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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

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti regoli li 
jirregolaw l-azzjonijiet għad-danni skont il-liġi nazzjonali għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0404),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 103 u 114 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0170/2013),

– 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 għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2013),

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 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Mezzi effettivi biex il-konsumaturi u 
l-impriżi jiksbu kumpens għad-danni 
jiskoraġġixxu lill-impriżi milli jwettqu 
ksur u jiżguraw aktar konformità mar-
regoli tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni. 
Għalhekk, fl-interess tat-tisħiħ tal-
infurzar pubbliku tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni fl-Unjoni, għandu jiġi 
inkoraġġit kumpens kosteffikaċi, f'waqtu 
u effiċjenti tal-vittmi ta' ksur ta' dawk ir-
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regoli. Għal dan il-għan, il-kumpens tal-
vittmi wara proċess ta' soluzzjoni 
kunsenswali għat-tilwim għandu jitqies 
bħala fattur mitiganti mill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni meta jistabbilixxu l-multi. 
L-inkoraġġiment tal-kumpens 
kunsenswali tal-vittmi għandu jkun 
mingħajr ħsara għall-ħtieġa li jiġu 
armonizzati r-regoli fl-Istati Membri li 
jirregolaw l-azzjonijiet għad-danni għal 
ksur tal-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni 
dwar il-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Bi qbil ma' riżoluzzjonijiet reċenti 
tal-Parlament Ewropew dwar ir-Rapporti 
Annwali tal-Kummissjoni dwar il-
Kompetizzjoni, il-multi adottati mill-
Kummissjoni, inkluż b'rabta ma' impriżi li 
jibbenefikaw minn politika ta' klemenza, 
għandhom iqisu kwalunkwe kumpens 
diġà mħallas lill-vittmi u l-partijiet 
għandhom ikunu mħeġġa jilħqu ftehim 
straġudizzjarju qabel tittieħed deċiżjoni 
finali dwar multa.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Din id-Direttiva tafferma mill-ġdid l- (11) Din id-Direttiva tafferma mill-ġdid l-
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acquis communautaire dwar id-dritt tal-
Unjoni għall-kumpens għall-ħsara
kkawżata minn ksur tal-liġi tal-Unjoni 
dwar il-kompetizzjoni, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-locus standi u d-definizzjoni 
tad-dannu, kif kien iddikjarat fil-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea, u ma tantiċipa l-ebda 
żvilupp ulterjuri tiegħu. Kull individwu li 
ġarrab xi ħsara kkawżata minn ksur jista’ 
jagħmel talba għal kumpens għat-telf reali 
(damnum emergens), għall-profitt li ġie 
miċħud lilu (telf ta' profitt jew lucrum 
cessans) u għall-ħlas ta’ imgħax li 
jakkumula miż-żmien meta saret il-ħsara 
sakemm jitħallas il-kumpens. Dan id-dritt 
huwa rikonoxxut għal kull persuna fiżika 
jew ġuridika — għall-konsumaturi, għall-
impriżi u għall-awtoritajiet pubbliċi bl-
istess mod — irrispettivament jekk teżistix 
relazzjoni kuntrattwali diretta mal-impriża 
ħatja tal-ksur, u mingħajr kunsiderazzjoni 
jekk jinstabx jew le li kien hemm ksur fil-
passat minn awtorità tal-kompetizzjoni. 
Din id-Direttiva ma għandhiex tirrikjedi li 
l-Istati Membri jintroduċu mekkaniżmi ta' 
rimedju kollettiv għall-infurzar tal-
Artikoli 101 u 102 tat-Trattat.

acquis communautaire dwar id-dritt tal-
Unjoni għall-kumpens għall-ħsara 
kkawżata minn ksur tal-liġi tal-Unjoni 
dwar il-kompetizzjoni, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-locus standi u d-definizzjoni 
tad-dannu, kif kien iddikjarat fil-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea, u ma tantiċipa l-ebda 
żvilupp ulterjuri tiegħu. Kull individwu li 
ġarrab xi ħsara kkawżata minn ksur jista’ 
jagħmel talba għal kumpens għat-telf reali 
(damnum emergens), għall-profitt li ġie 
miċħud lilu (telf ta' profitt jew lucrum 
cessans) u għall-ħlas ta’ imgħax. Dan id-
dritt huwa rikonoxxut għal kull persuna 
fiżika jew ġuridika — għall-konsumaturi, 
għall-impriżi u għall-awtoritajiet pubbliċi
bl-istess mod — irrispettivament jekk 
teżistix relazzjoni kuntrattwali diretta mal-
impriża ħatja tal-ksur, u mingħajr 
kunsiderazzjoni jekk jinstabx jew le li kien 
hemm ksur fil-passat minn awtorità tal-
kompetizzjoni. Din id-Direttiva ma 
għandhiex tirrikjedi li l-Istati Membri 
jintroduċu mekkaniżmi ta' rimedju kollettiv 
għall-infurzar tal-Artikoli 101 u 102 tat-
Trattat.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Azzjonijiet għad-danni għal ksur tal-
liġi nazzjonali jew tal-Unjoni dwar il-
kompetizzjoni tipikament jirrikjedu analiżi 
fattwali u ekonomika kumplessa. L-
evidenza meħtieġa biex tiġi ppruvata 
pretensjoni għad-danni hija ħafna drabi 
esklużivament f’idejn il-kontroparti jew il-
partijiet terzi, u ma tkunx magħrufa 

(12) Azzjonijiet għad-danni għal ksur tal-
liġi nazzjonali jew tal-Unjoni dwar il-
kompetizzjoni tipikament jirrikjedu analiżi 
fattwali u ekonomika kumplessa. L-
evidenza meħtieġa biex tiġi ppruvata 
pretensjoni għad-danni hija ħafna drabi 
esklużivament f’idejn il-kontroparti jew il-
partijiet terzi, u ma tkunx magħrufa 
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biżżejjed mill-pretendent u ma tkunx 
aċċessibbli għalih. F’dawn iċ-ċirkustanzi, 
rekwiżiti legali stretti biex il-pretendenti 
jasserixxu fid-dettal il-fatti kollha dwar il-
każ sa mill-bidu tal-azzjoni u biex 
jipprovdu minn qabel dokumenti 
speċifikati b'mod preċiż ta' evidenza ta' 
appoġġ jistgħu jimpedixxu bla bżonn l-
eżerċizzju effettiv tad-dritt għall-kumpens 
iggarantit mit-Trattat.

biżżejjed mill-pretendent u ma tkunx 
aċċessibbli għalih. F’dawn iċ-ċirkustanzi, 
rekwiżiti legali stretti biex il-pretendenti 
jasserixxu fid-dettal il-fatti kollha dwar il-
każ sa mill-bidu tal-azzjoni u biex 
jipprovdu minn qabel dokumenti 
speċifikati b'mod preċiż ta' evidenza ta' 
appoġġ jistgħu jimpedixxu bla bżonn l-
eżerċizzju effettiv tad-dritt għall-kumpens 
iggarantit mit-Trattat. Madankollu, il-qrati 
nazzjonali għandhom iqisu kif mistħoqq 
kull abbuż ta' drittijiet relatati mad-
divulgazzjoni tal-evidenza, u l-
informazzjoni miksuba għal dak il-għan 
meta jivvalutaw l-ammissibilità ta' 
pretensjoni.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-evidenza hija element importanti 
għat-tressiq ta' azzjonijiet għad-danni għal 
ksur tal-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni dwar 
il-kompetizzjoni. Madankollu, billi l-
litigazzjoni tal-antitrust hija kkaratterizzata 
minn asimmetrija tal-informazzjoni, huwa 
xieraq li jiġi żgurat li l-partijiet li jkunu 
ġarrbu ħsara jkollhom id-dritt li jiksbu d-
divulgazzjoni tal-evidenza li tirrigwarda l-
pretensjoni tagħhom, mingħajr ma jkun 
meħtieġ li jispeċifikaw il-partijiet speċifiċi 
tal-evidenza. Sabiex tiġi żgurata l-
ugwaljanza tal-mezzi, dawn tal-aħħar 
għandhom ikunu wkoll disponibbli għall-
konvenuti fl-azzjonijiet għad-danni, sabiex 
ikunu jistgħu jitolbu għad-divulgazzjoni 
tal-evidenza minn dawk il-partijiet li jkunu 
ġarrbu l-ħsara. Il-qrati nazzjonali jistgħu 
wkoll jordnaw id-divulgazzjoni tal-
evidenza minn partijiet terzi. Meta l-qorti 

(13) L-evidenza hija element importanti 
għat-tressiq ta' azzjonijiet għad-danni għal 
ksur tal-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni dwar 
il-kompetizzjoni. Madankollu, billi l-
litigazzjoni tal-antitrust hija kkaratterizzata 
minn asimmetrija tal-informazzjoni, huwa 
xieraq li jiġi żgurat li l-partijiet li jkunu 
ġarrbu ħsara jkollhom id-dritt li jiksbu d-
divulgazzjoni tal-evidenza li tirrigwarda l-
pretensjoni tagħhom. Sabiex tiġi żgurata l-
ugwaljanza tal-mezzi, dawn tal-aħħar 
għandhom ikunu wkoll disponibbli għall-
konvenuti fl-azzjonijiet għad-danni, sabiex 
ikunu jistgħu jitolbu għad-divulgazzjoni 
tal-evidenza minn dawk il-partijiet li jkunu 
ġarrbu l-ħsara. Il-qrati nazzjonali jistgħu 
wkoll jordnaw id-divulgazzjoni tal-
evidenza minn partijiet terzi. Meta l-qorti 
nazzjonali tkun tixtieq tordna d-
divulgazzjoni tal-evidenza mill-
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nazzjonali tkun tixtieq tordna d-
divulgazzjoni tal-evidenza mill-
Kummissjoni, il-prinċipju ta' kooperazzjoni 
sinċiera bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri (l-Artikolu 4(3) TUE) u l-
Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 1/2003 
fir-rigward tat-talbiet għall-informazzjoni, 
huma applikabbli.

Kummissjoni, il-prinċipju ta' kooperazzjoni 
sinċiera bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri (l-Artikolu 4(3) TUE) u l-
Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 1/2003 
fir-rigward tat-talbiet għall-informazzjoni, 
huma applikabbli. Madankollu, il-qrati 
nazzjonali għandhom iqisu kif mistħoqq 
kull abbuż ta' drittijiet relatati mad-
divulgazzjoni tal-evidenza, u l-
informazzjoni miksuba għal dak il-għan 
meta jivvalutaw l-ammissibilità ta' 
pretensjoni.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-programmi ta' klemenza u l-
proċeduri ta' riżolviment huma għodda 
importanti għall-infurzar pubbliku tal-liġi 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni minħabba 
li jikkontribwixxu għall-iskoperta, il-
prosekuzzjoni effiċjenti u s-sanzjonar tal-
aktar ksur serju tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni. L-impriżi jistgħu jaqtgħu 
qalbhom milli jikkooperaw f'dan il-kuntest 
jekk id-divulgazzjoni tad-dokumenti li 
jipproduċu biss għal dan l-għan 
jesponihom għal responsabbiltà ċivili 
f'kundizzjonijiet agħar milli dawk tal-ko-
kontraventuri li ma jikkooperawx mal-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni. Sabiex ikun 
żgurat li l-impriżi huma lesti li jipproduċu 
dikjarazzjonijiet minn jeddhom li 
jirrikonoxxu s-sehem tagħhom fi ksur tal-
liġi tal-Unjoni jew nazzjonali dwar il-
kompetizzjoni lil awtorità tal-
kompetizzjoni f'programm ta’ klemenza 
jew proċedura ta’ riżolviment, tali
dikjarazzjonijiet għandhom jitħallew barra
mid-divulgazzjoni tal-evidenza.

