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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Wara kważi deċennju ta' deliberazzjoni, ir-rapporteur jilqa' bis-sħiħ il-fatt li l-Kummissjoni 
tippreżenta din id-Direttiva. Fil-preżent, kemm il-konsumaturi kif ukoll l-impriżi żgħar u ta' 
daqs medju qed ikunu mfixkla fl-eżerċitar tad-dritt Komunitarju tagħhom ta' kumpens għal 
dannu kkawżat minn ksur fil-liġi tal-kompetizzjoni. 

Fir-rigward tal-infurzar privat, ir-rapporteur jixtieq jara mekkaniżmi ta' rimedju kollettiv u 
rappreżentativ. Fid-dikjarazzjoni ta' segwitu tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
(P6_TA(2009)0187), il-Kummissjoni taqbel li għandu jkun hemm approċċ integrat għal 
rimedju kollettiv biex jiġi żgurat trattament konsistenti ta' pretensjonijiet għad-danni fil-qasam 
tal-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-Unjoni. Il-miżuri orizzontali vinkolanti għal rimedju 
kollettiv għadhom m'humiex reali. L-azzjonijiet kollettivi jistgħu jippermettu li entitajiet 
ġenwini u kwalifikati, bħal assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi jew organizzazzjonijiet tal-
kummerċ, iressqu azzjonijiet f'isem il-pretendent individwali. Madankollu, ir-rapporteur jitlob 
li jkun hemm biss grupp ta' nies li jkun identifikat b'mod ċar li jkun jista' jaġixxi ta' 
rappreżentant u li jieħu sehem fil-pretensjoni. Din l-identifikazzjoni għandha ssir qabel 
titressaq il-pretensjoni, li għaliha r-rapporteur jissuġġerixxi li jkun segwit mudell fakultattiv. 
Peress li 25 % biss tal-każijiet ta' kartell iwasslu għal azzjonijiet għal danni fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea, għandu jsir sforz akbar biex il-konsumaturi jiġu inkoraġġiti jitolbu d-drittijiet 
tagħhom. 

Ir-rapporteur jirrikonoxxi li l-applikazzjoni ta' programm ta' klemenza tagħti kontribut 
importanti biex jinkixfu l-kartelli,, billi qabel xejn isir possibbli li ssir klejm  għad-danni. Ir-
rapporteur ma jaqbilx mal-proposta tal-Kummissjoni li tiġi introdotta lista griża ta' limiti dwar 
l-iżvelar tal-evidenza wara li awtorità tal-kompetizzjoni tkun għalqet il-proċedimenti tagħha. 
L-evidenza kollha mill-applikanti għal klemenza għandha tkun koperta mir-regoli fl-ewwel 
paragrafu tal-Artikolu 6, irrispettivament jekk kinux irċevuti fl-applikazzjoni għal klemenza 
jew wara t-talba mill-awtorità tal-kompetizzjoni. 

Għalkemm xi drabi l-każijiet ta' kompetizzjoni jsiru possibbli permezz ta' informatur, 
m'hemmx referenza speċifika għal dan fid-direttiva proposta. Il-protezzjoni tal-informaturi 
tikkonċerna biss l-identità tal-informatur, u mhux l-informazzjoni pprovduta. L-identità ma 
hija ta' ebda importanza għad-danni jew għall-valur tad-danni. Illum, l-identità tal-informaturi 
tiġi protetta skont il-liġi tal-Istat Membru. Biex jiġu żgurati l-prevedibbiltà u deċiżjonijiet 
ekwivalenti, id-dejta personali għandha tiġi miżjuda mad-direttiva. 

