ikun impossibbli għal dak id-

detentur li jmur lura għas-sitwazzjoni ta' 
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qabel it-telf tas-sigriet kummerċjali. 

Għalhekk, huwaessenzjali li jkun hemm 

provvediment għalmiżuri interim fil-pront 

u aċċessibbli għat-terminazzjoni immedjata 

tal-akkwist, l-użu jew l-iżvelar illegali ta' 

sigriet kummerċjali. Tali rimedju għandu 

jkun disponibbli mingħajr ma wieħed 

ikollu għalfejn jistenna deċiżjoni dwar is-

sustanza tal-każ, b’rispett dovut għad-

drittijiet tad-difiża u l-prinċipju ta’ 

proporzjonalità filwaqt li jiġu kkunsidrati l-

karatteristiċi tal-każ in kwistjoni. Garanziji 

ta’ livell għoli biżżejjed biex ikopru l-

ispejjeż u l-ħsara kkawżata lill-intimat 

permezz ta’ talba mhux ġustifikata jistgħu 

jkunu meħtieġa wkoll, partikolarment fejn 

kull dewmien jista’ jikkawża danni 

irreparabbli għad-detentur leġittimu ta’ 

sigriet kummerċjali. 

qabel it-telf tas-sigriet kummerċjali. 

Għalhekk, huwa essenzjali li jiġu previsti 

miżuri interim fil-pront u aċċessibbli għat-

terminazzjoni immedjata tal-akkwist, l-użu 

jew l-iżvelar illegali ta' sigriet 

kummerċjali, inkluż meta tali sigriet 

kummerċjali jintuża għall-forniment ta’ 

servizzi. Tali rimedju għandu jkun 

disponibbli mingħajr ma wieħed ikollu 

għalfejn jistenna deċiżjoni dwar is-sustanza 

tal-każ, b’rispett dovut għad-drittijiet tad-

difiża u l-prinċipju ta’ proporzjonalità 

filwaqt li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi 

tal-każ inkwistjoni. Garanziji ta’ livell 

għoli biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż u l-

ħsara kkawżata lill-intimat permezz ta’ 

talba mhux ġustifikata jistgħu jkunu 

meħtieġa wkoll, partikolarment fejn kull 

dewmien jista’ jikkawża danni irreparabbli 

għad-detentur leġittimu ta’ sigriet 

kummerċjali. 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Għall-istess raġuni, huwa importanti 

wkoll li jkun hemm disposizzjoni għal 

miżuri li jipprevjenu aktar użu jew żvelar 

illegali ta’ sigriet kummerċjali. Sabiex il-

miżuri projbittivi jkunu effettivi, it-tul ta’ 

żmien tagħhom, meta ċ-ċirkostanzi 

jeħtieġu limitu ta' żmien, għandu jkun 

biżżejjed biex jelimina kwalunkwe vantaġġ 

kummerċjali li l-parti terza setgħet tikseb 

mill-akkwist, l-użu jew l-iżvelar illegali ta' 

sigriet kummerċjali. Fi kwalunkwe każ, l-

ebda miżura ta’ dan it-tip ma għandha tkun 

infurzabbli jekk l-informazzjoni 

oriġinarjament koperta mis-sigriet 

kummerċjali hija fid-dominju pubbliku 

għal raġunijiet li ma jistgħux jiġu attribwiti 

lill-intimat. 

(16) Għall-istess raġuni, huwa importanti 

wkoll li jiġu previsti miżuri li jipprevjenu 

aktar użu jew żvelar illegali ta’ sigriet 

kummerċjali. Sabiex il-miżuri projbittivi 

jkunu effettivi u proporzjonati, it-tul ta’ 

żmien tagħhom għandu jkun biżżejjed biex 

jelimina kwalunkwe vantaġġ kummerċjali 

li l-parti terza setgħet tikseb mill-akkwist, 

l-użu jew l-iżvelar illegali ta' sigriet 

kummerċjali, inkluż meta tali sigriet 

kummerċjali jintuża għall-forniment ta' 

servizzi u għandhom ikunu limitati fiż-

żmien sabiex ikun evitat il-ħolqien ta’ 

ostakli mhux ġustifikati għall-

kompetizzjoni fis-suq intern. Fi 

kwalunkwe każ, l-ebda miżura ta’ dan it-tip 

ma għandha tkun infurzabbli jekk l-

informazzjoni oriġinarjament koperta mis-
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sigriet kummerċjali hija fid-dominju 

pubbliku għal raġunijiet li ma jistgħux jiġu 

attribwiti lill-intimat. 

 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Sigriet kummerċjali jista' jiġu użat 

illegalment għad-disinn, il-manifattura jew 

il-kummerċjalizzazzjoni ta' oġġetti, jew 

komponenti tagħhom, li jistgħu jinfirxu 

mas-suq intern kollu, u b’hekk jaffettwaw 

l-interessi kummerċjali tad-detentur tas-

sigriet kummerċjali u l-funzjonament tas-

suq intern. F’dawk il-każijiet u meta s-

sigriet kummerċjali in kwistjoni għandu 

impatt sinifikanti fuq il-kwalità, il-valur 

jew il-prezz tal-oġġett riżultanti jew fuq it-

tnaqqis tal-kost, l-iffaċilitar jew li it-tħaffif 

tal-manifattura tiegħu jew il-proċessi tal-

kummerċjalizzazzjoni, huwa importanti li 

l-awtoritajiet ġudizzjarji jingħataw is-

setgħa biex jordnaw miżuri xierqa bil-ħsieb 

li jiżguraw li dawk il-prodotti ma 

jitqegħdux fis-suq jew jitneħħew minnu. 