(19) Il-programmi ta' klemenza u l-
proċeduri ta' riżolviment huma għodda 
importanti għall-infurzar pubbliku tal-liġi 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni minħabba 
li jikkontribwixxu għall-iskoperta, il-
prosekuzzjoni effiċjenti u s-sanzjonar tal-
aktar ksur serju tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni. L-impriżi jistgħu jaqtgħu 
qalbhom milli jikkooperaw f'dan il-kuntest 
jekk id-divulgazzjoni tad-dokumenti li 
jipproduċu biss għal dan l-għan 
jesponihom għal responsabbiltà ċivili 
f'kundizzjonijiet agħar milli dawk tal-ko-
kontraventuri li ma jikkooperawx mal-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni. Sabiex ikun 
żgurat li l-impriżi huma lesti li jipproduċu 
dikjarazzjonijiet minn jeddhom li 
jirrikonoxxu s-sehem tagħhom fi ksur tal-
liġi tal-Unjoni jew nazzjonali dwar il-
kompetizzjoni lil awtorità tal-
kompetizzjoni fi programm ta’ klemenza 
jew proċedura ta’ riżolviment, 
dikjarazzjonijiet li jkun fihom evidenza 
awtoinkriminanti mogħtija għall-finijiet 
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ta' applikazzjonijiet għall-klemenza u 
divulgati mill-applikant għall-klemenza,
għandhom, fil-prinċipju, ikunu protetti 
mid-divulgazzjoni tal-evidenza.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Barra minn hekk, eċċezzjoni dwar id-
divulgazzjoni għandha tapplika għal kull 
miżura ta’ divulgazzjoni li tinterferixxi bla 
bżonn ma’ investigazzjoni li tkun 
għaddejja minn awtorità tal-kompetizzjoni 
rigward il-ksur tal-liġi nazzjonali jew tal-
Unjoni dwar il-kompetizzjoni. L-
informazzjoni li tħejjiet minn awtorità tal-
kompetizzjoni matul il-proċedimenti 
tagħha għall-infurzar tal-liġi nazzjonali 
jew tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni (bħal 
pereżempju Dikjarazzjoni tal-
Oġġezzjonijiet) jew minn parti f'dawk il-
proċedimenti (bħal pereżempju tweġibiet 
għat-talbiet ta' informazzjoni tal-awtorità 
tal-kompetizzjoni), għandhom għalhekk 
ikunu jistgħu jiġu divulgati f'azzjonijiet 
għad-danni biss wara li l-awtorità tal-
kompetizzjoni tkun sabet ksur tar-regoli 
nazzjonali jew tal-Unjoni dwar il-
kompetizzjoni jew inkella tkun temmet il-
proċedimenti tagħha.

imħassar

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minbarra l-evidenza msemmija fil-
premessi (19) u (20), il-qrati nazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu jordnaw, fil-
kuntest ta' azzjoni għad-danni, id-
divulgazzjoni tal-evidenza li teżisti 
irrispettivament mill-proċedimenti ta' 
awtorità tal-kompetizzjoni 
("informazzjoni pre-eżistenti").

imħassar

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Madankollu, l-użu msemmi fil-
premessa preċedenti ma jistax inaqqas bla 
raġuni l-effettività tal-infurzar tal-liġi dwar 
il-kompetizzjoni minn awtorità tal-
kompetizzjoni. Il-limitazzjonijiet għad-
divulgazzjoni msemmijin fil-premessi (19) 
u (20) għalhekk għandhom japplikaw 
b'mod ugwali għall-użu tal-evidenza li 
tinkiseb biss permezz tal-aċċess għall-fajl 
ta' awtorità tal-kompetizzjoni. Barra minn 
hekk, l-evidenza li tkun inkisbet minn 
awtorità tal-kompetizzjoni fil-kuntest tal-
eżerċizzju tad-drittijiet tad-difiża ma 
għandhiex issir oġġett għall-kummerċ. Il-
possibbiltà li tintuża l-evidenza li tkun 
inkisbet biss permezz tal-aċċess għall-fajl 
ta' awtorità tal-kompetizzjoni għalhekk 
għandha tkun limitata għall-persuna fiżika 
jew ġuridika li eżerċitat id-drittijiet tagħha 
ta' difiża u s-suċċessuri legali tagħha, kif 
imsemmi fil-premessa preċedenti. 
Madankollu, din il-limitazzjoni ma 
tipprojbix lil qorti nazzjonali milli tordna 
d-divulgazzjoni ta' dik l-evidenza fil-
kundizzjonijiet previsti f'din id-Direttiva.

(23) Madankollu, l-użu msemmi fil-
premessa preċedenti ma jistax inaqqas bla 
raġuni l-effettività tal-infurzar tal-liġi dwar 
il-kompetizzjoni minn awtorità tal-
kompetizzjoni. Barra minn hekk, l-
evidenza li tkun inkisbet minn awtorità tal-
kompetizzjoni fil-kuntest tal-eżerċizzju 
tad-drittijiet tad-difiża ma għandhiex issir 
oġġett għall-kummerċ. Il-possibbiltà li 
tintuża l-evidenza li tkun inkisbet biss 
permezz tal-aċċess għall-fajl ta' awtorità 
tal-kompetizzjoni għalhekk għandha tkun 
limitata għall-persuna fiżika jew ġuridika li 
eżerċitat id-drittijiet tagħha ta' difiża u s-
suċċessuri legali tagħha, kif imsemmi fil-
premessa preċedenti. Madankollu, din il-
limitazzjoni ma tipprojbix lil qorti 
nazzjonali milli tordna d-divulgazzjoni ta' 
dik l-evidenza fil-kundizzjonijiet previsti 
f'din id-Direttiva.
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Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-Artikolu 16(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1/2003 jipprevedi li meta l-qrati 
nazzjonali jiddeċiedu dwar ftehimiet, 
deċiżjonijiet jew prattiki skont l-
Artikolu 101 jew l-Artikolu 102 tat-Trattat 
li diġà huma s-suġġett ta’ deċiżjoni tal-
Kummissjoni, ma jistgħux jieħdu 
deċiżjonijiet li jmorru kontra d-deċiżjoni 
adottata mill-Kummissjoni. Sabiex 
tissaħħaħ iċ-ċertezza legali, biex ma jkunx 
hemm inkonsistenza fl-applikazzjoni ta’ 
dawk id-dispożizzjonijiet tat-Trattat, biex 
tiżdied l-effettività u l-effikaċja proċedurali 
tal-azzjonijiet għad-danni u biex 
jitrawwem il-funzjonament tas-suq intern 
għall-impriżi u l-konsumaturi, b'mod simili
ma għandux ikun possibbli li tiġi ddubitata 
deċiżjoni finali ta' awtorità tal-
kompetizzjoni nazzjonali jew qorti tal-
appell li ssib ksur tal-Artikoli 101 jew 102 
tat-Trattat f’azzjonijiet għad-danni relatati 
mal-istess ksur, irrispettivament jekk l-
azzjoni tressqitx fl-Istat Membru fejn 
hemm l-awtorità jew il-qorti tal-appell. L-
istess għandu japplika għal deċiżjoni li fiha 
ġie konkluż li d-dispożizzjonijiet tal-liġi 
nazzjonali dwar il-kompetizzjoni nkisru 
f'każijiet fejn il-liġi nazzjonali u tal-Unjoni 
dwar il-kompetizzjoni huma applikati fl-
istess każ u b'mod parallel. Dan l-effett tad-
deċiżjonijiet mill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni nazzjonali u l-qrati tal-
appell li jsibu ksur tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni għandu japplika għall-parti 
operattiva tad-deiċżjoni u l-premessi ta' 
appoġġ tagħha. Dan huwa bla ħsara għad-
drittijiet u l-obbligi tal-qrati nazzjonali 

(25) L-Artikolu 16(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1/2003 jipprevedi li meta l-qrati 
nazzjonali jiddeċiedu dwar ftehimiet, 
deċiżjonijiet jew prattiki skont l-
Artikolu 101 jew l-Artikolu 102 tat-Trattat 
li diġà huma s-suġġett ta’ deċiżjoni tal-
Kummissjoni, ma jistgħux jieħdu 
deċiżjonijiet li jmorru kontra d-deċiżjoni 
adottata mill-Kummissjoni. Sabiex 
tissaħħaħ iċ-ċertezza legali, biex ma jkunx 
hemm inkonsistenza fl-applikazzjoni ta' 
dawk id-dispożizzjonijiet tat-Trattat, biex 
tiżdied l-effettività u l-effikaċja proċedurali 
tal-azzjonijiet għad-danni u biex 
jitrawwem il-funzjonament tas-suq intern 
għall-impriżi u l-konsumaturi, bl-istess 
mod ma għandux ikun possibbli li tiġi 
ddubitata deċiżjoni finali ta' awtorità tal-
kompetizzjoni nazzjonali jew qorti tal-
kompetizzjoni li ssib, jew li tapprova sejba 
ta', ksur, jew li ma kienx hemm ksur, tal-
Artikoli 101 jew 102 tat-Trattat 
f'azzjonijiet għad-danni relatati mal-istess 
każ, irrispettivament jekk l-azzjoni 
tressqitx fl-Istat Membru fejn hemm l-
awtorità tal-kompetizzjoni jew il-qorti tal-
kompetizzjoni nazzjonali. L-istess għandu 
japplika għal deċiżjoni li fiha ġie konkluż li 
d-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali dwar 
il-kompetizzjoni nkisru f'każijiet fejn il-liġi 
nazzjonali u tal-Unjoni dwar il-
kompetizzjoni huma applikati fl-istess każ 
u b'mod parallel. Dan l-effett tad-
deċiżjonijiet mill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni u l-qrati tal-kompetizzjoni 
nazzjonali li jsibu ksur tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni għandu japplika għall-parti 
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skont l-Artikolu 267 tat-Trattat. operattiva tad-deċiżjoni u l-premessi ta' 
appoġġ tagħha. Dan l-obbligu huwa bla 
ħsara għad-drittijiet u l-obbligi tal-qrati 
nazzjonali skont l-Artikolu 267 tat-Trattat, 
għad-dritt għal rimedju effettiv u għal 
proċess imparzjali, u d-dritt għad-difiża 
skont l-Artikoli 47 u 48 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, u għad-dritt għal smigħ ġust 
skont l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-
Libertajiet Fundamentali. Għalhekk, id-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni u tal-qrati tal-kompetizzjoni 
għandhom ikunu vinkolanti sakemm ma 
jkunux saru żbalji ċari fl-investigazzjoni u 
sakemm id-drittijiet tad-difiża jkunu ġew 
rispettati.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Ir-regoli nazzjonali dwar il-bidu, it-tul, 
is-sospensjoni jew l-interruzzjoni tal-
perjodi ta’ preskrizzjoni ma għandhomx 
ixekklu milli jitressqu azzjonijiet għad-
danni. Dan huwa partikolarment importanti 
fir-rigward tal-azzjonijiet li jibnu fuq is-
sejba ta' ksur ta' awtorità tal-kompetizzjoni 
jew ta' qorti tal-appell. Għan dan l-għan, il-
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara xorta 
għandhom ikunu jistgħu jressqu azzjoni 
għad-danni wara l-proċedimenti ta' 
awtorità tal-kompetizzjoni, li jkollhom l-
għan li jinfurzaw il-liġi nazzjonali u tal-
Unjoni dwar il-kompetizzjoni.

(26) Ir-regoli nazzjonali dwar il-bidu, it-tul, 
is-sospensjoni jew l-interruzzjoni tal-
perjodi ta’ preskrizzjoni ma għandhomx 
ixekklu milli jitressqu azzjonijiet għad-
danni. Dan huwa partikolarment importanti 
fir-rigward tal-azzjonijiet li jibnu fuq is-
sejba ta' ksur ta' awtorità tal-kompetizzjoni 
jew ta' qorti tal-kompetizzjoni. Għan dan l-
għan, il-partijiet li jkunu ġarrbu ħsara xorta 
għandhom ikunu jistgħu jressqu azzjoni 
għad-danni wara l-proċedimenti ta' 
awtorità tal-kompetizzjoni, li jkollhom l-
għan li jinfurzaw il-liġi nazzjonali u tal-
Unjoni dwar il-kompetizzjoni.

