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Proposta għal direttiva 
– 

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW* 

għall-proposta tal-Kummissjoni 

--------------------------------------------------------- 

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL  
ta'  

dwar ëerti regoli li jirregolaw l-azzjonijiet għad-danni skont il-liāi nazzjonali għall-ksur 
tad-dispoŜizzjonijiet tal-liāi tal-kompetizzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea 

(Test b’rilevanza għaŜ-śEE) 
 
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 
Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari 
l-Artikoli 103 u 114 tiegħu, 
Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea1, 
Wara li l-abbozz tal-att leāislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali2, 
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew3, 
Waqt li jaāixxu skont il-proëedura leāislattiva ordinarja4, 

                                                 
* Emendi: it-test ādid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir huwa 
indikat permezz tas-simbolu ▌. 
1 ĀU C , , p. 
2 ĀU C,, p. . 
3 Opinjoni tas-16 ta' Ottubru 2013 (ĀU C , , p. 
4 PoŜizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' … 
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Billi: 
(1) L-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 

huma kwistjoni ta’ politika pubblika u għandhom jiāu applikati b’mod effettiv fl-
Unjoni kollha sabiex jiāi Ŝgurat li l-kompetizzjoni fis-suq intern ma tiāix imfixkla. 

 
(2) L-infurzar pubbliku ta' dawk id-dispoŜizzjonijiet tat-Trattat jitwettaq mill-Kummissjoni 

bl-uŜu tas-setgħat previsti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-
16 ta' Diëembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniŜŜlin fl-
Artikoli 81 u 82 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea1 ▌. L-Artikoli 81 u 82 
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea issa huma l-Artikoli 101 u 102 TFUE u 
għadhom identiëi fis-sustanza. L-infurzar pubbliku jitwettaq ukoll mill-awtoritajiet 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, li jistgħu jieħdu d-deëiŜjonijiet elenkati fl-Artikolu 5 tar-
Regolament Nru 1/20032. F'konformità ma' dak ir-Regolament, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jinnominaw awtoritajiet amministrattivi kif ukoll āudizzjarji 
biex japplikaw l-Artikoli 101 u 102 TFUE bħala infurzaturi pubbliëi u biex iwettqu l-
funzjonijiet varji mogħtija lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni f'dak ir-Regolament. 

                                                 
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ Diëembru 2002 fuq l-
implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniŜŜlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea (ĀU L 1, 4.1.2003, p.1. ĀU L 1, 4.1.2003, p.1. 
2 ĀU L 1, 4.1.2003, p. 1. B’effett mill-1 ta’ Diëembru 2009, l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat tal-
KE saru rispettivament l-Artikoli 101 u 102 TFUE. IŜ-Ŝewā gruppi ta’ dispoŜizzjonijiet huma 
identiëi fis-sustanza. 
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(3) L-Artikoli 101 u 102 TFUE jipproduëu effetti diretti fir-relazzjonijiet bejn l-individwi u 
joħolqu, għall-individwi kkonëernati, drittijiet u obbligi li l-qrati nazzjonali jridu 
jinfurzaw. Il-qrati nazzjonali għandhom rwol ugwalment essenzjali fl-applikazzjoni tar-
regoli dwar il-kompetizzjoni (infurzar privat). Meta jieħdu deëiŜjoni dwar tilwim bejn 
individwi privati, huma jipproteāu d-drittijiet soāāettivi skont il-liāi tal-Unjoni, 
pereŜempju billi jagħtu kumpens għad-danni lill-vittmi ta’ ksur. L-effett sħiħ tal-
Artikoli 101 u 102 TFUE, u b’mod partikolari l-effett prattiku tal-projbizzjonijiet 
stipulati fihom, jeħtieā li kulħadd— sew jekk individwu, inkluŜi konsumaturi u impriŜi, 
jew awtorità pubblika — ikun jista’ jagħmel pretensjoni għal kumpens quddiem il-qrati 
nazzjonali għall-ħsara kkawŜata lilu minn ksur ta’ dawk id-dispoŜizzjonijiet. Dan id-
dritt tal-Unjoni għal kumpens japplika bl-istess mod għall-ksur tal-Artikoli 101 u 102 
TFUE minn impriŜi pubbliëi jew impriŜi li āew fdati bi drittijiet speëjali jew eskluŜivi 
mill-Istati Membri skont it-tifsira tal-Artikolu 106 TFUE. 
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(4) Id-▌ dritt għall-kumpens fil-liāi tal-Unjoni għal ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni 
nazzjonali u tal-Unjoni jirrikjedi li kull Stat Membru jkollu regoli proëedurali li 
jiŜguraw l-eŜerëizzju effettiv ta' dak id-dritt. Il-ħtieāa għal rimedji proëedurali effettivi 
tirriŜulta wkoll mid-dritt għal protezzjoni āudizzjarja effettiva kif stipulat fl-ewwel 
paragrafu tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea1 (il-
Karta) u fl-Artikolu 19(1), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
(TUE). L-Istati Membri għandhom jiŜguraw protezzjoni legali effettiva fl-oqsma 
koperti mil-liāi tal-Unjoni. 

 
(5) L-azzjonijiet għad-danni huma biss element wieħed minn sistema effettiva ta’ 

infurzar privat ta’ ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni u huma kkumplimentati minn 
possibilitajiet alternattivi ta’ rimedju, bħas-soluzzjoni kunsenswali ta’ tilwim jew 
deëiŜjonijiet ta’ infurzar pubbliku li jinëentivaw lill-partijiet biex jipprovdu kumpens. 

 
(6) Sabiex jiāu Ŝgurati  ▌ azzjonijiet ta' infurzar privat skont il-liāi ëivili u infurzar 

pubbliku effettiv mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni, huwa meħtieā li Ŝ-Ŝewā għodod 
jinteraāixxu biex tiāi Ŝgurata l-effettività massima tar-regoli dwar il-kompetizzjoni. 
Huwa meħtieā li jiāi rregolat, b'mod koerenti, il-mod kif iŜ-Ŝewā forom ta' infurzar 
huma kkoordinati, pereŜempju l-arranāamenti għall-aëëess għad-dokumenti miŜmuma 
mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni. Tali koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni tevita wkoll 
id-diverāenza tar-regoli applikabbli, li tista' tikkomprometti l-funzjonament tajjeb tas-
suq intern. 

                                                 
1 ĀU C 326, 26,10.2012, p. 391. 
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(7) Skont l-Artikolu 26(2) TFUE, is-suq intern jinkludi Ŝona mingħajr fruntieri interni li 
fiha l-moviment ħieles tal-oāāetti, il-persuni, is-servizzi u l-kapital huwa Ŝgurat. JeŜistu 
differenzi kbar bejn ir-regoli fl-Istati Membri li jirregolaw l-azzjonijiet għad-danni għal 
ksur tal-liāi nazzjonali jew tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni. Dawk id-differenzi 
jwasslu għal inëertezza fir-rigward tal-kondizzjonijiet li taħthom, il-partijiet li jkunu 
āarrbu ħsara jistgħu jeŜerëitaw id-dritt għall-kumpens li għandhom skont it-TFUE, u 
jaffettwaw l-effettività sostantiva tat-tali dritt. Billi l-partijiet li āarrbu l-ħsara ta' spiss 
jagħŜlu l-forum tal-Istat Membru tagħhom ta' stabbiliment biex jitolbu kumpens għad-
danni, id-diskrepanzi bejn ir-regoli nazzjonali jwasslu għal kondizzjonijiet mhux indaqs 
fir-rigward tal-azzjonijiet għad-danni u jistgħu jaffettwaw il-kompetizzjoni fis-swieq li 
fihom jaħdmu dawn il-partijiet li āarrbu l-ħsara u l-impriŜi li wettqu l-ksur. 

 
(8) L-impriŜi stabbiliti u li qegħdin jaħdmu fi Stati Membri differenti huma soāāetti għal 

regoli proëedurali li jaffettwaw b'mod sinifikanti l-punt sa liema jkunu jistgħu jitqiesu 
responsabbli għall-ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni. Dan l-infurzar mhux indaqs tad- 
▌dritt għall-kumpens fil-liāi tal-Unjoni jista' jirriŜulta f'vantaāā kompetittiv għal xi 
impriŜi li kisru l-Artikoli 101 jew 102 TFUE, u diŜinëentiv għall-eŜerëizzju tad-
drittijiet ta' stabbiliment u l-provvista ta' oāāetti jew servizzi f'dawk l-Istati Membri fejn 
id-dritt għal kumpens huwa infurzat b'mod aktar effettiv. Għaldaqstant, minħabba d-
differenzi fir-reāimi ta’ responsabbiltà applikabbli fl-Istati Membri jistgħu jaffettwaw 
b’mod negattiv kemm il-kompetizzjoni kif ukoll il-funzjonament tajjeb tas-suq intern, 
huwa adatt li din id-Direttiva tiāi bbaŜata fuq il-baŜi legali doppja tal-Artikoli 103 u 
114 TFUE. 
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(9) Għalhekk, filwaqt li jiāi kkunsidrat li l-ksur fuq skala kbira tal-liāi tal-kompetizzjoni 
spiss ikollu element transkonfinali, jeħtieā li jiāu Ŝgurati kondizzjonijiet aktar indaqs 
għall-impriŜi li jaħdmu fis-suq intern u li jittejbu l-kondizzjonijiet għall-konsumaturi 
biex jeŜerëitaw id-drittijiet li jiksbu mis-suq intern. Għalhekk huwa wkoll xieraq li 
tiŜdied ië-ëertezza legali u li jitnaqqsu d-differenzi bejn l-Istati Membri fir-regoli 
nazzjonali li jirregolaw l-azzjonijiet għad-danni għall-ksur tal-liāi tal-Unjoni dwar il-
kompetizzjoni u, meta tkun applikata flimkien ma' din tal-aħħar, il-liāi nazzjonali dwar 
il-kompetizzjoni. Approssimazzjoni ta' dawn ir-regoli tgħin ukoll biex tiāi evitata l-
emerāenza ta' differenzi usa' bejn ir-regoli tal-Istati Membri li jirregolaw l-azzjonijiet 
għad-danni fil-kaŜijiet ta' kompetizzjoni. 
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(10) L-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 jipprevedi li "fejn l-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni tal-Istati Membri u qrati nazzjonali japplikaw liāijiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni għal ftehim, deëiŜjonijiet minn assoëjazzjonijiet tal-impriŜa jew prattiëi 
miftiehma fis-sens tal-Artikolu [101(1)] tat-Trattat li jista’ jaffettwa l-kummerë bejn l-
Istati Membri fis-sens ta’ din id-dispoŜizzjoni, dawn ħa japplikaw ukoll l-Artikolu [101] 
tat-Trattat għal ftehim bħal dawn, deëiŜjonijiet jew prattiëi miftiehma. Fejn l-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati Membri jew qrati nazzjonali japplikaw liāijiet 
nazzjonali tal-kompetizzjoni għal xi kwalunkwe abbuŜ projbit mil-Artikolu [102] tat-
Trattat, dawn ħa japplikaw ukoll l-Artikolu [102] tat-Trattat." Fl-interess tal-
funzjonament tajjeb tas-suq intern u għal ëertezza legali akbar u kondizzjonijiet aktar 
indaqs għall-impriŜi u l-konsumaturi, huwa xieraq li l-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-
Direttiva għandu jiāi estiŜ għall-azzjonijiet għad-danni bbaŜati fuq il-ksur tal-liāi 
nazzjonali dwar il-kompetizzjoni meta tiāi applikata skont l-Artikolu 3(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1/2003. L-applikazzjoni ta' regoli diverāenti dwar ir-
responsabbiltà ëivili għall-ksur tal-Artikoli 101 u 102 TFUE u għall-ksur tar-regoli tal-
liāi nazzjonali dwar il-kompetizzjoni li għandhom jiāu applikati fl-istess kaŜ u b'mod 
parallel għal-liāi tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni jaffettwaw b'mod negattiv il-
poŜizzjoni tal-pretendenti fl-istess kaŜ u l-kamp ta' applikazzjoni tal-pretensjonijiet 
tagħhom, u jikkostitwixxu ostakolu għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern. Id-
dispoŜizzjonijiet ta' din id-Direttiva ma għandhomx jaffettwaw azzjonijiet għad-danni 
għal ksur tal-liāi nazzjonali tal-kompetizzjoni li ma jaffettwawx il-kummerë bejn l-
Istati Membri skont it-tifsira tal-Artikolu 101 jew 102 TFUE. 
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(110) Fin-nuqqas tal-liāi tal-Unjoni, l-azzjonijiet għad-danni huma rregolati mir-regoli u l-
proëeduri nazzjonali tal-Istati Membri. Skont il-āurisprudenza tal-Qorti tal-Āustizzja, 
kwalunkwe persuna tista' titlob kumpens għal ħsara māarrba fejn ikun hemm 
relazzjoni kawŜali bejn dik il-ħsara u ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni. Jeħtieā li r-regoli 
nazzjonali kollha li jirregolaw l-eŜerëizzju tad-dritt għall-kumpens għal ħsara li 
tirriŜulta minn ksur tal-Artikolu 101 jew 102 TFUE, inkluŜi dawk li jikkonëernaw 
aspetti mhux ikkunsidrati minn din id-Direttiva bħal pereŜempju l-kunëett tar-relazzjoni 
kawŜali bejn il-ksur u l-ħsara, josservaw il-prinëipji tal-effettività u l-ekwivalenza. Dan 
ifisser li ma għandhomx ikunu fformulati jew applikati b’mod li jagħmilha 
eëëessivament diffiëli jew prattikament impossibbli biex jiāi eŜerëitat id-dritt għall-
kumpens iggarantit mit-TFUE, u ma għandhomx ikunu fformulati jew applikati b’mod 
inqas favorevoli minn dawk li japplikaw għal azzjonijiet domestiëi simili. Meta l-Istati 
Membri jipprovdu kondizzjonijiet oħra għall-kumpens skont il-liāi nazzjonali, bħal 
kawŜalità, adegwatezza jew ħtija huma għandhom ikunu jistgħu jŜommu 
kondizzjonijiet bħal dawn sakemm huma jikkonformaw mal-āurisprudenza tal-Qorti 
tal-Āustizzja, il-prinëipji ta' effettività u ekwivalenza, u din id-Direttiva. 
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(12) Din id-Direttiva tafferma mill-ādid l-acquis communautaire dwar id-dritt tal-Unjoni 
għall-kumpens għall-ħsara kkawŜata minn ksur tal-liāi tal-Unjoni dwar il-
kompetizzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-locus standi u d-definizzjoni tad-dannu, 
kif kien iddikjarat fil-āurisprudenza tal-Qorti tal-Āustizzja tal-Unjoni Ewropea, u ma 
tantiëipa l-ebda Ŝvilupp ulterjuri tiegħu. Kull individwu li āarrab xi ħsara kkawŜata 
minn ksur jista’ jagħmel talba għal kumpens għat-telf reali (damnum emergens), għall-
profitt li āie miëħud lilu (telf ta' profitt jew lucrum cessans) kif ukoll l-imgħax. Dan 
huwa irrispettivament minn jekk ir-regoli nazzjonali jiddefinixxux dawn il-kategoriji 
separatament jew flimkien. Il-ħlas tal-interessi hu komponent essenzjali tal-kumpens 
biex jagħmel tajjeb għad-dannu sostnut billi tiāi kkunsidrata l-iskadenza taŜ-Ŝmien, u 
għandu jkun dovut mill-mument li tkun seħħet il-ħsara sakemm jitħallas il-kumpens 
▌,mingħajr ħsara għall-kwalifika ta' tali interess bħala interess kumpensatorju jew 
ta' kontumaëja skont il-liāi nazzjonali. Dawn huwa wkoll mingħajr preāudizzju għall-
kwistjoni ta' jekk l-iskadenza taŜ-Ŝmien tiāix ikkunsidrata bħala kategorija separata 
(interess) jew bħala parti kostitwenti tat-telf reali jew tat-telf tal-profitt. Huwa l-
obbligu tal-Istati Membri li jistabbilixxu r-regoli li għandhom jiāu applikati għal dak 
il-fini. 
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Id-dritt għall-kumpens huwa rikonoxxut għal kull persuna fiŜika jew āuridika — għall-
konsumaturi, għall-impriŜi u għall-awtoritajiet pubbliëi bl-istess mod — 
irrispettivament jekk teŜistix relazzjoni kuntrattwali diretta mal-impriŜa ħatja tal-ksur, u 
irrispettivament jekk jinstabx jew le li kien hemm ksur fil-passat minn awtorità tal-
kompetizzjoni. Din id-Direttiva ma għandhiex tirrikjedi li l-Istati Membri jintroduëu 
mekkaniŜmi ta' rimedju kollettiv għall-infurzar tal-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat. 
Mingħajr preāudizzju għall-kumpens għal telf ta' opportunità, il-kumpens sħiħ skont 
din id-Direttiva ma għandux iwassal għal kumpens Ŝejjed, sew jekk permezz ta' ħsara 
punittiva, multipla jew ħsarat oħra. 