Meta tittieħed f’kunsiderazzjoni in-natura 

globali tal-kummerċ, huwa wkoll meħtieġ 

li dawn il-miżuri jinkludu l-projbizzjoni 

tal-importazzjoni ta’ dawk l-oġġetti fl-

Unjoni jew il-ħażna tagħhom għall-għoti 

jew it-tqegħid tagħhom fis-suq. Wara li ġie 

kkunsidrat il-prinċipju tal-proporzjonalità, 

il-miżuri korrettivi ma għandhom 

neċessarjament iwasslu għall-qerda tal-

oġġetti meta għażliet vijabbli oħra huma 

preżenti, bħal li wieħed iċaħħad lill-oġġett 

mill-kwalità tal-infrazzjoni tiegħu jew id-

dispożizzjoni tal-oġġetti 'il barra mis-suq, 

pereżempju, permezz ta’ donazzjonijiet li 

minn organizzazzjonijiet tal-karità. 

(17) Sigriet kummerċjali jista' jintuża 

illegalment għad-disinn, il-manifattura jew 

il-kummerċjalizzazzjoni ta' oġġetti, jew 

komponenti tagħhom, li jistgħu jinfirxu 

mas-suq intern kollu, u b’hekk jaffettwaw 

l-interessi kummerċjali tad-detentur tas-

sigriet kummerċjali u l-funzjonament tas-

suq intern. Fil-każijiet fejn jintwera li jkun 

sar akkwist illegali u meta s-sigriet 

kummerċjali inkwistjoni għandu impatt 

sinifikanti fuq il-kwalità, il-valur jew il-

prezz tal-oġġett riżultanti jew fuq it-tnaqqis 

tal-kost, l-iffaċilitar jew it-tħaffif tal-

manifattura tiegħu jew il-proċessi tal-

kummerċjalizzazzjoni, huwa importanti li 

l-awtoritajiet ġudizzjarji jingħataw is-

setgħa biex jordnaw miżuri xierqa bil-ħsieb 

li jiżguraw li dawk il-prodotti ma 

jitqegħdux fis-suq jew jitneħħew minnu. 

Meta tittieħed f’kunsiderazzjoni n-natura 

globali tal-kummerċ, huwa wkoll meħtieġ 

li dawn il-miżuri jinkludu l-projbizzjoni 

tal-importazzjoni ta’ dawk l-oġġetti fl-

Unjoni jew il-ħażna tagħhom għall-għoti 

jew it-tqegħid tagħhom fis-suq. Wara li ġie 

kkunsidrat il-prinċipju tal-proporzjonalità, 

il-miżuri korrettivi ma għandhomx 

neċessarjament iwasslu għall-qerda tal-

oġġetti meta għażliet vijabbli oħra huma 

preżenti, bħal li wieħed iċaħħad lill-oġġett 

mill-kwalità tal-infrazzjoni tiegħu jew id-

dispożizzjoni tal-oġġetti 'l barra mis-suq, 

pereżempju, permezz ta’ donazzjonijiet lil 

organizzazzjonijiet tal-karità. 
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Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 27 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Din id-Direttiva m’għandhiex 

taffettwa l-applikazzjoni tar-regoli dwar il-

liġi tal-kompetizzjoni, b’mod partikolari l-

Artikoli 101 u 102 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-

miżuri stipulati f'din id-Direttiva 

m'għandhomx ikunu użati biex jirrestrinġu 

l-kompetizzjoni mingħajr bżonn f'manjiera 

li jmur kontra dak it-Trattat. 

(27) Din id-Direttiva m’għandhiex 

taffettwa l-applikazzjoni tar-regoli dwar il-

liġi tal-kompetizzjoni, b’mod partikolari l-

Artikoli 101 u 102 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-

miżuri previsti f'din id-Direttiva 

m'għandhomx jintużaw biex jirrestrinġu l-

kompetizzjoni b'mod inġust, idewmu l-

aċċess għas-suq intern u/jew joħolqu 

ostakli għall-mobbiltà tal-ħaddiema 

f'manjiera li tmur kontra dak it-Trattat. 

 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 28 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Il-miżuri adottati sabiex iħarsu l-

akkwist, l-iżvelar u l-użu illegali tas-

sigrieti kummerċjali ma għandhomx 

jaffettwaw l-applikazzjoni ta’ kwalunkwe 

liġi oħra rilevanti f’oqsma oħra inklużi d-

drittijiet tal-proprjetà intellettwali, il-

privatezza, l-aċċess għad-dokumenti u liġi 

ta’ kuntratt. Madankollu, fejn l-ambitu tal-

applikazzjoni tad-Direttiva 2004/48/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill8 u l-

ambitu ta’ din id-Direttiva jidħlu f’xulxin, 

din id-Direttiva tieħu preċedenza bħala lex 

specialis. 

(28) Il-miżuri adottati sabiex iħarsu l-

akkwist, l-iżvelar u l-użu illegali tas-

sigrieti kummerċjali ma għandhomx 

jaffettwaw l-applikazzjoni ta’ xi liġi oħra 

rilevanti f’oqsma oħra inklużi l-protezzjoni 

tal-ambjent u r-responsabbiltà ambjentali, 

il-ħarsien tal-konsumatur, ir-rekwiżiti tas-

saħħa u s-sigurtà, il-protezzjoni tas-

saħħa, id-drittijiet tal-proprjetà 

intellettwali, il-privatezza, l-aċċess għad-

dokumenti u l-informazzjoni, u d-dritt 

kuntrattwali. Madankollu, fejn l-ambitu 

tal-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/48/KE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill8 u l-

ambitu ta’ din id-Direttiva jidħlu f’xulxin, 

din id-Direttiva tieħu preċedenza bħala lex 

specialis. 
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__________________ __________________ 

8 Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill 2004/48/KE tad-29 ta' April 2004 

dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà 

intellettwali (ĠU L157, 30.4.2004, p.45). 

8 Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill 2004/48/KE tad-29 ta' April 2004 

dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà 

intellettwali (ĠU L 157, 30.4.2004, p. 45). 