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-impriżi li jikkooperaw mal-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni fi programm 
ta' klemenza għandhom rwol ewlieni fl-
iskoperta ta' ksur ta' kartell sigriet u biex 
iwaqqfu dan il-ksur, u b'hekk ta' spiss 
inaqqsu l-ħsara li setgħet tiġi kkawżata li 
kieku kompla sar il-ksur. Għalhekk huwa 
xieraq li jiġi previst li l-impriżi li jkunu 
rċevew l-immunità minn multi minn 
awtorità tal-kompetizzjoni f'programm ta' 
klemenza jiġu protetti milli jiġu esposti 
mingħajr raġuni għall-pretensjonijiet għad-
danni, filwaqt li jitqies li d-deċiżjoni tal-
awtorità tal-kompetizzjoni li tkun sabet il-
ksur tista' ssir finali għal dak li qed jirċievi 
l-immunità qabel ma ssir finali għal impriżi 
oħra li ma jkunux irċevew l-immunità. 
Għalhekk huwa xieraq li l-benefiċjarju tal-
immunità jinħeles fil-prinċipju mill-
obbligazzjoni in solidum għall-ħsara 
kollha u li l-kontribuzzjoni tiegħu ma
jaqbiżx l-ammont tal-ħsara kkawżata lix-
xerrejja diretti jew indiretti tiegħu stess 
jew, fil-każ ta' kartel għax-xiri, il-fornituri 
diretti jew indiretti tiegħu. Sal-punt fejn 
kartell ikun ikkawża ħsara lil oħrajn li 
mhumiex il-klijenti/il-fornituri tal-impriżi 
li jkunu wettqu l-ksur, il-kontribuzzjoni tal-
benefiċjarju tal-immunità ma għandhiex 
taqbeż ir-responsabbiltà relattiva tiegħu 
għall-ħsara kkawżata mill-kartell. Dan is-
sehem għandu jiġi determinat skont l-istess 
regoli li ntużaw biex jiġu determinati l-
kontribuzzjonijiet fost l-impriżi li wettqu l-
ksur (il-premessa (27) hawn fuq). Il-
benefiċjarju tal-immunità għandu jibqa' 
responsabbli bis-sħiħ għall-partijiet li 
jkunu ġarrbu l-ħsara għajr ix-xerrejja jew 
il-fornituri diretti jew indiretti tiegħu biss 
meta dawn ma jkunux jistgħu jiksbu 
kumpens sħiħ minn impriżi oħra li wettqu 

(28) L-impriżi li jikkooperaw mal-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni fi programm 
ta' klemenza għandhom rwol ewlieni fl-
iskoperta ta' ftehimiet, deċiżjonijiet jew 
prattiki antikompetittivi u biex iwaqqfu 
dan il-ksur, u b'hekk ta' spiss inaqqsu l-
ħsara li setgħet tiġi kkawżata li kieku 
kompla sar il-ksur. Għalhekk huwa xieraq 
li jiġi previst li l-impriżi li jkunu rċevew l-
immunità minn multi minn awtorità tal-
kompetizzjoni fi programm ta' klemenza 
jiġu protetti milli jiġu esposti mingħajr 
raġuni għall-pretensjonijiet għad-danni, 
filwaqt li jitqies li d-deċiżjoni tal-awtorità 
tal-kompetizzjoni li tkun sabet il-ksur tista' 
ssir finali għal dak li qed jirċievi l-
immunità qabel ma ssir finali għal impriżi 
oħra li ma jkunux irċevew l-immunità. 
Għalhekk huwa xieraq li l-kontribuzzjoni 
tal-benefiċjarju tal-immunità ma taqbiżx l-
ammont tal-ħsara kkawżata lix-xerrejja 
diretti jew indiretti tiegħu stess jew, fil-każ 
ta' kartell għax-xiri, il-fornituri diretti jew 
indiretti tiegħu. Sal-punt fejn kartell ikun 
ikkawża ħsara lil oħrajn li mhumiex il-
klijenti/il-fornituri tal-impriżi li jkunu 
wettqu l-ksur, il-kontribuzzjoni tal-
benefiċjarju tal-immunità ma għandhiex 
taqbeż ir-responsabbiltà relattiva tiegħu 
għall-ħsara kkawżata mill-kartell. Dan is-
sehem għandu jiġi determinat skont l-istess 
regoli li ntużaw biex jiġu determinati l-
kontribuzzjonijiet fost l-impriżi li wettqu l-
ksur (il-premessa (27) hawn fuq).
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ksur.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Madankollu, f'sitwazzjoni fejn l-
ispejjeż żejda ġew trasferiti lil persuni li 
legalment ma jkunux jistgħu jitolbu għal 
kumpens, mhuwiex xieraq li l-impriża li 
wettqet il-ksur tiġi permessa li tinvoka d-
difiża bbażata fuq it-trasferiment, billi din 
teħlisha mir-responsabbiltà għall-ħsara li 
kkawżat. Il-qort li quddiemha tkun 
tressqet l-azzjoni għalhekk għandha 
tivvaluta, meta tiġi invokata d-difiża 
bbażata fuq it-trasferiment, jekk il-persuni 
li lilhom ġew allegatament trasferiti l-
ispejjeż żejda jistgħux legalement jitolbu 
għal kumpens. Filwaqt li x-xerrejja 
indiretti huma intitolati li jitolbu għal 
kumpens, ir-regoli nazzjonali tal-
kawżalità (inklużi r-regoli dwar il-
previdibbiltà u t-tbegħid ġeografiku), 
applikati skont il-prinċipji tal-liġi tal-
Unjoni, jistgħu jfissru li ċerti persuni 
(pereżempju f'livell tal-katina tal-
provvista li huwa 'l bogħod mill-ksur) 
legalment ma jkunux jistgħu jitolbu għal 
kumpens f'każ speċifiku. Biss meta l-qorti 
ssib li l-persuna li lilha ġew allegatament 
trasferiti l-ispejjeż żejda tkun tista' titlob 
għal kumpens legalment, din tkun tista' 
tavvaluta l-merti tad-difiża bbażata fuq it-
trasferiment.

imħassar

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-konsumaturi jew l-impriżi, li lilhom 
ġie trasferit it-telf reali ġarrbu ħsara 
kkawżata minn ksur tal-liġi nazzjonali jew 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni. Filwaqt 
li tali ħsara għandha tiġi kkumpensata mill-
impriża li tkun għamlet il-ksur, jista’ jkun 
partikolarment diffiċli għall-konsumaturi 
jew għall-impriżi li ma xtrawx huma stess 
mingħand dik l-impriża biex jippruvaw l-
ambitu tal-ħsara. Għalhekk huwa xieraq li 
jiġi previst li, meta l-eżistenza ta' 
pretensjoni għad-danni jew l-ammont li 
għandu jingħata jiddependi fuq jekk jew
sa liema punt ikunu ġew trasferiti l-
ispejjeż żedja mħallsa mix-xerrej dirett tal-
impriża li tkun wettqet il-ksur lix-xerrej 
indirett, dan tal-aħħar huwa meqjus li 
jkun ta l-prova li l-ispejjeż żejda mħallsa 
minn dak ix-xerrej dirett ikunu ġew 
trasferiti għal-livell tiegħu, fejn ikun jista' 
juri prima facie li tali trasferiment 
twettaq. Barra minn hekk huwa xieraq li 
jiġi definit taħt liema kundizzjonijiet ix-
xerrej indirett għandu jitqies li jkun 
stabbilixxa t-tali prova prima facie. Fir-
rigward tal-kwantifikazzjoni tat-
trasferiment, il-qorti nazzjonali għandu 
jkollha s-setgħa li tikkalkola liema sehem 
tal-ispejjeż żejda ġie ttrasferit għal-livell 
tax-xerrejja indiretti fit-tilwima pendenti 
quddiemha. L-impriża li tkun għamlet il-
ksur għandha tiġi permessa li tagħti prova 
li turi li t-telf reali ma jkunx ġie trasferit 
jew ma jkunx ġie trasferit kollu.

(31) Il-konsumaturi jew l-impriżi, li lilhom 
ġie trasferit it-telf reali ġarrbu ħsara 
kkawżata minn ksur tal-liġi nazzjonali jew 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni. Filwaqt 
li tali ħsara għandha tiġi kkumpensata mill-
impriża li tkun għamlet il-ksur, jista’ jkun 
partikolarment diffiċli għall-konsumaturi 
jew għall-impriżi li ma xtrawx huma stess 
mingħand dik l-impriża biex jippruvaw l-
ambitu tal-ħsara. Sabiex tiġi ppruvata l-
eżistenza ta' trasferiment, ix-xerrej 
indirett għandu għalhekk tal-inqas juri li 
l-konvenut ikun wettaq ksur tal-liġi dwar 
il-kompetizzjoni, li l-ksur irriżulta fi 
spejjeż żejda għax-xerrej dirett tal-
konvenut, li x-xerrej indirett ikun xtara l-
oġġetti jew is-servizzi li kienu s-suġġett 
tal-ksur jew ikun xtara oġġetti jew servizzi 
li kienu rriżultaw minn jew kien fihom l-
oġġetti jew is-servizzi li kienu s-suġġett 
tal-ksur u li x-xerrej indirett ikun xtara 
dawk l-oġġetti jew is-servizzi mingħand 
ix-xerrej dirett jew mingħand xerrej 
indirett ieħor li għandu rabta diretta mal-
konvenut permezz tal-katina tal-provvista. 
Fir-rigward tal-kwantifikazzjoni tat-
trasferiment, il-qorti nazzjonali għandu 
jkollha s-setgħa li tikkalkola liema sehem 
tal-ispejjeż żejda ġie ttrasferit għal-livell 
tax-xerrejja indiretti fit-tilwima pendenti 
quddiemha.

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Bħala rimedju għall-asimmetrija tal-
informazzjoni u għal xi ftit mid-
diffikultajiet assoċjati mal-
kwantifikazzjoni tal-ħsara tal-antitrust u 
sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-
pretensjonijiet għad-danni, huwa xieraq li 
wieħed jissoponi li fil-każ ta' ksur ta' 
kartell, il-ksur ikkawża ħsara, b'mod 
partikolari, permezz ta' effett fuq il-prezz. 
Skont il-fatti tal-każ dan ifisser li l-kartell 
wassal għal żieda fil-prezz jew impedixxa 
li jkun hemm tnaqqis tal-prezzijiet li kien 
iseħħ li kieku ma sarx il-ksur. L-impriża li 
wettqet il-ksur għandha tkun libera li 
tirrifjuta t-tali suppożizzjoni. Huwa xieraq 
li tiġi limitata din is-suppożizzjoni 
konfutabbli għall-kartelli, minħabba n-
natura sigrieta ta' kartell, li żżid l-
asimmetrija tal-informazzjoni msemmija 
u tagħmilha aktar diffiċli għall-parti li 
ġarrbet il-ħsara biex tikseb l-evidenza
meħtieġa biex tagħti prova tal-ħsara.

(35) Bħala rimedju għal xi ftit mid-
diffikultajiet assoċjati mal-
kwantifikazzjoni tal-ħsara tal-antitrust, il-
qrati nazzjonali għandhom jingħataw is-
setgħa li jistabbilixxu l-eżistenza u 
jikkalkulaw l-ammont ta' ħsara billi jqisu 
l-preżentazzjoni tal-evidenza mill-partijiet.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Biex jitħeġġew ir-riżolvimenti 
kunsenswali, impriża li tkun għamlet ksur 
li tħallas id-danni permezz ta' soluzzjoni 
kunsenswali għat-tilwim ma għandhiex 
titqiegħed f'pożizzjoni vis-à-vis il-ko-
kontraventuri tagħha agħar minn dik li 
kienet tkun fiha mingħajr is-soluzzjoni 

(40) Biex jitħeġġew ir-riżolvimenti 
kunsenswali, impriża li tkun għamlet ksur 
li tħallas id-danni permezz ta' soluzzjoni 
kunsenswali għat-tilwim ma għandhiex 
titqiegħed f'pożizzjoni vis-à-vis il-ko-
kontraventuri tagħha agħar minn dik li 
kienet tkun fiha mingħajr is-soluzzjoni 
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kunsenswali. Dan jista' jseħħ jekk 
kontraventur fir-riżolviment għat-tilwim 
ikun baqa' responsabbli in solidum għall-
ħsara kkawżata mill-ksur anke wara li 
jinsab riżolviment kunsenswali. Għalhekk 
kontraventur fir-riżolviment fil-prinċipju 
ma għandux jikkontribwixxi għall-ko-
kontraventuri tiegħu mhux fir-riżolviment 
meta dawn tal-aħħar ikunu ħallsu d-danni 
lill-parti li tkun ġarrbet il-ħsara li magħha 
l-ewwel kontraventur ikun sab soluzzjoni 
qabel. Il-konnessjoni ta' din ir-regola ta' 
nonkontribuzzjoni hija li l-pretensjoni tal-
parti li ġarrbet il-ħsara titnaqqas bis-sehem 
tal-kontraventur fir-riżolviment tal-ħsara 
kkawżata lilha. Dan is-sehem għandu jiġi 
determinat skont l-istess regoli li ntużaw 
biex jiġu determinati l-kontribuzzjonijiet 
fost l-impriżi li wettqu l-ksur (il-
premessa (27) hawn fuq). Mingħajr it-tali 
tnaqqis, il-kontraventuri mhux fir-
riżolviment jkunu affettwati mingħajr 
bżonn mir-riżolviment li fih ma kinux 
parti. Il-ko-kontraventur fir-riżolviment 
xorta jkollu jħallas għad-danni jekk din 
tkun l-unika possibbiltà għall-parti li tkun 
ġarrbet il-ħsara li tikseb kumpens sħiħ.

kunsenswali. Dan jista' jseħħ jekk 
kontraventur fir-riżolviment għat-tilwim 
ikun baqa' responsabbli in solidum għall-
ħsara kkawżata mill-ksur anke wara li 
jinsab riżolviment kunsenswali. Għalhekk 
kontraventur fir-riżolviment fil-prinċipju 
ma għandux jikkontribwixxi għall-ko-
kontraventuri tiegħu mhux fir-riżolviment 
meta dawn tal-aħħar ikunu ħallsu d-danni 
lill-parti li tkun ġarrbet il-ħsara li magħha 
l-ewwel kontraventur ikun sab soluzzjoni 
qabel. Il-konnessjoni ta' din ir-regola ta' 
nonkontribuzzjoni hija li l-pretensjoni tal-
parti li ġarrbet il-ħsara titnaqqas bis-sehem 
tal-kontraventur fir-riżolviment tal-ħsara 
kkawżata lilha. Dan is-sehem għandu jiġi 
determinat skont l-istess regoli li ntużaw 
biex jiġu determinati l-kontribuzzjonijiet 
fost l-impriżi li wettqu l-ksur (il-
premessa (27) hawn fuq). Mingħajr it-tali 
tnaqqis, il-kontraventuri barra mir-
riżolviment ikunu affettwati mingħajr 
bżonn mir-riżolviment li fih ma kinux 
parti.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe wieħed li jkun ġarrab ħsara 
kkawżata minn ksur tal-liġi nazzjonali jew 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni għandu 
jkun jista' jitlob kumpens sħiħ għal dik il-
ħsara.