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li l-informatur għandu jġorr il-piż tal-prova. 
Dan jagħmilha aktar faċli biex il-pretendenti jistabbilixxu l-pretensjonijiet tagħhom. In-
nuqqasijiet fl-evidenza se jiffavorixxu lill-pretendent u se jkunu ta' benefiċċju ċar għax-
xerrejja diretti. Skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, ix-xerrejja indiretti għandhom ikunu 
intitolati wkoll għat-tressiq tal-azzjonijiet. Madankollu, ir-regoli proposti jinkludu kemm il-
presunzjoni tal-assenza u l-eżistenza ta' trasferiment ta' spejjeż żejda għal xerrejja indiretti. 
Dan x'aktarx se jwassal għal pretensjonijiet kemm mill-pretendenti diretti u wkoll minn dawk 
indiretti. Ir-rapporteur ma jiffavorixxix tali sistema duwali u jissuġġerixxi li meta ma jkunx 
hemm evidenza biżżejjed biex tipprova t-trasferiment, il-piż tal-prova jkun f'idejn ix-xerrej 
indirett. Permezz ta' dan, tinħoloq sistema ta' pilastru wieħed li tagħti gwida ċara lill-qrati 
nazzjonali. 
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Għandu jingħata kumpens għad-dannu mġarrab. Dan huwa vitali sabiex il-kartelli jħossu d-
dannu reali li kkawżaw lis-swieq u l-konsumaturi. Sabiex tiżdied il-protezzjoni tal-parti li 
tkun ġarrbet il-ħsara minħabba ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni, huwa importanti li jkun żgurat 
li din ikollha vuċi qawwija fil-proċedimenti tal-qorti.  Ir-rapporteur, għalhekk, jissuġġerixxi li 
l-parti li ġarrbet il-ħsara għandu jkollha vantaġġ fl-istima, u għalhekk jixtieq li l-istima tkun 
ibbażata fuq l-istima tal-parti li ġarrbet il-ħsara. Minbarra dan, tkompli sservi ta' diżinċentiv 
għall-parteċipazzjoni fil-kartell minħabba li l-influwenza fil-proċedimenti tal-qorti ta' min 
jikser il-liġi jitnaqqas.

