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Emenda 14
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) B'mod rispettiv għall-prerogattiva 
tal-Istati Membri li jintroduċu skemi 
differenti ta’ rimedju kollettiv, l-Istati 
Membri għandhom jiġu inkoraġġiti, meta 
jistabbilixxu tali skemi, li jintroduċu 
sistema ta’ inklużjoni fakultattiva u li 
jżommu lura milli jipprevedu l-użu ta’
tariffa ta’ kontinġenza, finanzjament 
minn parti terza u l-possibbiltà li 
jingħataw danni punittivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm disponibbli diversi proċeduri ta’ rimedju kollettiv fi 15-il Stat Membru u l-għadd
qiegħed jikber. Ħafna sistemi nazzjonali huma limitati fil-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom u 
mhumiex aċċessibbli faċilment għall-konsumaturi. Dan juri bżonn ta’ regoli ċari u sistema 
transkonfinali. Ir-rimedju kollettiv għandu jkun aċċessibbli għall-konsumaturi tal-UE kollha, 
mhux għal ftit biss.

Emenda 15
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Mezzi effettivi għall-konsumaturi u l-
impriżi biex jiksbu kumpens għad-danni 
jiskoraġġixxu l-impriżi milli jwettqu ksur 
u jiżguraw konformità akbar mar-regoli 
dwar il-kompetizzjoni tal-Unjoni.  
Għaldaqstant, fl-interess li jitjieb l-
infurzar pubbliku tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni fl-Unjoni, għandu jkun 
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inkoraġġit kumpens kosteffettiv, f’waqtu u 
effiċjenti tal-vittmi ta' ksur ta’ dawn ir-
regoli. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni għandhom jikkunsidraw il-
kumpens lill-vittmi wara proċess 
konsenswali ta’ riżoluzzjoni tat-tilwim 
bħala fattur ta’ mitigazzjoni meta 
jistabbilixxu l-multi. L-inkoraġġiment ta’
kumpens konsenswali lill-vittmi għandu 
jkun mingħajr preġudizzju għall-bżonn li 
jiġu armonizzati r-regoli fl-Istati Membri 
li jirregolaw l-azzjonijiet għal danni għall-
ksur tal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni dwar 
il-kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tal-konsumaturi u tal-impriżi, il-kumpens għad-danni għandu jkun kosteffettiv, 
f’waqtu u effiċjenti. Għalhekk hemm bżonn li tiġi inkoraġġita riżoluzzjoni konsenswali bikrija 
tat-tilwim billi jingħata inċentiv marbut mal-multa stabbilita mill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni biex jiġi żgurat kumpens kosteffettiv, f’waqtu u effiċjenti.

Emenda 16
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Skont riżoluzzjonijiet riċenti tal-
Parlament Ewropew dwar Rapporti 
Annwali tal-Kummissjoni dwar il-
Kompetizzjoni, il-multi adottati mill-
Kummissjoni, inkluż fir-rigward ta’
impriżi li qed jibbenefikaw minn 
klemenza, għandu jqis kwalunkwe 
kumpens li jkun tħallas diġà lill-vittmi u l-
partijiet għandhom ikunu inkoraġġiti li 
jilħqu riżolvimenti barra mill-qorti qabel 
ma tittieħed deċiżjoni finali dwar multa. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fl-interess tal-konsumaturi u tal-impriżi, il-kumpens għad-danni għandu jkun kosteffettiv, 
f’waqtu u effiċjenti. Għalhekk hemm bżonn li tiġi inkoraġġita riżoluzzjoni konsenswali bikrija 
tat-tilwim billi jingħata inċentiv marbut mal-multa stabbilita mill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni biex jiġi żgurat kumpens kosteffettiv, f’waqtu u effiċjenti.

Emenda 17
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Din id-Direttiva tafferma mill-ġdid l-
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.

(11) Din id-Direttiva tafferma mill-ġdid l-
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.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fi Frar tal-2012 il-Parlament Ewropew adotta r-riżoluzzjoni ‘Lejn Approċċ Koerenti 
Ewropew għal Rimedju Kollettiv’, li fiha sejjaħ għal kwalunkwe proposta fil-qasam tar-
rimedju kollettiv li tinkludi sett komuni ta’ prinċipji li jipprovdu aċċess uniformi għall-
ġustizzja permezz ta’ rimedju kollettiv fl-Unjoni għal dak li jikkonċerna ksur tad-drittijiet tal-
konsumatur. Mekkaniżmu ta’ rimedju kollettiv itejjeb bil-kbir l-infurzar effettiv tal-liġi dwar 
il-kompetizzjoni u jżid il-protezzjoni tal-konsumatur.

Emenda 18
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Din id-Direttiva tafferma mill-ġdid l-
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-

(11) Din id-Direttiva tafferma mill-ġdid l-
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, mingħajr 
preġudizzju għat-tip ta’ imgħax
rikonoxxut skont il-liġi nazzjonali. 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.
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Artikoli 101 u 102 tat-Trattat.

Or. en

Emenda 19
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-infurzar korrett tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni u l-eżerċizzju effettiv kemm 
min-negozju u kemm mill-konsumaturi 
tad-dritt tagħhom għall-kumpens huma 
marbutin mill-qrib ħafna ma’ xulxin u 
huma essenzjali biex jinkiseb it-tkabbir 
kompetittiv. F’dan ir-rigward, dritt 
Ewropew għar-rimedju kollettiv 
jikkontribwixxi għall-ikkompletar tas-suq 
intern u l-iżvilupp ta’ żona ġenwina ta’
libertà, sigurtà u ġustizzja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi Frar tal-2012 il-Parlament Ewropew adotta r-riżoluzzjoni ‘Lejn Approċċ Koerenti 
Ewropew għal Rimedju Kollettiv’, li fiha sejjaħ għal kwalunkwe proposta fil-qasam tar-
rimedju kollettiv li tinkludi sett komuni ta’ prinċipji li jipprovdu aċċess uniformi għall-
ġustizzja permezz ta’ rimedju kollettiv fl-Unjoni għal dak li jikkonċerna ksur tad-drittijiet tal-
konsumatur. Mekkaniżmu ta’ rimedju kollettiv itejjeb bil-kbir l-infurzar effettiv tal-liġi dwar 
il-kompetizzjoni u jżid il-protezzjoni tal-konsumatur.

Emenda 20
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 13



PE521.778v01-00 8/58 AM\1007105MT.doc

MT

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 
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.

(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-
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li l-evidenza tiġi speċifikata b’mod preċiż u restrittiv kemm jista’ jkun sabiex jiġi 
evitat tiftix għal ġbir ta’ informazzjoni, li jista’ jkun fuq kollox ta’ ħsara għall-funzjonament 
effiċjenti u ġust tas-suq intern.

Emenda 21
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 19
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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 f’programm ta’ klemenza 
jew proċedura ta’ riżolviment, 
dikjarazzjonijiet u dokumenti li fihom 
evidenza awtoinkriminanti prodotti għall-
finijiet ta’ applikazzjonijiet għall-
klemenza u żvelati mill-applikant għall-
klemenza, għandhom, fil-prinċipju, jiġu 
protetti mid-divulgazzjoni tal-evidenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-salvagwardja ta’ biżżejjed inċentivi tal-programm ta’ klemenza hija ta’ importanza kbira 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fis-suq intern. Programmi ta’
klemenza huma l-aktar għodda effiċjenti biex jiġu identifikati ftehimiet antikompetittivi. Jekk 
ma tiġi individwata l-ebda mġiba antikompetittiva jew ikun hemm ftit wisq, fl-aħħar nett ma 
jkun hemm l-ebda vittma biex tiġi kkumpensata.  Għalhekk, hemm bżonn li d-dokumenti li 
jitressqu mill-applikant jiġu protetti filwaqt li l-provvediment ta’ protezzjoni per se huwa 
inkompatibbli mal-liġi primarja (Donau Chemie).