1. Kull min ikun ġarrab ħsara kkawżata 
minn ksur tal-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni 
dwar il-kompetizzjoni għandu jkun jista' 
jitlob kumpens sħiħ għal dik il-ħsara, 
mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
rekwiżit skont il-liġi nazzjonali biex tiġi 
stabbilita r-responsabbiltà.

Or. en
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Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kumpens sħiħ għandu jqiegħed lil kull 
min ġarrab il-ħsara fil-pożizzjoni li kien 
ikun fiha li kieku l-ksur ma sarx. Għandu 
għalhekk jinkludi kumpens għat-telf reali u 
għat-telf ta’ profitt, u l-ħlas tal-imgħax 
miż-żmien meta saret il-ħsara sakemm 
ikun realment tħallas il-kumpens relatat 
ma' dik il-ħsara.

2. Kumpens sħiħ għandu jqiegħed lil kull 
min ġarrab il-ħsara fil-pożizzjoni li kien 
ikun fiha li kieku l-ksur ma sarx. Għandu 
għalhekk jinkludi kumpens għat-telf reali u 
għat-telf ta’ profitt u, fejn xieraq, il-ħlas
tal-imgħax relatat ma' dik il-ħsara.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. “qorti tal-appell” tfisser qorti nazzjonali 
li għandha s-setgħa tirrevedi d-deċiżjonijiet 
ta' awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni, li 
fil-kuntest tagħha jista' jkun ukoll li 
jkollha s-setgħa li ssib ksur tal-
Artikoli 101 u 102 tat-Trattat;

9. “qorti tal-kompetizzjoni” tfisser qorti 
nazzjonali li għandha s-setgħa tirrevedi d-
deċiżjonijiet ta' awtorità nazzjonali tal-
kompetizzjoni jew li ssib ksur tal-
Artikoli 101 u 102 tat-Trattat;

Or. en

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. “deċiżjoni dwar ksur” tfisser deċiżjoni 
ta’ awtorità tal-kompetizzjoni jew qorti tal-

10. “deċiżjoni dwar ksur” tfisser deċiżjoni 
ta’ awtorità tal-kompetizzjoni jew qorti tal-
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appell li ssib ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni;

kompetizzjoni li ssib ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni;

Or. en

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. deċiżjoni ta’ ksur “finali” tfisser 
deċiżjoni dwar ksur ta’ awtorità tal-
kompetizzjoni jew qorti tal-appell li 
warajha ma hemmx aktar dritt ta’ appell;

11. deċiżjoni ta’ ksur “finali” tfisser 
deċiżjoni dwar ksur ta’ awtorità tal-
kompetizzjoni jew qorti tal-kompetizzjoni
li warajha ma hemmx aktar dritt ta’ appell;

Or. en

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. "programm ta' klemenza" tfisser 
programm li fuq il-bażi tiegħu parteċipant 
f'kartell sigriet, b'mod indipendenti mill-
impriżi l-oħra involuti fil-kartell, 
jikkoopera ma' investigazzjoni tal-awtorità 
tal-kompetizzjoni, billi jipprovdi b'mod 
volontarju preżentazzjonijiet tal-għarfien 
tiegħu tal-kartell u r-rwol tiegħu fih, u 
bħala skambju għal dan il-parteċipant 
jirċievi l-immunità minn kwalunkwe multa 
li għandha tiġi imposta għall-kartell jew 
tnaqqis tat-tali multa;

13. "programm ta' klemenza" tfisser 
programm li fuq il-bażi tiegħu parteċipant 
fi ftehim antikompetittiv, jew deċiżjoni jew 
prattika antikompetittivi, b'mod 
indipendenti mill-impriżi l-oħra involuti 
f'dak il-ftehim, f'dik id-deċiżjoni jew f'dik 
il-prattika, jikkoopera ma' investigazzjoni 
tal-awtorità tal-kompetizzjoni, billi 
jipprovdi b'mod volontarju 
preżentazzjonijiet tal-għarfien tiegħu tal-
ftehim, id-deċiżjoni jew il-prattika u r-rwol 
tiegħu fih jew fiha, u bħala skambju għal 
dan il-parteċipant jirċievi l-immunità minn 
kwalunkwe multa li għandha tiġi imposta 
għall-ftehim, id-deċiżjoni jew il-prattika
jew tnaqqis tat-tali multa;

Or. en
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Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. “dikjarazzjoni korporattiva ta' 
klemenza” tfisser preżentazzjoni orali jew 
bil-miktub ipprovduta b'mod volontarju 
minn, jew f’isem, impriża lil awtorità tal-
kompetizzjoni, li tiddeskrivi l-għarfien tal-
impriża dwar kartell sigriet u r-rwol tagħha 
fih, li tkun tfasslet speċifikament biex 
titressaq lill-awtorità bil-għan li tinkiseb 
immunità jew tnaqqis tal-multi taħt 
programm ta’ klemenza rigward l-
applikazzjoni tal-Artikolu 101 tat-Trattat 
jew id-dispożizzjoni korrispondenti skont 
il-liġi nazzjonali; dan ma jinkludix 
dokumenti jew informazzjoni li teżisti 
irrispettivament mill-proċedimenti ta' 
awtorità tal-kompetizzjoni ("informazzjoni 
pre-eżistenti");

14. “dikjarazzjoni ta' klemenza” tfisser 
preżentazzjoni orali jew bil-miktub 
ipprovduta b'mod volontarju minn, jew 
f’isem, impriża lil awtorità tal-
kompetizzjoni, fi kwalunkwe mument 
matul il-proċedura, li tiddeskrivi l-
għarfien tal-impriża dwar ftehim 
antikompetittiv, jew deċiżjoni jew prattika 
antikompetittivi u r-rwol tagħha fih jew 
fiha, li tkun tfasslet biex titressaq lill-
awtorità bil-għan li tinkiseb immunità jew 
tnaqqis tal-multi taħt programm ta’ 
klemenza rigward l-applikazzjoni tal-
Artikolu 101 tat-Trattat jew id-
dispożizzjoni korrispondenti skont il-liġi 
nazzjonali inkluż kwalunkwe anness ma' 
tali dikjarazzjoni; dan ma jinkludix 
dokumenti jew informazzjoni li teżisti 
irrispettivament mill-proċedimenti ta' 
awtorità tal-kompetizzjoni ("informazzjoni 
pre-eżistenti");

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta ta' "dikjarazzjoni korporattiva ta' klemenza" ma tinkludix fiha d-
dokumenti kollha li jkun fihom evidenza awtoinkriminanti mressqa mill-applikant għall-
klemenza. Għaldaqstant, il-fatt li l-protezzjoni tad-dokumenti mressqa mill-applikant għall-
klemenza tkun limitata biss għad-"dikjarazzjoni korporattiva ta' klemenza" u għas-
sottomissjoni ta' ftehim kif definita fil-proposta leġiżlattiva ma jilħaqx l-għan mixtieq li 
tinżamm l-effiċjenza u l-effikaċja tal-proċeduri ta' klemenza u riżolviment.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. "riżolviment kunsenswali" tfisser 
ftehim li bih jitħallsu d-danni wara 
soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim.

17. "riżolviment kunsenswali" tfisser 
ftehim li bih jitħallsu d-danni wara 
soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim inkluż 
ftehim li skontu impriża timpenja ruħha li 
tħallas id-danni lill-vittmi ta' ksur tar-
regoli tal-kompetizzjoni minn fond ta' 
kumpens garantit;

Or. en

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17a. "xerrej dirett" tfisser klijent dirett ta' 
impriża li tkun wettqet ksur tal-liġi tal-
kompetizzjoni;

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 17b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17b. "xerrej indirett" tfisser xerrej ta' 
prodotti jew servizzi ta' impriża li tkun 
wettqet ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni, li 
ma jkunx xtara dawn il-prodotti 
direttament mill-impriża li tkun wettqet il-
ksur.

Or. en
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Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Divulgazzjoni ta’ evidenza
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta pretendent ikun ippreżenta fatti u 
evidenza raġonevolment disponibbli li 
jagħtu biżżejjed provi biex wieħed 
jissospetta li hu, jew dawk li qed 
jirrappreżenta, ikunu ġarrbu ħsara 
kkawżata mill-ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni mill-konvenut, il-qrati 
nazzjonali jistgħu jordnaw li l-konvenut 
jew parti terza jiddivulgaw l-evidenza, 
irrispettivament minn jekk din l-evidenza 
hijiex ukoll inkluża fil-fajl ta' awtorità tal-
kompetizzjoni jew le, soġġett għall-
kundizzjonijiet stipulati f'dan il-Kapitolu. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qrati jkunu jistgħu wkoll jordnaw lill-
pretendent jew parti terza biex jiddivulgaw 
l-evidenza fuq talba mill-konvenut.
Din id-dispożizzjoni hija bla ħsara għad-
drittijiet u l-obbligi tal-qrati nazzjonali 
skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1206/2001.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-qrati nazzjonali jordnaw id-divulgazzjoni 
tal-evidenza msemmija fil-paragrafu 1 
meta l-parti li titlob id-divulgazzjoni
(a) uriet li l-evidenza fil-kontroll tal-parti 
l-oħra jew ta’ parti terza hija rilevanti 
biex tissostanza t-talba jew id-difiża 
tagħha; kif ukoll
(b) speċifikat partijiet minn din l-evidenza 
jew kategoriji ta' din l-evidenza definiti 
b'mod kemm jista’ jkun preċiż jew strett 
fuq il-bażi ta’ fatti raġonevolment 
disponibbli;
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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l-qrati nazzjonali jillimitaw id-
divulgazzjoni tal-evidenza għal dak li 
huwa proporzjonat. Fid-determinazzjoni 
ta' jekk kwalunkwe divulgazzjoni mitluba 
minn parti hijiex proporzjonata, il-qrati 
nazzjonali għandhom iqisu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet u l-partijiet terzi 
kollha kkonċernati. Partikolarment 
għandhom jikkunsidraw:
(a) il-possibbiltà li l-ksur allegat tal-liġi 
dwar il-kompetizzjoni jkun sar;
(b) l-għan u l-ispiża biex issir id-
divulgazzjoni, speċjalment jekk hemm 
partijiet terzi involuti;
(c) jekk l-evidenza li għandha tiġi 
divulgata fihiex informazzjoni 
kunfidenzjali, speċjalment li tikkonċerna 
l-partijiet terzi, u l-arranġamenti għall-
protezzjoni tat-tali informazzjoni 
kunfidenzjali; kif ukoll 
(d) fil-każijiet fejn il-ksur qed jiġi jew ġie 
investigat minn awtorità tal-
kompetizzjoni, jekk it-talba ġietx 
ifformulata speċifikament fir-rigward tan-
natura, is-suġġett jew il-kontenut tat-tali 
dokumenti aktar milli talba mhux 
speċifika li tikkonċerna d-dokumenti 
sottomessi lil awtorità tal-kompetizzjoni 
jew miżmuma fil-fajl tat-tali awtorità tal-
kompetizzjoni. 
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-qrati nazzjonali jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom miżuri effettivi biex 
jiġu protetti s-sigrieti kummerċjali u 
informazzjoni kunfidenzjali oħra kemm 
jista' jkun sabiex jiġi garantit livell xieraq 
ta' protezzjoni ta' informazzjoni bħal din 
u tkun disponibbli evidenza rilevanti li 
tkun fiha tali informazzjoni fl-azzjoni 
għad-danni.
5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jagħtu effett sħiħ 
lill-privileġġi legali u drittijiet oħra biex 
ma jkunux obbligati jiddivulgaw l-
evidenza.
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6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
safejn il-qrati tagħhom ikollhom is-
setgħat biex jordnaw id-divulgazzjoni 
mingħajr is-smigħ tal-persuna li 
mingħandha qed tintalab id-divulgazzjoni, 
l-ebda penalità għan-nuqqas ta' 
konformità ma' tali ordni ma tkun tista' 
tiġi imposta sakemm id-destinatarju tat-
tali ordni ma jkunx instema' mill-qorti.
7. L-evidenza għandha tinkludi kull tip ta’ 
evidenza ammissibbli quddiem il-qorti 
nazzjonali vestita , partikolarment 
dokumenti u kull oġġett ieħor li jkun 
jinkludi informazzjoni irrispettivament 
mill-mezz fejn l-informazzjoni hija 
maħżuna.
8. Bla ħsara għall-obbligu stipulat fil-
paragrafu 4 u l-limiti stipulati fl-
Artikolu 6, dan l-Artikolu ma għandux 
jostakola lill-Istati Membri milli jżommu 
jew jintroduċu regoli li jistgħu jwasslu 
għal divulgazzjoni usa’ ta’ evidenza.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Limiti għad-divulgazzjoni tal-evidenza 
mill-fajl ta' awtorità tal-kompetizzjoni