 
(13) Azzjonijiet għad-danni għal ksur tal-liāi nazzjonali jew tal-Unjoni dwar il-

kompetizzjoni tipikament jirrikjedu analiŜi fattwali u ekonomika kumplessa. L-evidenza 
meħtieāa biex tiāi ppruvata pretensjoni għad-danni hija ħafna drabi eskluŜivament 
f’idejn il-kontroparti jew il-partijiet terzi, u ma tkunx magħrufa biŜŜejjed mill-
pretendent u ma tkunx aëëessibbli għalih. F’dawn ië-ëirkustanzi, rekwiŜiti legali stretti 
biex il-pretendenti jiddikjaraw fid-dettal il-fatti kollha dwar il-kaŜ sa mill-bidu tal-
azzjoni u biex jipprovdu minn qabel dokumenti speëifikati b'mod preëiŜ ta' evidenza ta' 
appoāā jistgħu jimpedixxu bla bŜonn l-eŜerëizzju effettiv tad-dritt għall-kumpens 
iggarantit mit-TFUE. 
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(14) L-evidenza hija element importanti biex jitressqu azzjonijiet għad-danni għal ksur tal-
liāi nazzjonali jew tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni. Madankollu, billi l-litigazzjoni tal-
antitrust hija kkaratterizzata minn asimmetrija tal-informazzjoni, huwa xieraq li jiāi 
Ŝgurat li l-pretendenti jkollhom id-dritt li jiksbu d-divulgazzjoni tal-evidenza li 
tirrigwarda l-pretensjoni tagħhom, mingħajr ma jkun meħtieā li jispeëifikaw il-partijiet 
speëifiëi tal-evidenza. Sabiex tiāi Ŝgurata 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-pretendenti. Il-qrati 
nazzjonali jistgħu wkoll jordnaw id-divulgazzjoni tal-evidenza minn partijiet terzi, 
inkluŜi l-awtoritajiet pubbliëi. Meta l-qorti nazzjonali tkun tixtieq tordna d-
divulgazzjoni tal-evidenza mill-Kummissjoni, il-prinëipju ta' kooperazzjoni sinëiera 
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. 
Meta l-qrati nazzjonali jordnaw lill-awtorità pubblika biex tiddivulga l-evidenza, 
japplikaw il-prinëipji ta' kooperazzjoni legali u amministrattiva skont il-liāi nazzjonali 
jew tal-Unjoni. 

 
Din id-Direttiva ma taffettwax il-possibbiltà jew il-kondizzjonijiet skont il-liāi 
nazzjonali li skonthom jistgħu jitressqu appelli kontra ordnijiet ta' divulgazzjoni. 
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(15) Il-Qorti għandha tkun tista', taħt il-kontroll strett tagħha, speëjalment rigward in-
neëessità u l-proporzjonalità tal-miŜura ta' divulgazzjoni, tordna divulgazzjoni ta' 
biëëiet speëifiëi ta' evidenza jew kategoriji ta' evidenza fuq talba ta' parti. Mir-rekwiŜit 
tal-proporzjonalità jirriŜulta li ordni għad-divulgazzjoni jistgħu jinbdew biss ladarba 
pretendent jistabbilixxi b'mod kredibbli, fuq il-baŜi ta' fatti li huma disponibbli għalih 
b'mod raāonevoli, li hu jkun āarrab ħsara li āiet ikkawŜata mill-konvenut. Meta talba 
għandha l-għan li tikseb kategorija ta' evidenza, hija għandha tidentifikaha 
b'karatteristiëi komuni tal-elementi kostituttivi tagħha bħan-natura, is-suāāett jew il-
kontenut tad-dokumenti, iŜ-Ŝmien li fih tfasslu, jew kriterji oħra, dment li l-evidenza li 
taqa' f'din il-kategorija hija rilevanti skont it-tifsira ta' din id-Direttiva. Il-kategoriji 
għandhom jiāu definiti b'mod kemm jista' jkun preëiŜ u strett abbaŜi ta' fatti 
raāonevolment disponibbli. 
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(16) Meta l-qorti nazzjonali titlob lil qorti kompetenti ta’ Stat Membru ieħor biex tiābor 
evidenza jew titlob li tināabar evidenza direttament minn Stat Membru ieħor, japplikaw 
id-dispoŜizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 ▌1. 

 
(17) Filwaqt li l-evidenza rilevanti li jkun fiha sigrieti kummerëjali jew informazzjoni oħra 

kunfidenzjali għandha fil-prinëipju tkun disponibbli fl-azzjonijiet għad-danni, it-tali 
informazzjoni kunfidenzjali għandha tiāi protetta kif xieraq. Il-qrati nazzjonali għalhekk 
għandu jkollhom għad-dispoŜizzjoni tagħhom firxa ta' miŜuri biex it-tali informazzjoni 
kunfidenzjali ma tiāix divulgata matul il-proëedimenti. Dawn jistgħu jinkludu l-
possibbiltà li partijiet sensittivi f'dokumenti jiāu riveduti, seduti jsiru in camera, jiāi 
limitat l-għadd ta’ persuni bi dritt li jaraw l-evidenza, u istruzzjoni lill-esperti biex 
jipproduëu sintesi tal-informazzjoni b’mod aggregat jew f’forma mhux kunfidenzjali. 
MiŜuri li jipproteāu s-sigrieti kummerëjali u informazzjoni kunfidenzjali, madankollu, 
m'għandhiex▌timpedixxi l-eŜerëizzju tad-dritt għall-kumpens. 

 
(18) L-effettività u l-konsistenza tal-applikazzjoni tal-Artikoli 101 u 102 TFUE mill-

Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni jeħtieāu approëë komuni fl-
Unjoni ▌rigward id-divulgazzjoni tal-evidenza li hija inkluŜa fil-fajl ta' awtorità tal-
kompetizzjoni. Id-divulgazzjoni tal-evidenza ma għandhiex tnaqqas l-effettività tal-
infurzar tal-liāi tal-kompetizzjoni minn awtorità tal-kompetizzjoni. Din id-Direttiva ma 
tkoprix id-divulgazzjoni ta' dokumenti interni ta' awtoritajiet tal-kompetizzjoni u 
korrispondenza bejn awtoritajiet tal-kompetizzjoni. 

 

                                                 
1 ĀU L 174, 27,6.2001, p 1. 
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(19) Ir-Regolament 1049/2001 jirregola l-aëëess tal-pubbliku għal dokumenti tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni u huwa mfassal biex jagħti lill-
pubbliku dritt għall-aëëess l-aktar wiesa' possibbli għal dokumenti tal-istituzzjonijiet. 
Madankollu, dak id-dritt huwa soāāett għal ëerti limiti bbaŜati fuq raāunijiet ta' 
interess pubbliku jew privat. 

 
Minn dan isegwi li s-sistema ta' eëëezzjonijiet stipulata fl-Artikolu 4 ta' dak ir-
regolament hija bbaŜata fuq l-ibbilanëjar tal-interessi kuntrarji f'sitwazzjoni 
partikolari, jiāifieri, l-ewwel, l-interessi li jkunu aāevolati mid-divulgazzjoni tad-
dokumenti inkwistjoni u, it-tieni, dawk li jkunu kompromessi minn tali divulgazzjoni. 
Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preāudizzju għal tali regoli u prattiki skont 
ir-Regolament 1049/2001. 
 

(20) Sabiex tiāi Ŝgurata protezzjoni effettiva tad-dritt għal kumpens minn pretendent, 
m'hemm l-ebda ħtieāa li kull dokument relatat mal-proëediment skont l-Artikolu 101 
jew 102 TFUE jiāi Ŝvelat lil dak il-pretendent għar-raāuni li dik il-parti għandha l-
intenzjoni li tressaq azzjoni għal danni, għax huwa improbabbli li l-azzjoni għal 
danni tkun teħtieā li tkun ibbaŜata fuq l-evidenza kollha fil-fajl relatat ma' dak il-
proëediment. 

 
(21) Ir-rekwiŜit tal-proporzjonalità għandu jiāi vvalutat b'attenzjoni wkoll meta jkun 

hemm riskju li d-divulgazzjoni tikxef l-istrateāija ta' investigazzjoni ta' awtorità tal-
kompetizzjoni billi jiāi divulgat liema dokumenti huma parti mill-fajl jew jikkawŜa 
effett negattiv fuq il-mod li bih il-kumpaniji jikkooperaw mal-awtorità tal-
kompetizzjoni. Għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-prevenzjoni ta' 
spedizzjonijiet ta' ābir ta' informazzjoni, jiāifieri t-tiftix mhux speëifiku għal 
informazzjoni li huwa probabbli li ma tkunx ta' rilevanza għall-partijiet fil-proëedura. 
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Għalhekk it-talba għad-divulgazzjoni ma għandhiex titqies proporzjonata meta 
tirreferi għad-divulgazzjoni āenerika tad-dokumenti fil-fajl ta' awtorità tal-
kompetizzjoni relatati ma' kaŜ speëifiku, jew tad-dokumenti kollha sottomessi minn 
parti fil-kuntest ta' kaŜ speëifiku. Tali talbiet wesgħin għad-divulgazzjoni lanqas ma 
jkunu kompatibbli mad-dmir tal-parti li qed tagħmel it-talba li tispeëifika l-biëëiet ta' 
evidenza jew il-kategoriji tal-evidenza b'mod l-aktar preëiŜ u strett possibbli. 
 

(22) Din id-Direttiva ma taffettwax id-dritt tal-Qorti li tikkunsidra, skont il-liāi nazzjonali 
jew tal-Unjoni, l-interess tal-infurzar pubbliku effettiv tal-liāi tal-kompetizzjoni meta 
hija tordna divulgazzjoni ta' kwalunkwe tip ta' evidenza bl-eëëezzjoni ta' 
dikjarazzjonijiet ta' klemenza u sottomissjonijiet ta' riŜolviment. 