Emenda 22
Sylvana Rapti



PE521.778v01-00 10/58 AM\1007105MT.doc

MT

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 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, 
dikjarazzjonijiet korporattivi ta’ klemenza
għandhom jitħallew barra mid-
divulgazzjoni tal-evidenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm is-sottomissjonijiet ta’ riżolviment huma importanti għall-infurzar pubbliku effettiv 
tal-liġi dwar il-kompetizzjoni, bl-ebda mod ma huma sinifikanti daqs id-dikjarazzjonijiet 
korporattivi ta’ klemenza.  Hemm differenza fundamentali ta’ natura u kwalità bejniethom, 
minħabba li s-sottomissjonijiet ta’ riżolviment – għall-kuntrarju tad-dikjarazzjonijiet 
korporattivi ta’ klemenza – mhumiex indispensabbli għad-detezzjoni effettiva ta’ ksur. 
Konsegwentement, m’għandhomx jingħataw protezzjoni assoluta u għalhekk m’għandhomx 
jiġu inkorporati fil-lista s-sewda.

Emenda 23
Andreas Schwab
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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

Ġustifikazzjoni

Tħassir b'konsegwenza tal-bidliet fl-Artikoli 5 u 6.

Emenda 24
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 21

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-

imħassar
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divulgazzjoni tal-evidenza li teżisti 
irrispettivament mill-proċedimenti ta’
awtorità tal-kompetizzjoni 
("informazzjoni pre-eżistenti").

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir b'konsegwenza tal-bidliet fl-Artikoli 5 u 6.

Emenda 25
Andreas Schwab

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. Il-protezzjoni mid-
divulgazzjoni għalhekk għandha tapplika
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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Addattament b'konsegwenza tal-bidliet fl-Artikoli 5 u 6.

Emenda 26
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Li ssir pretensjoni għad-danni, jew il-
bidu ta’ investigazzjoni minn awtorità tal-
kompetizzjoni, jinvolvi riskju li l-impriżi 
kkonċernati jistgħu jeqirdu jew jaħbu l-
evidenza li tista’ tkun utli biex tiġi 
sostanzjata pretensjoni għad-danni ta’ parti 
li ġarrbet ħsara. Sabiex l-evidenza rilevanti 
ma tiġix distrutta u biex ikun żgurat li 
ordnijiet tal-qorti li jitolbu d-divulgazzjoni 
ta’ evidenza jitwettqu, il-qrati għandu 
jkollhom is-saħħa li jimponu sanzjonijiet 
suffiċjentement deterrenti. Safejn 
jirrigwarda l-partijiet fil-proċedimenti, ir-
riskju li jsiru inferenzi negattivi fil-
proċedimenti għad-danni jista’ jkun 
sanzjoni partikolarment effettiva u jista’
jevita dewmien żejjed. Għandu jkun hemm 
ukoll sanzjonijiet għal min ma jonorax l-
obbligu ta’ protezzjoni ta’ informazzjoni 
kunfidenzjali u għal użu abbużiv minn 
informazzjoni li tkun divulgata. B’mod 
simili, is-sanzjonijiet għandhom ikunu 
disponibbli jekk l-informazzjoni miksuba 
permezz tal-aċċess għall-fajl ta’ awtorità 
tal-kompetizzjoni bl-eżerċizzju tad-
drittijiet tad-difiża fir-rigward tal-
investigazjonijiet ta’ dik l-awtorità tal-
kompetizzjoni, tintuża b’mod abbużiv 
f’azzjonijiet għad-danni.

(24) Li ssir pretensjoni għad-danni, jew il-
bidu ta’ investigazzjoni minn awtorità tal-
kompetizzjoni, jinvolvi riskju li l-impriżi 
kkonċernati jistgħu jeqirdu jew jaħbu l-
evidenza li tista’ tkun utli biex tiġi 
sostanzjata pretensjoni għad-danni ta’ parti 
li ġarrbet ħsara. Sabiex l-evidenza rilevanti 
ma tiġix distrutta u biex ikun żgurat li 
ordnijiet tal-qorti li jitolbu d-divulgazzjoni 
ta’ evidenza jitwettqu, il-qrati għandhom
jimponu sanzjonijiet suffiċjentement u 
effettivament deterrenti. Safejn jirrigwarda 
l-partijiet fil-proċedimenti, ir-riskju li jsiru 
inferenzi negattivi fil-proċedimenti għad-
danni jista’ jkun sanzjoni partikolarment 
effettiva u jista’ jevita dewmien żejjed. 
Għandu jkun hemm ukoll sanzjonijiet għal 
min ma jonorax l-obbligu ta’ protezzjoni 
ta’ informazzjoni kunfidenzjali u għal użu 
abbużiv minn informazzjoni li tkun 
divulgata. B’mod simili, is-sanzjonijiet 
għandhom ikunu disponibbli jekk l-
informazzjoni miksuba permezz tal-aċċess 
għall-fajl ta’ awtorità tal-kompetizzjoni bl-
eżerċizzju tad-drittijiet tad-difiża fir-
rigward tal-investigazjonijiet ta’ dik l-
awtorità tal-kompetizzjoni, tintuża b’mod 
abbużiv f’azzjonijiet għad-danni.

Or. en
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Emenda 27
Andreas Schwab

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, b’mod simili 
ma għandux ikun possibbli li tiġi ddubitata 
deċiżjoni finali ta’ awtorità tal-
kompetizzjoni nazzjonali jew qorti tal-
appell li ssib, jew li tapprova s-sejba ta'
ksur jew nuqqas ta’ 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 nazzjonali dwar il-
kompetizzjoni 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 dwar il-
kompetizzjoni li jsibu ksur tar-regoli dwar 
il-kompetizzjoni għandu japplika għall-
parti operattiva tad-deċiżjoni u l-premessi 
ta’ appoġġ tagħha. Dan huwa bla ħsara 
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skont l-Artikolu 267 tat-Trattat. għad-drittijiet u l-obbligi tal-qrati 
nazzjonali skont l-Artikolu 267 tat-Trattat, 
għad-dritt għal rimedju effettiv u proċess 
ġust u d-dritt għal difiża skont l-Artikoli 
47 u 48 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u d-
dritt għal smigħ ġust skont l-Artikolu 6 
tal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-
Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet 
Fundamentali. Għaldaqstant, id-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali 
dwar il-kompetizzjoni u l-qrati dwar il-
kompetizzjoni għandhom ikunu vinkolati 
sakemm ma kien hemm l-ebda żball ċar 
fl-investigazzjoni u sakemm kien hemm 
konformità mad-drittijiet tad-difiża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati d-drittijiet ta’ difiża għall-konsumaturi u l-impriżi, l-effett vinkolanti 
m’għandux japplika meta dawn ma jkunux ġew rispettati. L-effett vinkolanti għandu japplika 
wkoll jekk awtorità nazzjonali dwar il-kompetizzjoni ma ssib l-ebda ksur. Dan itejjeb iċ-
ċertezza legali għall-impriżi fis-suq intern.

Emenda 28
Andreas Schwab

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-

(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 f’programm ta’ klemenza 
jiġu protetti milli jiġu esposti mingħajr 
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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 
ksur.

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 
ksur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu magħżul huwa restrittiv wisq u ma jqisx ir-realtajiet tas-suq intern.

Emenda 29
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 30
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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

Ġustifikazzjoni

Tħassir b'konsegwenza tal-Artikolu 12(2).

Emenda 30
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 31
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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. 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.

Or. en

Emenda 31
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 31
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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 tat-trasferiment, ix-xerrej indirett 
għandu għalhekk mill-anqas juri li l-
konvenut wettaq ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni, li l-ksur irriżulta fi spejjeż 
żejda għax-xerrej dirett tal-konvenut, li x-
xerrej indirett xtara l-oġġetti jew is-
servizzi li kienu s-suġġett tal-ksur jew 
xtara oġġetti jew servizzi li ġew minn jew 
li fihom l-oġġetti jew is-servizzi li kienu s-
suġġett tal-ksur, li x-xerrej indirett xtara 
dawk l-oġġetti jew servizzi mix-xerrej 
dirett jew minn xerrej indirett ieħor li 
huwa direttament marbut mal-konvenut 
permezz tal-katina tal-provvista u li xtara 
dawn l-oġġetti jew servizzi bi spejjeż żejda. 
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

Ġustifikazzjoni

Adattament b'konsegwenza tal-bidliet fl-Artikolu 13.