Divulgazzjoni tal-evidenza

Or. en

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
għall-finijiet tal-azzjonijiet għad-danni, il-
qrati nazzjonali ma jkunux jistgħu fi 
kwalunkwe mument jordnaw lil parti jew 
parti terza biex tiddivulga kwalunkwe 
waħda mill-kategoriji ta' evidenza li 
ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
għall-finijiet tal-azzjonijiet għad-danni, il-
qrati nazzjonali ma jkunux jistgħu, fil-
prinċipju, jordnaw lil parti jew parti terza 
biex tiddivulga dikjarazzjonijiet ta' 
klemenza jew kwalunkwe dokument ieħor 
li jkun fih evidenza awtoinkriminanti 
divulgata mill-applikant għall-klemenza. 
Madankollu, meta pretendent ikun 
ippreżenta fatti u evidenza disponibbli 
b'mod raġonevoli biex isostni b'mod 
plawżibbli li hu, jew dawk li 
jirrappreżenta, ikunu ġarrbu ħsara 
kkawżata mill-ksur tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni min-naħa tal-konvenut u li 
d-dikjarazzjoni ta' klemenza jew 
kwalunkwe dokument ieħor li jkun fih 
evidenza awtoinkriminanti divulgat mill-
applikant għall-klemenza jkun 
indispensabbli biex jappoġġja l-
pretensjoni tagħhom u jkun fih evidenza 
li ma tistax tingħata mod ieħor, il-qrati 
nazzjonali jistgħu jordnaw lill-konvenut 
jew parti terza biex jiddivulgaw l-
evidenza, irrispettivament mill-fatt jekk l-
evidenza hijiex inkluża jew le fil-fajl tal-
awtorità tal-kompetizzjoni wkoll, soġġett 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan il-
Kapitolu. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-qrati nazzjonali jkunu jistgħu 
wkoll jordnaw lill-pretendent jew parti 
terza biex jiddivulgaw l-evidenza fuq talba 
tal-konvenut.
Din id-dispożizzjoni għandha tkun bla 
ħsara għad-drittijiet u l-obbligi tal-qrati 
nazzjonali skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1206/2001.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont is-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (Pfleiderer u Donau Chemie), il-protezzjoni 
per se ta' ċerti dokumenti mhijiex kompatibbli mal-liġi primarja peress li dan jikser il-
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prinċipju tal-effikaċja rigward id-dritt għall-kumpens. L-introduzzjoni ta' tali protezzjoni per 
se għalhekk toħloq livell ta' protezzjoni wiesa' wisq li aktarx ma jiġix rispettat u għaldaqstant 
joħloq inċertezza legali. Barra minn hekk il-formulazzjoni tal-Artikolu 6 ġġorr magħha r-
riskju ta' argumentazzjoni a contrario favur id-divulgazzjoni tad-dokumenti kollha mhux 
imsemmija fl-Artikolu 6(1) u (2).

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dikjarazzjonijiet korporattivi ta' 
klemenza; kif ukoll

imħassar

Or. en

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sottomissjonijiet ta' ftehim. imħassar

Or. en

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
għall-fini tal-azzjonijiet għad-danni, il-
qrati nazzjonali jkunu jistgħu jordnaw id-
divulgazzjoni tal-kategoriji ta' evidenza li 
ġejjin biss wara li awtorità tal-
kompetizzjoni tkun temmet il-
proċedimenti tagħha jew tkun ħadet 
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 5 tar-

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qrati nazzjonali jordnaw id-divulgazzjoni 
tal-evidenza msemmija fil-paragrafu 1 
meta l-parti li titlob id-divulgazzjoni tkun:
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Regolament Nru 1/2003 jew fil-
Kapitolu III tar-Regolament Nru 1/2003:

Or. en

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-informazzjoni li tħejjiet minn 
persuna fiżika jew ġuridika speċifikament 
għall-proċedimenti ta' awtorità tal-
kompetizzjoni;

(a) speċifikat evidenza li tinsab fil-kontroll 
tal-parti l-oħra jew ta’ parti terza u li hija 
rilevanti biex tissostanzja t-talba jew id-
difiża tagħha; 

Or. en

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-informazzjoni li tfasslet minn 
awtorità tal-kompetizzjoni matul il-
proċedimenti tagħha.

(b) uriet li qiegħda tagħmel it-talba għad-
divulgazzjoni tal-evidenza għal azzjoni 
għad-danni identifikata li tkun ġiet 
introdotta quddiem qorti nazzjonali fl-
Unjoni; kif ukoll

Or. en

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) uriet, għas-sodisfazzjoni tal-qorti 
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nazzjonali li lilha ssir it-talba, li l-
evidenza miksuba mhix se tintuza mill-
parti li qed tagħmel it-talba jew minn 
kwalunkwe parti relatata magħha fi 
kwalunkwe proċedimenti oħrajn u li mhix 
se tkun magħmula disponibbli mill-parti li 
qed tagħmel it-talba jew minn kwalunkwe 
parti relatata magħha lil kwalunkwe parti 
terza ħlief bl-awtorizzazzjoni espliċita tal-
qorti nazzjonali li l-azzjoni għad-danni 
identifikata tkun pendenti quddiemha.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. id-divulgazzjoni tal-evidenza fil-fajl ta' 
awtorità tal-kompetizzjoni li ma taqax taħt 
waħda mill-kategoriji elenkati fil-
paragrafi 1 jew 2 ta' dan l-Artikolu jista' 
jiġi ordnat fl-azzjonijiet għad-danni fi 
kwalunkwe mument.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-qrati nazzjonali jkunu jistgħu jordnaw 
id-divulgazzjoni ta' partijiet speċifikati ta' 
dik l-evidenza jew kategoriji tagħha, 
ċirkoskritti bl-aktar mod preċiż u ristrett 
possibbli abbażi ta' fatti disponibbli b'mod 
raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra minn hekk, bħalma l-Kummissjoni Ewropea tiddikjara fil-memorandum ta' spjegazzjoni 
tagħha tal-proposta leġiżlattiva, talbiet għad-divulgazzjoni globali għad-dokumenti 
normalment għandhom jitqiesu sproporzjonati u mhux konformi mad-dmir tal-parti li tagħmel 
it-talba li tispeċifika l-evidenza (jew kategoriji tagħha) bl-aktar mod preċiż u ristrett 
possibbli. Sabiex jiġu evitati "spedizzjonijiet ta' ġbir ta' informazzjoni", il-biċċiet ta' evidenza 
jew il-kategoriji ta' evidenza għandhom ikunu definiti bl-aktar mod preċiż u ristrett possibbli 
mill-pretendent.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-qrati nazzjonali jillimitaw id-
divulgazzjoni tal-evidenza għal dak li 
huwa proporzjonat u li huwa marbut ma' 
azzjoni għad-danni fl-Unjoni. Meta 
jiddeterminaw jekk kwalunkwe 
divulgazzjoni mitluba minn parti hijiex 
proporzjonata, il-qrati nazzjonali 
għandhom iqisu l-interessi pubbliċi 
involuti u l-interessi leġittimi tal-partijiet 
privati kollha kkonċernati. 
Partikolarment għandhom jikkunsidraw:
(a) il-ħtieġa li jissalvagwardjaw l-effikaċja 
tal-infurzar pubbliku tal-liġi tal-
kompetizzjoni, b'mod partikolari fir-
rigward tar-riskji li d-divulgazzjoni tad-
dokumenti toħloq:
(i) għall-programmi ta' klemenza operati 
mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni;
(ii) għall-proċeduri ta' riżolviment operati 
mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni;
(iii) għall-proċeduri interni ta' teħid tad-
deċiżjonijiet fi ħdan awtorità tal-
kompetizzjoni u fi ħdan in-Netwerk 
Ewropew għall-Kompetizzjoni;
(b) il-possibbiltà li l-ksur allegat tal-liġi 
dwar il-kompetizzjoni jkun sar;
(c) l-għan u l-ispiża biex issir id-
divulgazzjoni, speċjalment jekk hemm 
partijiet terzi involuti;
(d) jekk l-evidenza li għandha tiġi 
divulgata fihiex informazzjoni 
kunfidenzjali, speċjalment li tikkonċerna 
l-partijiet terzi, u l-arranġamenti għall-
protezzjoni tat-tali informazzjoni 
kunfidenzjali; 
(e) fil-każijiet fejn il-ksur qed jiġi jew ġie 
investigat minn awtorità tal-
kompetizzjoni, jekk it-talba ġietx 
ifformulata speċifikament fir-rigward tan-
natura, is-suġġett jew il-kontenut tat-tali 
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dokumenti aktar milli talba mhux 
speċifika li tikkonċerna d-dokumenti 
sottomessi lil awtorità tal-kompetizzjoni 
jew miżmuma fil-fajl tat-tali awtorità tal-
kompetizzjoni; kif ukoll
(f) il-ħtieġa li jkun evitat kwalunkwe 
abbuż tad-drittijiet relatati mad-
divulgazzjoni tal-evidenza previsti f'dan il-
Kapitolu, u tal-evidenza u l-informazzjoni 
miksuba taħtu.

Or. en

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-qrati nazzjonali jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom miżuri effettivi biex 
l-informazzjoni kunfidenzjali tiġi protetta 
kemm jista' jkun minn użu mhux xieraq 
filwaqt li jiżguraw ukoll li fl-azzjoni għad-
danni fl-Unjoni tkun disponibbli evidenza 
rilevanti li jkun fiha tali informazzjoni. L-
interess li għandhom l-impriżi li jevitaw 
azzjonijiet għad-danni wara ksur ma 
għandux jikkostitwixxi interess 
kummerċjali li jistħoqqlu protezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 5 ma jipprevedix gwida rigward talbiet għad-divulgazzjoni ta' evidenza minn barra 
l-UE. Madankollu, evidenza ta' ftehim jew arranġament antikompetittiv tal-UE m'għandhiex 
tintuża biex tissostitwixxi azzjonijiet (jew azzjonijiet kollettivi) barra l-ġurisdizzjoni tal-UE. L-
emendi fl-Artikolu 6(2) u (3) huma mfassla biex jindirizzaw din il-kwistjoni b'mod adegwat u 
jevitaw dan l-effett.
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Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jagħtu effett sħiħ 
lill-privileġġ legali u drittijiet oħra li 
jipproteġu ċerta evidenza mid-
divulgazzjoni.

Or. en

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3d. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni jiġu 
mismugħa qabel ma qorti nazzjonali 
tordna d-divulgazzjoni skont dan l-
Artikolu rigward informazzjoni li 
tirriżulta mill-fajls tal-awtorità tal-
kompetizzjoni, irrispettivament minn jekk 
l-informazzjoni hijiex fil-pussess tal-
awtorità tal-kompetizzjoni jew ta' parti 
terza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta' sikwit, awtoritajiet oħra, pereżempju prosekuturi pubbliċi, ġiet mgħoddija lilhom 
informazzjoni minn fajl ta' awtorità tal-kompetizzjoni. F'dawn il-każijiet ukoll, l-awtorità tal-
kompetizzjoni għandha tkun tista' tispjega quddiem il-qrati ir-raġunijiet tagħha għan-nuqqas 
ta' divulgazzjoni.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3e (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3e. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-partijiet interessati li huma fil-pussess 
ta' dikjarazzjoni ta' klemenza jew 
kwalunkwe dokument ieħor li fih evidenza 
awtoinkriminanti mressaq minn applikant 
għall-klemenza jiġu mismugħa qabel ma 
qorti nazzjonali tordna d-divulgazzjoni 
skont dan l-Artikolu rigward l-
informazzjoni li tirrizulta mid-dokumenti 
speċifikati.