 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Din id-Direttiva tistipula regoli dwar il-

protezzjoni kontra l-akkwist, l-iżvelar u l-

użu illegali tas-sigrieti kummerċjali. 

Din id-Direttiva tistipula regoli dwar il-

protezzjoni kontra l-akkwist, l-użu u l-

iżvelar illegali ta' informazzjoni taʼ 

kompetenza u tan-negozju mhux żvelata 

(sigrieti kummerċjali). 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

 Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) 'sigriet kummerċjali' jfisser 

informazzjoni li tissodisfa r-rekwiżiti 

kollha li ġejjin: 

(1) 'sigriet kummerċjali' tfisser 

informazzjoni taʼ kompetenza u tan-

negozju li tissodisfa r-rekwiżiti kollha li 

ġejjin: 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) għandu valur kummerċjali minħabba li 

hu sigriet; 

(b) għandu valur kummerċjali reali jew 

potenzjali, minħabba li hu sigriet; 
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Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 –punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) kien soġġett għal passi raġonevoli taħt 

iċ-ċirkostanzi, mill-persuna li għandha l-

kontroll legali ta' l-informazzjoni, biex 

jinżamm sigriet. 

(c) kien soġġett għal passi raġonevoli taħt 

iċ-ċirkostanzi, mid-detentur tas-sigriet 

kummerċjali, biex jinżamm sigriet. 

Ġustifikazzjoni 

Sostituzzjoni biex tiġi żgurata l-koerenza mat-terminoloġija użata fl-Artikolu 2 paragrafu 2. 

 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) jikkonċerna provi, testijiet jew data 

sigrieta oħra li, sabiex jiġu żviluppati, 

jirrikjedu impenn sinifikanti u 

konsiderevoli, u li l-awtorizzazzjoni għat-

tqegħid fis-suq ta’ prodotti kimiċi, 

farmaċewtiċi jew agrikoli li jinvolvu l-użu 

ta’ sustanzi kimiċi ġodda tiddependi fuq 

il-preżentazzjoni tagħhom. 

 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) 'oġġetti kontraventorji' tfisser oġġetti li 

d-disinn, il-kwalità, il-proċess ta’ 

fabbrikazzjoni jew kummerċjalizzazzjoni 

(4) 'oġġetti kontraventorji' tfisser oġġetti li 

d-disinn, il-kwalità, il-karatteristiċi, il-

funzjonament, il-proċess ta’ fabbrikazzjoni 
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tagħhom b’mod sinifikanti jibbenefikaw 

minn sigrieti kummerċjali akkwistati, użati 

jew żvelati illegalment. 

jew kummerċjalizzazzjoni tagħhom 

jibbenefikaw minn sigrieti kummerċjali 

akkwistati, użati jew żvelati illegalment. 

Ġustifikazzjoni 

Iż-żieda tat-termini “karatteristiċi” u “tħaddim” tinkludi aspetti oħra lil hinn mill-kwalità 

tal-oġġetti. Oġġett għandu jiġi kkunsidrat kontraventorju jekk jibbenefika b’xi mod minn 

sigriet kummerċjali miżapproprjat, irrispettivament minn kemm huwa bbenefika minnu 

"b'mod sinifikanti". 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-akkwist ta’ sigriet kummerċjali 

mingħajr il-kunsens tad-detentur tas-sigriet 

kummerċjali għandu jkun meqjus bħala 

illegali kull meta jitwettaq intenzjonalment 

jew minħabba negliġenza sejra bi: 

2. L-akkwist ta’ sigriet kummerċjali 

mingħajr il-kunsens tad-detentur tas-sigriet 

kummerċjali għandu jkun meqjus bħala 

illegali kull meta jitwettaq bi: 

 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) aċċess mhux awtorizzat, jew kopja ta’ 

kwalunkwe dokument, oġġett, materjal, 

sustanza jew fajl elettroniku, legalment taħt 

il-kontroll tad-detentur tas-sigriet 

kummerċjali, li fihom sigrieti kummerċjali 

jew li minnhom wieħed jista’ jiddeduċi 

sigrieti kummerċjali; 

(a) aċċess mhux awtorizzat, jew kopja ta’ 

kwalunkwe dokument, oġġett, materjal, 

sustanza jew fajl elettroniku, legalment taħt 

il-kontroll tad-detentur tas-sigriet 

kummerċjali, li fihom sigrieti kummerċjali; 

Ġustifikazzjoni 

Jeħtieġ li jiġi ċċarat li d-detentur ta’ sigriet kummerċjali huwa protett biss kontra l-akkwist 

illegali ta’ sigriet kummerċjali u mhux kontra dekumpilazzjoni, li hija legali. 
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Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 3 − parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-użu jew l-iżvelar ta’ sigriet 

kummerċjali għandu jitqies bħala 

illeġittimu kull meta jitwettaq, mingħajr il-

kunsens tad-detentur tas-sigriet 

kummerċjali, intenzjonalment jew 

minħabba negliġenza serja, minn persuna 

nstab li tissodisfa waħda mill-

kundizzjonijiet li ġejjin: 

3. L-użu jew l-iżvelar ta’ sigriet 

kummerċjali għandu jitqies bħala 

illeġittimu kull meta jitwettaq, mingħajr il-

kunsens tad-detentur tas-sigriet 

kummerċjali minn persuna li fil-fatt 

tissodisfa waħda mill-kundizzjonijiet li 

ġejjin: 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-użu jew l-iżvelar ta’ sigriet 

kummerċjali għandhom ukoll ikunu 

meqjusa bħala illegali kull meta persuna, 

waqt l-użu jew l-iżvelar, kienet taf jew fiċ-

ċirkostanzi kellha tkun taf li sigriet 

kummerċjali inkiseb minn persuna oħra li 

kienet qed tuża jew tiżvela sigriet 

kummerċjali b’mod illegali fis-sens tal-

paragrafu 3. 