Emenda 32
Andreas Schwab
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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 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, il-qrati 
nazzjonali għandhom jingħataw is-setgħa 
li jistabbilixxu l-eżistenza u li jagħmlu 
stima tal-ammont ta’ ħsara waqt li jqisu l-
preżentazzjoni tal-evidenza mill-partijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament b'konsegwenza tal-bidliet fl-Artikolu 16.

Emenda 33
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Bħala rimedju għall-asimmetrija tal-
informazzjoni u għal xi ftit mid-

(35) Bħala rimedju għall-asimmetrija tal-
informazzjoni u għal xi ftit mid-
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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.

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 jew ksur qawwi ieħor minħabba l-
għan, il-ksur ikkawża ħsara, b’mod 
partikolari, permezz ta’ effett fuq il-prezz. 
Skont il-fatti tal-każ dan ifisser li l-ksur 
qawwi 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza turi li ksur qawwi minħabba l-għan b’mod ġenerali u mhux il-kartelli biss huma 
fil-maġġoranza l-kbira tal-każi ta’ ħsara għall-kompetituri, il-klijenti u l-konsumaturi. 
Minħabba li l-preżunzjoni introdotta tista’ xorta waħda tiġi rrifjutata, huwa kkunsidrat xieraq 
li l-impriża li twettaq il-ksur għandu jkollha l-obbligu li tipprova li ma seħħet l-ebda ħsara 
fil-każ speċifiku.

Emenda 34
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Fin-nuqqas ta’ regoli tal-Unjoni dwar 
il-kwantifikazzjoni tal-ħsara kkawżata 
minn ksur tal-liġi dwar il-kompetizzjoni, 
is-sistema legali domestika ta’ kull Stat 
Membru u l-qrati nazzjonali għandhom 
jiddeterminaw liema rekwiżiti għandha 
tissodisfa l-parti li ġarrbet il-ħsara meta 

(36) Fin-nuqqas ta’ regoli tal-Unjoni dwar 
il-kwantifikazzjoni tal-ħsara kkawżata 
minn ksur tal-liġi dwar il-kompetizzjoni, 
is-sistema legali domestika ta’ kull Stat 
Membru u l-qrati nazzjonali għandhom 
jiddeterminaw liema rekwiżiti għandha 
tissodisfa l-parti li ġarrbet il-ħsara meta 
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tagħti prova tal-ammont ta’ ħsara li tkun 
ġarrbet, l-eżattezza li biha għandha tagħti 
prova ta’ dak l-ammont, il-metodi li jistgħu 
jintużaw fil-kwantifikazzjoni tal-ammont u 
l-konsegwenzi ta’ jekk ma jkunux jistgħu 
jiġu ssodisfati r-rekwiżiti kollha stabbiliti. 
Madankollu, dawn ir-rekwiżiti domestiċi 
ma għandhomx ikunu inqas favorevoli 
minn dawk li jirregolaw azzjonijiet 
domestiċi simili (il-prinċipju tal-
ekwivalenza) u lanqas ma għandhom 
jagħmlu l-eżerċizzju tad-dritt tal-Unjoni 
għad-danni prattikament impossibbli jew 
diffiċli ħafna (il-prinċipju tal-effettività). 
F’dan ir-rigward għandhom jitqiesu l-
asimmetriji tal-informazzjoni possibbli 
bejn il-partijiet u l-fatt li l-kwantifikazzjoni 
tal-ħsara tirrikjedi valutazzjoni ta’ kif is-
suq ikkonċernat kien jevolvi li kieku ma 
kienx sar ksur; Din il-valutazzjoni timplika 
paragun ma’ sitwazzjoni li b’definizzjoni 
hija ipotetika u għalhekk ma tista’ qatt issir 
b’eżattezza totali. Għalhekk huwa xieraq li 
l-qrati nazzjonali jingħataw is-setgħa li 
jagħmlu stima tal-ammont tal-ħsara 
kkawżta mill-ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni.

tagħti prova tal-ammont ta’ ħsara li tkun 
ġarrbet, l-eżattezza li biha għandha tagħti 
prova ta’ dak l-ammont, il-metodi li jistgħu 
jintużaw fil-kwantifikazzjoni tal-ammont u 
l-konsegwenzi ta’ jekk ma jkunux jistgħu 
jiġu ssodisfati r-rekwiżiti kollha stabbiliti. 
Madankollu, dawn ir-rekwiżiti domestiċi 
ma għandhomx ikunu inqas favorevoli 
minn dawk li jirregolaw azzjonijiet 
domestiċi simili (il-prinċipju tal-
ekwivalenza) u lanqas ma għandhom 
jagħmlu l-eżerċizzju tad-dritt tal-Unjoni 
għad-danni prattikament impossibbli jew 
diffiċli ħafna (il-prinċipju tal-effettività). 
F’dan ir-rigward għandhom jitqiesu l-
asimmetriji tal-informazzjoni possibbli 
bejn il-partijiet u l-fatt li l-kwantifikazzjoni 
tal-ħsara tirrikjedi valutazzjoni ta’ kif is-
suq ikkonċernat kien jevolvi li kieku ma 
kienx sar ksur; Din il-valutazzjoni timplika 
paragun ma’ sitwazzjoni li b’definizzjoni 
hija ipotetika u għalhekk ma tista’ qatt issir 
b’eżattezza totali. Għalhekk huwa xieraq li 
l-qrati nazzjonali jingħataw is-setgħa li 
jagħmlu stima tal-ammont tal-ħsara 
kkawżta mill-ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni. Il-qrati għandhom jiġu 
assistiti f’dan il-kompitu kemmxejn 
kumpless permezz ta’ gwida ċara, 
sempliċi, li tinftiehem, applikabbli 
faċilment u aġġornata suffiċjentement 
maħruġa mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura mhux vinkolanti tad-dokumenti ta’ politika tal-Kummissjoni, huwa 
sensibbli li tiġi enfasizzata l-importanza tagħhom għall-kwantifikazzjoni effettiva tal-ħsara li 
ssir lill-Qrati Nazzjonali kif ukoll l-essenza ta’ kliem ċar.

Emenda 35
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Premessa 37



AM\1007105MT.doc 23/58 PE521.778v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-partijiet li ġarrbu l-ħsara u l-impriżi 
li għamlu l-ħsara għandhom jiġu mħeġġa 
biex jaqblu fuq kumpens tal-ħsara 
kkawżata minn ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni permezz ta’ mekkaniżmi 
għas-soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim 
bħal pereżempju riżolvimenti barra mill-
qorti, l-arbitraġġ u l-medjazzjoni. Fejn ikun 
possibbli, it-tali soluzzjoni kunsenswali 
għat-tilwim għandha tkopri l-aktar partijiet 
li ġarrbu l-ħsara u impriżi li għamlu l-ksur 
possibbli. Id-dispożizzjonijiet f’din id-
Direttiva dwar is-soluzzjoni kunsenswali 
għat-tilwim għalhekk huma maħsuba biex 
jiffaċilitaw l-użu tat-tali mekkaniżmi u 
jżidu l-effettività tagħhom.

(37) Il-partijiet li ġarrbu l-ħsara u l-impriżi 
li għamlu l-ħsara għandhom jiġu mħeġġa 
biex jaqblu fuq kumpens tal-ħsara 
kkawżata minn ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni permezz ta’ mekkaniżmi 
għas-soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim 
bħal pereżempju riżolvimenti barra mill-
qorti, l-arbitraġġ u l-medjazzjoni. Fejn ikun 
possibbli, it-tali soluzzjoni kunsenswali 
għat-tilwim għandha tkopri l-aktar partijiet 
li ġarrbu l-ħsara u impriżi li għamlu l-ksur 
possibbli. Id-dispożizzjonijiet fir-rigward 
tar-rimedju kollettiv għandhom japplikaw 
rispettivament fil-kuntest ta’ mekkaniżmi 
kollettivi għal Soluzzjoni Alternattiva 
għat-Tilwim (ADR). Id-dispożizzjonijiet
f’din id-Direttiva dwar is-soluzzjoni 
kunsenswali għat-tilwim għalhekk huma 
maħsuba biex jiffaċilitaw l-użu tat-tali 
mekkaniżmi u jżidu l-effettività tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmi għal soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim jistgħu jkunu verament effettivi biss 
jekk ir-rimedju kollettiv jiġi adottat ukoll fil-kuntest tal-ADR, bħal fil-każ tal-proċedimenti 
ġudizzjarji. B’dan il-mod, il-parteċipanti kollha jiffrankaw il-ħin u l-ispejjeż minħabba l-
effiċjenza proċedurali mtejba, filwaqt li l-qrati nazzjonali jitnaqqsilhom piż sinifikanti u l-
pożizzjoni tal-konsumaturi tissaħħaħ b’mod kritiku.