Or. en

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3f. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
safejn il-qrati nazzjonali tagħhom 
ikollhom is-setgħa li jordnaw id-
divulgazzjoni mingħajr is-smigħ tal-
persuna li mingħandha qed tintalab id-
divulgazzjoni, l-ebda penalità għan-
nuqqas ta' konformità ma' tali ordni ma 
tiġi imposta sakemm id-destinatarju tat-
tali ordni ma jkunx instema' mill-qorti 
nazjonali.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3g. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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persuna fiżika jew ġuridika jew awtorità li 
hija milquta minn ordni ta' qorti 
nazzjonali skont dan l-Artikolu jkollha l-
possibilità li tibda proċedimenti kontra d-
deċiżjoni, inklużi inġunzjonijiet 
preliminari. L-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni għandu jkollhom l-istess 
dritt wara smigħ kif deskritt fl-
Artikolu 6(3e).

Or. en

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3h. L-evidenza għandha tinkludi kull tip 
ta’ evidenza ammissibbli quddiem il-qorti 
nazzjonali kompetenti, partikolarment 
dokumenti u kull oġġett ieħor li jkun 
jinkludi informazzjoni irrispettivament 
mill-mezz li fuqu hija maħżuna l-
informazzjoni.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-evidenza li taqa' taħt waħda mill-
kategoriji elenkati fl-Artikolu 6(1) li 
tinkiseb minn persuna fiżika jew ġuridika 
biss permezz tal-aċċess għall-fajl ta' 
awtorità tal-kompetizzjoni fl-eżerċizzju 
tad-drittijiet tagħha ta' difiża skont l-
Artikolu 27 tar-Regolament Nru 1/2003 

imħassar
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jew id-dispożizzjonijiet korrispondenti tal-
liġi nazzjonali, ma tkunx ammissibbli fl-
azzjonijiet għad-danni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Imħassar b'konsegwenza tat-tħassir tal-Artikolu 6.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
l-evidenza li taqa' taħt waħda mill-
kategoriji elenkati fl-Artikolu 6(2) li 
tinkiseb minn persuna fiżika jew ġuridika 
biss permezz tal-aċċess għall-fajl ta' 
awtorità tal-kompetizzjoni fl-eżerċizzju 
tad-drittijiet tagħha tad-difiża skont l-
Artikolu 27 tar-Regolament Nru 1/2003, 
jew id-dispożizzjonijiet korrispondenti tal-
liġi nazzjonali ma tkunx ammissibbli fl-
azzjonijiet għad-danni sakemm dik l-
awtorità tal-kompetizzjoni tkun temmet il-
proċedimenti tagħha jew tkun ħadet 
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 5 tar-
Regolament Nru 1/2003 jew fil-
Kapitolu III tar-Regolament Nru 1/2003.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Imħassar b'konsegwenza tat-tħassir tal-Artikolu 6.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
evidenza li tinkiseb minn persuna fiżika 
jew ġuridika biss permezz tal-aċċess għall-
fajl ta' awtorità tal-kompetizzjoni fl-
eżerċizzju tad-drittijiet tagħha tad-difiża 
skont l-Artikolu 27 tar-Regolament 
Nru 1/2003 jew id-dispożizzjonijiet 
korrispondenti tal-liġi nazzjonali, u li 
mhijiex inadmissibbli skont il-paragrafi 1 
jew 2 ta' dan l-Artikolu, tkun tista' tintuża 
biss f'azzjoni għad-danni minn dik il-
persuna jew mill-persuna fiżika jew 
ġuridika li tkun is-suċċessur tad-drittijiet 
tagħha, inkluża l-persuna li xtrat il-
pretensjoni tagħha.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
evidenza li tinkiseb minn persuna fiżika 
jew ġuridika biss permezz tal-aċċess għall-
fajl ta' awtorità tal-kompetizzjoni fl-
eżerċizzju tad-drittijiet tagħha tad-difiża 
skont l-Artikolu 27 tar-Regolament 
Nru 1/2003 jew id-dispożizzjonijiet 
korrispondenti tal-liġi nazzjonali tkun tista' 
tintuża biss f'azzjoni għad-danni minn dik 
il-persuna jew mill-persuna fiżika jew 
ġuridika li tkun is-suċċessur tad-drittijiet 
tagħha, inkluża l-persuna li xtrat il-
pretensjoni tagħha.

Or. en

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-parti li tkun qed tagħmel id-
distruzzjoni kienet taf jew kellha b'mod 
raġonevoli tkun taf li kienet tressqet 
azzjoni għad-danni quddiem il-qorti 
nazzjonali u li l-evidenza kienet rilevanti 
biex tissustanzja l-pretensjoni għad-danni 
jew difiża kontriha; jew

(ii) il-parti li tkun qed tagħmel id-
distruzzjoni kienet taf li kienet tressqet 
azzjoni għad-danni quddiem il-qorti 
nazzjonali u li l-evidenza kienet rilevanti 
biex tissustanzja l-pretensjoni għad-danni 
jew difiża kontriha; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandhomx jiġu applikati sanzjonijiet f'każ ta' negliġenza.
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Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-abbuż tad-drittijiet relatati mad-
divulgazzjoni tal-evidenza previsti f'dan il-
Kapitolu, u tal-evidenza u l-informazzjoni 
miksuba taħtu.

(d) l-abbuż tad-drittijiet relatati mad-
divulgazzjoni tal-evidenza previsti f'dan il-
Kapitolu, u tal-evidenza u l-informazzjoni 
miksuba taħtu, b'mod partikolari, meta l-
informazzjoni miksuba permezz tad-
divulgazzjoni tiġi kkomunikata lil partijiet 
terzi jew tintuża fi proċedimenti oħrajn bi 
ksur tal-Artikolu 5(2)(bb).

Or. en

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn qrati nazzjonali jiddeċiedu, 
f’azzjonijiet għad-danni, dwar ftehimiet, 
deċiżjonijiet jew prassi skont l-
Artikoli 101 jew 102 tat-Trattat jew skont 
il-liġi dwar il-kompetizzjoni li jkunu diġà 
s-suġġett ta’ deċiżjoni finali dwar ksur 
minn awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni 
jew minn qorti tal-appell, dawn il-qrati ma 
jkunux jistgħu jieħdu deċiżjonijiet li jmorru 
kontra t-tali sejba ta' ksur. Dan l-obbligu 
huwa bla ħsara għad-drittijiet u l-obbligi 
skont l-Artikolu 267 tat-Trattat.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn qrati nazzjonali jiddeċiedu, 
f’azzjonijiet għad-danni, dwar ftehimiet, 
deċiżjonijiet jew prattiki skont l-
Artikoli 101 jew 102 tat-Trattat jew skont 
il-liġi dwar il-kompetizzjoni li jkunu diġà 
s-suġġett ta’ deċiżjoni finali dwar ksur 
minn awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni 
jew minn qorti tal-kompetizzjoni, dawn il-
qrati ma jkunux jistgħu jieħdu deċiżjonijiet 
li jmorru kontra t-tali sejba ta' ksur. Dan l-
obbligu huwa bla ħsara għad-drittijiet u l-
obbligi skont l-Artikolu 267 tat-Trattat, 
għad-dritt għal rimedju effettiv u għal 
proċess imparzjali, u d-dritt għad-difiża, 
skont l-Artikoli 47 u 48 tal-Karta, u għad-
dritt għal smigħ ġust skont l-Artikolu 6 
tal-KEDB. Għalhekk, id-deċiżjonijiet tal-
awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni u 
tal-qrati tal-kompetizzjoni għandhom 
ikunu vinkolanti sakemm ma jkunux saru 
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żbalji ċari fl-investigazzjoni u sakemm id-
drittijiet tad-difiża jkunu ġew rispettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-istat tad-dritt, l-effett vinkolanti m'għandux japplika f'każijiet fejn ikunu 
seħħew żbalji ovvji matul l-investigazzjoni tal-fatti jew fejn id-drittijiet tal-konvenut ma 
jkunux ġew rispettati matul il-proċedura quddiem l-awtorità tal-kompetizzjoni jew il-qorti tal-
kompetizzjoni nazzjonali.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) bil-kwalifikazzjoni tat-tali imġiba
bħala ksur tal-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni 
dwar il-kompetizzjoni;

(ii) b'fatti li jikkwalifikaw it-tali mġiba
bħala ksur tal-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni 
dwar il-kompetizzjoni;

Or. en

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
perjodu ta' preskrizzjoni għat-tressiq ta' 
azzjoni għad-danni huwa mill-inqas ħames
snin.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
perjodu ta' preskrizzjoni għat-tressiq ta' 
azzjoni għad-danni huwa mill-inqas tliet
snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta' preskrizzjoni ta' tliet snin jidher suffiċjenti. L-ewwel nett, f'kull każ il-pretendenti 
jkunu jridu jitolbu d-danni malajr kemm jista' jkun wara deċiżjoni vinkolanti minn awtorità 
tal-kompetizzjoni u, it-tieni nett, tliet snin jagħtu biżżejjed żmien lill-pretendenti biex iħejju l-
każ tagħhom.
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Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
perjodu ta' preskrizzjoni jiġi sospiż jekk 
awtorità tal-kompetizzjoni tieħu azzjoni 
għall-fini tal-investigazzjoni jew il-
proċedimenti fir-rigward ta' ksur li miegħu 
tkun relatata l-azzjoni għad-danni. Is-
sospensjoni għandha tintemm l-aktar 
kmieni sena wara li d-deċiżjoni tal-ksur 
tkun saret finali jew wara li l-proċedimenti 
jkunu ntemmu mod ieħor.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
perjodu ta' preskrizzjoni jiġi sospiż jekk 
awtorità tal-kompetizzjoni tieħu azzjoni 
għall-fini tal-investigazzjoni jew il-
proċedimenti fir-rigward ta' ksur li miegħu 
tkun relatata l-azzjoni għad-danni. Is-
sospensjoni għandha tintemm sitt xhur 
wara l-jum li fih id-deċiżjoni tal-ksur tkun
saret finali jew wara li l-proċedimenti 
jkunu ntemmu mod ieħor.

Or. en

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Minkejja l-paragrafi 1 sa 5 ta' dan l-
Artikolu, l-azzjonijiet għad-danni 
għandhom jiġu istitwiti fi żmien 10 snin 
mill-avvenimenti li jkunu wasslu 
għalihom.

Or. en

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
impriża li tkun ingħatat l-immunità minn 
multi minn awtorità tal-kompetizzjoni taħt
programm ta' klemenza tkun obbligata 
lejn il-partijiet li jkunu ġarrbu l-ħsara 
għajr ix-xerrejja jew il-fornituri diretti jew 
indiretti tagħha biss meta t-tali partijiet li 
ġarrbu l-ħsara juru li ma jistgħux jiksbu 
kumpens bis-sħiħ mill-impriżi l-oħra li 
kienu involuti fl-istess ksur tal-liġi dwar 
il-kompetizzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vittmi u l-ko-kontraventuri huma milquta ħażin mill-privileġġ mogħti lill-applikant għall-
immunità mir-reġim propost u għaldaqstant jeħtieġ jingħataw drittijiet ta' parteċipazzjoni –
dan jista' anke jinkludi l-aċċess għar-rekords u/jew id-dritt li jikkonstestaw id-deċiżjoni tal-
immunità. Parteċipazzjoni bħal din, madankollu, ma tidhirx fattibbli – l-identità tal-vittmi 
ħafna drabi ma tkunx magħrufa u l-għadd tagħhom jista' jkun kbir ħafna. Madankollu, l-
applikant għall-immunità għandu minkejja kollox ikun privileġġat fil-konfront tal-ko-
kontraventuri tiegħu.