Fil-każ ta' konsumatur, organizzazzjoni tal-konsumaturi jew impriża żgħira, ir-riskju li 
jkollhom iħallsu l-ispejjeż tal-qorti f'każ ta' telf jista' jiskoraġġihom milli jressqu 
pretensjonijiet. Sabiex titjieb il-possibilità li jitressqu l-pretensjonijiet, ir-rapporteur 
jissuġġerixxi li jitwaqqaf fond iffinanzjat mill-multi mħallsa minn każijiet ta' ksur tal-
kompetitizzjoni. Dan il-fond jista' jiffinanzja l-ewwel verdett indikattiv ta' każ potenzjali 
abbażi ta' evidenza provduta minn pretendent potenzjali. B'dan il-mod jitbaxxa l-limitu tal-
pretensjoni tad-danni u jgħin biex jonqsu l-pretensjonijiet mhux meħtieġa tal-qrati. Għandu 
jkun innutat li għandha tinżamm ir-regola 'it-telliefa jħallsu'.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jitlob lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkludi l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4 a) L-infurzar privat huwa mekkaniżmu 
importanti ħafna għall-infurzar effettiv 
tal-liġi tal-kompetizzjoni. Madankollu, 
azzjonijiet individwali biss mhumiex se 
jkunu sodisfaċenti u għalhekk, jeħtieġ li 
jiġu permessi azzjonijiet kollettivi f'din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm approċċ integrat għal rimedju kollettiv biex ikun żgurat trattament 
konsistenti tad-danni, bħal-liġijiet dwar il-protezzjoni tal-konsumatur. Peress li miżuri 
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orizzontali għadhom mhumiex realtà, ir-rapporteur jixtieq jintroduċihom f'din id-Direttiva. 
Minħabba n-numru baxx ta' azzjonijiet għal danni għandu jsir sforz akbar biex jinkoraġġixxi 
l-konsumaturi jasserixxu d-dritijiet tagħhom. L-azzjonijiet kollettivi se jbaxxu l-limitu għall-
konsumaturi biex jersqu lejn il-qrati nazzjonali.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Huwa importanti li informazzjoni 
mogħtija minn applikanti għal klemenza 
tkun protetta peress li dan itejjeb l-
inċentiva għal kartellisti biex jippreżentaw 
ruħhom u jipparteċipaw fi programmi ta' 
klemenza. Għalhekk, ir-restrizzjoni fuq l-
iżvelar tal-evidenza minn awtorità tal-
kompetizzjoni għandha tkun estiża biex 
tinkludi l-informazzjoni kollha mogħtija 
mill-applikant ta' klemenza, 
irrispettivament minn jekk l-informazzjoni 
ngħatatx fuq l-inizjattiva tal-kartellist 
innifsu jew fuq talba mill-awtorità tal-
kompetizzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjonijiet għal programmi ta' klemenza jagħtu kontribut ewlieni biex jiżvelaw il-
kartelli u b'hekk jippermettu l-prosekuzzjonijiet privati. L-evidenza kollha mill-applikanti għal 
klemenza għandha tkun koperta mir-regoli fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 6, irrispettivament 
minn jekk dawn ġewx irċevuti taħt id-dikjarazzjonijiet ta' klemenza jew fuq talba mill-awtorità 
tal-kompetizzjoni.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Minkejja li r-rwol tal-informaturi 
individwali s'issa kien wieħed żgħir, il-
protezzjoni tal-individwi li jipprovdu 
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informazzjoni għandu jiġi inkluż 
espliċitament fid-direttiva. Dejta personali 
u l-informazzjoni marbuta magħha biss 
għandhom jiġu inklużi fl-informazzjoni li 
l-qrati nazzjonali ma jistgħu jitlobu fl-
ebda ħin l-iżvelar tagħha lil parti jew parti 
terza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm jeżistu każijiet ta' kompetizzjoni li jsiru possibbli permezz ta' informatur, m'hemmx 
referenza speċifika għal dan fid-direttiva proposta. Il-protezzjoni tal-informaturi tikkonċerna 
biss l-identità tal-informatur, u mhux l-informazzjoni pprovduta. Biex jiġu żgurati l-
prevedibbiltà u deċiżjonijiet ekwivalenti, id-dejta personali għandha tiġi miżjuda mad-
direttiva. Illum, l-identità tal-informaturi hija protetta skont il-liġi tal-Istat Membru.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-konsumaturi jew l-impriżi, li lilhom 
ġie trasferit it-telf reali ġarrbu ħsara 
kkawżata minn ksur tal-liġi nazzjonali jew 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni. Filwaqt 
li tali ħsara għandha tiġi kkumpensata 
mill-impriża li tkun għamlet il-ksur, jista’ 
jkun partikolarment diffiċli għall-
konsumaturi jew għall-impriżi li ma 
xtrawx huma stess mingħand dik l-
impriża biex jippruvaw l-ambitu tal-ħsara. 
Għalhekk huwa xieraq li jiġi previst li, 
meta l-eżistenza ta' pretensjoni għad-
danni jew l-ammont li għandu jingħata 
jiddependi fuq jekk jew sa liema punt 
ikunu ġew trasferiti l-ispejjeż żedja 
mħallsa mix-xerrej dirett tal-impriża li 
tkun wettqet il-ksur lix-xerrej indirett, dan 
tal-aħħar huwa meqjus li jkun ta l-prova 
li l-ispejjeż żejda mħallsa minn dak ix-
xerrej dirett ikunu ġew trasferiti għal-
livell tiegħu, fejn ikun jista' juri prima 
facie li tali trasferiment twettaq. Barra 