4. L-akkwist, l-użu jew l-iżvelar ta’ sigriet 

kummerċjali għandhom ukoll ikunu 

meqjusa bħala illegali kull meta persuna, 

waqt l-akkwist, l-użu jew l-iżvelar, kienet 

taf jew fiċ-ċirkostanzi kellha tkun taf li 

sigriet kummerċjali nkiseb direttament jew 

indirettament minn persuna oħra li kienet 

qed tuża jew tiżvela sigriet kummerċjali 

b’mod illegali fis-sens tal-paragrafu 3. 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-produzzjoni konxja jew volontarja, l-

offerta jew it-tpoġġija fis-suq ta’ prodotti 

kontraventorji, jew l-importazzjoni, l-

esportazzjoni jew il-ħażna tal-oġġetti 

kontraventorji għal dawk il-finijiet, 

għandha titqies bħala użu illegali ta’ 

5. Il-produzzjoni, l-offerta jew it-tqegħid 

fis-suq ta’ oġġetti kontraventorji, jew l-

importazzjoni, l-esportazzjoni jew il-ħażna 

tal-oġġetti kontraventorji għal dawk il-

finijiet, għandhom jitqiesu wkoll bħala użu 

illegali ta’ sigriet kummerċjali meta l-
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sigriet kummerċjali. persuna li twettaq tali attivitajiet, kienet 

taf, jew kellha, fiċ-ċirkostanzi, tkun taf li 

s-sigriet kummerċjali ntuża illegalment 

fis-sens tal-paragrafu 3. 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-akkwist tas-sigrieti kummerċjali 

għandu jiġi meqjus bħala legali meta 

jinkiseb permezz ta’ wieħed mill-metodi li 

ġejjin: 

1. L-akkwist tas-sigrieti kummerċjali 

għandu jiġi meqjus bħala legali meta 

jinkiseb permezz ta’ wieħed mill-metodi li 

ġejjin: 

(a) skoperta jew kreazzjoni indipendenti; (a) skoperta jew kreazzjoni indipendenti; 

(b) osservazzjoni, studju, żarmar jew test 

ta’ prodott jew oġġett li jkun sar 

disponibbli għall-pubbliku jew li huwa 

legalment fil-pussess tal-akkwirent tal-

informazzjoni; 

(b) osservazzjoni, studju, żarmar jew test 

ta’ prodott jew oġġett li jkun sar 

disponibbli għall-pubbliku jew li huwa 

legalment fil-pussess tal-akkwirent tal-

informazzjoni li jkun liberu minn 

kwalunkwe dmir legalment validu biex 

jiġi limitat l-akkwist tas-sigriet 

kummerċjali; 

(c) eżerċizzju tad-dritt tar-rappreżentanti 

tal-ħaddiema għal tagħrif u konsultazzjoni 

f’konformità mal-liġi tal-Unjoni u dik 

nazzjonali u/jew ta’ ċerti prattiki; 

(c) eżerċizzju tad-dritt tar-rappreżentanti 

tal-ħaddiema għal tagħrif u konsultazzjoni 

f’konformità mal-liġi u/jew il-prattiki tal-

Unjoni u dawk nazzjonali; 

(c) kwalunkwe prattika oħra li, fiċ-

ċirkostanzi, hija konformi ma' prattiċi 

kummerċjali onesti. 

(d) kwalunkwe prattika oħra li, fiċ-

ċirkostanzi, hija konformi ma' prattiċi 

kummerċjali onesti. 

 L-akkwist, l-użu u l-iżvelar taʼ sigrieti 

kummerċjali għandu jiġi kkunsidrat legali 

sa fejn dan l-akkwist, l-użu jew l-iżvelar 

ikun meħtieġ jew permess mil-liġi tal-

Unjoni jew il-liġi nazzjonali, u jkun 

permess skont id-dispożizzjonijiet 

tagħhom li jipproteġu d-drittijiet tad-

detentur tas-sigriet kummerċjali. 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

m’hemmx dritt għall-applikazzjoni għall-

miżuri, l-proċeduri u r-rimedji stipulati 

2. L-akkwist, l-użu jew l-iżvelar taʼ sigrieti 

kummerċjali għandu jiġi kkunsidrat legali 
sa fejn l-allegat akkwist, użu jew żvelar ta’ 
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f’din id-Direttiva meta l-allegat akkwist, 

użu jew żvelar ta’ sigriet kummerċjali 

twettaq fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet 

li ġejjin: 

sigriet kummerċjali jitwettaq fi kwalunkwe 

wieħed mill-każijiet li ġejjin: 

(a) biex isir użu leġittimu mid-dritt tal-

libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni; 

(a) biex isir użu leġittimu mid-dritt tal-

libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni; 

(b) għall-iskop tinkixef il-kondotta ħażina, 

l-għemil ħażin jew attività illegali tal-

applikant, sakemm l-allegat akkwist, użu 

jew żvelar ta’ sigriet kummerċjali kien 

meħtieġ għal dik ir-rivelazzjoni u li l-

intimat aġixxa fl-interess pubbliku; 

(b) għall-iskop li tinkixef il-kondotta 

ħażina, l-għemil ħażin jew attività illegali, 

sakemm l-allegat akkwist, użu jew żvelar 

ta’ sigriet kummerċjali kien meħtieġ għal 

dik ir-rivelazzjoni u li l-intimat aġixxa fl-

interess pubbliku; 

(c) is-sigriet kummerċjali ġie żvelat mill-

ħaddiema lir-rappreżentanti tagħhom bħala 

parti minn eżerċizzju leġittimu tal-

funzjonijiet rappreżentattivi tagħhom; 

(c) is-sigriet kummerċjali ġie żvelat mill-

ħaddiema lir-rappreżentanti tagħhom bħala 

parti minn eżerċizzju leġittimu tal-

funzjonijiet rappreżentattivi tagħhom 

b'konformità mad-dritt u l-prattiki tal-

Unjoni u dawk nazzjonali; 

(d) għall-iskop tal-issodisfar ta' obbligu 

nonkontrattwali; 

 

(e) għall-iskop tal-protezzjoni ta' interess 

leġittimu. 