 
(23) Barra minn hekk, eëëezzjoni dwar id-divulgazzjoni għandha tapplika għal kull miŜura 

ta’ divulgazzjoni li tinterferixxi bla bŜonn ma’ investigazzjoni li tkun għaddejja minn 
awtorità tal-kompetizzjoni rigward il-ksur tal-liāi nazzjonali jew tal-Unjoni dwar il-
kompetizzjoni. L-informazzjoni li tħejjiet minn awtorità tal-kompetizzjoni matul il-
proëedimenti tagħha għall-infurzar tal-liāi nazzjonali jew tal-Unjoni dwar il-
kompetizzjoni u li ntbagħtet lill-partijiet (bħal pereŜempju Dikjarazzjoni tal-
Oāāezzjonijiet) jew preparata minn parti f'dawk il-proëedimenti (bħal pereŜempju 
tweāibiet għat-talbiet ta' informazzjoni tal-awtorità tal-kompetizzjoni, dikjarazzjonijiet 
tax-xhieda), għandhom għalhekk ikunu jistgħu jiāu divulgati f'azzjonijiet għad-danni 
biss wara li l-awtorità tal-kompetizzjoni tkun ▌għalqet il-proëedimenti tagħha, 
pereŜempju bl-adozzjoni ta' deëiŜjoni skont l-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 1/2003 
jew skont il-Kapitolu III tal-istess Regolament, bl-eëëezzjoni tad-deëiŜjonijiet dwar 
miŜuri temporanji. 
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(24) Il-programmi ta' klemenza u l-proëeduri ta' riŜolviment huma għodda importanti 
għall-infurzar pubbliku tal-liāi tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni minħabba li 
jikkontribwixxu għall-iskoperta, il-prosekuzzjoni effiëjenti u l-impoŜizzjoni ta' penali 
għall-aktar ksur serju tal-liāi tal-kompetizzjoni. Barra minn hekk, peress li ħafna 
deëiŜjonijiet tal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni f'kaŜijiet ta' kartell huma bbaŜati fuq l-
applikazzjoni għall-klemenza u azzjonijiet għad-danni f'kaŜijiet ta' kartell huma 
azzjonijiet ta' prosegwiment, il-programmi ta' klemenza huma ugwalment importanti 
għal azzjonijiet effettivi għad-danni f'kaŜijiet ta' kartell. L-impriŜi jistgħu jaqtgħu 
qalbhom milli jikkooperaw f'dan il-kuntest jekk jiāu divulgati dikjarazzjonijiet 
awtoinkriminanti bħal dikjarazzjonijiet ta' klemenza u sottomissjonijiet ta' 
riŜolviment, li huma prodotti unikament għall-fini ta' tali kooperazzjoni. Tali 
divulgazzjoni tippreŜenta riskju li tesponi impriŜi li qed jikkooperaw jew il-persunal 
maniāerjali tagħhom għal responsabbiltà ëivili jew kriminali taħt kondizzjonijiet 
agħar milli dawk tal-ko-kontraventuri li ma jikkooperawx mal-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni. Sabiex tiāi Ŝgurata l-volontà kontinwa tal-impriŜi biex javviëinaw 
b'mod volontarju lill-awtoritajiet b'dikjarazzjonijiet ta' klemenza jew sottomissjonijiet 
ta' riŜolviment, tali dikjarazzjonijiet għandhom jitħallew barra mid-divulgazzjoni tal-
evidenza. L-eëëezzjoni mid-divulgazzjoni għandha tapplika wkoll għal kwotazzjonijiet 
litterali ta' dikjarazzjoni korporattiva ta' klemenza jew sottomissjoni ta' riŜolviment 
f'dokumenti oħra. Il-limitazzjonijiet għad-divulgazzjoni tal-evidenza ma għandhomx 
jipprevjenu lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni milli jippubblikaw id-deëiŜjonijiet 
tagħhom skont ir-regoli tal-Unjoni jew nazzjonali applikabbli. Sabiex jiāi Ŝgurat li din 
l-eëëezzjoni kompluta mid-divulgazzjoni ma tinterferixxix mingħajr raāuni mad-dritt 
ta' partijiet milquta għal kumpens, għandha tiāi limitata għal dawn id-
dikjarazzjonijiet volontarji u awtoinkriminanti u s-sottomissjonijiet ta' riŜolviment. 
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Ir-regoli dwar l-aëëess għal dokumenti oħra previsti f'din id-Direttiva jiŜguraw li l-
vittmi għad għandhom possibbiltajiet oħra suffiëjenti biex jiksbu aëëess għall-
evidenza rilevanti meħtieāa biex iħejju l-azzjonijiet tagħhom għad-danni. Il-qrati 
nazzjonali għandhom, fuq talba minn pretendent, ikunu jistgħu jkollhom aëëess għal 
dokumenti li għalihom tiāi invokata l-eëëezzjoni sabiex jiāi Ŝgurat fir-rigward ta' kull 
dokument ieħor jekk il-kontenut tiegħu jeëëedix id-definizzjonijiet ta' dikjarazzjonijiet 
ta' klemenza korporattivi u sottomissjonijiet ta' riŜolvimenti stabbiliti f'din id-
Direttiva. Kwalunkwe kontenut ieħor għad-definizzjonijiet għandu jista' jkun divulgat 
taħt il-kondizzjonijiet rilevanti. 
 

(25) Il-qrati nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jordnaw fi kwalunkwe ħin, fil-kuntest ta' 
azzjoni għal danni, id-divulgazzjoni ta' evidenza li teŜisti irrispettivament mill-
proëedimenti ta' awtorità ta' kompetizzjoni ('informazzjoni pre-eŜistenti'). 

 
(26) Barra minn hekk, id-divulgazzjoni ta' evidenza għandha tiāi ordnata minn awtorità 

tal-kompetizzjoni biss meta ma tistax tinkiseb b'mod raāonevoli minn parti oħra jew 
parti terza. 
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(27) Skont l-Artikolu 15(3) tar-Regolament (UE) Nru 1/2003, l-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni, fuq inizjattiva tagħhom stess, jistgħu jibagħtu osservazzjonijiet bil-
miktub lill-qrati nazzjonali dwar kwistjonijiet relatati mal-applikazzjoni tal-Artikolu 
101 jew l-Artikolu 102 tat-Trattat. Sabiex jiāi ppreservat il-kontribut magħmul mill-
infurzar pubbliku għall-applikazzjoni tal-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat, l-awtoritajiet 
tal-kompetizzjoni għandhom bl-istess mod ikunu jistgħu jibgħatu l-osservazzjonijiet 
tagħhom, fuq inizjattiva tagħhom stess, lill-qrati nazzjonali sabiex jivvalutaw il-
proporzjonalità tad-divulgazzjoni tal-evidenza fil-fajl tagħha, fid-dawl tal-impatt li 
jkollha divulgazzjoni bħal din fuq l-effettività tal-infurzar pubbliku tal-liāi tal-
kompetizzjoni. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu sistema li 
permezz tagħha awtorità tal-kompetizzjoni tiāi infurmata bit-talbiet għad-
divulgazzjoni tal-informazzjoni meta l-persuna li titlob id-divulgazzjoni jew il-persuna 
li mingħandha hija mitluba d-divulgazzjoni hija involuta f'din l-investigazzjoni tal-
awtorità tal-kompetizzjoni tal-ksur allegat, mingħajr preāudizzju għal-liāijiet 
nazzjonali li jipprevedu proëedimenti ex parte. 
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(28) Kull persuna fiŜika jew āuridika li tikseb l-evidenza permezz tal-aëëess għall-fajl ta' 
awtorità tal-kompetizzjoni ▌tista' tuŜa dik l-evidenza għall-finijiet ta' azzjoni għad-
danni li tkun parti minnha. Tali uŜu għandu wkoll jiāi permess għall-persuna fiŜika jew 
legali li tkun ittrasferiet id-drittijiet u l-obbligi tagħha, inkluŜ permezz tax-xiri tal-
pretensjoni tagħha. Fil-kaŜ li l-evidenza tkun inkisbet minn persuna āuridika li tifforma 
parti minn grupp korporattiv li jikkostitwixxi impriŜa waħda għall-applikazzjoni tal-
Artikoli 101 u 102 TFUE, l-uŜu tat-tali evidenza jkun permess ukoll għal entitajiet 
āuridiëi oħra li jappartjenu lill-istess impriŜa. 

 
(29) Madankollu, l-uŜu msemmi fil-premessa preëedenti ma jistax inaqqas bla raāuni l-

effettività tal-infurzar tal-liāi tal-kompetizzjoni minn awtorità tal-kompetizzjoni. Il-
limitazzjonijiet fuq id-divulgazzjoni ta' dokumenti msemmija fil-premessi (23) u (24) li 
jinkisbu unikament permezz tal-aëëess għall-fajl ta' awtorità tal-kompetizzjoni jew 
għandhom jitqiesu bħala mhux ammissibbli f'azzjonijiet għal danni jew inkella 
protetti skont regoli nazzjonali applikabbli biex jiāi Ŝgurat l-effett sħiħ tal-limiti dwar 
l-uŜu tal-evidenza skont dik id-dispoŜizzjoni. Barra minn hekk, l-evidenza miksuba 
minn awtorità tal-kompetizzjoni ▌ ma għandhiex issir oāāett ta' skambju. Il-possibbiltà 
li tintuŜa l-evidenza li tkun inkisbet biss permezz tal-aëëess għall-fajl ta' awtorità tal-
kompetizzjoni għalhekk għandha tkun limitata għall-persuna fiŜika jew āuridika li 
ngħatalha aëëess u s-suëëessuri legali tagħha, kif imsemmi fil-premessa preëedenti. 
Madankollu, din il-limitazzjoni ma tipprojbixxix lil qorti nazzjonali milli tordna d-
divulgazzjoni ta' dik l-evidenza skont il-kondizzjonijiet previsti f'din id-Direttiva. 
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(30) Li ssir pretensjoni għad-danni, jew il-bidu ta’ investigazzjoni minn awtorità tal-
kompetizzjoni, jinvolvi riskju li l-impriŜi kkonëernati jistgħu jeqirdu jew jaħbu l-
evidenza li tista' tkun utli biex tiāi sostanzjata pretensjoni għad-danni ta' parti li āarrbet 
ħsara. Sabiex l-evidenza rilevanti ma tiāix distrutta u biex ikun Ŝgurat li ordnijiet tal-
qorti li jitolbu d-divulgazzjoni ta’ evidenza jitwettqu, il-qrati nazzjonali għandu 
jkollhom is-saħħa li jimponu penali suffiëjentement deterrenti. Safejn jirrigwarda l-
partijiet fil-proëedimenti, ir-riskju li jsiru inferenzi negattivi fil-proëedimenti għad-
danni jista' jkun penali partikolarment effettiva u jista' jevita dewmien Ŝejjed. Għandu 
jkun hemm ukoll penali għal min ma jonorax l-obbligu ta' protezzjoni ta' informazzjoni 
kunfidenzjali u għal uŜu abbuŜiv minn informazzjoni li tkun divulgata. 

 
B'mod simili, għandhom ikunu disponibbli penali jekk l-informazzjoni miksuba 
permezz tal-aëëess għall-fajl ta' awtorità tal-kompetizzjoni ▌ jiāi uŜat b'mod abbuŜiv 
f'azzjonijiet għad-danni. 
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(31) L-effettività u l-konsistenza tal-applikazzjoni tal-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat mill-
Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni jeħtieāu approëë komuni fl-
Unjoni kollha fir-rigward tal-effett tad-deëiŜjonijiet finali dwar il-ksur fuq azzjonijiet 
sussegwenti għad-danni. DeëiŜjonijiet bħal dawn huma adottati biss wara li l-
Kummissjoni tkun āiet infurmata dwar id-deëiŜjoni prevista jew, fin-nuqqas ta' dan, 
kull dokument ieħor li jindika d-direzzjoni tal-azzjoni proposta skont l-Artikolu 11(4) 
tar-Regolament 1/2003, u jekk il-Kummissjoni ma tkunx neħħiet il-kompetenza tal-
awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni billi tibda l-proëedimenti skont l-Artikolu 11(6) 
tal-istess Regolament. Għal dik il-fini, il-Kummissjoni Ewropea għandha tiŜgura l-
applikazzjoni konsistenti tal-liāi tal-kompetizzjoni tal-Unjoni billi tipprovdi gwida lill-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali b'mod bilaterali u fil-qafas tan-Netwerk 
Ewropew għall-Kompetizzjoni. Sabiex tissaħħaħ ië-ëertezza legali, biex tiāi evitata l-
inkonsistenza fl-applikazzjoni ta' dawk id-dispoŜizzjonijiet tat-Trattat, biex tiŜdied l-
effettività u l-effikaëja proëedurali tal-azzjonijiet għad-danni u biex jitrawwem il-
funzjonament tas-suq intern għall-impriŜi u l-konsumaturi, is-sejba ta' ksur tal-Artikolu 
101 jew 102 tat-Trattat f'deëiŜjoni finali minn awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni 
jew qorti tal-appell ma għandhiex terāa' tgħaddi minn litigazzjoni f'azzjonijiet 
sussegwenti għad-danni. Għaldaqstant, is-sejba ta' ksur bħal dan għandha titqies li 
tkun stabbilita b'mod inkontestabbli f'azzjonijiet għal danni miājuba fl-Istat Membru 
tal-awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni jew tal-qorti tal-appell dwar dak il-ksur. 
Madankollu, l-effett tas-sejba għandu jkopri biss in-natura tal-ksur kif ukoll il-kamp 
ta' applikazzjoni materjali, personali, temporali u territorjali tiegħu kif kienet instabet 
mill-awtorità tal-kompetizzjoni jew qorti tal-appell fl-eŜerëizzju tal-āurisdizzjoni 
tagħha. L-istess għandu japplika għal deëiŜjoni li fiha āie konkluŜ li d-dispoŜizzjonijiet 
tal-liāi nazzjonali dwar il-kompetizzjoni nkisru f'kaŜijiet fejn il-liāi nazzjonali u tal-
Unjoni dwar il-kompetizzjoni huma applikati fl-istess kaŜ u b'mod parallel. Dan l-effett 
tad-deëiŜjonijiet mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali u l-qrati tal-appell li jsibu 
ksur tar-regoli dwar il-kompetizzjoni ▌ hu mingħajr preāudizzju għad-drittijiet u l-
obbligi tal-qrati nazzjonali skont l-Artikolu 267 tat-Trattat.  
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Meta azzjoni għad-danni titressaq fi Stat Membru li mhuwiex Stat Membru ta' 
awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni jew qorti tal-appell li sab il-ksur tal-Artikolu 
101 jew 102 tat-Trattat li jirrigwarda l-azzjoni, dik is-sejba f'deëiŜjoni finali mill-
awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni jew il-qorti tal-appell għandha tkun tista' tiāi 
ppreŜentata quddiem il-qorti nazzjonali bħala evidenza, tal-anqas prima facie, tal-
fatt li jkun seħħ ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni, u kif xieraq, jista' jiāi valutat 
flimkien ma' kwalunkwe materjal ieħor miājub mill-partijiet. 
 