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konvenut f'azzjoni għad-danni jista' 
jinvoka, bħala difiża kontra talba għad-
danni, il-fatt li l-pretendent ittrasferixxa l-
ispejjeż żejda kollha jew parti minnhom li 
rriżultaw mill-ksur. Il-piż tal-provi li l-
ispejjeż żejda ġew trasferiti għandu jkun 
tal-konvenut.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konvenut f'azzjoni għad-danni jista' 
jinvoka, bħala difiża kontra talba għad-
danni, il-fatt li l-pretendent ittrasferixxa l-
ispejjeż żejda kollha jew parti minnhom li 
rriżultaw mill-ksur, meta t-trasferiment 
ikun ġie kkawżat mill-ksur u mhux 
ikkumpensat minn telf ta' profitt mill-
pretendent. Il-piż tal-provi li l-ispejjeż 
żejda ġew trasferiti għandu jkun tal-
konvenut.

Or. en



PR\1002311MT.doc 41/49 PE516.968v01-00

MT

Emenda 57

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-qorti nazzjonali jkollha s-setgħa li 
tikkalkula liema sehem ta' dawk l-ispejjeż 
żejda ġie trasferit.

Or. en

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm l-ispejjeż żejda ġew trasferiti 
lil persuni fil-livell li jmiss tal-katina tal-
provvista li għalihom huwa legalment 
impossibbli li jitolbu għal kumpens għall-
ħsara tagħhom, il-konvenut ma għandux 
ikun jista' jinvoka d-difiżia msemmija fil-
paragrafu preċedenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli tevalwa xi tkun id-definizzjoni ta' "impossibbiltà legali" – dan it-terminu huwa 
vag wisq fil-kuntest tat-trasferiment. Barra minn hekk, l-ostakoli legali li jagħmluha 
"legalment impossibbli" għall-klijenti indiretti li jitolbu kumpens għall-ħsara li ġarrbu jkunu 
bi ksur tal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (ara Courage u Crehan; Manfredi) 
u għalhekk m'għandhom qatt iseħħu. Il-formulazzjoni proposta tista' twassal biex jingħata 
kumpens lil pretendenti li ma jkunu ġarrbu l-ebda ħsara u/jew biex jingħata kumpens żejjed.

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fis-sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu, ix-xerrej indirett 
għandu jitqies li jkun ta prova li sar 
trasferiment fuqu meta jkun wera li:

Fis-sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
sabiex jagħti prova tal-eżistenza ta' 
trasferiment, ix-xerrej indirett għandu tal-
inqas juri dan kollu li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evidenza li xerrej indirett jeħtieġ jippreżenta sabiex jagħti prova ta' trasferiment mhijiex 
biżżejjed. Il-kundizzjonijiet bażiċi (a) tal-eżistenza ta' ksur, (b) ta' spejjeż żejda għax-xerrej 
dirett minħabba dan il-ksur u (c) tal-fatt li l-oġġetti jew is-servizzi li kienu s-suġġett tal-ksur 
jew irriżultaw minnu kienu nxtraw, mhumiex biżżejjed biex tingħata prova li sar trasferiment 
lil xerrej indirett.

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) huwa jkun xtara l-oġġetti jew is-
servizzi li kienu s-suġġett tal-ksur jew 
xtara oġġetti jew servizzi mnisslin minn 
jew fihom l-oġġetti jew is-servizzi li kienu 
s-suġġett tal-ksur.

(c) huwa jkun xtara l-oġġetti jew is-
servizzi li kienu s-suġġett tal-ksur jew 
xtara oġġetti jew servizzi mnisslin minn 
jew fihom l-oġġetti jew is-servizzi li kienu 
s-suġġett tal-ksur; u

Or. en

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) huwa jkun xtara dawk l-oġġetti jew 
is-servizzi mingħand ix-xerrej dirett jew 
mingħand xerrej indirett ieħor li għandu 
rabta diretta mal-konvenut permezz tal-
katina tal-provvista.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evidenza li xerrej indirett jeħtieġ jippreżenta sabiex jagħti prova ta' trasferiment mhijiex 
biżżejjed. Il-kundizzjonijiet bażiċi (a) tal-eżistenza ta' ksur, (b) ta' spejjeż żejda għax-xerrej 
dirett minħabba dan il-ksur u (c) tal-fatt li l-oġġetti jew is-servizzi li kienu s-suġġett tal-ksur 
jew irriżultaw minnu kienu nxtraw, mhumiex biżżejjed biex tingħata prova li sar trasferiment 
lil xerrej indirett.

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-każ ta' ksur ta' kartell, jiġi preżunt li l-
ksur ikkawża ħsara. L-impriża li wettqet 
il-ksur għandu jkollha d-dritt li tirrifjuta 
din il-preżunzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jipprevedu li 
l-qrati nazzjonali jingħataw is-setgħa li 
jistabbilixxu l-eżistenza tal-ħsara, u 
jikkalkulaw l-ammont tagħha, billi 
jikkunsidraw il-preżentazzjoni tal-
evidenza mill-partijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Suppożizzjoni konfutabbli li "fil-każ ta' ksur ta' kartell" tkun ġiet ikkawżata ħsara, hija 
ġeneralizzazzjoni tar-realtà, li mhijiex eżatta għalkollox. Ma teżisti l-ebda evidenza 
ekonomika li l-kartelli kollha jikkawżaw ħsara. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tal-UE tista' 
timmulta ftehimiet jew arranġamenti antikompetittivi diverġenti ħafna: kartelli ta' ffissar tal-
prezzijiet u forom inqas riġidi ta' kuntatt bejn il-kompetituri (qsim ta' informazzjoni dwar 
parametri oħra, mhux dwar prezzijiet). Mhux dawn it-tipi kollha bilfors għandhom impatt 
ekonomiku. Barra minn hekk ma tingħata l-ebda gwida dwar kif konvenut jista' jirrifjuta din 
is-suppożizzjoni.

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
piż u l-livell tal-provi u d-determinazzjoni 
tal-fatti meħtieġa għall-kwantifikazzjoni 
tal-ħsara ma tagħmilx l-eżerċizzju tad-dritt 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
piż u l-livell tal-provi u d-determinazzjoni 
tal-fatti meħtieġa għall-kwantifikazzjoni 
tal-ħsara ma tagħmilx l-eżerċizzju tad-dritt 
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tal-parti li ġarrbet il-ħsara għad-danni 
prattikament impossibbli jew diffiċli ħafna. 
L-Istati Membri għandhom jipprevedu li 
l-qorti tingħata s-setgħa li tagħmel stima 
tal-ammont ta' ħsara.

tal-parti li ġarrbet il-ħsara għad-danni 
prattikament impossibbli jew diffiċli ħafna.

Or. en

Emenda 64

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni li 
jiffurmaw parti min-netwerk ta' 
awtoritajiet pubbliċi li japplikaw ir-regoli 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni jkunu 
jistgħu jissospendu l-proċedimenti meta l-
partijiet f'dawk il-proċedimenti jkunu 
involuti fi proċedimenti ta' soluzzjoni 
kunsenswali għat-tilwim dwar talba għad-
danni. Il-kumpens imħallas jew li għandu 
jitħallas lill-vittmi skont dawn il-
proċedimenti għandu jitqies bħala fattur
mitiganti meta jiġi stabbilit il-livell tal-
multa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata soluzzjoni rapida u kosteffikaċi huwa inkluż mekkaniżmu ta' kumpens 
volontarju fi ħdan il-proċedura tal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni. Wara d-dikjarazzjoni tal-
oġġezzjonijiet (qabel deċiżjoni dwar il-multa għall-ksur), awtorità tal-kompetizzjoni tista' 
tiddefinixxi perjodu ta' żmien li fih il-kontraventuri jistgħu jfittxu riżolviment mal-vittmi 
tagħhom b'mod volontarju. Jekk l-awtorità tal-kompetizzjoni tqis il-kumpens imħallas bħala 
preċiż u legali, hija għandha sussegwentement tikkunsidrah meta tiddefinixxi l-multa tagħha.

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
wara riżolviment kunsenswali, is-sehem 
tal-ħsara, li l-ksur ikkawża lill-parti li 
ġarrbet il-ħsara, tal-ko-kontraventur fir-
riżolviment, jitnaqqas mill-pretensjoni tal-
parti fir-riżolviment li tkun ġarrbet il-ħsara. 
Il-ko-kontraventuri barra mir-riżolviment 
ma jistgħux jirkupraw il-kontribuzzjoni 
mill-ko-kontraventur fir-riżolviment għall-
pretensjoni li jkun għad fadal. Biss meta l-
ko-kontraventuri barra mir-riżolviment 
ma jkunux jistgħu jħallsu d-danni li 
jikkorrispondu għall-pretensjoni li jkun 
għad fadal, il-ko-kontraventur fir-
riżolviment jiġi obbligat li jħallas id-danni 
lill-parti fir-riżolviment li tkun ġarrbet il-
ħsara.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
wara riżolviment kunsenswali, is-sehem 
tal-ħsara, li l-ksur ikkawża lill-parti li 
ġarrbet il-ħsara, tal-ko-kontraventur fir-
riżolviment, jitnaqqas mill-pretensjoni tal-
parti fir-riżolviment li tkun ġarrbet il-ħsara. 
Il-ko-kontraventuri barra mir-riżolviment 
ma jistgħux jirkupraw il-kontribuzzjoni 
mill-ko-kontraventur fir-riżolviment għall-
pretensjoni li jkun għad fadal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li fil-każ li ko-kontraventuri barra mir-riżolviment ma jkunux jistgħu jħallsu d-
danni li jikkorrispondu għall-pretensjoni li jkun għad fadal, il-ko-kontraventur fir-riżolviment 
jista', għalkemm ikun irriżolva qabel, ikun obbligat iħallas id-danni lill-parti li tkun ġarrbet 
il-ħsara għandha titħassar peress li mhijiex ta' inċentiv għar-riżolvimenti, ħaġa li tmur kontra 
l-għan inizjali tal-Kummissjoni Ewropea. Dan ma jagħti l-ebda sigurtà lill-parti li hija lesta 
tidħol f'riżolviment jekk fl-aħħar mill-aħħar xorta se tinżamm responsabbli (anke) għas-sehem 
tal-ko-kontraventuri tagħha u għalhekk iżommha lura milli tirriżolvi.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Sfond

L-inizjattiva tal-Kummissjoni tkompli fuq xogħol preparatorju, bħalma huma l-Green Paper 
tal-2005, il-White Paper tal-2008 u Abbozz ta' Dokument ta' Gwida dwar il-kwantifikazzjoni 
tal-ħsara. Skont dawn u studji oħra ħafna minn dawk li batew minn prezzijiet għoljin ħafna 
minħabba ftehim jew arranġament antikompetittiv ma jiħdux kumpens. Fl-aħħar snin ġiet 
osservata żieda fl-azzjonijiet privati. Il-qafas attwali jeħtieġ jiġi emendat biex jippermetti a) 
approċċ aktar komprensiv għad-danni u b) interazzjoni aħjar bejn l-infurzar pubbliku u privat. 
Dak ifisser li, fuq naħa, jissaħħaħ l-infurzar ġenerali u, fuq in-naħa l-oħra, jiġi previst 
kumpens effettiv għall-vittmi tal-ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni.

Id-Direttiva proposta għandha l-għan li tarmonizza r-regoli eżistenti tal-Istati Membri dwar 
azzjonijiet għad-danni quddiem il-qrati nazzjonali. Skont il-proposta, ir-rwol essenzjali li 
jiżvolġu l-Kummissjoni u l-NCA fl-iskoperta u l-investigazzjoni ta' ksur relatat mal-
kompetizzjoni u l-għoti ta' multi lill-impriżi qiegħed jinżamm – il-litigazzjoni privata 
m'għandhiex tieħu f'idejha l-kompiti ta' deterrent u kastig. Il-programm ta' klemenza, li hu 
għodda ewlenija għall-iskoperta, huwa protett ukoll.

2. Il-proċedura fil-Parlament Ewropew

Il-Kumitat ECON inħatar bħala l-Kumitat prinċipali biex jindirizza l-proposta. Il-Kumitat 
IMCO ddeċieda li jagħti opinjoni, filwaqt li l-Kumitat JURI se jkun assoċjat fi proċedura ta' 
kooperazzjoni msaħħa.