Emenda 36
Andreas Schwab

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 

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

titqiegħed f’pożizzjoni vis-à-vis il-ko-
kontraventuri tagħha agħar minn dik li 
kienet tkun fiha mingħajr is-soluzzjoni 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir b'konsegwenza tal-bidliet fl-Artikolu 18.

Emenda 37
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintalab kumpens, iridu jiġu sodisfatti r-rekwiżiti skont il-liġi nazzjonali biex tiġi 
stabbilita r-responsabbiltà.

Emenda 38
Andreas Schwab

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġi eskluż kumpens żejjed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpens żejjed għandu jiġi evitat minħabba li dan ikun ta’ ħsara għall-oġġettiv ta’
kundizzjonijiet ekwi ta’ kompetizzjoni fis-suq intern.

Emenda 39
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
partijiet li jkunu ġarrbu l-ħsara jistgħu 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
partijiet li jkunu ġarrbu l-ħsara jistgħu 
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jeżerċitaw b’mod effettiv il-pretensjonijiet 
tagħhom għad-danni.

jeżerċitaw b’mod effettiv il-pretensjonijiet 
tagħhom għad-danni u jiksbu infurzar 
reali tar-rimedju.

Or. en

Emenda 40
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "azzjoni għad-danni" tfisser azzjoni 
skont il-liġi nazzjonali li biha parti li tkun 
ġarrbet ħsara titlob kumpens għad-danni 
quddiem qorti nazzjonali; din tista’ wkoll 
tkopri azzjonijiet li bihom xi ħadd li jaġixxi 
f’isem ta’ parti jew bosta partijiet li jkunu 
ġarrbu ħsara tressaq talba għad-danni 
quddiem qorti nazzjonali, meta l-liġi 
nazzjonali tipprevedi din il-possibbiltà;

3. "azzjoni għad-danni" tfisser azzjoni
skont il-liġi nazzjonali li biha parti li tkun 
ġarrbet ħsara titlob kumpens għad-danni 
quddiem qorti nazzjonali; din tista’ wkoll 
tkopri azzjonijiet li bihom xi ħadd li jaġixxi 
f’isem ta’ parti jew bosta partijiet li jkunu 
ġarrbu ħsara tressaq talba għad-danni 
quddiem qorti nazzjonali, meta l-liġi 
nazzjonali għandha tipprevedi din il-
possibbiltà speċjalment fir-rigward ta’
rimedju kollettiv;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi Frar tal-2012 il-Parlament Ewropew adotta r-riżoluzzjoni ‘Lejn Approċċ Koerenti 
Ewropew għal Rimedju Kollettiv’, li fiha sejjaħ għal kwalunkwe proposta fil-qasam tar-
rimedju kollettiv li tinkludi sett komuni ta’ prinċipji li jipprovdu aċċess uniformi għall-
ġustizzja permezz ta’ rimedju kollettiv fl-Unjoni għal dak li jikkonċerna ksur tad-drittijiet tal-
konsumatur. Mekkaniżmu ta’ rimedju kollettiv itejjeb l-infurzar effettiv tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni u l-protezzjoni tal-konsumatur.

Emenda 41
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "azzjoni għad-danni" tfisser azzjoni 
skont il-liġi nazzjonali li biha parti li tkun 
ġarrbet ħsara titlob kumpens għad-danni 
quddiem qorti nazzjonali; din tista’ wkoll
tkopri azzjonijiet li bihom xi ħadd li 
jaġixxi f’isem ta’ parti jew bosta partijiet li 
jkunu ġarrbu ħsara tressaq talba għad-danni 
quddiem qorti nazzjonali, meta l-liġi 
nazzjonali tipprevedi din il-possibbiltà;

3. "azzjoni għad-danni" tfisser azzjoni 
skont il-liġi nazzjonali li biha parti li tkun 
ġarrbet ħsara titlob kumpens  għad-danni
individwalment jew b’mod konġunt
quddiem qorti nazzjonali; din tkopri wkoll 
azzjonijiet li bihom xi ħadd li jaġixxi 
f’isem ta’ parti jew bosta partijiet li jkunu 
ġarrbu ħsara tressaq talba għad-danni 
quddiem qorti nazzjonali;

Or. en

Emenda 42
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. ‘rimedju kollettiv’ tfisser: (i) 
mekkaniżmu legali li jiżgura possibbiltà li 
ssir talba għall-waqfien ta’ mġiba illegali 
b'mod kollettiv minn żewġ persuni fiżiċi 
jew ġuridiċi jew aktar jew minn entità li 
hija intitolata li tieħu azzjoni 
rappreżentattiva (rimedju kollettiv 
b’mandat ta’ inibizzjoni); (ii) 
mekkaniżmu legali li jiżgura possibbiltà li 
jintalab kumpens b'mod kollettiv minn 
żewġ persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew aktar 
li jiddikjaraw li saritilhom ħsara 
f’sitwazzjoni ta’ ħsara tal-massa jew minn 
entità intitolata li tieħu azzjoni 
rappreżentattiva (rimedju kollettiv 
b’mandat ta’ inibizzjoni); 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi Frar tal-2012 il-Parlament Ewropew adotta r-riżoluzzjoni ‘Lejn Approċċ Koerenti 
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Ewropew għal Rimedju Kollettiv’, li fiha sejjaħ għal kwalunkwe proposta fil-qasam tar-
rimedju kollettiv li tinkludi sett komuni ta’ prinċipji li jipprovdu aċċess uniformi għall-
ġustizzja permezz ta’ rimedju kollettiv fl-Unjoni għal dak li jikkonċerna ksur tad-drittijiet tal-
konsumatur. Mekkaniżmu ta’ rimedju kollettiv itejjeb l-infurzar effettiv tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni u l-protezzjoni tal-konsumatur.

Emenda 43
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – 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, deċiżjoni jew prattika 
antikompetittiva, b’mod indipendenti mill-
impriżi l-oħra involuti f’dak il-ftehim,
deċiżjoni jew prattika, jikkoopera ma’
investigazzjoni tal-awtorità tal-
kompetizzjoni, billi jipprovdi b’mod 
volontarju preżentazzjonijiet tal-għarfien 
tiegħu tal-ftehim, deċiżjoni jew prattika u 
r-rwol tiegħu fih, u bħala skambju għal dan 
il-parteċipant jirċievi l-immunità minn 
kwalunkwe multa li għandha tiġi imposta
għall-ftehim, deċiżjoni jew prattika jew
tnaqqis tat-tali multa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu magħżul huwa restrittiv wisq u ma jqisx ir-realtajiet tas-suq intern.

Emenda 44
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 14
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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 korporattiva ta’
klemenza” tfisser preżentazzjoni orali jew 
bil-miktub ipprovduta b’mod volontarju 
minn, jew f’isem, impriża lil awtorità tal-
kompetizzjoni, fi kwalunkwe ħin waqt il-
proċedura, li tiddeskrivi l-għarfien tal-
impriża dwar ftehim, deċiżjoni jew 
prattika antikompetittiva u r-rwol tagħha 
fihom, 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 inklużi kwalunkwe 
annessi ma’ din id-dikjarazzjoni; dan ma 
jinkludix dokumenti jew informazzjoni li 
teżisti irrispettivament mill-proċedimenti 
ta’ awtorità tal-kompetizzjoni
("informazzjoni pre-eżistenti");

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-salvagwardja ta’ biżżejjed inċentivi tal-programm ta’ klemenza hija ta’ importanza kbira 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fis-suq intern. Id-definizzjoni 
proposta ta’ ‘dikjarazzjoni korporattiva ta’ klemenza’ ma tinkludix id-dokumenti kollha li 
fihom evidenza awtoinkriminatorja sottomessa mill-applikant għall-klemenza. Għalhekk, din 
il-limitazzjoni tal-protezzjoni ma tiksibx l-għan mixtieq li jinżammu l-effiċjenza u l-effettività 
tal-proċeduri ta’ klemenza u riżolviment.