(e) għall-iskop tal-protezzjoni ta' interess 

leġittimu rikonoxxut mid-dritt tal-Unjoni 

jew id-dritt nazzjonali. 

 2a. Din id-Direttiva ma għandhiex 

taffettwa: 

 (a) l-applikazzjoni ta’ regoli tal-Unjoni 

jew nazzjonali li jirrikjedu li d-detenturi 

tas-sigrieti kummerċjali jiżvelaw, għal 

raġunijiet ta’ interess pubbliku, 

informazzjoni, inklużi sigrieti 

kummerċjali, lill-awtoritajiet pubbliċi biex 

iwettqu d-dmirijiet tagħhom; 

 (b) l-użu ta’ informazzjoni, l-għarfien, il-

kwalifiki u l-ħiliet tal-impjegati miksuba 

f’impjieg preċedenti, sal-punt li mhuwiex 

kopert mill-Artikolu 3.  

 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jevita l-ħolqien ta' xkiel għall-kummerċ 

leġittimu fis-suq intern; 

(b) jevita l-ħolqien taʼ xkiel għall-kummerċ 

leġittimu, għall-kompetizzjoni u għall-

mobilità tal-ħaddiem fis-suq intern; 

 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

azzjonijiet għall-applikazzjoni tal-miżuri, 

il-proċeduri u r-rimedji stipulati f’din id-

Direttiva jistgħu jinġiebu f’tal-anqas sena 

waħda imma mhux aktar minn sentejn 
wara d-data li fiha l-applikant sar jaf, jew 

kellu raġuni biex isir konxju, tal-aħħar fatt 

li jagħti lok għall-azzjoni. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

azzjonijiet għall-applikazzjoni tal-miżuri, 

il-proċeduri u r-rimedji stipulati f’din id-

Direttiva jistgħu jinġiebu sa tliet snin wara 

d-data li fiha l-applikant sar jaf, jew kellu 

raġuni biex isir konxju, tal-aħħar fatt li 

jagħti lok għall-azzjoni. 

 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

partijiet, ir-rappreżentanti legali tagħhom, 

l-uffiċjali tal-qorti, xhieda, esperti u kull 

persuna oħra li tkun qed tipparteċipa fi 

proċeduri legali dwar l-akkwist l-użu jew l-

iżvelar illegali, ta’ sigriet kummerċjali, jew 

min għandu aċċess għal dokumenti li 

jiffurmaw parti minn dawk il-proċedimenti 

legali, m’għandux jitħalla juża jew jiżvela 

kwalunkwe sigriet kummerċjali jew allegat 

sigriet kummerċjali li sar jaf bih bħala 

riżultat ta’ tali parteċipazzjoni jew aċċess. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

partijiet, ir-rappreżentanti legali tagħhom, 

l-uffiċjali tal-qorti, xhieda, esperti u kull 

persuna oħra li tkun qed tipparteċipa fi 

proċeduri legali dwar l-akkwist, l-użu jew 

l-iżvelar illegali, ta’ sigriet kummerċjali, 

jew min għandu aċċess għal dokumenti li 

jiffurmaw parti minn dawk il-proċedimenti 

legali, m’għandux jitħalla juża jew jiżvela 

kwalunkwe sigriet kummerċjali jew allegat 

sigriet kummerċjali li sar jaf bih bħala 

riżultat ta’ tali parteċipazzjoni jew aċċess. 
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L-Istati Membri jistgħu jippermettu wkoll 

lill-awtoritajiet ġudizzjarji li jieħdu miżuri 

bħal dawn fuq inizjattiva tagħhom stess. 

 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – kliem introduttorju 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-obbligu msemmi fl-ewwel subparagrafu 

ma jibqax jeżisti f’xi waħda miċ-

ċirkustanzi li ġejjin: 

L-obbligu msemmi fl-ewwel subparagrafu 

għandu jibqa’ fis-seħħ sakemm jintemmu 

l-proċedimenti legali. Madankollu, l-

obbligu ma jibqax jeżisti fi kwalunkwe 

waħda miċ-ċirkustanzi li ġejjin: 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) fejn matul il-proċedimenti, l-allegat 

sigriet kummerċjali jinstab li ma 

jissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt (1) 

tal-Artikolu 2; 

(a) fejn, l-allegat sigriet kummerċjali jinsab 

li ma jissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fil-

punt (1) tal-Artikolu 2 permezz ta' 

deċiżjoni finali; 

 

Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll 

li l-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti 

jistgħu, fuq applikazzjoni debitament 

raġonata minn parti, jieħdu miżuri 

speċifiċi meħtieġa biex jippreservaw il-

kunfidenzjalità ta’ kwalunkwe sigriet 

kummerċjali jew allegat sigriet 

kummerċjali użat jew imsemmi matul il-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll 

li l-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti 

jistgħu, fuq applikazzjoni motivata minn 

parti, jieħdu miżuri speċifiċi meħtieġa biex 

jippreservaw il-kunfidenzjalità ta’ 

kwalunkwe sigriet kummerċjali jew allegat 

sigriet kummerċjali użat jew imsemmi 

matul il-proċedimenti legali li jirrigwardaw 



 

AD\1055868MT.doc 21/30 PE541.656v03-00 

 MT 

proċedimenti legali li jirrigwardaw l-

akkwist l-użu jew l-iżvelar illegali, ta’ 

sigriet kummerċjali. 

l-akkwist, l-użu jew l-iżvelar illegali, ta’ 

sigriet kummerċjali. L-Istati Membri 

jistgħu jawtorizzaw ukoll lill-awtoritajiet 

ġudizzjarji kompetenti biex jadottaw 

miżuri ex officio. 