3. L-Abbozz ta' Rapport

Ir-Rapporteur jappoġġja l-objettivi ġenerali tad-Direttiva proposta, jiġifieri a) li ttejjeb l-
interazzjoni bejn l-infurzar pubbliku u privat tal-liġi dwar il-kompetizzjoni u b) li tiżgura li l-
vittmi ta' ksur tar-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni jistgħu jiksbu kumpens sħiħ tal-ħsara li 
jkunu ġarrbu. Fil-fatt huwa jqis li l-infurzar pubbliku tar-regoli tal-kompetizzjoni huwa 
element fundamentali tal-ekonomija soċjali tas-suq, peress li ftehimiet u arranġamenti 
antikompetittivi jrendu wieħed mill-pilastri essenzjali tiegħu – il-kompetizzjoni ġusta –
impossibbli.  Għalhekk, jeħtieġ isiru dispożizzjonijiet sabiex ma jissawrux ftehimiet u 
arranġamenti antikompetittivi. Ir-Rapporteur iqis li dan huwa, qabelxejn, dmir pubbliku. Jekk, 
madankollu, l-istabbiliment ta' tali ftehimiet u arranġamenti ma jistax jiġi evitat, jeħtieġ 
jinstabu modi effettivi ta' kastig u ta' kumpens rapidu u effettiv għad-danni. Permezz tad-dritt 
għall-kumpens1, l-individwi jkunu jistgħu jitolbu kumpens għall-ħsara fi ħdan proċeduri tal-
liġi ċivili fil-qrati nazzjonali. Madankollu, ir-Rapporteur jemmen li l-għodod tal-infurzar 
pubbliku għandhom jiżvolġu rwol ewlieni fl-infurzar u għalhekk jissuġġerixxi wkoll li jiġi 
inkluż kumpens rapidu u kosteffikaċi fi ħdan dawn il-proċeduri. B'dak il-mod jissaħħu l-
inċentivi biex il-vittmi jiġu kkumpensati malajr. 

Ir-Rapporteur huwa tal-opinjoni li sabiex jintlaħqu l-għanijiet dikjarati, għandha tingħata 

                                               
1 Ara l-Kawża C-453/99, Courage u Crehan, [2001] Ġabra I-6297; Il-Kawżi Konġunti C-295/04 u C-298/04,
Manfredi, [2006] Ġabra I-6619;
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attenzjoni speċjali għall-istruttura għaqlija tal-programmi ta' klemenza tal-Kummissjoni u tal-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali. Fil-fatt, il-programmi ta' klemenza huma fil-qalba 
tat-temi li tmiss din id-Direttiva. Jekk ma jkunx hemm applikazzjonijiet għall-klemenza, ftit 
ikun hemm skoperti ta' mġiba antikompetittiva. Jekk ma jkunx hemm skoperti ta' mġiba 
antikompetittiva, finalment ma jkunx hemm vittmi x'wieħed jikkumpensa. 

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar mekkaniżmi ta' rimedju kollettiv indirizzata lill-
Istati Membri hija wkoll milqugħa tajjeb mir-Rapporteur. Huwa jaqbel mad-deċiżjoni tal-
Kummissjoni, bħala konsegwenza ta' konsultazzjoni pubblika li saret dwar approċċ Ewropew 
koerenti għar-rimedju kollettiv fl-2011, li tmur għal approċċ orizzontali dwar din il-kwistjoni 
pjuttost milli tinkludi dispożizzjonijiet dwar azzjonijiet kollettivi f'każijiet relatati mal-
kompetizzjoni fil-proposta attwali.

Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, ir-Rapporteur jilqa' l-proposta bilanċjata u 
jissuġġerixxi li jissaħħu xi elementi tad-Direttiva proposta permezz tal-modifiki ewlenin li 
ġejjin.

3.1. Divulgazzjoni tal-Evidenza
Teżisti opinjoni akkademika unanima li l-programmi ta' klemenza huma l-aktar għodda 
effiċjenti fl-iskoperta ta' kartels u ftehimiet jew arranġamenti antikompetittivi. Għaldaqstant l-
evidenza mogħtija mill-applikanti għall-klemenza – peress li l-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
tal-kompetizzjoni joqogħdu fuq din l-informazzjoni – għandha tiġi protetta sabiex jinżammu 
l-inċentivi għall-programm.

Skont ġurisprudenza reċenti tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja1 l-protezzjoni per se tad-
dokumenti madankollu ma tkunx kompatibbli mal-liġi primarja peress li tikser il-prinċipju tal-
effikaċja fir-rigward tad-dritt għall-kumpens. L-introduzzjoni ta' tali protezzjoni per se 
għalhekk toħloq livell ta' protezzjoni wiesa' wisq li aktarx ma jiġix rispettat u għaldaqstant 
joħloq inċertezza legali. Madankollu, hu x'inhu, l-inċentivi tal-programm ta' klemenza 
għandhom jinżammu. Ir-Rapporteur għaldaqstant jissuġġerixxi protezzjoni "fil-prinċipju" tad-
dokumenti ppreżentati mill-applikanti għall-klemenza, li tista' tiġi revokata minn imħallfin 
nazzjonali taħt ċerti kundizzjonijiet. B'dan il-mod, ir-Rapporteur irid ukoll jevita 
argumentazzjoni "a contrario" favur id-divulgazzjoni tad-dokumenti kollha mhux imsemmija 
fl-Artikolu 6(1) u (2), li minkejja dan huma ta' importanza kbira għall-applikant għall-
klemenza.

Barra minn hekk, jeħtieġ tiżdied gwida fir-rigward tat-talbiet għad-divulgazzjoni ta' evidenza 
minn barra l-Unjoni Ewropea. Ir-Rapporteur jemmen li d-dikjarazzjoni ta' klemenza jew 
kwalunkwe dokument ieħor li jkun fih evidenza awtoinkriminanti mressqa minn applikant 
għall-klemenza m'għandhomx jintużaw biex jissostitwixxu azzjonijiet (jew azzjonijiet 
kollettivi) barra l-ġurisdizzjoni tal-UE.

3.2. Effett tad-deċiżjonijiet nazzjonali

Ir-Rapporteur jappoġġja bis-sħiħ l-effett probatorju tal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni 
nazzjonali jew tal-qrati tal-kompetizzjoni nazzjonali f'azzjonijiet sussegwenti għad-danni. 
                                               
1 Kawża C-536/11, DonauChemie [2013], para 31; Kawża C-360/09, Pfleiderer AG v 
Bundeskartellamt, [2011] Ġabra I-5161.
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F'konformità mal-istat tad-dritt, huwa jissuġġerixxi li tiżdied klawżola li tikkanċella l-effett 
vinkolanti f'każijiet fejn id-drittijiet proċedurali fundamentali tal-partijiet involuti ma jkunux 
ġew rispettati.

3.3. Perjodi ta' preskrizzjoni

Fl-opinjoni tar-Rapporteur, perjodu ta' preskrizzjoni ta' tliet snin huwa perjodu ta' żmien 
pertinenti għall-għan li l-vittmi ta' ksur tal-liġi dwar il-kompetizzjoni jingħataw opportunità 
raġonevoli biex jibdew azzjoni għad-danni u biex jiġi żgurat livell xieraq ta' ċertezza legali 
għall-partijiet kollha involuti. F'diversi Stati Membri, perjodu ta' preskrizzjoni ta' tliet snin ġie 
ppruvat li huwa effikaċi. Saru wkoll bidliet oħra biex tissaħħaħ aktar iċ-ċertezza legali għall-
partijiet konċernati.

3.4. Obbligazzjoni in solidum

Il-proposta għal Direttiva tippreżenta kunċett li l-applikant għall-klemenza ammess jiġi 
privileġġat fir-rigward tar-responsabbiltà ċivili tiegħu sabiex il-programm ta' klemenza jibqa' 
attraenti. Ir-Rapporteur jissuġġerixxi li l-impriża li tkun ingħatat l-immunità mill-multi jew 
tnaqqis tal- multi, għandha – finalment – tkun obbligata biss lejn ix-xerrejja jew il-fornituri 
diretti jew indiretti tagħha. Din il-bidla hija minħabba tħassib fir-rigward tal-prattikabilità 
proċedurali tal-reġim ta' obbligazzjoni in solidum propost. Bħalma juru ċ-ċifri, l-
applikazzjonijiet għall-klemenza reġgħu qed jiżdiedu u għalhekk ma jidhirx li huma meħtieġa 
inċentivi oħra għall-programm ta' klemenza.

3.5. It-trasferiment tal-ispejjeż żejda

Konvenut f'azzjoni għad-danni jista' jinvoka l-fatt li l-pretendent ikun ittrasferixxa l-ispejjeż 
żejda kollha li jirriżultaw mill-ksur, jew parti minnhom, lix-xerrejja tiegħu bħala difiża kontra 
talba għad-danni. Ir-rapporteur jissuġġerixxi li l-qrati nazzjonali għandhom is-setgħa li 
jikkalkulaw liema sehem ta' spejjeż żejda jkun ġie trasferit. Madankollu, "l-impossibbiltà 
legali" li persuna fil-livell li jmiss tal-katina tal-provvista titlob kumpens għall-ħsara li tkun 
ġarrbet m'għandhiex tikkostitwixxi raġuni biex ma tkunx tista' tinvoka trasferiment. L-ewwel 
nett, minħabba l-ġurisprudenza eżistenti1, tali ostakoli legali m'għandhomx iseħħu jew jistgħu 
jiġu kkonstestati. It-tieni nett, din il-formulazzjoni vaga tista' twassal biex jingħata kumpens 
lil pretendenti li ma jkunu ġarrbu l-ebda ħsara u/jew biex jingħata kumpens żejjed. Fl-aħħar 
nett, ir-Rapporteur jipproponi li tissaħħaħ l-evidenza li xerrej indirett jeħtieġ jippreżenta 
sabiex jagħti prova ta' trasferiment biex jiġi evitat kumpens mhux korrett.

3.6. Suppożizzjoni ta' ħsara

Il-proposta għal Direttiva tintroduċi suppożizzjoni konfutabbli ta' ħsara fir-rigward tal-
eżistenza ta' ħsara li tirriżulta minn kartell. Suppożizzjoni konfutabbli ta' ħsara madankollu 
hija ġeneralizzazzjoni tar-realtà li mhijiex eżatta għal kollox. Il-Kummissjoni Ewropea 
timmulta ftehimiet jew arranġamenti antikompetittivi diverġenti ħafna: kartelli b'saħħithom ta' 
ffissar tal-prezzijiet, iżda anke forom inqas riġidi ta' kuntatt bejn il-kompetituri u għaldaqstant 
anke dawk li ma jkollhomx impatt ekonomiku (eż. T-Mobile Netherlands BV u Oħrajn). Ir-

                                               
1 Ara l-Kawża C-453/99, Courage u Crehan, [2001] Ġabra I-6297; Il-Kawżi Konġunti C-295/04 u C-298/04,
Manfredi, [2006] Ġabra I-6619; Il-Kawża C-360/09.
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rapporteur għalhekk jemmen li l-qrati għandu jkollhom is-setgħa li jistabbilixxu l-eżistenza ta' 
ħsara.

3.7. Soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim

Ir-Rapporteur jilqa' l-inċentivi tal-proposta għal Direttiva biex il-partijiet isolvu t-tilwim 
tagħhom b'mod kunsenswali. Sabiex jinżammu dawn l-inċentivi, huwa jipproponi li ma 
tiddaħħalx klawżola li f'każ li l-ko-kontraventuri barra mir-riżolviment ma jkunux jistgħu 
jħallsu, il-ko-kontraventur fir-riżolviment jista' jiġi obbligat iħallas id-danni lill-parti fir-
riżolviment li tkun ġarrbet il-ħsara anke wara li hu jkun diġà rriżolva. 

3.8. Skema ta' kumpens volontarju

Wieħed mill-għanijiet ewlenin tad-Direttiva proposta huwa li tippermetti lill-vittmi ta' ksur 
tal-liġi dwar il-kompetizzjoni jiksbu kumpens sħiħ għall-ħsara mġarrba. Biex tiġi żgurata 
soluzzjoni rapida u kosteffikaċi, ir-Rapporteur daħħal – kif diġà mitlub mill-membri tal-
Parlament Ewropew – mekkaniżmu ta' kumpens volontarju fi ħdan il-proċedura tal-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni. Wara d-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet (u għaldaqstant qabel 
deċiżjoni dwar il-multa għall-ksur tal-liġi dwar il-kompetizzjoni), awtorità tal-kompetizzjoni 
tista' tiddefinixxi perjodu ta' żmien li fih il-kontraventuri jistgħu jfittxu riżolviment mal-vittmi 
tagħhom b'mod volontarju. Jekk l-awtorità tal-kompetizzjoni tqis il-kumpens imħallas bħala 
preċiż u legali, hija għandha sussegwentement tikkunsidrah meta tiddefinixxi l-multa tagħha. 
Din is-soluzzjoni jidher li tipprovdi l-aktar mod rapidu u kosteffikaċi biex il-vittmi ta' ksur tal-
liġi dwar il-kompetizzjoni jiġu kkumpensati, filwaqt li tagħti flessibilità lill-awtorità dwar il-
kompetizzjoni fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-kumpens imħallas lill-vittmi.