Emenda 45
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. “sottomissjoni ta’ ftehim” tfisser 
preżentazzjoni pprovduta b’mod 
volontarju minn, jew f’isem impriża lil 

imħassar
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awtorità tal-kompetizzjoni li tiddeskrivi l-
għarfien mill-impriża tas-sehem tagħha 
fil-ksur tal-Artikolu 101 tat-Trattat jew ta’
dispożizzjoni korrispondenti skont il-liġi 
nazzjonali u r-responsabbiltà tagħha 
f’dan il-ksur, li tkun tfasslet 
speċifikament bħala talba formali sabiex 
l-awtorità tapplika proċedura espedjenti;

Or. en

Emenda 46
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 17

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 bih impriża timpenja ruħha li 
tħallas danni lill-vittmi ta’ ksur tar-regoli 
dwar il-kompetizzjoni minn fond ta’
kumpens iggarantit;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li jinħoloq fond ta’ kumpens iggarantit għandha ssaħħaħ id-dritt tal-partijiet li 
ssirilhom ħsara għal kumpens.

Emenda 47
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
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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.

għall-fini tal-azzjonijiet għad-danni, il-
qrati nazzjonali ma jistgħux, bi prinċipju, 
jordnaw parti jew parti terza tiżvela 
dikjarazzjonijiet għall-klemenza jew 
kwalunkwe dokument ieħor li fih evidenza 
awtoinkriminanti żvelata mill-applikant 
għall-klemenza. Madankollu, meta 
pretendent ikun ippreżenta fatti u evidenza 
raġonevolment disponibbli li jagħtu 
biżżejjed provi li hu, jew dawk li qed 
jirrappreżenta, ikunu ġarrbu ħsara 
kkawżata mill-ksur tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni mill-konvenut u li d-
dikjarazzjoni għall-klemenza jew 
kwalunkwe dokument ieħor li fih evidenza 
awtoinkriminati żvelata mill-applikant 
għall-klemenza hija indispensabbli biex 
tappoġġja l-pretensjoni tagħhom u fiha 
evidenza li ma tistax tiġi pprovduta mod 
ieħor, il-qrati nazzjonali jistgħu jordnaw li 
l-konvenut jew parti terza jiddivulgaw l-
evidenza, irrispettivament minn jekk dik l-
evidenza hijiex ukoll inkluża fil-fajl tal-
awtorità tal-kompetizzjoni jew le, soġġett 
għall-kundizzjonijiet stipulati 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 
mill-konvenut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-salvagwardja ta’ biżżejjed inċentivi tal-programm ta’ klemenza hija ta’ importanza kbira 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fis-suq intern. Programmi ta’
klemenza huma l-aktar għodda effiċjenti biex jiġu identifikati ftehimiet antikompetittivi. Jekk 
ma tiġi individwata l-ebda mġiba antikompetittiva jew ikun hemm ftit wisq, fl-aħħar nett ma 
jkun hemm l-ebda vittma biex tiġi kkumpensata.  Għalhekk, hemm bżonn li d-dokumenti li 
jitressqu mill-applikant jiġu protetti filwaqt li l-provvediment ta’ protezzjoni per se huwa 
inkompatibbli mal-liġi primarja (Donau Chemie).

Emenda 48
Andreas Schwab
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea tiddikjara fil-memorandum ta’ spjegazzjoni tagħha tal-proposta 
leġiżlattiva li t-talbiet għal dokumenti għal divulgazzjoni globali għandhom normalment 
jitqiesu mhux proporzjonati u mhux konformi mad-dmir tal-parti li qed tagħmel it-talba li 
tispeċifika (kategoriji ta’) evidenza b’mod kemm jista’ jkun preċiż u restrittiv. Sabiex jiġi 
evitat ‘tiftix għal ġbir ta’ informazzjoni’, evidenza jew kategoriji ta’ evidenza għandhom jiġu 
definiti kemm jista’ jkun b’mod preċiż u restrittiv mill-pretendent.

Emenda 49
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) uriet li qed teżerċita t-talba għal 
divulgazzjoni ta’ evidenza għal azzjoni 
identifikata għad-danni li ġiet introdotta 
quddiem qorti nazzjonali fl-Unjoni; kif 
ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 5 ma jipprovdi l-ebda gwida fir-rigward ta’ talbiet għad-divulgazzjoni tal-evidenza 
minn barra l-UE. Madankollu, l-evidenza ta’ ftehim jew arranġament antikompetittiv tal-UE 
m’għandhiex tintuża bħala sostituzzjoni għal azzjonijiet (fi grupp) barra l-ġurisdizzjoni tal-
UE. L-emenda hija mfassla biex tindirizza din il-kwisjoni b’mod adegwat u tevita tali effett.
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Emenda 50
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) uriet, b'mod sodisfaċenti għall-qorti 
nazzjonali li saritilha t-talba li, l-evidenza 
miksuba mhux se tintuża mill-parti li qed 
tagħmel it-talba jew kwalunkwe parti 
relatata magħha fi kwalunkwe 
proċediment ieħor u li mhux se tkun 
magħmula disponibbli mill-parti li qed 
tagħmel it-talba jew kwalunkwe parti 
relatata magħha lil kwalunkwe parti terza 
ħlief b'awtorizzazzjoni espressa tal-qorti 
nazzjonali li quddiemha hemm pendenti l-
azzjoni għad-danni identifikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-salvagwardja ta’ biżżejjed inċentivi tal-programm ta’ klemenza hija ta’ importanza kbira 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fis-suq intern. Programmi ta’
klemenza huma l-aktar għodda effiċjenti biex jiġu identifikati ftehimiet antikompetittivi. Jekk 
ma tiġi individwata l-ebda mġiba antikompetittiva jew ikun hemm ftit wisq, fl-aħħar nett ma 
jkun hemm l-ebda vittma biex tiġi kkumpensata.  Għalhekk, hemm bżonn li d-dokumenti li 
jitressqu mill-applikant jiġu protetti filwaqt li l-provvediment ta’ protezzjoni per se huwa 
inkompatibbli mal-liġi primarja (Donau Chemie).

Emenda 51
Andreas Schwab

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-qrati nazzjonali jkunu jistgħu jordnaw 
id-divulgazzjoni ta’ partijiet speċifikati ta’
dik l-evidenza jew kategoriji minnha, 
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ċirkoskritta kemm jista’ jkun b’mod preċiż 
u kemm jista’ jkun abbażi ta’ fatti 
disponibbli b’mod raġjonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea tiddikjara fil-memorandum ta’ spjegazzjoni tagħha tal-proposta 
leġiżlattiva li t-talbiet għal dokumenti għal divulgazzjoni globali għandhom normalment 
jitqiesu mhux proporzjonati u mhux konformi mad-dmir tal-parti li qed tagħmel it-talba li 
tispeċifika (kategoriji ta’) evidenza b’mod kemm jista’ jkun preċiż u restrittiv. Sabiex jiġi 
evitat ‘tiftix għal ġbir ta’ informazzjoni’, evidenza jew kategoriji ta’ evidenza għandhom jiġu 
definiti kemm jista’ jkun b’mod preċiż u restrittiv mill-pretendent.