(32) Ir-regoli nazzjonali dwar il-bidu, it-tul, is-sospensjoni jew l-interruzzjoni tal-perijodi ta’ 
preskrizzjoni ma għandhomx ixekklu milli jitressqu azzjonijiet għad-danni. Dan huwa 
partikolarment importanti fir-rigward tal-azzjonijiet li jibnu fuq is-sejba ta' ksur ta' 
awtorità tal-kompetizzjoni jew ta' qorti tal-appell. Għan dan il-għan, xorta għandu jkun 
possibbli li titressaq azzjoni għad-danni wara l-proëedimenti ta' awtorità tal-
kompetizzjoni, bil-ħsieb li tkun infurzata l-liāi nazzjonali u tal-Unjoni dwar il-
kompetizzjoni. Il-perijodu ta' preskrizzjoni ma għandux jibda jgħodd qabel ma l-ksur 
ikun waqaf u qabel ma pretendent ikun jaf, jew jista' jkun mistenni raāonevolment li 
għandu għarfien tal-imāiba li tikkostitwixxi l-ksur, il-fatt li l-ksur ikkawŜa ħsara lilu 
u l-identità tal-kontraventur li kkawŜa tali ħsara. L-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jŜommu jew jintroduëu perijodi ta' limitazzjoni assoluti li huma āeneralment 
applikabbli dment li t-tul ta' Ŝmien ta' tali perijodi ta' limitazzjoni ma jagħmilx 
prattikament impossibbli jew eëëessivament diffiëli l-eŜerëizzju tad-dritt għal kumpens 
sħiħ.  
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(33) Meta bosta impriŜi jiksru r-regoli dwar il-kompetizzjoni b'mod konāunt (bħal 
pereŜempju fil-kaŜ ta' kartell) huwa xieraq li jiāi previst li dawn il-kontraventuri 
konāunti jkunu responsabbli in solidum għall-ħsara kollha kkawŜata mill-ksur. 
Fosthom, il-kontraventuri konāunti għandu jkollhom id-dritt li jiksbu kontribuzzjoni 
jekk wieħed mill-kontraventuri jkun ħallas aktar mis-sehem tiegħu. Id-determinazzjoni 
ta' dak is-sehem bħala r-responsabbiltà relattiva ta' kontraventur speëifiku u l-kriterji 
rilevanti, bħal pereŜempju l-fatturat, is-sehem fis-suq, jew ir-rwol fil-kartell, hija 
kwistjoni għal-liāi nazzjonali applikabbli, filwaqt li jiāu rispettati l-prinëipji tal-
effettività u l-ekwivalenza. 

 
(34) L-impriŜi li jikkooperaw mal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni fi programm ta' klemenza 

għandhom rwol ewlieni fl-iskoperta ta' ksur sigriet ta' kartell u biex iwaqqfu dan il-ksur, 
u b'hekk ta' spiss inaqqsu l-ħsara li setgħet tiāi kkawŜata li kieku kompla sar il-ksur. 
Għalhekk huwa xieraq li jiāi previst li l-impriŜi li jkunu rëevew l-immunità minn multi 
minn awtorità tal-kompetizzjoni fi programm ta' klemenza jiāu protetti milli jiāu esposti 
bla bŜonn għall-pretensjonijiet għad-danni, filwaqt li jitqies li d-deëiŜjoni tal-awtorità 
tal-kompetizzjoni li tkun sabet il-ksur tista' ssir finali għal dak li qed jirëievi l-immunità 
qabel ma ssir finali għal impriŜi oħra li ma jkunux irëevew l-immunità, u b'hekk 
tagħmlu potenzjalment il-mira preferenzjali tal-litigazzjoni. Għalhekk huwa xieraq li l-
benefiëjarju tal-immunità jinħeles fil-prinëipju mill-obbligazzjoni in solidum għall-
ħsara kollha u li l-kontribuzzjoni tiegħu ma jaqbiŜx l-ammont tal-ħsara kkawŜata lix-
xerrejja diretti jew indiretti tiegħu stess jew, fil-kaŜ ta' kartell għax-xiri, il-fornituri 
diretti jew indiretti tiegħu. Sal-punt fejn kartell ikun ikkawŜa ħsara lil oħrajn li 
mhumiex il-klijenti/il-fornituri tal-kontraventur, il-kontribuzzjoni tal-benefiëjarju tal-
immunità ma għandhiex taqbeŜ ir-responsabbiltà relattiva tiegħu għall-ħsara kkawŜata 
mill-kartell. Dan is-sehem għandu jiāi determinat skont l-istess regoli li ntuŜaw biex 
jiāu determinati l-kontribuzzjonijiet fost il-kontraventuri. Il-benefiëjarju tal-immunità 
għandu jibqa' responsabbli bis-sħiħ għall-partijiet li jkunu āarrbu l-ħsara għajr ix-
xerrejja jew il-fornituri diretti jew indiretti tiegħu biss meta dawn ma jistgħux jiksbu 
kumpens sħiħ minn kontraventuri oħra.  
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(29) Il-ħsara fil-forma ta' telf reali tista' tirriŜulta mid-differenza fil-prezz bejn dak li fil-fatt 
tħallas u dak li kellu jitħallas kieku ma kienx hemm il-ksur tal-liāi. Meta parti li tkun 
āarrbet ħsara tkun naqqset it-telf reali tagħha billi tittrasferih kollu jew parzjalment lix-
xerrejja tagħha stess, it-telf li jkun āie trasferit ma jkunx jirrappreŜenta aktar ħsara li 
għaliha l-parti li tkun ittrasferietu għandha tikseb kumpens. Għalhekk huwa xieraq fil-
prinëipju li kontraventur jiāi permess li jinvoka t-trasferiment tat-telf reali bħala difiŜa 
kontra pretensjoni għad-danni. Huwa xieraq li jiāi previst li l-kontraventur, sakemm 
jinvoka d-difiŜa bbaŜata fuq it-trasferiment, jrid jagħti prova tal-eŜistenza u l-limitu tat-
trasferiment tal-ispejjeŜ Ŝejda. Dan il-piŜ tal-prova ma għandux jaffettwa l-possibbiltà 
għall-kontraventur li juŜa evidenza minbarra dik li mhix fil-pussess tiegħu, bħall-
evidenza diāà akkwistati fil-proëedimenti jew l-evidenza miŜmuma minn partijiet oħra 
jew partijiet terzi. 

 
(35) F'sitwazzjonijiet fejn it-trasferiment irriŜulta f'anqas bejgħ u għalhekk fi ħsara 

f'forma ta' telf tal-profitt, ma għandux jinbidel id-dritt għal talba għal kumpens għal 
telf simili tal-profitt. 

 ▌
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(36) Skont il-kondizzjonijiet li taħthom qed joperaw l-impriŜi, tista' tkun il-
prattika kummerëjali li Ŝ-Ŝieda fil-prezzijiet tiāi trasferita 'l isfel fil-katina tal-
provvista. Il-konsumaturi jew l-impriŜi, li lilhom āie b'hekk trasferit it-telf reali āarrbu 
ħsara kkawŜata minn ksur tal-liāi nazzjonali jew tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni. 
Filwaqt li tali ħsara għandha tiāi kkumpensata mill-kontraventur, jista’ jkun 
partikolarment diffiëli għall-konsumaturi jew għall-impriŜi li ma xtrawx huma stess 
mingħand dak il-kontraventur biex jippruvaw il-kamp ta' applikazzjoni ta' dik il-ħsara. 
Għalhekk huwa xieraq li jiāi previst li, meta l-eŜistenza ta' pretensjoni għad-danni jew l-
ammont li għandu jingħata jiddependi fuq jekk jew sa liema punt ikunu āew trasferiti l-
ispejjeŜ Ŝejda mħallsa mix-xerrej dirett tal-kontraventur lix-xerrej indirett, dan tal-
aħħar huwa meqjus li jkun ta l-prova li l-ispejjeŜ Ŝejda mħallsa minn dak ix-xerrej dirett 
ikunu āew trasferiti għal-livell tiegħu, fejn ikun jista' juri prima facie li tali trasferiment 
twettaq, sakemm il-kontraventur ma jurix b'mod kredibbli għas-sodisfazzjoni tal-qorti 
li t-telf attwali ma āiex ittrasferit jew mhux kompletament lix-xerrej indirett. Barra 
minn hekk huwa xieraq li jiāi definit taħt liema kondizzjonijiet 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-
ispejjeŜ Ŝejda āie ttrasferit għal-livell tax-xerrejja indiretti fit-tilwima pendenti 
quddiemha. 

 
(37) Il-Kummissjoni għandha toħroā linji gwida ëari, sempliëi u komprensivi għall-qrati 

nazzjonali dwar kif jiāi stmat is-sehem tal-ispejjeŜ Ŝejda ttrasferiti lix-xerrejja 
indiretti.  
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(38) Il-ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni ta' spiss jirrigwarda l-kondizzjonijiet u l-prezz li bih 
jinbiegħu l-oāāetti jew is-servizzi u jwassal għal spejjeŜ Ŝejda u ħsara oħra għall-klijenti 
tal-kontraventuri. Il-ksur jista' wkoll jikkonëerna l-provvisti lill-kontraventur 
(pereŜempju fil-kaŜ ta' kartell tax-xerrej). F'kaŜijiet bħal dawn, it-telf reali jista' 
jirriŜulta minn prezz aktar baxx imħallas minn kontraventuri lill-fornituri tagħhom. 
Din id-Direttiva u b'mod partikolari r-regoli dwar it-trasferiment għandhom japplikaw 
skont dan 

 
(39) L-azzjonijiet għad-danni jistgħu jitressqu kemm minn dawk li xtraw l-oāāetti jew is-

servizzi mingħand il-kontraventur kif ukoll minn xerrejja iktar 'l isfel fil-katina tal-
provvista. Fl-interess ta' konsistenza bejn is-sentenzi li jirriŜultaw minn tali 
proëedimenti relatati u għalhekk biex ikun evitat li l-ħsara kkawŜata mill-ksur tal-liāi 
nazzjonali jew tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni ma tiāix kkumpensata kollha kemm hi 
jew il-kontraventur ikun meħtieā iħallas għall-ħsara li ma tkunx saret, il-qorti 
nazzjonali għandha jkollha s-setgħa li tagħmel stima ta' liema sehem tal-ispejjeŜ 
Ŝejda kien imāarrab mix-xerrejja diretti jew indiretti fit-tilwima pendenti quddiemha. 
F'dan il-kuntest, il-qrati nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jqisu kif dovut, permezz 
ta' mezzi proëedurali jew sostantivi disponibbli skont il-liāi tal-Unjoni u dik nazzjonali, 
kwalunkwe azzjoni relatata u s-sentenza li tirriŜulta minnha, b'mod partikolari fejn issib 
li āie pprovat trasferiment. Il-qrati nazzjonali għandu jkollhom għad-dispoŜizzjoni 
tagħhom mezzi proëedurali xierqa, bħall-konsolidazzjoni tal-pretensjonijiet, biex 
jiŜguraw li l-kumpens għat-telf reali mħallas fi kwalunkwe livell tal-katina ta' 
provvista ma jeëëedix il-ħsara tal-ispejjeŜ Ŝejda kkawŜata f'dak il-livell. Tali mezzi 
għandhom ikunu disponibbli wkoll f'kaŜijiet transkonfinali.
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 Dan għandu jkun bla ħsara għad-drittijiet fundamentali tad-difiŜa u għal rimedju 
effettiv u proëess āust ta' dawk li ma kinux partijiet f'dawn il-proëedimenti āudizzjarji, 
u għar-regoli dwar il-valur ta' evidenza tas-sentenzi mogħtija f'dak il-kuntest. Tali 
azzjonijiet pendenti quddiem il-qrati ta’ Stati Membri differenti, jistgħu jiāu kkunsidrati 
bħala relatati skont it-tifsira tal-Artikolu 30 tar-Regolament Nru 1215/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1. Taħt din id-dispoŜizzjoni, il-qrati nazzjonali ħlief 
dik imqabbda l-ewwel mill-kaŜ, jistgħu jissospendu l-proëeduri jew, taħt ëerti 
ëirkustanzi, jirrifjutaw li jagħtu sentenza. Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr 
ħsara għad-drittijiet u l-obbligi tal-qrati nazzjonali skont dik id-dispoŜizzjoni. 

 
(40) Parti li tkun āarrbet ħsara li tkun tat prova li āarrbet ħsara bħala riŜultat minn ksur tal-

liāi tal-kompetizzjoni, xorta trid tagħti prova tal-limitu tal-ħsara māarrba sabiex tikseb 
id-danni. Il-kwantifikazzjoni tal-ħsara tal-antitrust hija proëess li jirrikjedi l-
preŜentazzjoni ta’ ħafna fatti u hemm il-possibbiltà li tkun meħtieāa l-applikazzjoni ta’ 
mudelli ekonomiëi kumplessi. Dan ta' spiss huwa proëess li jiswa ħafna flus u jikkawŜa 
diffikultajiet għall-pretendenti fir-rigward tal-ksib tad-data meħtieāa biex isostnu l-
pretensjonijiet tagħhom. Bħala tali, il-kwantifikazzjoni tal-ħsara tal-antitrust tista' 
tikkostitwixxi ostakolu sostanzjali li jipprevjeni pretensjonijiet effettivi għall-kumpens. 