 

 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) li jiġi restritt l-aċċess għal kull 

dokument li fih sigrieti kummerċjali 

sottomess mill-partijiet jew mill-partijiet 

terzi, kollha jew parti minnhom; 

(a) li jiġi restritt l-aċċess għal kull 

dokument li fih sigrieti kummerċjali 

sottomess mill-partijiet jew mill-partijiet 

terzi, b'mod komplet jew parzjali, sakemm 

iż-żewġ partijiet involuti jew ir-

rappreżentant tagħhom ikollhom aċċess 

għalihom; 

Ġustifikazzjoni 

Biex jiġi żgurat li ż-żewġ partijiet ikollhom aċċess għall-informazzjoni li jkollha influwenza 

essenzjali fuq il-kontenut tal-każ. 

 

Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) li jiġi ristrett l-aċċess għal seduti, meta 

s-sigrieti kummerċjali jistgħu jiġu żvelati, 

u r-rekords jew transkript korrispondenti 

tagħhom. F’ċirkostanzi eċċezzjonali, u 

soġġett għal ġustifikazzjoni xierqa, l-

awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti jistgħu 

jirrestrinġu l-aċċess tal-partijiet għal 

dawk is-seduti u jordnaw li dawn jitwettqu 

biss fil-preżenza tar-rappreżentanti legali 

tal-partijiet u esperti awtorizzati suġġett 

għal obbligu tal-kunfidenzjalità 

msemmija fil-paragrafu 1; 

(b) li jiġi ristrett l-aċċess għal seduti, meta 

s-sigrieti kummerċjali jew l-allegati sigrieti 

kummerċjali jistgħu jiġu żvelati, u r-

reġistrazzjonijiet jew it-traskrizzjoni 

korrispondenti tagħhom, lil numru limitat 

ta' persuni, sakemm tal-anqas persuna 

waħda minn kull parti, l-avukat jew ir-

rappreżentant rispettiv tagħha għall-

proċedimenti u l-uffiċjali tal-qorti 

jingħataw aċċess sħiħ għal tali smigħ, 

rekords jew traskrizzjoni; 
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Emenda  33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Meta jiddeċiedu dwar l-għoti jew iċ-

ċaħda tal-applikazzjoni msemmija fil-

paragrafu 2 u jivvalutaw il-

proporzjonalità, l-awtoritajiet ġudizzjarji 

kompetenti għandhom iqisu l-interessi 

leġittimi tal-partijiet u, fejn xieraq ta’ 

partijiet terzi, u kwalunkwe ħsara 

potenzjali għal waħda mill-Partijiet, u fejn 

xieraq partijiet terzi, li jirriżultaw mill-

għoti jew ir-rifjut ta’ tali applikazzjoni. 

3. Meta jiddeċiedu dwar l-għoti jew iċ-

ċaħda ta' miżuri għall-preservazzjoni ta' 

sigriet kummerċjali u jivvalutaw il-

proporzjonalità tagħhom, l-awtoritajiet 

ġudizzjarji kompetenti għandhom iqisu l-

ħtieġa li jiġu żgurati d-dritt għal rimedju 

effettiv u għal proċess ġust, l-interessi 

leġittimi tal-partijiet u, fejn xieraq ta’ 

partijiet terzi, u kwalunkwe ħsara 

potenzjali għal waħda mill-partijiet, u fejn 

xieraq partijiet terzi, li jirriżultaw mill-

għoti jew ir-rifjut ta’ tali applikazzjoni. 

 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – kliem introduttorju 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti jistgħu, 

fuq it-talba tad-detentur tas-sigriet 

kummerċjali, jordnaw kwalunkwe mill-

miżuri provviżorji u prekawzjonarji li 

ġejjin kontra l-allegat kontraventur: 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) 

Ġustifikazzjoni 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)  

 

Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

awtoritajiet ġudizzjarji jistgħu jagħmlu l-

kontinwazzjoni tal-akkwist, l-użu jew l-

iżvelar allegatament illegali ta’ sigriet 

kummerċjali soġġett għall-preżentazzjoni 

ta’ garanziji maħsuba biex jiżguraw il-

kumpens tad-detentur tas-sigriet 

kummerċjali. 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

awtoritajiet ġudizzjarji jistgħu, bħala 

alternattiva għall-miżuri msemmija fil-

paragrafu 1, jagħmlu l-kontinwazzjoni tal-

akkwist, l-użu jew l-iżvelar allegatament 

illegali ta’ sigriet kummerċjali soġġett 

għall-preżentazzjoni ta’ garanziji maħsuba 

biex jiżguraw il-kumpens tad-detentur tas-

sigriet kummerċjali. 

 

Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti 

għandhom, fir-rigward tal-miżuri 

msemmija fl-Artikolu 9, l-awtorità li 

jitolbu lill-applikant jipprovdi evidenza li 

tista' titqies raġonevolment disponibbli 

sabiex jissodisfaw ruħhom li s-sigriet 

kummerċjali jeżisti, li l-applikant huwa d-

detentur tas-sigriet kummerċjali leġittimu u 

li sigriet kummerċjali kien akkwistat 

illegalment, li sigriet kummerċjali qed jiġi 

użat u żvelat illegalment, jew li hija 

imminenti akkwiżizzjoni, użu jew żvelar 

illegli ta’ sigriet kummerċjali. 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti 

għandhom, fir-rigward tal-miżuri 

msemmija fl-Artikolu 9, l-awtorità li 

jitolbu lill-applikant jipprovdi evidenza li 

tista' titqies raġonevolment disponibbli 

sabiex jissodisfaw ruħhom li l-kwistjoni 

involuta tikkwalifika bħala sigriet 
kummerċjali, li l-applikant huwa d-detentur 

tas-sigriet kummerċjali u li sigriet 

kummerċjali kien akkwistat illegalment, li 

sigriet kummerċjali qed jiġi użat u żvelat 

illegalment, jew li hija imminenti 

akkwiżizzjoni, użu jew żvelar illegli ta’ 

sigriet kummerċjali. 