Emenda 52
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 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:

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qrati nazzjonali jillimitaw id-divulgazzjoni 
tal-evidenza għal dak li huwa proporzjonat
u li jirrigwarda azzjoni għad-danni fl-
Unjoni. Fid-determinazzjoni ta’ 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:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-salvagwardja ta’ biżżejjed inċentivi tal-programm ta’ klemenza hija ta’ importanza kbira 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fis-suq intern. Programmi ta’
klemenza huma l-aktar għodda effiċjenti biex jiġu identifikati ftehimiet antikompetittivi. Jekk 
ma tiġi individwata l-ebda mġiba antikompetittiva jew ikun hemm ftit wisq, fl-aħħar nett ma 
jkun hemm l-ebda vittma biex tiġi kkumpensata.  Għalhekk, hemm bżonn li d-dokumenti li 
jitressqu mill-applikant jiġu protetti filwaqt li l-provvediment ta’ protezzjoni per se huwa 
inkompatibbli mal-liġi primarja (Donau Chemie).
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Emenda 53
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-bżonn li tiġi ssalvagwardjata l-
effettività tal-infurzar pubbliku tal-liġi 
dwar il-kompetizzjoni, partikolarment fir-
rigward tar-riskji li d-divulgazzjoni tad-
dokumenti toħloq għal:
(i) programmi ta’ klemenza operati mill-
awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni;
(ii) programmi ta’ riżolviment operati 
mill-awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni;
(iii) il-proċeduri interni għat-teħid ta’
deċiżjonijiet fi ħdan awtorità dwar il-
kompetizzjoni u fi ħdan in-Netwerk 
Ewropew għall-Kompetizzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-salvagwardja ta’ biżżejjed inċentivi tal-programm ta’ klemenza hija ta’ importanza kbira 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fis-suq intern. Programmi ta’
klemenza huma l-aktar għodda effiċjenti biex jiġu identifikati ftehimiet antikompetittivi. Jekk 
ma tiġi individwata l-ebda mġiba antikompetittiva jew ikun hemm ftit wisq, fl-aħħar nett ma 
jkun hemm l-ebda vittma biex tiġi kkumpensata.  Din l-importanza hemm bżonn tiġi 
kkunsidrata mill-imħallfin nazzjonali meta jordnaw divulgazzjoni.

Emenda 54
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-bżonn li jiġi evitat kwalunkwe 
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abbuż tad-drittijiet relatati mad-
divulgazzjoni tal-evidenza prevista f’dan 
il-Kapitolu, u tal-evidenza u l-
informazzjoni miksuba abbażi ta' dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-salvagwardja ta’ biżżejjed inċentivi tal-programm ta’ klemenza hija ta’ importanza kbira 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fis-suq intern. Programmi ta’
klemenza huma l-aktar għodda effiċjenti biex jiġu identifikati ftehimiet antikompetittivi. Jekk 
ma tiġi individwata l-ebda mġiba antikompetittiva jew ikun hemm ftit wisq, fl-aħħar nett ma 
jkun hemm l-ebda vittma biex tiġi kkumpensata.  Għalhekk, hemm bżonn li d-dokumenti li 
jitressqu mill-applikant jiġu protetti filwaqt li l-provvediment ta’ protezzjoni per se huwa 
inkompatibbli mal-liġi primarja (Donau Chemie).

Emenda 55
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 fi ħdan l-Unjoni. L-interess li l-
impriżi għandhom jevitaw azzjonijiet 
għad-danni wara ksur m’għandux 
jikkostitwixxi interess kummerċjali li 
jistħoqqlu protezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-interess li jiġu evitati azzjonijiet għad-danni għal ksur tar-regoli dwar il-kompetizzjoni ma 
jikkostitwixxix interess kummerċjali li jistħoqqlu protezzjoni, minħabba li jmur direttament 
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kontra d-dritt effettiv għal kumpens (cf CDC Perossidu tal-Idroġenu v il-Kummissjoni (T-
437/08) )

Emenda 56
Andreas Schwab

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jinstemgħu l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni qabel ma qorti nazzjonali 
tordna divulgazzjoni skont dan l-Artikolu 
dwar informazzjoni mnissla mill-fajls tal-
awtorità dwar il-kompetizzjoni, 
indipendentement minn jekk l-
informazzjoni hijiex fil-pussess tal-
awtorità dwar il-kompetizzjoni jew parti 
terza jew le.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-salvagwardja ta’ biżżejjed inċentivi tal-programm ta’ klemenza hija ta’ importanza kbira 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fis-suq intern. Programmi ta’
klemenza huma l-aktar għodda effiċjenti biex jiġu identifikati ftehimiet antikompetittivi. Jekk 
ma tiġi individwata l-ebda mġiba antikompetittiva jew ikun hemm ftit wisq, fl-aħħar nett ma 
jkun hemm l-ebda vittma biex tiġi kkumpensata. 

Emenda 57
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jinstemgħu partijiet interessati fil-pussess 
ta’ dikjarazzjoni ta’ klemenza jew 
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kwalunkwe dokument ieħor li fih evidenza 
awtoinkriminanti mressqa minn applikant 
għall-klemenza qabel ma qorti nazzjonali 
tordna divulgazzjoni skont dan l-Artikolu 
dwar informazzjoni mnissla mid-
dokumenti speċifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-salvagwardja ta’ biżżejjed inċentivi tal-programm ta’ klemenza hija ta’ importanza kbira 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fis-suq intern. Programmi ta’
klemenza huma l-aktar għodda effiċjenti biex jiġu identifikati ftehimiet antikompetittivi. Jekk 
ma tiġi individwata l-ebda mġiba antikompetittiva jew ikun hemm ftit wisq, fl-aħħar nett ma 
jkun hemm l-ebda vittma biex tiġi kkumpensata.  Għalhekk, hemm bżonn li d-dokumenti li 
jitressqu mill-applikant jiġu protetti filwaqt li l-provvediment ta’ protezzjoni per se huwa 
inkompatibbli mal-liġi primarja (Donau Chemie).

Emenda 58
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu għandu jiġi speċifikat.
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Emenda 59
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
persuna fiżika jew ġuridika jew awtorità li 
hija affettwata minn ordni ta’ qorti 
nazzjonali skont dan l-Artikolu jkollha l-
possibbiltà li tressaq proċedimenti kontra 
d-deċiżjoni, inklużi inibizzjonijiet 
preliminari. L-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni għandu jkollhom l-istess 
dritt wara smigħ kif deskritt fl-
Artikolu 5(5a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-salvagwardja ta’ biżżejjed inċentivi tal-programm ta’ klemenza hija ta’ importanza kbira 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fis-suq intern. Programmi ta’
klemenza huma l-aktar għodda effiċjenti biex jiġu identifikati ftehimiet antikompetittivi. Jekk 
ma tiġi individwata l-ebda mġiba antikompetittiva jew ikun hemm ftit wisq, fl-aħħar nett ma 
jkun hemm l-ebda vittma biex tiġi kkumpensata.  Il-protezzjoni ta’ dokumenti għandha tiġi 
żgurata bil-provvediment tal-possibbiltà li jsiru proċedimenti kontra d-deċiżjoni.

Emenda 60
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar



PE521.778v01-00 40/58 AM\1007105MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-salvagwardja ta’ biżżejjed inċentivi tal-programm ta’ klemenza hija ta’ importanza kbira 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fis-suq intern. Programmi ta’
klemenza huma l-aktar għodda effiċjenti biex jiġu identifikati ftehimiet antikompetittivi. Jekk 
ma tiġi individwata l-ebda mġiba antikompetittiva jew ikun hemm ftit wisq, fl-aħħar nett ma 
jkun hemm l-ebda vittma biex tiġi kkumpensata.  Għandhom jiġu żgurati l-istess livelli ta’
protezzjoni biex tinżamm l-effettività tal-programm ta’ klemenza.

Emenda 61
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
Limiti għad-divulgazzjoni tal-evidenza 
mill-fajl ta’ awtorità tal-kompetizzjoni
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:
(a) dikjarazzjonijiet korporattivi ta’
klemenza; kif ukoll
(b) sottomissjonijiet ta’ ftehim.
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-
Regolament Nru 1/2003 jew fil-
Kapitolu III tar-Regolament Nru 1/2003:
(a) l-informazzjoni li tħejjiet minn 
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persuna fiżika jew ġuridika speċifikament 
għall-proċedimenti ta’ awtorità tal-
kompetizzjoni;
(b) l-informazzjoni li tfasslet minn 
awtorità tal-kompetizzjoni matul il-
proċedimenti tagħha.
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-salvagwardja ta’ biżżejjed inċentivi tal-programm ta’ klemenza hija ta’ importanza kbira 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fis-suq intern. Programmi ta’
klemenza huma l-aktar għodda effiċjenti biex jiġu identifikati ftehimiet antikompetittivi. Jekk 
ma tiġi individwata l-ebda mġiba antikompetittiva jew ikun hemm ftit wisq, fl-aħħar nett ma 
jkun hemm l-ebda vittma biex tiġi kkumpensata.  Protezzjoni minnhom innifishom ta’ ċerti 
dokumenti tista’ tfixkel id-dritt effettiv għall-kumpens u l-effettività tal-programmi ta’
klemenza simultanjament.