 

                                                 
1 Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diëembru 2012 dwar il-āurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eŜekuzzjoni ta’ sentenzi fi 
kwistjonijiet ëivili u kummerëjali (ĀU L 351, 20.12.2012, p. 78). 
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(41) Fin-nuqqas ta' regoli tal-Unjoni dwar il-kwantifikazzjoni tal-ħsara kkawŜata minn ksur 
tal-liāi tal-kompetizzjoni, is-sistema legali domestika ta' kull Stat Membru għandha 
tiddetermina r-regoli tagħha stess dwar il-kwantifikazzjoni tal-ħsara u l-Istati Membri 
u l-qrati nazzjonali għandhom jiddeterminaw liema rekwiŜiti għandu jissodisfa l-
pretendent meta jagħti prova tal-ammont ta' ħsara li jkun āarrab, l-eŜattezza li biha 
għandu jagħti prova ta' dak l-ammont, il-metodi li jistgħu jintuŜaw fil-kwantifikazzjoni 
tal-ammont u l-konsegwenzi  jekk ma jkunux jistgħu jiāu ssodisfati r-rekwiŜiti kollha 
stabbiliti. Madankollu, dawn ir-rekwiŜiti domestiëi ma għandhomx ikunu inqas 
favorevoli minn dawk li jirregolaw azzjonijiet domestiëi simili (il-prinëipju tal-
ekwivalenza) u lanqas ma għandhom jagħmlu l-eŜerëizzju tad-dritt tal-Unjoni għad-
danni prattikament impossibbli jew diffiëli ħafna (il-prinëipju 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 ikkonëernat 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'eŜattezza totali. Għalhekk 
huwa xieraq li l-qrati nazzjonali jingħataw is-setgħa li jagħmlu stima tal-ammont tal-
ħsara kkawŜata mill-ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni. Meta mitluba, l-Istati Membri 
għandhom jiŜguraw li l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni jistgħu jipprovdu 
gwida dwar il-quantum. Biex jiāu Ŝgurati l-koerenza u l-prevedibbiltà l-Kummissjoni 
għandha tipprovdi gwida āenerali fil-livell tal-Unjoni.  
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(42) Bħala rimedju għall-asimmetrija tal-informazzjoni u għal xi ftit mid-diffikultajiet 
assoëjati mal-kwantifikazzjoni tal-ħsara tal-antitrust u sabiex tiāi Ŝgurata l-effettività 
tal-pretensjonijiet għad-danni, huwa xieraq li wieħed jissoponi li fil-kaŜ ta' ksur ta' 
kartell, tali ksur irriŜulta fi ħsara, b'mod partikolari permezz ta' effett fuq il-prezz. 
Skont il-fatti tal-kaŜ dan ifisser li l-kartell wassal għal Ŝieda fil-prezz jew impedixxa li 
jkun hemm tnaqqis tal-prezzijiet li kien iseħħ li kieku ma sarx il-ksur. Din is-
suppoŜizzjoni ma għandhiex tkopri l-ammont konkret tal-ħsara. Il-kontraventur li 
wettaq il-ksur għandu jitħalla li jirrifjuta t-tali suppoŜizzjoni. Huwa xieraq li tiāi 
limitata din is-suppoŜizzjoni konfutabbli għall-kartelli, minħabba n-natura sigrieta ta' 
kartell, li ŜŜid l-asimmetrija tal-informazzjoni msemmija u tagħmilha aktar diffiëli 
għall-pretendenti biex jiksbu l-evidenza meħtieāa biex jagħtu prova tal-ħsara. 

 
(43) Huwa mixtieq li tintlaħaq soluzzjoni ‘darba għal dejjem’ għall-konvenuti bil-għan li 

titnaqqas l-inëertezza għall-kontraventuri u l-partijiet li āarrbu ħsara. Għalhekk, 
huma għandhom jiāu mħeāāa biex jaqblu fuq kumpens tal-ħsara kkawŜata minn ksur 
tal-liāi tal-kompetizzjoni permezz ta' mekkaniŜmi għas-soluzzjoni kunsenswali għat-
tilwim bħal pereŜempju riŜolvimenti barra mill-qorti (inkluŜi dawk fejn imħallef jista' 
jiddikjara riŜolviment vinkolanti), l-arbitraāā▌, il-medjazzjoni jew il-konëiljazzjoni. 
Fejn ikun possibbli, it-tali soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim għandha tkopri kemm 
jista' jkun possibbli mill-partijiet li āarrbu l-ħsara u l-kontraventuri. Id-dispoŜizzjonijiet 
f'din id-Direttiva dwar is-soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim għalhekk huma maħsuba 
biex jiffaëilitaw l-uŜu tat-tali mekkaniŜmi u jŜidu l-effettività tagħhom. 

 
(44) Il-perijodi ta' preskrizzjoni għat-tressiq ta' azzjoni għad-danni jistgħu jkunu b'mod li 

jimpedixxu lill-partijiet li āarrbu l-ħsara u l-kontraventuri milli jkollhom biŜŜejjed 
Ŝmien biex jaslu għal qbil dwar il-kumpens li għandu jitħallas. Sabiex it-tnejn jingħataw 
l-opportunità āenwina biex ifittxu soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim qabel ma jibdew 
il-proëedimenti quddiem il-qorti nazzjonali, il-perijodu ta' preskrizzjoni għalhekk 
għandu jiāi sospiŜ għat-tul ta' Ŝmien tal-proëess ta' soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim.  
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(45) Barra minn hekk, meta l-partijiet jiddeëiedu li jfittxu soluzzjoni kunsenswali għat-
tilwim wara li tkun tressqet azzjoni għad-danni quddiem il-qorti nazzjonali għall-istess 
pretensjoni, dik il-qorti għandha tkun tista' tissospendi l-proëedimenti li tressqu 
quddiemha għat-tul ta' Ŝmien tal-proëess ta' soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim. Meta 
tqis jekk għandhomx jiāu sospiŜi l-proëedimenti, il-qorti nazzjonali għandha tqis l-
interess fi proëedura espedjenti. 

 
(46) Biex jitħeāāu r-riŜolvimenti kunsenswali, kontraventur li jħallas id-danni permezz ta' 

soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim ma għandux jitqiegħed f'poŜizzjoni vis-à-vis il-ko-
kontraventuri tiegħu agħar minn dik li kien ikun fiha mingħajr is-soluzzjoni 
kunsenswali. Dan jista' jseħħ jekk kontraventur fir-riŜolviment għat-tilwim ikun baqa' 
responsabbli in solidum għall-ħsara kkawŜata mill-ksur anke wara li jinsab riŜolviment 
kunsenswali. Għalhekk kontraventur fir-riŜolviment fil-prinëipju ma għandux 
jikkontribwixxi għall-ko-kontraventuri tiegħu mhux fir-riŜolviment meta dawn tal-aħħar 
ikunu ħallsu d-danni lill-parti li tkun āarrbet il-ħsara li magħha l-ewwel kontraventur 
ikun sab soluzzjoni qabel. Il-korrelazzjoni għal din ir-regola ta' nonkontribuzzjoni hi li 
l-pretensjoni tal-parti li āarrbet il-ħsara titnaqqas permezz tar-riŜolviment tas-sehem tal-
ħsara tal-kontraventur kkawŜata lilha, irrispettivament jekk l-ammont tar-riŜolviment 
hux indaqs jew hux differenti mis-sehem relattiv tal-ħsara li l-ko-kontraventur fir-
riŜolviment ikkaāuna lill-parti fir-riŜolviment li āarrbet il-ħsara. Dan is-sehem għandu 
jiāi determinat skont l-istess regoli li ntuŜaw biex jiāu determinati l-kontribuzzjonijiet 
fost il-kontraventuri. Mingħajr it-tali tnaqqis, il-kontraventuri mhux fir-riŜolviment 
jkunu affettwati mingħajr bŜonn mir-riŜolviment li fih ma kinux parti. Bħala eëëezzjoni, 
sabiex jiŜgura d-dritt għal kumpens sħiħ, il-ko-kontraventur fir-riŜolviment xorta ser 
ikollu jħallas id-danni meta dik tkun l-unika possibbiltà għall-parti fir-riŜolviment li 
tkun āarrbet il-ħsara biex tikseb kumpens▌għall-pretensjoni li jkun għad fadal, dik hi 
l-pretensjoni tal-parti li āarrbet il-ħsara fir-riŜolviment imnaqqsa mis-sehem tal-ko-
kontraventur fir-riŜolviment tal-ħsara li l-ksur ikkaāuna lill-parti fir-riŜolviment li 
āarrbet il-ħsara, sakemm ma tkunx āiet eskluŜa b'mod espliëitu skont it-termini tar-
riŜolviment kunsenswali. 
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(47) Għandu jiāi evitat li bil-ħlas ta' kontribuzzjoni lil ko-kontraventuri mhux fir-
riŜolviment għal danni li huma ħallsu lil partijiet mhux fir-riŜolviment li jkunu 
āarrbu ħsara, l-ammont totali ta' kumpens imħallas mill-ko-kontraventuri fir-
riŜolviment jaqbeŜ ir-responsabbiltà relattiva tagħhom għall-ħsara kkawŜata permezz 
tal-ksur. Għalhekk, meta l-ko-kontraventuri fir-riŜolviment jintalbu biex 
jikkontribwixxu għad-danni li jkunu tħallsu sussegwentement mill-ko-kontraventuri 
mhux fir-riŜolviment lill-partijiet mhux fir-riŜolviment li jkunu āarrbu ħsara, il-qorti 
nazzjonali għandha tqis id-danni li diāà jkunu tħallsu permezz tar-riŜolviment 
kunsenswali u b'hekk tkun qed iŜŜomm f'moħħha li mhux il-ko-kontraventuri kollha 
huma neëessarjament involuti b'mod ugwali fl-ambitu sostantiv, temporali u āeografiku 
sħiħ tal-ksur , 

 
(48) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinëipji rikonoxxuti 

mill-Karta, 
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(49) Peress li l-objettivi ta' din id-Direttiva, jiāifieri l-istabbiliment ta' regoli li 
jikkonëernaw ▌azzjonijiet għad-danni għal ksur tal-▌liāi tal-kompetizzjoni tal-Unjoni 
sabiex jiāu Ŝgurati l-effetti sħaħ tal-Artikolu 101 u 102 TFUE, u  ▌ il-funzjonament 
xieraq tas-suq intern għall-impriŜi u l-konsumaturi, ▌ma jistgħux jinkisbu b'mod 
suffiëjenti mill-Istati Membri, imma jistgħu pjuttost, minħabba l-effettività u l-
konsistenza meħtieāa fl-applikazzjoni tal- 
Artikoli 101 u 102 TFUE, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miŜuri, f'konformità mal-prinëipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 TUE. 
F'konformità mal-prinëipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-Artikolu, din id-
Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieā biex jintlaħqu dawn l-għanijiet, 

 
(50) F'konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konāunta tal-Istati Membri u l-Kummissjoni 

dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni tat-28 ta' Settembru 2011▌, l-Istati Membri 
impenjaw ruħhom li f'kaŜijiet āustifikati jakkumpanjaw in-notifika tal-miŜuri ta' 
traspoŜizzjoni tagħhom b'dokument jew bosta dokumenti li jispjegaw ir-relazzjoni bejn 
il-komponenti ta' direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti nazzjonali ta' 
traspoŜizzjoni. Fir-rigward ta' din id-Direttiva, il-leāislatur iqis li t-trasmissjoni ta' tali 
dokumenti hija āustifikata ,  

 
(51) huwa xieraq li jiāu previsti regoli għall-applikazzjoni temporali ta' din id-Direttiva, 
 
ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:  
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KAPITOLU I 
KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET 

 
Artikolu 1 

Kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 
 

1. Din id-Direttiva tistipula ëerti regoli meħtieāa biex ikun Ŝgurat li kwalunkwe persuna li 
āarrbet ħsara kkawŜata minn ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni minn impriŜa jew minn 
assoëjazzjoni ta' impriŜi, tista' b'mod effettiv teŜerëita d-dritt li titlob għal kumpens sħiħ 
għal dik il-ħsara minn dik l-impriŜa jew assoëjazzjoni. Tistabbilixxi wkoll regoli li 
jrawmu l-kompetizzjoni mhux imxekkla fis-suq intern u li jneħħu l-ostakoli għall-
funzjonament tajjeb tagħha billi jiŜguraw protezzjoni ekwivalenti fl-Unjoni kollha għal 
dawk li jkunu āarrbu tali ħsara.  

 
2. Din id-Direttiva tistipula wkoll regoli għall-koordinazzjoni bejn l-infurzar tar-regoli 

dwar il-kompetizzjoni mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u l-infurzar ta' dawn ir-regoli 
f'azzjonijiet għad-danni quddiem il-qrati nazzjonali. 
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Artikolu 2 
Dritt għal kumpens sħiħ 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜgura li kwalunkwe persuna fiŜika jew āuridika li tkun 
āarrbet ħsara kkawŜata minn ksur ▌tal-liāi tal-kompetizzjoni tkun tista' titlob u tikseb 
kumpens sħiħ għal dik il-ħsara.  

 
2. Kumpens sħiħ għandu jqiegħed  persuna li āarrbet il-ħsara fil-poŜizzjoni li kienet tkun 

fiha dik il-persuna li kieku ma jkunx seħħ il-ksur. Għalhekk għandu jkopri d-dritt għall-
kumpens għat-telf reali u għat-telf ta' profitt, kif ukoll il-ħlas tal-imgħax 

 
3. Kumpens sħiħ taħt din id-Direttiva ma għandux iwassal għal kumpens Ŝejjed, sew 

b'mezzi ta' danni punittivi, multipli jew dawk ta' tipi oħra.  
▌ 
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Artikolu 3 
Prinëipji ta' effettività u ekwivalenza 

 
L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li r-regoli u l-proëeduri nazzjonali kollha rigward l-
eŜerëizzju ta' talbiet għal kumpens għad-danni jkunu mfassla u applikati b'mod li ma 
jagħmlux prattikament impossibbli jew diffiëli ŜŜejjed l-eŜerëizzju tad-dritt tal-Unjoni għal 
kumpens sħiħ għall-ħsara kkawŜata minn ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni (il-prinëipju tal-
effettività). Kwalunkwe regola jew proëedura nazzjonali rigward azzjonijiet għad-danni li 
jirriŜultaw minn ksur tal-Artikoli 101 u 102 TFUE ma għandux ikun inqas favorevoli għall-
partijiet li allegatament ikunu āarrbu l-ħsara minn dawk li jirregolaw azzjonijiet ▌ simili għal 
danni li jirriŜultaw minn ksur ta' liāi nazzjonali (il-prinëipju tal-ekwivalenza). 
 