(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. 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.
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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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli proposti jinkludu kemm il-presunzjoni tal-assenza u l-preżunzjoni tal-eżistenza ta' 
trasferiment ta' spejjeż żejda għal xerrejja indiretti. Dan x'aktarx se jwassal għal 
pretensjonijiet kemm mill-pretendenti diretti u wkoll minn dawk indiretti. Tali sistema duwali 
mhijiex favorevoli. Minflok, meta ma jkunx hemm biżżejjed evidenza li tipprova li kien hemm 
trasferiment, il-piż tal-prova jkun f'idejn ix-xerrej indirett. Permezz ta' dan, tinħoloq sistema 
ta' pilastru wieħed li sservi ta' gwida ċara għall-qrati nazzjonali.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Parti li tkun ġarrbet ħsara li tkun tat 
prova li ġarrbet ħsara bħala riżultat minn
ksur tal-liġi dwar il-kompetizzjoni, xorta 
trid tagħti prova tal-limitu tal-ħsara 
mġarrba sabiex tikseb id-danni. Il-
kwantifikazzjoni tal-ħsara tal-antitrust hija 
proċess li jirrikjedi l-preżentazzjoni ta’ 
ħafna fatti u hemm il-possibbiltà li tkun 
meħtieġa l-applikazzjoni ta’ mudelli 
ekonomiċi kumplessi. Dan ta' spiss huwa 
proċess għali u jikkawża diffikultajiet 
għall-partijiet li ġarrbu ħsara fir-rigward 
tal-ksib tad-dejta meħtieġa biex isostnu l-
pretensjonijiet tagħhom. Fil-fatt, il-
kwantifikazzjoni tal-ħsara tal-antitrust tista' 

(34) Parti li tkun ġarrbet ħsara li tkun tat 
prova li ġarrbet ħsara bħala riżultat ta' ksur 
tal-liġi dwar il-kompetizzjoni, xorta trid 
tagħti prova tal-limitu tal-ħsara mġarrba 
sabiex tikseb id-danni. Il-kwantifikazzjoni 
tal-ħsara tal-antitrust hija proċess li 
jirrikjedi l-preżentazzjoni ta’ ħafna fatti u 
hemm il-possibbiltà li tkun meħtieġa l-
applikazzjoni ta’ mudelli ekonomiċi 
kumplessi. Dan ta' spiss huwa proċess 
għali u jikkawża diffikultajiet għall-
partijiet li ġarrbu ħsara fir-rigward tal-ksib 
tad-dejta meħtieġa biex isostnu l-
pretensjonijiet tagħhom. Fil-fatt, il-
kwantifikazzjoni tal-ħsara tal-antitrust tista' 
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tikkostitwixxi ostakolu sostanzjali li 
jipprojbixxi lill-partijiet li jkunu ġarrbu l-
ħsara milli jiksbu d-danni ta' kumpens 
għall-ħsara mġarrba.

tikkostitwixxi ostakolu sostanzjali li 
jipprojbixxi lill-partijiet li jkunu ġarrbu l-
ħsara milli jiksbu d-danni ta' kumpens 
għall-ħsara mġarrba. Il-proċess tal-
kwantifikazzjoni tal- ħsara jista' jvarja 
bejn ġurisdizzjonijiet nazzjonali differenti. 
Sabiex ikunu żgurati regoli ċari u 
prevedibbiltà, il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi gwida ulterjuri fil-livell tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jkunu garantiti l-effikaċja u l-armonizzazzjoni tad-deċiżjonijiet adottati mill-qrati 
nazzjonali rigward l-azzjonijiet għad-danni li jirriżultaw mill-ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni, il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida ulterjuri fil-livell tal-Unjoni fir-
rigward tal-kwantifikazzjoni tad-danni. Dan jista' jissemplifika l-proċess difficli tal-istima tal-
ħsara kkważata mill-ksur tal-liġi dwar il-kompetizzzjoni u jtejjeb il-prevedibbiltà u l-
armonizzazzjoni tal-proċess.