 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 

meta jiddeċiedu li jagħtu jew jiċħdu l-

applikazzjoni u jivvalutaw l-

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 

meta jiddeċiedu li jagħtu jew jiċħdu l-

applikazzjoni u jivvalutaw l-
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proporzjonalità tagħha, l-awtoritajiet 

ġudizzjarji kompetenti għandhom ikunu 

mitluba li jqisu l-valur tas-sigriet 

kummerċjali, il-miżuri meħuda biex jiġi 

protett is-sigriet kummerċjali, il-kondotta 

tal-intimat fl-akkwist, l-iżvelar jew l-użu 

tas-sigriet kummerċjali, l-impatt tal-iżvelar 

jew l-użu illegali tas-sigriet kummerċjali, l-

interessi leġittimi tal-partijiet u l-impatt li 

l-għoti jew ir-rifjut tal-miżuri jista’ 

jkollhom fuq il-partijiet, l-interessi 

leġittimi ta’ partijiet terzi, l-interess 

pubbliku u s-salvagwardja tad-drittijiet 

fundamentali, inkluża l-libertà tal-

espressjoni u tal-informazzjoni. 

proporzjonalità tagħha, l-awtoritajiet 

ġudizzjarji kompetenti għandhom ikunu 

mitluba li jqisu l-aspetti rilevanti kollha 

tal-każ, bħalma huma l-valur tas-sigriet 

kummerċjali, il-miżuri meħuda biex jiġi 

protett is-sigriet kummerċjali, il-kondotta 

tal-intimat fl-akkwist, l-iżvelar jew l-użu 

tas-sigriet kummerċjali, l-impatt tal-iżvelar 

jew l-użu illegali tas-sigriet kummerċjali, l-

interessi leġittimi tal-partijiet u l-impatt li 

l-għoti jew ir-rifjut tal-miżuri jista’ 

jkollhom fuq il-partijiet, l-interessi 

leġittimi ta’ partijiet terzi, l-interess 

pubbliku u s-salvagwardja tad-drittijiet 

fundamentali, inkluża l-libertà tal-

espressjoni u tal-informazzjoni. 

 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti jistgħu 

jagħmlu l-miżuri proviżorji msemmija fl-

Artikolu 9 soġġeti għal preżentazzjoni 

mill-applikant ta' sigurtà adegwata jew 

assigurazzjoni ekwivalenti intiża biex 

tassigura il-kumpens mingħajr preġudizzju 

soffert mill-intimat jew kwalunkwe 

persuna oħra milquta mill-miżuri. 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) 

Ġustifikazzjoni 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)  

 

Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – kliem introduttorju 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
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fejn tittieħed deċiżjoni ġudizzjarja li ssib 

akkwist, użu jew żvelar illegali ta’ sigriet 

kummerċjali, l-awtoritajiet ġudizzjarji 

kompetenti jistgħu, fuq talba tal-applikant 

jordnaw kontra l-kontraventur: 

fejn tittieħed deċiżjoni ġudizzjarja li ssib 

akkwist, użu jew żvelar illegali ta’ sigriet 

kummerċjali, l-awtoritajiet ġudizzjarji 

kompetenti jistgħu, fuq talba tal-applikant, 

jordnaw miżura waħda jew iktar minn 

dawn li ġejjin kontra l-kontraventur: 

Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) dikjarazzjoni ta' kontravenzjoni; imħassar 

 

Emenda  41 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 

waqt li kienet qed tiġi eżaminata talba 

għal l-adozzjoni tal-mandati ta’ inibizzjoni 

u miżuri korrettivi previsti fl-Artikolu 11 u 

tiġi vvalutata l-proporzjonalità tagħhom, l-

awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti jqisu l-

valur tas-sigriet kummerċjali, il-miżuri 

meħuda biex jiġi protett is-sigriet 

kummerċjali, il-kontotta tal-kontraventur 

fl-akkwist, l-iżvelar jew l-użu tas-sigriet 

kummerċjali, l-impatt ta’ żvelar illegali jew 

użu tas-sigriet kummerċjali, l-interessi 

leġittimi tal-partijiet u l-impatt li l-għoti 

jew ir-rifjut tal-miżuri jista’ jkollhom fuq 

il-partijiet, l-interessi leġittimi ta’ partijiet 

terzi, l-interess pubbliku u s-salvagwardja 

tad-drittijiet fundamentali, inkluża l-libertà 

tal-espressjoni u tal-informazzjoni. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 

waqt l-eżami ta' talba għall-adozzjoni tal-

mandati ta’ inibizzjoni u miżuri korrettivi 

previsti fl-Artikolu 11 u l-valutazzjoni tal-

proporzjonalità tagħhom, l-awtoritajiet 

ġudizzjarji kompetenti għandhom ikunu 

meħtieġa li jqisu ċ-ċirkostanzi speċifiċi 

tal-każ. Din il-valutazzjoni għandha 

tinkludi, fejn xieraq, il-valur tas-sigriet 

kummerċjali, il-miżuri meħuda biex jiġi 

protett is-sigriet kummerċjali, il-kondotta 

tal-kontraventur fl-akkwist, l-iżvelar jew l-

użu tas-sigriet kummerċjali, l-impatt ta’ 