Artikolu 4 
Definizzjonijiet 

 
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, ▌japplikaw id-definizzjonijiet li āejjin: 
 
(1) 'ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni' tfisser ksur tal-Artikolu 101 jew 102 TFUE jew tal-liāi 

nazzjonali dwar il-kompetizzjoni▌; 
 
(2) 'il-liāi nazzjonali dwar il-kompetizzjoni' tfisser id-dispoŜizzjonijiet tal-liāi nazzjonali li 

b'mod predominanti jsegwu l-istess għanijiet bħal dawk tal-Artikoli 101 u 102 TFUE u 
li huma applikati għall-istess kaŜ u b'mod parallel mal-liāi tal-Unjoni dwar il-
kompetizzjoni skont l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 u ma tinkludix il-
liāijiet nazzjonali li jimponu penali kriminali fuq il-persuna fiŜika ħlief sa fejn dawn 
il-penali huma l-mezz li bih jiāu applikati l-liāijiet tal-kompetizzjoni għall-impriŜa u 
jiāu infurzati;  
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(3) 'kontraventur' tfisser l-impriŜa jew l-assoëjazzjoni ta' impriŜi li wettqet il-ksur tal-liāi 
tal-kompetizzjoni; 

 
(4) 'azzjoni għad-danni' tfisser azzjoni skont il-liāi nazzjonali li permezz tagħha 

▌pretensjoni għad-danni titressaq quddiem il-qorti nazzjonali minn parti li 
allegatament āarrbet ħsara, minn xi ħadd li jaāixxi f'isem wieħed jew aktar partijiet li 
allegatament āarrbu ħsara▌, meta l-liāi tal-Unjoni jew dik nazzjonali tipprevedi din il-
possibbiltà▌, jew mill-persuna fiŜika jew āuridika li tkun is-suëëessur tad-drittijiet 
tagħha, inkluŜa l-persuna li akkwistat il-pretensjoni tagħha. 

 
(5) 'pretensjoni għad-danni' tfisser pretensjoni għal kumpens għal ħsara kkawŜata minn 

ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni; 
 
(6) 'parti li āarrbet ħsara' tfisser kull min sofra danni kkawŜati minn ksur tal-liāi tal-

kompetizzjoni; 
 
(7) 'awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni' tfisser awtorità nnominata minn Stat Membru 

skont l-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 li tkun responsabbli għall-
applikazzjoni  
tal-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat; 
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(8) 'awtorità tal-kompetizzjoni' tfisser il-Kummissjoni jew awtorità nazzjonali tal-
kompetizzjoni; 

 
(9) 'qorti nazzjonali' ▌ tfisser kwalunkwe qorti jew tribunal ta' Stat Membru skont it-tifsira  

tal-Artikolu 267 tat-Trattat; 
 
(10) 'qorti tal-appell' tfisser qorti nazzjonali li għandha s-setgħa bil-mezzi ta' appell ordinarji 

li tirrevedi d-deëiŜjonijiet ta' awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni jew is-sentenzi li 
tiddikjara dwarha, irrispettivament minn jekk dik il-qorti għandhiex  is-setgħa li ssib 
ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni; 

 
(11) 'deëiŜjoni dwar ksur' tfisser deëiŜjoni ta’ awtorità tal-kompetizzjoni jew qorti tal-appell 

li ssib ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni; 
 
(12) 'deëiŜjoni finali dwar ksur' ▌tfisser deëiŜjoni dwar ksur ▌ li ma tistax jew  li warajha 

ma hemmx aktar dritt ta’ appell bil-mezzi ordinarji; 
 
(13) 'evidenza' tfisser kull tip ta' mezz ta' prova ammissibbli quddiem il-qorti nazzjonali 

adita, partikolarment dokumenti u l-oāāetti l-oħra kollha li jkun jinkludi 
informazzjoni, irrispettivament mill-mezz fejn l-informazzjoni hija maħŜuna; 
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(14) 'kartell' tfisser ftehim ▌jew prattika miftiehma bejn Ŝewā kompetituri jew aktar li 
għandha l-għan li tikkoordina l-imāiba kompetittiva tagħhom fis-suq ▌jew tinfluwenza 
l-parametri rilevanti tal-kompetizzjoni, permezz ta' prattiki bħal, imma mhux limitati 
għal, l-iffissar jew il-koordinazzjoni tal-prezzijiet tal-bejgħ jew tax-xiri jew ta' 
kondizzjonijiet kummerëjali oħrajn, inkluŜ fir-rigward tad-drittijiet ta' proprjetà 
intellettwali, l-allokazzjoni tal-kwoti tal-produzzjoni jew tal-bejgħ, il-kondiviŜjoni tas-
swieq u l-klijenti inkluŜi l-immanuvrar tal-offerti, ir-restrizzjonijiet tal-importazzjonijiet 
jew l-esportazzjonijiet ▌ jew l-azzjonijiet antikompetittivi kontra kompetituri oħra; 

 
(15) 'programm ta’ klemenza' tfisser programm li jikkonëerna l-applikazzjoni tal-Artikolu 

101 TFUE jew dispoŜizzjoni korrispondenti skont il-liāi nazzjonali li abbaŜi tiegħu 
parteëipant f’kartell sigriet, b’mod indipendenti mill-impriŜi l-oħra involuti fil-kartell, 
jikkoopera ma’ investigazzjoni tal-awtorità tal-kompetizzjoni, billi jipprovdi b’mod 
volontarju preŜentazzjonijiet tal-għarfien tiegħu tal-kartell u r-rwol tiegħu fih, u bħala 
skambju għal dan il-parteëipant jirëievi, permezz ta' deëiŜjoni jew permezz ta' twaqqif 
tal-proëedimenti, l-immunità minn kwalunkwe multa li għandha tiāi imposta għall-
kartell jew tnaqqis tat-tali multa; 
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(16) 'dikjarazzjoni ta' klemenza  ▌' tfisser preŜentazzjoni orali jew bil-miktub ipprovduta 
b'mod volontarju minn, jew f’isem, impriŜa jew persuna fiŜika lil awtorità tal-
kompetizzjoni jew rekord tagħha, li tiddeskrivi l-għarfien tal-impriŜa jew tal-persuna 
fiŜika dwar kartell  ▌ u r-rwol tagħha fih, li tkun tfasslet speëifikament biex titressaq 
lill-awtorità bil-għan li tinkiseb immunità jew tnaqqis tal-multi taħt programm ta’ 
klemenza rigward l-applikazzjoni tal-Artikolu 101 TFUE jew id-dispoŜizzjoni 
korrispondenti skont il-liāi nazzjonali; din ma tinkludix informazzjoni pre-eŜistenti; 

 
(17) 'informazzjoni pre-eŜistenti' tfisser evidenza li teŜisti irrispettivament mill-

proëedimenti ta' awtorità kompetenti ▌, kemm jekk tali informazzjoni tinsabx jew le fil-
fajl ta' awtorità tal-kompetizzjoni; 

 
(18) 'sottomissjoni ta' riŜolviment' tfisser preŜentazzjoni volontarja  ▌ minn, jew f’isem, 

impriŜa lil awtorità tal-kompetizzjoni li tiddeskrivi r-rikonoxximent ta' impriŜa jew ir-
rinunzja tagħha għal tilwima dwar is-sehem tagħha fi ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni u 
r-responsabbiltà tagħha għal dak il-ksur, li tkun tfasslet speëifikament sabiex 
tippermetti lill-awtorità tapplika proëedura simplifikata jew proëedura mħaffa; 
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(19) 'benefiëjarju tal-immunità' tfisser impriŜa jew persuna fiŜika li tkun ingħatat l-
immunità mill-multi minn awtorità tal-kompetizzjoni taħt programm ta' klemenza; 

 
(20) 'spejjeŜ Ŝejda' tfisser id-differenza bejn il-prezz imħallas realment u l-prezz li kellu 

jitħallas fin-nuqqas ta’ ksur ta' liāi tal-kompetizzjoni; 
 
(21) 'riŜolviment kunsenswali għat-tilwim' tfisser kwalunkwe mekkaniŜmu li jippermetti 

lill-partijiet li jilħqu riŜolvimenti għat-tilwim barra mill-qorti dwar kumpens għad-
danni; 

 
(22) 'riŜolviment kunsenswali' tfisser qbil milħuq permezz ta' riŜolviment kunsenswali għat-

tilwim. 
 
(23) 'xerrej dirett' tfisser persuna fiŜika jew āuridika li xtara prodotti jew servizzi li kienu 

s-suāāett ta' ksur ta' liāi tal-kompetizzjoni direttament mingħand kontraventur; 
 
(24) 'xerrej indirett' tfisser persuna fiŜika jew āuridika li xtara prodotti jew servizzi li 

kienu s-suāāett ta' ksur ta' liāi tal-kompetizzjoni, jew prodotti jew servizzi mnisslin 
minn jew fihom it-tali oāāetti jew -servizzi, mhux direttament mingħand 
kontraventur, imma mingħand xerrej dirett jew xerrej sussegwenti 
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KAPITOLU II 
DIVULGAZZJONI TAL-EVIDENZA 

 
Artikolu 5 

Divulgazzjoni tal-evidenza 
 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li fi proëedimenti relatati ma' azzjoni għal danni 
fl-Unjoni fuq talba ta' pretendent li jkun ippreŜenta āustifikazzjoni raāunata li tkun 
tinkludi fatti u evidenza disponibbli b'mod raāonevoli suffiëjenti biex isostnu l-
plawsibbiltà tal-pretensjoni tiegħu għad-danni, il-qrati nazzjonali jkunu jistgħu 
jordnaw lill-konvenut jew lil parti terza biex jiddivulgaw evidenza rilevanti li huma 
jkunu jikkontrollaw, soāāett għall-kondizzjonijiet stipulati f'dan il-Kapitolu. L-Istati 
Membri għandhom jiŜguraw li l-qrati jkunu jistgħu wkoll jordnaw lill-pretendent jew 
parti terza biex jiddivulgaw l-evidenza fuq talba tal-konvenut. 

 
Dan il-paragrafu huwa bla preāudizzju għad-drittijiet u l-obbligi tal-qrati nazzjonali 
skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001.  
 

2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-qrati nazzjonali jkunu jistgħu jordnaw id-
divulgazzjoni ta'  ▌partijiet speëifiëi ▌ta' ▌evidenza jew ta' kategoriji rilevanti ta'  
▌evidenza ëëirkoskritta bl-aktar mod preëiŜ u bl-aktar mod ristrett possibbli abbaŜi ta' 
fatti disponibbli b'mod raāonevoli fil-āustifikazzjoni raāunata. 



 

AM\1026716MT.doc 42/62 PE533.777v◄► 

MT Magħquda fid-diversità MT 

3. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw 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 leāittimi tal-partijiet u l-partijiet terzi kollha kkonëernati. Partikolarment 
għandhom jikkunsidraw: 
 

(a) safejn il-pretensjoni jew id-difiŜa hija appoāāata mill-fatti u l-evidenza 
disponibbli li jiāāustifikaw it-talba għad-divulgazzjoni tal-evidenza; 

 
(b) il-kamp ta' applikazzjoni u l-ispiŜa biex issir id-divulgazzjoni, speëjalment jekk 

hemm partijiet terzi involuti, wkoll biex jiāi evitat tiftix mhux speëifiku ta' 
informazzjoni li x'aktarx ma tkunx ta' rilevanza għall-partijiet fil-proëedura; 

 
(c) jekk l-evidenza li għandha tiāi divulgata fihiex informazzjoni kunfidenzjali, 

speëjalment li tikkonëerna xi parti terza, u l-arranāamenti għall-protezzjoni ta' tali 
informazzjoni kunfidenzjali ▌. 

 

4. L-interess tal-impriŜi li jevitaw azzjonijiet għal danni wara ksur tal-liāi tal-
kompetizzjoni ma għandux jikkostitwixxi interess li jitlob protezzjoni. 
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5. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-qrati nazzjonali jkollhom is-setgħa li jordnaw 
id-divulgazzjoni ta' evidenza li jkun fiha informazzjoni kunfidenzjali meta 
jikkunsidrawha rilevanti għall-azzjoni għad-danni. L-Istati Membri għandhom 
jiŜguraw li, meta jordnaw id-divulgazzjoni ta' tali informazzjoni, il-qrati nazzjonali 
jkollhom għad-dispoŜizzjoni tagħhom miŜuri effettivi biex tiāi protetta tali 
informazzjoni. 

 
6. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-qrati nazzjonali jagħtu effett sħiħ lill-privileāā 

professjonali legali applikabbli skont il-liāi tal-Unjoni jew nazzjonali meta jordnaw 
id-divulgazzjoni tal-evidenza.  

 
7. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li dawk li mingħandhom tintalab id-divulgazzjoni 

jingħataw l- ▌opportunità li jinstemgħu qabel qorti nazzjonali tordna d-divulgazzjoni 
skont dan l-Artikolu. 

 
8. Mingħajr preāudizzju għall-paragrafi 4 u 5(a) u għall-Artikolu 6, dan l-Artikolu ma 

għandux iŜomm lill-Istati Membri milli jkollhom jew jintroduëu regoli li jwasslu għal 
divulgazzjoni akbar ta' evidenza. 
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Artikolu 6 
▌Divulgazzjoni ta' evidenza inkluŜa fil-fajl ta' awtorità tal-kompetizzjoni 

 
1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li, għall-fini tal-azzjonijiet għad-danni, meta l-

qrati nazzjonali jordnaw id-divulgazzjoni tal-evidenza inkluŜa fil-fajl ta' awtorità tal-
kompetizzjoni, id-dispoŜizzjonijiet li āejjin għandhom japplikaw flimkien mal-
Artikolu 5. 

 
2. Dan il-Kapitolu huwa mingħajr preāudizzju għar-regoli u l-prattiki dwar l-aëëess 

pubbliku għal dokumenti skont ir-Regolament 1049/2001. 
 
3. Dan il-Kapitolu hu mingħajr preāudizzju għar-regoli u l-prattiki skont il-liāi tal-

Unjoni jew dik nazzjonali dwar il-protezzjoni ta' dokumenti interni ta' awtoritajiet tal-
kompetizzjoni u korrispondenza bejn awtoritajiet tal-kompetizzjoni.  