Emenda 6

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Fl-ambitu ta' din l-istima, 
għandha tingħata attenzjoni lill-istima 
tad-dannu tal-parti li ġarrbet il-ħsara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied il-protezzjoni tal-parti li ġarrbet il-ħsara b'riżultat ta' ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni, huwa importanti li jkun żgurat li din ikollha vuċi qawwija fil-proċedimenti tal-
qorti. Billi tkun enfasizzata l-istima tal-ħsara lill-parti affettwata, jiġi żgurat li l-parti l-aktar 
dgħajfa tiġi protetta. Addizzjonalment, dan ikompli jservi ta' diżinċentiv għall-parteċipazzjoni 
fil-kartell għax titnaqqas is-setgħa ta' min jikser il-liġi fil-proċedimenti tal-qorti.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 37

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 

(37) Jinnota li l-qrati nazzjonali spiss 
ikollhom piż kbir ta' xogħol u l-azzjonijiet 
għad-danni jistgħu jirrappreżentaw 
proċess li jieħu l-ħin. Għalhekk, 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-
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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.

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. Peress li l-azzjonijiet individwali 
jistgħu ma jkunux biżżejjed, l-azzjonijiet 
kollettivi mressqa minn entitajiet ġenwini 
u kwalifikati, bħall-assoċjazzjonijiet tal-
konsumaturi jew l-organizzazzjonijiet tal-
kummerċ li jaġixxu f'isem pretendent 
individwali għandhom jiġu inklużi b'mod 
espliċitu f'din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-azzjonijiet kollettivi jistgħu jippermettu lil entitajiet ġenwini u kwalifikati, bħall-
assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi jew l-organizzazzjonijiet tal-kummerċ biex iressqu 
azzjonijiet f'isem il-pretendent individwali. Madankollu, huwa biss grupp ta' nies identifikat 
b'mod ċar li jkun jista' jaġixxi ta' rappreżentant u jieħu sehem fil-pretensjoni. Din l-
identifikazzjoni għandha ssir qabel il-preżentazzjoni tal-pretensjoni, li għaliha r-rapporteur 
jissuġġerixxi li jkun segwit mudell fakultattiv.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) L-ispejjeż tal-proċeduri legali 
m'għandhomx jiskoraġġixxu lill-
pretendenti milli jippreżentaw rikorsi li 
jkollhom bażi soda quddiem il-qorti.   L-
Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
adegwati biex jipprovdu lill-partijiet li 
ġarrbu l-ħsara aċċess għal finanzjament 
biex jitlobu pretensjoni għad-danni. Dan 
jista' jsir permezz ta' fond li jkun 
ffinanzjat mill-multi mħallsa minn 
persuni li kisru l-liġi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-riskju li jkollhom iħallsu l-ispejjeż tal-qorti jista' jiskoraġġixxi lil konsumatur, 
organizzazzjoni tal-konsumaturi jew kumpanija żgħira milli titlob pretensjoni. Fond 
iffinanzjat minn multi mħallsa minn każijiet preċedenti ta' ksur tal-kompetizzjoni jista' jtejjeb 
il-possibiltà tal-preżentazzjoni ta' talbiet ta' pretensjoni. Dan jista' jiffinanzja l-ewwel verdett 
indikattiv ta' każ potenzjali abbażi ta' evidenza pprovduta minn pretendent potenzjali. Għandu 
jkun innutat li għandha tinżamm ir-regola li 't-telliefa jħallsu'.

Emenda 9

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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm approċċ integrat għar-rimedju rappreżentattiv u kollettiv biex jiġi żgurat 
trattament konsistenti ta' talbiet ta' pretensjonijiet għad-danni fil-qasam tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni tal-Unjoni u f'oqsma oħra, bħal-liġijiet dwar il-protezzjoni tal-konsumatur. 
Minħabba n-numru ġeneralment baxx ta' azzjonijiet għad-danni fi ħdan l-Unjoni Ewropea 
għandu jsir aktar biex jinkoraġġixxi l-konsumaturi jitolbu d-dritijiet tagħhom. L-azzjonijiet 
rappreżentattivi u kollettivi se jbaxxu l-limitu għall-konsumaturi biex jersqu lejn il-qrati 
nazzjonali.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dikjarazzjonijiet korporattivi ta' (a) id-dokumenti kollha pprovduti minn 
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klemenza; kif ukoll applikant ta' klemenza; kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjonijiet għal programmi ta' klemenza jagħtu kontribut ewlieni biex jikxfu l-kartelli 
u b'hekk jiffaċilitaw il-prosekuzzjonijiet privati. L-evidenza kollha mill-applikanti għal 
klemenza għandha tkun koperta mir-regoli fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 6, irrispettivament 
minn jekk ġewx irċevuti mal-applikazzjoni għal klemenza jew wara t-talba mill-awtorità tal-
kompetizzjoni.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Żvelar ("whistleblowing")