Emenda 62
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

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 fi 
kwalunkwe mument jordnaw lil parti jew 
parti terza biex tiddivulga dikjarazzjonijiet 
korporattivi ta’ klemenza.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għalkemm is-sottomissjonijiet ta’ riżolviment huma importanti għall-infurzar pubbliku effettiv 
tal-liġi dwar il-kompetizzjoni, bl-ebda mod ma huma sinifikanti daqs id-dikjarazzjonijiet 
korporattivi ta’ klemenza.  Hemm differenza fundamentali ta’ natura u kwalità bejniethom, 
minħabba li s-sottomissjonijiet ta’ riżolviment – għall-kuntrarju tad-dikjarazzjonijiet 
korporattivi ta’ klemenza – mhumiex indispensabbli għad-detezzjoni effettiva ta’ ksur. 
Konsegwentement, għandhom jiġu inkorporati fil-lista l-griża tal-Artikolu 6(2), u mhux il-lista 
s-sewda aktar stretta.

Emenda 63
Sylvana Rapti

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 64
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dikjarazzjonijiet korporattivi ta’
klemenza; kif ukoll

(a) id-dokumenti inkriminanti kollha li 
għadhom kemm ġew prodotti pprovduti 
minn applikant għall-klemenza; kif ukoll

Or. en

Emenda 65
Sylvana Rapti
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sottomissjonijiet ta’ ftehim. imħassar

Or. en

Emenda 66
Andreas Schwab

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir bħala konsegwenza tat-tħassir tal-Artikolu 6

Emenda 67
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2
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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

Tħassir b'konsegwenza tat-tħassir tal-Artikolu 6

Emenda 68
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

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 

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-
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ġuridika li tkun is-suċċessur tad-drittijiet 
tagħha, inkluża l-persuna li xtrat il-
pretensjoni tagħha.

pretensjoni tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattat b'konsegwenza tat-tħassir tal-Artikolu 6 u l-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

Emenda 69
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qrati nazzjonali jkunu jistgħu jimponu 
sanzjonijiet fuq partijiet, partijiet terzi u r-
rappreżentanti legali tagħhom fil-każ ta’:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qrati nazzjonali jimponu effettivament
sanzjonijiet fuq partijiet, partijiet terzi u r-
rappreżentanti legali tagħhom fil-każ ta’:

Or. en

Emenda 70
Sylvana Rapti

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-parti li tkun qed tagħmel id-
distruzzjoni kienet taf li l-evidenza kienet 
rilevanti għall-azzjonijiet pendenti jew 
prospettivi għad-danni mressqa minnha 
jew kontriha;

(iii) il-parti li tkun qed tagħmel id-
distruzzjoni kienet taf jew setgħet 
tinferixxi b’mod raġjonevoli li l-evidenza 
kienet rilevanti għall-azzjonijiet pendenti 
jew prospettivi għad-danni mressqa 
minnha jew kontriha;

Or. en
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Emenda 71
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

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 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, għad-dritt ta’
rimedju effettiv u proċess ġust, u d-dritt 
ta’ difiża, skont l-Artikoli 47 u 48 tal-
Karta, u għad-dritt ta’ smigħ ġust skont l-
Artikolu 6 tal-QEDB. Għaldaqstant, id-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali 
dwar il-kompetizzjoni u l-qrati dwar il-
kompetizzjoni għandhom ikunu vinkolati 
sakemm ma kien hemm l-ebda żball ċar 
fl-investigazzjoni u sakemm kien hemm 
konformità mad-drittijiet tad-difiża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati d-drittijiet ta’ difiża għall-konsumaturi u l-impriżi, l-effett vinkolanti 
m’għandux japplika meta dawn ma jkunux ġew rispettati.

Emenda 72
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 73
Hans-Peter Martin

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 ta’
ħames snin, u għall-prodotti finanzjarji 
kumplessi huwa mill-inqas ta’ għaxar 
snin.

Or. de

Emenda 74
Andreas Schwab

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’ limitazzjoni ta’ tliet snin jidher suffiċjenti. L-ewwel nett, il-pretendenti xorta 
waħda jkunu jridu jitolbu d-danni tagħhom kemm jista’ jkun malajr wara deċiżjoni legalment 
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vinkolanti minn awtorità tal-kompetizzjoni u t-tieni nett tliet snin jagħtu żmien biżżejjed lill-
pretendenti biex jippreparaw il-każ tagħhom.

Emenda 75
Sylvana Rapti

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 l-aktar 
kmieni sentejn wara li d-deċiżjoni tal-ksur 
tkun saret finali jew wara li l-proċedimenti 
jkunu ntemmu mod ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta titqies in-natura ekonomika kumplessa u d-diffikultà biex jitressqu fil-ħin pretensjonijiet 
għad-danni li ġejjin minn imġiba antikompetittiva, minħabba l-assimetriji tal-informazzjoni 
speċjalment għall-konsumaturi, huwa xieraq li l-perjodu ta’ sospensjoni jiġi estiż b’sena, 
sabiex jiġi ggarantit b’mod effettiv id-dritt tal-pretendenti għal kumpens sħiħ.

Emenda 76
Andreas Schwab

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-

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-
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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.

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

Ġustifikazzjoni

It-tmiem tas-sospensjoni għandu jiġi definit b’mod preċiż. Barra minn hekk, sitt xhur jidhru 
biżżejjed biex jinkiseb l-għan mixtieq.

Emenda 77
Andreas Schwab

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 jinbdew fi żmien 10 snin mill-
avvenimenti li jkunu wasslu għalihom.

Or. en

Emenda 78
Malcolm Harbour

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-

1. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għall-
implimentazzjoni ta’ sistema, abbażi ta’
każistika ġudizzjarja, fejn il-konvenut
f’azzjoni għad-danni jista’ jinvoka, bħala 
difiża kontra talba għad-danni, il-fatt li l-
pretendent ittrasferixxa l-ispejjeż żejda 
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ispejjeż żejda ġew trasferiti għandu jkun 
tal-konvenut.

kollha jew parti minnhom li rriżultaw mill-
ksur, f’liema każ, il-piż tal-provi li l-
ispejjeż żejda ġew trasferiti għandu jkun 
tal-konvenut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm l-użu tat-trasferiment tad-difiża, li huwa disponibbli f’numru ta’ sistemi legali 
nazzjonali tal-UE, hija proposta li ntlaqgħet tajjeb, il-kwistjoni li din l-Emenda tfittex li 
tindirizza hija li l-leġiżlazzjoni fil-livell tal-UE kif proposta f’dan l-Artikolu tista’ tiffavorixxi 
involontarjament lix-xerrejja diretti jew indiretti. Għalkemm mingħajr leġiżlazzjoni hemm 
riskju ta’ inkonsistenza, għandu mnejn ikun aħjar li l-Istati Membri jkunu permessi 
jimplimentaw trasferiment tad-difiża permezz tal-każistika ġudizzjarja tal-UE.

Emenda 79
Andreas Schwab

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 
tikkalkola liema sehem ta’ dawk l-ispejjeż 
żejda ġie trasferit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn jiġi ċċarat li l-qorti nazzjonali għandha s-setgħa li tikkalkola s-sehem tal-
ispejjeż żejda li ġie trasferit biex jiġu risolti problemi bħall-asimmetrija tal-informazzjoni.

Emenda 80
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2
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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 li wieħed jevalwa xi tkun id-definizzjoni ta’ “impossibbiltà legali”. Barra minn 
hekk, ostakoli legali li kieku jagħmluha “legalment impossibbli” għall-konsumaturi indiretti 
biex jitolbu kumpens għall-ħsara li ġarrbu jiksru l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea (ara Courage u Crehan; Manfredi) u għalhekk m’għandhomx jiġru mill-ewwel. Il-
formulazzjoni proposta tista’ twassal għall-għoti ta’ kumpens lill-pretendenti li ma ġarrbu l-
ebda ħsara u/jew għall-għoti ta’ kumpens żejjed.