 
4. Fil-valutazzjoni tal-proporzjonalità ta' ordni għad-divulgazzjoni ta' informazzjoni, 

skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 5(3), il-qrati nazzjonali għandhom jikkunsidraw 
jekk 

 
(a) it-talba āietx ifformulata speëifikament fir-rigward tan-natura, is-suāāett jew 

il-kontenut tad-dokumenti ppreŜentati lil awtorità tal-kompetizzjoni jew 
miŜmuma fil-fajl ta' tali awtorità tal-kompetizzjoni, aktar milli 
b'applikazzjoni mhux speëifika li tikkonëerna d-dokumenti ppreŜentati lil 
awtorità tal-kompetizzjoni, 
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(b) il-parti li titlob id-divulgazzjoni tkunx qed tagħmel dan b’rabta ma’ azzjoni 
għad-danni quddiem qorti nazzjonali; u 

 
(c) b'rabta mal-paragrafi 5,10, jew fuq talba ta' awtorità tal-kompetizzjoni skont 

il-paragrafu 11, il-bŜonn li tkun salvagwardjata l-effettività tal-eŜekuzzjoni 
pubblika tal-liāi tal-kompetizzjoni. 

 
5. Il-qrati nazzjonali jkunu jistgħu jordnaw id-divulgazzjoni tal-kategoriji ta' evidenza li 

āejjin biss wara li awtorità tal-kompetizzjoni tkun temmet il-proëedimenti tagħha billi 
tadotta DeëiŜjoni jew inkella: 

 
(a)  l-informazzjoni li tħejjiet minn persuna fiŜika jew āuridika speëifikament għall-

proëedimenti ta' awtorità tal-kompetizzjoni; 
 
(b) l-informazzjoni li l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni jkunu ħejjew u bagħtu lill-

partijiet matul il-proëedimenti tagħhom; 
 
(c) sottomissjonijiet ta' riŜolviment li āew irtirati. 

▌ 

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

 
(a) dikjarazzjonijiet ta' klemenza korporattivi; u 
 
(b) sottomissjonijiet ta' riŜolviment. 
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7. Pretendent jista' jippreŜenta talba āustifikata biex qorti nazzjonali jkollha aëëess 
għad-dokumenti msemmija fil-paragrafu ta' hawn fuq għall-uniku għan biex ikun 
Ŝgurat li l-kontenut tagħhom jissodisfa d-definizzjonijiet mogħtija fl-Artikolu 4 (1) 
(16) u 4 (1) (18). F'dik il-valutazzjoni, il-qrati nazzjonali jistgħu jitolbu assistenza biss 
minn awtorità tal-kompetizzjoni kompetenti. L-awturi tad-dokumenti konëernati jista' 
wkoll ikollhom il-possibbiltà li jinstemgħu. Fi kwalunkwe kaŜ, il-qorti ma għandhiex 
tipprovdi aëëess għal dawk id-dokumenti lil partijiet jew partijiet terzi oħrajn. 

 
8. Jekk huma biss partijiet tad-dokument mitlub li huma koperti mill-paragrafu 6 ta' 

dan l-Artikolu, il-partijiet li jibqa' tad-dokumenti għandhom, skont il-kategorija li 
jaqgħu fiha, jiāu rilaxxati f'konformità mad-dispoŜizzjonijiet rilevanti ta' 
divulgazzjoni f'dan l-Artikolu. 

 
9. Id-divulgazzjoni tal-evidenza fil-fajl ta' awtorità tal-kompetizzjoni li ma taqax taħt 

waħda mill-kategoriji elenkati fil- ▌ dan l-Artikolu tista’ tiāi ordnata f'azzjonijiet għal 
danni fi kwalunkwe mument, mingħajr preāudizzju għal dan l-Artikolu.  
 

10. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-qrati nazzjonali jkunu jistgħu jitolbu d-
divulgazzjoni ta' evidenza mill-awtorità tal-kompetizzjoni meta parti jew parti terza 
ma tkunx f'poŜizzjoni jew ma tkunx tista' b'mod raāonevoli tipprovdi l-evidenza 
mitluba. 

 
11. Sal-punt li awtorità tal-kompetizzjoni hija lesta li tiddikjara l-fehmiet tagħha dwar il-

proporzjonalità tat-talba għal-divulgazzjoni, awtorità tal-kompetizzjoni, li taāixxi fuq 
l-inizjattiva proprja tagħha, tista' tippreŜenta osservazzjonijiet lill-qorti nazzjonali li 
quddiemha jintalab ordni ta' divulgazzjoni. 
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Artikolu 7 
Limiti għall-uŜu tal-evidenza miksuba biss permezz tal-aëëess għall-fajl ta' awtorità tal-

kompetizzjoni 
 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-evidenza li taqa' taħt waħda mill-kategoriji 
elenkati fl-Artikolu 6(6) li tinkiseb minn persuna fiŜika jew āuridika unikament 
permezz tal-aëëess għall-fajl ta' awtorità tal-kompetizzjoni jew titqies inammissibbli fl-
azzjonijiet għad-danni jew inkella protetta skont ir-regoli nazzjonali biex jiāi Ŝgurat l-
effett sħiħ tal-limiti dwar l-uŜu ta' evidenza skont dik id-dispoŜizzjoni. 

 
2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-evidenza li taqa' taħt waħda mill-kategoriji 

elenkati fl-Artikolu6(5) li tinkiseb minn persuna fiŜika jew āuridika unikament permezz 
tal-aëëess għall-fajl ta' awtorità tal-kompetizzjoni jew titqies inammissibbli fl-
azzjonijiet għad-danni jew inkella protetta skont ir-regoli nazzjonali applikabbli biex 
jiāi Ŝgurat l-effett sħiħ tal-limiti dwar l-uŜu ta' evidenza skont dik id-
dispoŜizzjonisakemm dik l-awtorità tal-kompetizzjoni tkun temmet il-proëedimenti 
tagħha billi tadotta DeëiŜjoni jew b'mod ieħor. 

 
3. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-evidenza li tinkiseb minn persuna fiŜika jew 

āuridika biss permezz tal-aëëess għall-fajl ta' awtorità tal-kompetizzjoni u li ma taqax 
taħt il-paragrafi 1 jew 2 ta' dan l-Artikolu, tkun tista' tintuŜa biss f'azzjoni għad-danni 
minn dik il-persuna jew mill-persuna fiŜika jew āuridika li tkun is-suëëessur tad-
drittijiet tagħha, inkluŜa l-persuna li xtrat il-pretensjoni tagħha. 
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Artikolu 8 
Penali 
 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-qrati nazzjonali jkunu jistgħu b'mod effettiv 
jimponu penali fuq partijiet, partijiet terzi u r-rappreŜentanti legali tagħhom fil-kaŜ ta’: 

 
(a) nuqqas jew rifjut li wieħed jikkonforma ma’ kwalunkwe ordni ta' divulgazzjoni 

tal-qorti nazzjonali; 
 
(b) id-distruzzjoni ta’ evidenza rilevanti ▌; 
▌ 
(c) in-nuqqas jew ir-rifjut li wieħed jikkonforma mal-obbligi imposti minn ordni 

tal-qorti nazzjonali biex tipproteāi informazzjoni kunfidenzjali; jew 
 
(d) ksur tal-limiti rigward l-uŜu ta' evidenza kif previst f'dan il-Kapitolu ▌ . 
 

2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-penali li jistgħu jiāu imposti mill-qrati 
nazzjonali jkunu effettivi, proporzjonati u diswaŜivi. Il-penali disponsibbli għall-qrati 
nazzjonali għandhom jinkludu, safejn għandha x’taqsam l-imāiba ta’ parti involuta fi 
proëedimenti ta’ azzjoni għad-danni, il-possibbiltà li jaslu għal inferenzi negattivi, bħal 
pereŜempju l-preŜunzjoni li l-kwistjoni rilevanti kienet ippruvata jew ma jilqgħux 
talbiet u difiŜi kollha jew in parti, u l-possibbiltà li jordnaw il-ħlas tal-ispejjeŜ. 
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KAPITOLU III 
EFFETT TAD-DEêIśJONIJIET NAZZJONALI, IL-PERIJODI TA' PRESKRIZZJONI, L-

OBBLIGAZZJONI IN SOLIDUM 
Artikolu 9 

Effett ta' deëiŜjonijiet nazzjonali 
 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni misjub 
b'deëiŜjoni finali ta' awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni jew minn qorti tal-appell, 
jiāi meqjus li hu stabbilit b'mod inkontestabbli għall-finijiet ta' azzjoni għad-danni 
mressqa quddiem il-qrati nazzjonali tagħhom skont l-Artikoli 101 jew 102 tat-Trattat 
jew taħt il-liāi nazzjonali tal-kompetizzjoni ▌ . Din id-dispoŜizzjoni hija bla ħsara għad-
drittijiet u l-obbligi skont l-Artikolu 267 tat-Trattat. 

 
2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li deëiŜjoni finali msemmija fil-paragrafu 1 

mogħtija fi Stat Membru ieħor tista', skont il-liāi nazzjonali rispettiva tagħhom, tiāi 
ppreŜentata quddiem il-qrati nazzjonali tagħhom bħala tal-inqas evidenza prima facie 
tal-fatt li seħħ ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni, u, kif xieraq, tista' tiāi valutata flimkien 
ma' kwalunkwe materjal ieħor ippreŜentat mill-partijiet. 
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Artikolu 10 
Perijodi ta' limitazzjoni 

 
1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli applikabbli għall-perijodi ta' 

preskrizzjoni għat-tressiq tal-azzjonijiet għad-danni skont dan l-Artikolu. Dawk ir-regoli 
għandhom jiddeterminaw meta jibda l-perijodu ta' preskrizzjoni, it-tul ta' Ŝmien tal-
perijodu u ë-ëirkostanzi li taħthom il-perijodu ▌huwa interrott jew sospiŜ.  

 
2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-perijodu ta' limitazzjoni ma jibdiex jgħodd 

qabel ma jkun waqaf il-ksur u l-pretendent ikun jaf, jew jista' jkun raāonevolment 
mistenni li jkun jaf: 

 
(a) l- imāiba u l-fatt li din tikkostitwixxi ksur tal-▌liāi tal-kompetizzjoni; 
 
(b) bil-fatt li l-ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni kkawŜa ħsara lilu; u 
 
(c) l-identità tal-impriŜa li tkun wettqet il-ksur. 

▌ 

3. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-perijodu ta' preskrizzjoni għat-tressiq ta' 
azzjoni għad-danni huwa mill-inqas ta' ħames snin.  

 
4. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-perijodu ta' preskrizzjoni jiāi sospiŜ jew, skont 

il-liāi nazzjonali, interrot jekk awtorità tal-kompetizzjoni tieħu azzjoni għall-fini tal-
investigazzjoni jew il-proëedimenti fir-rigward ta' ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni li 
miegħu tkun relatata l-azzjoni għad-danni. Is-sospensjoni għandha tintemm l-aktar 
kmieni sena wara li d-deëiŜjoni tal-ksur tkun saret finali jew wara li l-proëedimenti 
jkunu ntemmu mod ieħor. 
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Artikolu 11 
Obbligazzjoni insolidum 

 
1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-impriŜi li kisru l-liāi tal-kompetizzjoni permezz 

ta' imāiba konāunta huma responsabbli in solidum għad-dannu kkawŜat mill-ksur tal-
liāi tal-kompetizzjoni: kull waħda minn dawk l-impriŜi hi obbligata li tagħti kumpens 
sħiħ għall-ħsara, u l-parti li tkun āarrbet il-ħsara għandha d-dritt titlob kumpens sħiħ 
minn kwalunkwe waħda minnhom sakemm tkun āiet ikkumpensata bis-sħiħ.  

 
2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li, mingħajr preāudizzju għad-dritt ta' kumpens 

sħiħ kif stipulat fl-Artikolu 2, fejnil-kontraventur ikun impriŜa Ŝgħira jew ta' daqs 
medju skont id-definizzjoni fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni C(2003)1422, din 
għandha tkun responsabbli biss għax-xerrejja proprji diretti jew indiretti jekk: 

 
(a) is-sehem tagħha tas-suq fis-suq rilevanti kien taħt il-5% fi kwalunkwe ħin 

matul il-ksur; u 
 
(b) l-applikazzjoni tar-regoli normali għall-obbligazzjoni insolidum tkun b'mod 

irrimedjabbli tikkomprometti l-vijabbiltà ekonomika tagħha u twassal biex l-
assi tagħha jitilfu l-valur kollu tagħhom. 

 
Din l-eëëezzjoni għall-obbligazzjoni insolidum tal-impriŜa Ŝgħira u ta' daqs medju 
ma għandhiex tapplika jekk: 
 
(i) hi bdiet il-ksur jew āiegħlet lil impriŜi oħrajn jipparteëipaw fil-ksur; jew  
 
(ii) instabet preëedentement li kisret il-liāi tal-kompetizzjoni. 



 

AM\1026716MT.doc 52/62 PE533.777v◄► 

MT Magħquda fid-diversità MT 

3. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
benefiëjarju ta' immunità jkun responsabbli insolidum: 

 
(a) għax- xerrejja jew fornituri diretti u indiretti tiegħu ▌; u 
 
(b) għal partijiet oħra li āarrbu ħsara biss meta kumpens sħiħ ma jistax jingħata 

mill-impriŜi l-oħra li kienu involuti fl-istess ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni.  
 
L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-perjodu ta' preskrizzjoni għal kaŜijiet taħt 
dan il-punt huwa raāonevoli u suffiëjenti biex il-partijiet li āarrbu l-ħsara jkunu 
jistgħu jagħmlu tali azzjonijiet. 
 

4. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li impriŜa li tkun wettqet ksur tista’ tirkupra 
kontribuzzjoni minn kwalunkwe impriŜa oħra li wettqet ksur u l-ammont ta’ din il-
kontribuzzjoni jkun iddeterminat fid-dawl tar-responsabbiltà relattiva tagħhom għall-
ħsara kkawŜata mill-ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni.  L-ammont tal-kontribuzzjoni ta' 
impriŜa li tkun ingħatat immunità mill-multi minn awtorità tal-kompetizzjoni taħt 
programm ta' klemenza ma għandux jaqbeŜ l-ammont tal-ħsara li tkun ikkawŜat lix-
xerrejja jew lill-fornituri proprji diretti jew indiretti tagħha. 

 
5. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li, sal-punt fejn il-ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni 

kkawŜa ħsara lill-partijiet li āarrbu ħsara għajr ix-xerrejja jew il-fornituri diretti jew 
indiretti tal-impriŜi li wettqu l-ksur, l-ammont tal-kontribuzzjoni tal-benefiëjarju tal-
immunità għandu jkun iddeterminat fid-dawl tar-responsabbiltà relattiva tiegħu għal dik 
il-ħsara. 