1. Kwalunkwe persuna li għandha bażi 
raġonevoli biex temmen li persuna 
kkommettiet jew għandha l-intenzjoni li 
tikkommetti reat taħt din id-Direttiva, 
tista' tinnotifika l-awtorità tal-
kompetizzjoni dwar id-dettalji tal-
kwistjoni u tista' titlob li l-identità tiegħu 
jew tagħha tinżamm kunfidenzjali fir-
rigward tan-notifika.
2. L-awtorità tal-kompetizzjoni għandha 
żżomm kunfidenzjali l-identità tal-persuna 
li nnotifikat lill-awtorità tal-kompetizzjoni 
skont l-Artikolu 7(1) u li ġiet mogħtija 
lilha assigurazzjoni ta' kunfidenzjalità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-membri tal-pubbliku jiġu inkoraġġuti jipprovdu informazzjoni lill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni, din id-Direttiva għandha tinkludi protezzjoni espliċita tal-identità tal-
informatur. Anki jekk l-informazzjoni mhux se tkun suffiċjenti bħala evidenza f'każ kartell, l-
awtorità tal-kompetizzjoni tkun tista' tibda investigazzjoni.



PA\1005038MT.doc 13/14 PE519.553v01-00

MT

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

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:

imħassar

(a) il-konvenut kiser il-liġi dwar il-
kompetizzjoni;
(b) il-ksur irriżulta fi spejjeż żejda għax-
xerrej dirett tal-konvenut; kif ukoll
(c) huwa jkun xtara l-oġġetti jew is-
servizzi li kienu s-suġġett tal-ksur jew 
xtara oġġetti jew servizzi mnisslin minn 
jew fihom l-oġġetti jew is-servizzi li kienu 
s-suġġett tal-ksur.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ir-regoli proposti jinkludu kemm il-preżunzjoni tal-assenza u l-preżunzjoni tal-eżistenza ta' 
trasferiment ta' spejjeż żejda għal xerrejja indiretti. Dan x'aktarx se jwassal għal 
pretensjonijiet kemm mill-pretendenti diretti u wkoll mingħand dawk indiretti. Se jkun f'idejn 
il-qrati nazzjonali li jevitaw deċiżjonijiet inkonsistenti minn ġuriżdizzjonijiet nazzjonali 
f'każijiet paralleli. Tali sistema duwali mhijiex favorevoli. Minflok, meta ma jkunx hemm 
biżżejjed evidenza li tipprova t-trasferiment, il-piż tal-prova jkun f'idejn ix-xerrej indirett.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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-
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ammont ta' ħsara. ammont ta' ħsara abbażi tal-istima tal-parti 
li ġarrbet il-ħsara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied il-protezzjoni tal-parti li tkun ġarrbet il-ħsara minħabba ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni, huwa importanti li jkun żgurat li din ikollha vuċi qawwija fil-proċedimenti tal-
qorti.  Billi tkun enfasizzata l-istima tad-dannu tal-partijiet affettwati, huwa żgurat li l-parti l-
aktar dgħajfa tiġi protetta. Minbarra dan, tkompli sservi ta' diżinċentiv għall-parteċipazzjoni 
fil-kartell għax titnaqqas is-setgħa ta' min jikser il-liġi fil-proċedimenti tal-qorti.