żvelar illegali jew użu tas-sigriet 

kummerċjali, l-interessi leġittimi tal-

partijiet u l-impatt li l-għoti jew ir-rifjut tal-

miżuri jista’ jkollhom fuq il-partijiet, l-

interessi leġittimi ta’ partijiet terzi, l-

interess pubbliku u s-salvagwardja tad-

drittijiet fundamentali, inkluża l-libertà tal-

espressjoni u tal-informazzjoni. 
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Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Meta l-awtoritajiet kompetenti jillimitaw 

id-dewmien tal-miżura msemmija fil-punt 

(a) tal-Artikolu 11 (1), dan iż-żmien 

għandu jkun biżżejjed biex jelimina 

kwalunkwe vantaġġ kummerċjali jew 

ekonomiku li l-kontraventur seta' jikseb 

mill-akkwist l-iżvelar jew l-użu illegali tas-

sigriet kummerċjali. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

awtoritajiet kompetenti jillimitaw it-tul tal-

miżura msemmija fil-punt (a) tal-

Artikolu 11(1) b’tali mod li jkun biżżejjed 

biex jelimina kwalunkwe vantaġġ 

kummerċjali jew ekonomiku li l-

kontraventur seta' jikseb mill-akkwist, l-

iżvelar jew l-użu illegali tas-sigriet 

kummerċjali. 

Ġustifikazzjoni 

Jekk il-konvenut ma jkun jista’ jikseb l-ebda vantaġġ kummerċjali mill-misapproprjazzjoni, l-

estensjoni ulterjuri ta’ mandat ta’ inibizzjoni sservi biss bħala deterrent u sanzjoni filwaqt li 

fl-istess ħin ixxekkel il-kompetizzjoni u l-innovazzjoni. 

 

 

 

Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Meta jkun ġie ordnat kumpens pekunjarju 

minflok l-ordni msemmija fil-punt (a) tal-

Artikolu 11 (1), tali kumpens pekunjarju 

ma għandux jaqbeż l-ammont ta’ royalties 

jew miżati li kienu jkunu dovuti, li kieku 

dik il-persuna kienet talbet awtorizzazzjoni 

biex tuża s-sigriet kummerċjali in 

kwistjoni, għall-perjodu ta’ żmien li matulu 

l-użu tas-sigriet kummerċjali seta’ ġie 

projbit. 

Meta jkun ġie ordnat kumpens pekunjarju 

minflok l-ordni msemmija fil-punti (a) u 

(b) tal-Artikolu 11(1), tali kumpens 

pekunjarju ma għandux jaqbeż l-ammont 

ta’ royalties jew miżati li kienu jkunu 

dovuti, li kieku dik il-persuna kienet talbet 

awtorizzazzjoni biex tuża s-sigriet 

kummerċjali inkwistjoni, għall-perjodu ta’ 

żmien li matulu l-użu tas-sigriet 

kummerċjali seta’ ġie projbit. 
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Emenda  44 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti, fuq 

applikazzjoni tal-parti danneġġjata, 

jordnaw lill-kontraventur li kien jaf jew li 

messu kien jaf li hu jew hi kien/et qed 

j/tagħmel l-akkwist l-iżvelar jew l-użu 

illegali ta’ sigriet kummerċjali, li jħallsu 

lid-detentur tas-sigriet kummerċjali id-

danni xierqa għall-ħsara attwali mġarrba. 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti, fuq 

applikazzjoni tal-parti danneġġjata, 

jordnaw lill-kontraventur li kien jaf jew li 

messu kien jaf li hu jew hi kien/et qed 

j/tagħmel l-akkwist l-iżvelar jew l-użu 

illegali ta’ sigriet kummerċjali, li jħallsu 

lid-detentur tas-sigriet kummerċjali id-

danni xierqa għall-ħsara attwali mġarrba 

b'riżultat tal-ksur. 

 B’konformità mad-dritt u l-prattiki 

nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri 

jistgħu jillimitaw ir-responsabbiltà għad-

danni ta’ impjegati lejn l-impjegaturi 

tagħhom għall-akkwist, l-użu jew l-iżvelar 

illegali ta’ sigriet kummerċjali tal-

impjegatur meta jaġixxu mingħajr 

intenzjoni. 

 

Emenda  45 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Biex jiġi deċiż jekk jiġux ordnati miżuri 

ta’ pubbliċità u ta’ stima ta’ 

proporzjonalità, l-awtoritajiet ġudizzjarji 

kompetenti għandhom iqisu d-dannu 

possibbli li miżura bħal din tista’ tikkawża 

għall-privatezza u r-reputazzjoni tal-

kontraventur, kull meta l-kontraventur 

huwa persuna naturali, kif ukoll il-valur 

tas-sigriet kummerċjali, il-kondotta tal-

kontraventur fl-akkwist, l-iżvelar jew l-użu 

tas-sigriet kummerċjali, l-impatt tal-

akkwist, l-iżvelar jew l-użu tas-sigriet 

kummerċjali, u l-probabbiltà ta’ aktar użu 

u żvelar tas-sigriet kummerċjali mill-

3. Biex jiġi deċiż jekk tiġix ordnata miżura 

msemmija fil-paragrafu 1, u ssir stima tal-

proporzjonalità tagħha, l-awtoritajiet 

ġudizzjarji kompetenti għandhom iqisu 

jekk l-informazzjoni dwar il-kontraventur 

tippermettix l-identifikazzjoni ta' persuna 

fiżika u, jekk ikun il-każ, jekk il-

pubblikazzjoni ta’ dik l-informazzjoni 

tkunx ġustifikata, b’mod partikolari fid-

dawl tal-kriterji li ġejjin: id-dannu 
possibbli li miżura bħal din tista’ tikkawża 

għall-privatezza u r-reputazzjoni tal-

kontraventur, il-kondotta tal-kontraventur 

fl-akkwist, l-iżvelar jew l-użu tas-sigriet 
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kontraventur. kummerċjali u l-probabbiltà ta’ aktar użu 

jew żvelar illegali tas-sigriet kummerċjali 

mill-kontraventur. 
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