 

AM\1026716MT.doc 53/62 PE533.777v◄► 

MT Magħquda fid-diversità MT 

KAPITOLU IV 
TRASFERIMENT TAL-ISPEJJEś śEJDA 

 
 

Artikolu 12 
Trasferiment tal-ispejjeŜ Ŝejda u d-dritt għal kumpens sħiħ 

 
1. Biex tkun Ŝgurata l-effettività sħiħa tad-dritt għal kumpens kif stipulat fl-Artikolu 2, 

l-Istati Membri għandhom jiŜguraw li, f'konformità mar-regoli stabbiliti f'dan il-
Kapitolu, il-kumpens għal ħsara jista' jintalab minn kwalunkwe persuna li tkun 
āarrbet il-ħsara, irrispettivament ta' jekk humiex xerrejja diretti jew indiretti, u li l-
kumpens għal ħsara li jeëëedi l-ħsara għall-pretendent ikkawŜata minħabba l-ksur, 
kif ukoll in-nuqqas ta' obbligazzjoni tal-kontraventur, jiāu evitati.  

 
2 Sabiex jiāi evitat kumpens Ŝejjed, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli 

proëedurali xierqa sabiex jiāi Ŝgurat li l-kumpens għal telf attwali fi kwalunkwe livell 
tal-katina tal-provvista ma jeëëedix il-ħsara minħabba spejjeŜ Ŝejda, māarrba f'dak il-
livell.  

 
3. Ir-regoli stabbiliti f'dan il-Kapitolu għandhom ikunu mingħajr preāudizzju għad-dritt 

ta' parti li tkun āarrbet il-ħsara għal talbau jiksbu kumpens għat-telf ta' profitti 
minħabba trasferiment sħiħ jew parzjali ta' spejjeŜ Ŝejda. 

 
4. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li r-regoli stipulati f’dan il-Kapitolu japplikaw 

fejn il-ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni għandu x’jaqsam mal-provvista lill-
kontraventur.  

 
5. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-qorti nazzjonali jkollha s-setgħa li tikkalkola 

liema sehem tal-ispejjeŜ Ŝejda āie trasferit, skont il-proëeduri nazzjonali. 
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Artikolu 13 
Trasferiment tad-difiŜa 

 
L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-konvenut f'azzjoni għad-danni jista' jinvoka, bħala 
difiŜa kontra pretensjoni għad-danni, il-fatt li l-pretendent ittrasferixxa l-ispejjeŜ Ŝejda kollha 
jew parti minnhom li rriŜultaw mill-ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni. Il-piŜ tal-provi li l-ispejjeŜ 
Ŝejda āew trasferiti għandu jkun tal-konvenut li b'mod raāonevoli jista' jkun jeħtieā 
divulgazzjoni mill-pretendent u minn partijiet terzi.  
 ▌ 

Artikolu 14 
Xerrejja indiretti 

 
1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li, meta f’azzjoni għad-danni l-eŜistenza ta’ talba 

għad-danni jew l-ammont tal-kumpens li għandu jingħata jiddependu fuq jekk ▌- jew sa 
liema punt  ▌- spiŜa Ŝejda āiet ittrasferita lill-pretendent, b'kont meħud tal-prattika 
kummerëjali li Ŝ-Ŝieda fil-prezzijiet tiāi ttrasferita 'l isfel fil-katina tal-provvista, il-piŜ 
tal-prova tal-eŜistenza u tal-ambitu ta' tali trasferiment jaqa' fuq il-pretendent li b'mod 
raāonevoli jista' jkun jeħtieā divulgazzjoni mill-konvenut u minn partijiet terzi. 
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2. 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: 

 
(a) il-konvenut wettaq ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni; 
 
(b) il-ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni rriŜulta fi spejjeŜ Ŝejda għax-xerrej dirett tal-

konvenut; u 
 
(c) huwa jkun xtara l-oāāetti jew is-servizzi li kienu s-suāāett tal-ksur tal-liāi tal-

kompetizzjoni, jew xtara oāāetti jew servizzi mnisslin minn jew fihom l-oāāetti 
jew is-servizzi li kienu s-suāāett tal-ksur. 

 ▌ 

Dan il-paragrafu ma għandux japplika meta l-konvenut jista' b'mod kredibbli juri 
għas-sodisfazzjon tal-qorti li l-ispejjeŜ Ŝejda ma kinux āew trasferiti, jew mhux 
kollha, lix-xerrej indirett. 

▌ 
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Artikolu 15 
Azzjonijiet għad-danni mill-pretendenti f’livelli differenti tal-katina tal-provvista 

 
(1) Biex jiāi evitat li azzjonijiet għad-danni minn pretendenti f’livelli differenti tal-katina 

tal-provvista jwasslu għal responsabbiltà multipla jew nuqqas ta' responsabbiltà tal-
kontraventur, l-Istati Membri għandhom jiŜguraw li ▌ fil-valutazzjoni ta' jekk il-piŜ tal-
prova li tirriŜulta mill-applikazzjoni tal-Artikoli 13 u 14 hijiex issodisfata, il-qrati 
nazzjonali li quddiemhom tkun tressqet azzjoni għad-danni jkunu jistgħu, b'mezzi 
disponibbli taħt il-liāi tal-Unjoni u dik nazzjonali, jieħdu kont debitu ta': 

 
(a) l-azzjonijiet għad-danni li huma relatati mal-istess ksur tal-liāi tal-

kompetizzjoni, iŜda li jitressqu mill-pretendenti minn livell oħra fil-katina tal-
provvista; jew 

 
(b) is-sentenzi li jirriŜultaw minn tali azzjonijiet; 
 
(c) l-informazzjoni rilevanti fid-dominju pubbliku li tirriŜulta minn kaŜijiet ta' 

eŜekuzzjoni pubblika. 
 

2. Dan l-Artikolu huwa mingħajr preāudizzju għad-drittijiet u l-obbligi tal-qrati nazzjonali 
taħt l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012. 
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Artikolu 16 
Il-Kummissjoni għandha toħroā linji gwida għall-qrati nazzjonali dwar kif jiāi stmat is-
sehem ta' spiŜa Ŝejda li jkun āie ttrasferit lix-xerrej indirett.  
 

KAPITOLU V 
KWANTIFIKAZZJONI TAL-ĦSARA 

 
Artikolu 17 

Kwantifikazzjoni tal-ħsara 
 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li ▌ l-piŜ u l-istandard tal-provi ▌ meħtieāa għall-
kwantifikazzjoni tal-ħsara ma tagħmilx l-eŜerëizzju tad-▌dritt għad-danni prattikament 
impossibbli jew diffiëli ħafna. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-qrati nazzjonali 
jkollhom is-setgħa, skont proëeduri nazzjonali, jistmaw l-ammont ta' ħsara jekk jiāi 
stabbilit li pretendent āarrab ħsara iŜda li jkun prattikament impossibbli jew diffiëli 
ħafna biex jiāi kkwantifikat b'mod preëiŜ il-ħsara māarrba abbaŜi tal-evidenza 
disponibbli.  

 
2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li għandu jiāi preŜunt li ksur minn kartelli 

jikkaāuna ħsara. Il-kontraventur għandu jkollu d-dritt li jirribatti din il-preŜunzjoni. 
 
3. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li, fi proëedimenti marbuta ma' azzjoni għal 

danni, awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni għandu jkollha d-dritt, jekk tqisu bħala 
xieraq, li tassisti fid-determinazzjoni tal-quantum tad-danni fuq talba minn qorti 
nazzjonali. 
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KAPITOLU VI 
RIśOLUZZJONI KONSENSWALI TA' TILWIM 

 
Artikolu 18 

Effett sospensiv tar-riŜoluzzjoni konsenswali ta' tilwim 
 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-perijodu ta' preskrizzjoni għat-tressiq ta' 
azzjoni għad-danni jkun sospiŜ għat-tul ta' Ŝmien tal-proëess ta' riŜoluzzjoni 
konsenswali ta' tilwim. Is-sospensjoni tal-perijodu ta' preskrizzjoni japplika biss fir-
rigward ta' dawk il-partijiet li huma jew kienu involuti jew rappreŜentati fir-riŜoluzzjoni 
konsenswali ta' tilwim. 

 
2. Mingħajr preāudizzju għad-dispoŜizzjonijiet tal-liāi nazzjonali f'materji ta' arbitraāā, 

l-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-qrati nazzjonali li quddiemhom tkun tressqet 
azzjoni għad-danni jistgħu jissospendu l-proëedimenti fejn il-partijiet għal dawk il-
proëedimenti huma involuti f'riŜoluzzjoni konsenswali ta' tilwim rigward il-pretensjoni 
koperta minn dik l-azzjoni għad-danni. 

 
3 Is-sospensjoni msemmija fil-paragrafu 2 ma għandhiex tkun ta' aktar minn sentejn. 
 
4. Awtorità tal-kompetizzjoni tista' tikkunsidra li kumpens li jitħallas b'riŜultat ta' 

riŜolviment kunsenswali u qabel id-deëiŜjoni tagħha li timponi piena jkun fattur ta' 
mitigazzjoni fir-riŜoluzzjoni ta' dan. 
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Artikolu 19 
Effett ta' riŜolviment kunsenswali fuq azzjonijiet sussegwenti għad-danni 

 
1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li, wara riŜolviment kunsenswali, mill-pretensjoni 

tal-parti f'riŜolviment li āarrbet id-dannu, jitnaqqas is-sehem tad-dannu tal-
kokontraventur f'riŜolviment li jkun ikkaāuna fuq il-parti li āarrbet id-dannu. Il-bqija 
tal-pretensjoni tal-parti f'riŜolviment li āarrbet id-dannu tista' tiāi eŜerëitata biss 
kontra kokontraventuri mhux f'riŜolviment, u l-kokontraventuri mhux f'riŜolviment 
dawn ma jistgħux jirkupraw il-kontribuzzjoni għaliha mill-kokontraventur 
f'riŜolviment. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li, permezz ta' deroga minn dik ir-
regola, meta l-kokontraventuri mhux f'riŜolviment ma jistgħux iħallsu d-danni li 
jikkorrispondu għall-bqija tal-pretensjoni tal-parti f'riŜolviment li āarrbet id-dannu, il-
parti f'riŜolviment li āarrbet id-dannu tista' teŜerëita l-bqija tal-pretensjoni kontra l-
kokontraventur f'riŜolviment sakemm dan ma jkunx espressament eskluŜ skont it-
termini tar-riŜolviment kunsenswali. 

 
2. Meta jkun qed jiāi ddeterminat l-ammont ta' kontribuzzjoni li kokontraventur jista' 

jirkupra minn kwalunkwe kokontraventur ieħor f'konformità mar-responsabbiltà 
relattiva tagħhom għall-ħsara kkawŜata mill-ksur, il-qrati nazzjonali għandhom jieħdu 
kont debitu ta' kwalunkwe dannu mħallas skont riŜolviment kunsenswali preëedenti bl-
involviment tal-kokontraventur rilevanti ta' ksur. 
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KAPITOLU VII 
DISPOśIZZJONIJIET FINALI 

 
Artikolu 20 
ReviŜjoni 

 
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi din id-Direttiva u għandha tippreŜenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa [...*] [ĀU jekk jogħābok daħħal id-data: erba' snin 
wara d-data stabbilita bħala skadenza għat-traspoŜizzjoni ta' din id-Direttiva.] 
 
Din ir-reviŜjoni, fost affarijiet oħrajn, għandha tinkludi: 
 
a. l-impatt possibbli ta' restrizzjonijiet finanzjarji minħabba l-ħlas ta' penali imposti 

minn awtorità tal-kompetizzjoni għal ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni fuq il-possibbiltà 
li partijiet li āarrbu d-dannu jiksbu kumpens sħiħ għall-ħsara kkawŜata minn dak il-
ksur; 

 
b. il-punt sa fejn pretendenti għal danni kkawŜati minn ksur tal-liāi tal-kompetizzjoni 

stabbiliti f'deëiŜjoni ta' ksur adottata minn awtorità tal-kompetizzjoni ta' Stat Membru 
ma setgħux jippruvaw quddiem qorti nazzjonali ta' Stat Membru ieħor li tali ksur 
seħħ; u 

 
c. il-punt sa fejn il-kumpens għal telf attwali qabeŜ il-ħsara minħabba spejjeŜ Ŝejda 

kkawŜata minħabba l-ksur, jew qabeŜ il-ħsara minħabba spejjeŜ Ŝejda māarrba fi 
kwalunkwe livell tal-katina tal-provvista 

 
Fejn xieraq, dik ir-reviŜjoni għandha tkun akkumpanjat minn proposta leāislattiva. 
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Artikolu 21 
TraspoŜizzjoni 

 
1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liāijiet, ir-regolamenti u d-

dispoŜizzjonijiet amministrattivi neëessarji biex jaderixxu ma' din id-Direttiva sa  
…*[ĀU jekk jogħābok daħħal id-data: Mhux aktar tard minn sentejn wara d-data tad-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw minnufih 
lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispoŜizzjonijiet. 

 
Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispoŜizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu 
referenza għal din id-Direttiva jew tali referenza għandha takkumpanjahom meta jiāu 
pubblikati uffiëjalment.. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif issir din ir-
referenza. 
 

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispoŜizzjonijiet 
ewlenin fil-liāi nazzjonali li jkunu adottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.  
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Artikolu 22 
Applikazzjoni ratione temporis 

 
Mingħajr preāudizzju għall-applikazzjoni mhux retroattiva tad-dispoŜizzjonijiet sostantivi 
ta' din id-Direttiva, il-miŜuri nazzjonali adottati skont l-Artikolu 21 m'għandhomx 
japplikaw għal azzjonijiet għal danni mressqa quddiem qorti nazzjonali qabel id-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva. 
 

Artikolu 23 
Dħul fis-seħħ 

 
Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha 
f’Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 
 

Artikolu 24 
Destinatarji 

 
Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri. 
Magħmul fi,  

 

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 

Il-President Il-President 

 
 
 