Emenda 81
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

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 
ta’ dan l-Artikolu, sabiex tiġi pprovata l-
eżistenza tat-trasferiment, ix-xerrej indirett 
għandu mill-anqas juri dawn kollha li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu ta’ provi għandu jkun fuq ix-xerrej indirett.

Emenda 82
Olle Schmidt
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-ksur irriżulta fi spejjeż żejda għax-
xerrej dirett tal-konvenut; kif ukoll

imħassar

Or. en

Emenda 83
Andreas Schwab

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) huwa xtara dawk l-oġġetti jew 
servizzi mingħand ix-xerrej dirett jew 
minn għand xerrej indirett ieħor li huwa 
direttament assoċjat mal-konvenut 
permezz tal-katina tal-provvista ; kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evidenza li hemm bżonn jippreżenta xerrej indirett sabiex jipprova trasferiment mhijiex 
biżżejjed. Il-kundizzjonijiet biss ta’ (a) l-eżistenza ta’ ksur, (b) spejjeż żejda għax-xerrej dirett 
minħabba dan il-ksur u (c) il-fatt li oġġetti jew servizzi li kienu s-suġġett ta’ jew miksuba mill-
ksur inxtraw mhumiex biżżejjed biex jiġi ppruvat trasferiment lix-xerrej indirett.

Emenda 84
Andreas Schwab

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) xtara dawk l-oġġetti jew servizzi bi 
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spejjeż żejda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evidenza li hemm bżonn jippreżenta xerrej indirett sabiex jipprova trasferiment mhijiex 
biżżejjed. Il-kundizzjonijiet biss ta’ (a) l-eżistenza ta’ ksur, (b) spejjeż żejda għax-xerrej dirett 
minħabba dan il-ksur u (c) il-fatt li oġġetti jew servizzi li kienu s-suġġett ta’ jew miksuba mill-
ksur inxtraw mhumiex biżżejjed biex jiġi ppruvat trasferiment lix-xerrej indirett. Għandu 
jipprova li xtara l-oġġetti bi spejjeż żejda.

Emenda 85
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qorti jkollha s-setgħa li tikkalkola liema 
sehem ta’ dawk l-ispejjeż żejda ġie 
trasferit.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qorti jkollha s-setgħa li tikkalkola liema 
sehem ta’ dawk l-ispejjeż żejda ġie 
trasferit.  Il-qrati għandhom jiġu assistiti 
f’dan il-kompitu kemmxejn kumpless 
permezz ta’ gwida ċara, sempliċi, li 
tinftiehem, applikabbli faċilment u 
aġġornata suffiċjentement maħruġa mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 86
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Artikolu 12 u l-Artikolu 13 
m’għandhomx iżommu lill-Istati Membri 
milli jintroduċu regoli li jipprekludu l-
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pagament doppju ta’ kumpens għad-
danni meta l-kumpens ikun diġà tħallas 
lix-xerrej dirett jew indirett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpens żejjed għandu jiġi evitat minħabba li dan ikun ta’ ħsara għall-oġġettiv ta’
kundizzjonijiet ekwi ta’ kompetizzjoni fis-suq intern.

Emenda 87
Malcolm Harbour

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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa prinċipju legali ġenerali li ilu jeżisti għal tul ta’ żmien madwar l-UE li hija r-
responsabbiltà tal-pretendenti li jippruvaw il-livell ta’ telf. Il-proposta tal-Kummissjoni tmur 
kontra dan u twassal għal preġudizzju fir-reġim. Barra minn hekk, il-konvenut ikollu bżonn 
evidenza ekonomika sostanzjali biex jirrifjuta tali preżunzjoni u jkun hemm diffikultajiet 
sinifikanti biex tiġi introdotta tali preżunzjoni meta jista’ jkun hemm aktar minn livell wieħed 
ta’ xerrej (pereżempju fornitur, bejjiegħ u konsumatur).

Emenda 88
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1
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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 jiżguraw li 
fil-każ ta’ ksur qawwi  minħabba l-għan, 
jiġi preżunt li l-ksur ikkawża ħsara. L-
impriża li wettqet il-ksur għandu jkollha d-
dritt li tirrifjuta din il-preżunzjoni.

Or. en

Emenda 89
Andreas Schwab

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, u li jagħmlu 
stima tal-ammont ta’ ħsara waqt li jqisu l-
preżentazzjoni tal-evidenza mill-partijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Preżunzjoni konfutabbli li “fil-każ ta’ ksur ta’ kartell” ġiet ikkawżata ħsara, hija 
ġeneralizzazzjoni tar-realtà, li mhijiex kompletament preċiża. Ma teżisti l-ebda evidenza 
ekonomika li l-kartelli kollha jikkawżaw ħsara. Il-Kummissjoni timmulta ftehimiet jew 
arranġamenti li huma diverġenti ħafna u antikompetittivi: kartelli qawwija ta’ prezz u forom 
aktar laxki ta’ kuntatt bejn il-kompetituri. Mhux dawn it-tipi kollha neċessarjament ikollhom 
impatt ekonomiku. Barra minn hekk, l-ebda gwida ma tispjega kif konvenut jista’ jirrifjuta din 
il-preżunzjoni.

Emenda 90
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2
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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 
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.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir b'konsegwenza tal-bidla fl-Artikolu 16(1).

Emenda 91
Andreas Schwab

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 jistgħu 
jissospendu proċedimenti fejn il-partijiet 
ta’ dawk il-proċeduri huma involuti fi 
proċeduri ta’ riżolviment konsenswali tat-
tilwim dwar pretensjoni għal danni. Il-
kumpens imħallas jew li jrid jitħallas lill-
vittmi skont tali proċedimenti għandu jiġi 
kkunsidrat bħala fattur mitiganti meta jiġi 
stabbilit il-livell tal-multa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tal-konsumaturi u tal-impriżi, il-kumpens għad-danni għandu jkun kosteffettiv, 
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f’waqtu u effiċjenti. Għalhekk hemm bżonn li tiġi inkoraġġita riżoluzzjoni konsenswali bikrija 
tat-tilwim billi jingħata inċentiv marbut mal-multa stabbilita mill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni biex jiġi żgurat kumpens kosteffettiv, f’waqtu u effiċjenti. Jekk l-awtorità 
kompetenti tikkunsidra l-kumpens imħallas bħala preċiż u legali, għandha sussegwentement 
tqis dan meta tiddefinixxi l-multa tagħha.

Emenda 92
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

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 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
jista’ għalkemm ikun ħallas qabel, ikun obbligat iħallas id-danni lill-parti fir-riżolviment li 
tkun ġarrbet il-ħsara għandha titħassar għax tkun ta’ diżinċentiv għar-riżolvimenti, li huwa 
kontra l-għan inizjali tal-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 93
Sylvana Rapti



PE521.778v01-00 58/58 AM\1007105MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha teżamina din id-
Direttiva u tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sa [...] mill-aktar 
tard [għandha tkun ikkalkulata bħala 5 snin 
wara d-data ffissata bħala skadenza għat-
traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva]

Il-Kummissjoni għandha teżamina din id-
Direttiva u tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sa [...] mill-aktar 
tard [għandha tkun ikkalkulata bħala 5 snin 
wara d-data ffissata bħala skadenza għat-
traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva]

Ir-Rapport għandu jiġi akkumpanjat 
minn valutazzjoni koerenti ta’ wara l-
implimentazzjoni tal-funzjonament tar-
rimedju kollettiv u tal-mekkaniżmi 
kollettivi tal-ADR fi ħdan is-settur tal-
kompetizzjoni, b’evalwazzjoni partikolari 
tal-essenza tat-twessigħ tal-applikazzjoni 
ta’ tali mekkaniżmi f’setturi oħra wkoll 
jew l-istabbiliment ta’ tali mekkaniżmu 
fil-livell tal-UE, biex jiġu assigurati 
protezzjoni effettiva tal-konsumatur u 
operazzjoni bbilanċjata tas-suq intern.

Or. en


