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Emenda 66
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3)L-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat 
jipproduċu effetti diretti fir-relazzjonijiet 
bejn l-individwi u joħolqu, għall-individwi 
kkonċernati, 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 deċiżjoni dwar tilwim bejn 
individwi privati, huma jipproteġu d-
drittijiet soġġettivi skont il-liġi tal-Unjoni, 
pereżempju billi jagħtu kumpens għad-
danni lill-vittmi ta’ ksur.L-effett sħiħ tal-
Artikoli 101 u 102 tat-Trattat, u b’mod 
partikolari l-effett prattiku tal-
projbizzjonijiet stipulati fihom, jeħtieġ li 
kulħadd — individwu, inklużi l-
konsumaturi u l-impriżi, jew awtorità 
pubblika — ikun jista’ jagħmel talba għal 
kumpens quddiem il-qrati nazzjonali għall-
ħsara kkawżata lilu minn ksur ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet.Dan id-dritt tal-Unjoni 
għal kumpens japplika b’mod ugwali għall-
ksur tal-Artikoli 101 u 102 minn impriżi 
pubbliċi jew impriżi li ngħataw drittijiet 
speċjali jew esklużivi mill-Istati Membri 
skont it-tifsira tal-Artikolu 106 tat-Trattat.

(3)L-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat 
jipproduċu effetti diretti fir-relazzjonijiet 
bejn l-individwi u joħolqu, għall-individwi 
kkonċernati, 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 deċiżjoni dwar tilwim bejn 
individwi privati, huma jipproteġu d-
drittijiet soġġettivi skont il-liġi tal-Unjoni, 
pereżempju billi jagħtu kumpens għad-
danni lill-vittmi ta’ ksur.L-effett sħiħ tal-
Artikoli 101 u 102 tat-Trattat, u b’mod 
partikolari l-effett prattiku tal-
projbizzjonijiet stipulati fihom, jeħtieġ li 
kulħadd — individwu, inklużi l-
konsumaturi u l-impriżi, jew awtorità 
pubblika — ikun jista’ jagħmel talba għal 
kumpens quddiem il-qrati nazzjonali għall-
ħsara kkawżata lilu minn ksur ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet f’każ dirett jew ta’ 
segwitu.Dan id-dritt tal-Unjoni għal 
kumpens japplika b’mod ugwali għall-ksur 
tal-Artikoli 101 u 102 minn impriżi 
pubbliċi jew impriżi li ngħataw drittijiet 
speċjali jew esklużivi mill-Istati Membri 
skont it-tifsira tal-Artikolu 106 tat-Trattat.

Or. en
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Emenda 67
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-azzjonijiet għad-danni huma biss 
element wieħed minn sistema effettiva ta’ 
infurzar privat ta’ ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni u huma akkumpanjati 
minn possibilitajiet ta’ kumpens mhux 
abbażi ta’ qorti, bħas-soluzzjoni 
kunsenswali ta’ tilwim jew deċiżjonijiet ta’ 
infurzar pubbliku li jinċentivaw lill-
partijiet biex jipprovdu kumpens.

Or. en

Emenda 68
Olle Schmidt
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) B’rispett għall-prerogattiva tal-Istati 
Membri li jintroduċu skemi differenti ta’ 
rimedju kollettiv, l-Istati Membri 
għandhom jiġu mħeġġa, meta jwaqqfu 
tali skemi, jintroduċu sistema ta’ 
inklużjoni fakultattiva u ma jipprevedux l-
użu ta’ multa ta’ kontinġenza, il-
finanzjament minn partijiet terzi u l-
possibbiltà li jingħata kumpens punittiv 
għall-ħsara mġarrba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi 15-il Stat Membru hemm disponibbli proċeduri varji ta’ rimedju kollettiv u n-numru qed 
jikber. Bosta sistemi nazzjonali huma limitati fl-ambitu tagħhom jew mhumiex faċilment 
aċċessibbli għall-konsumaturi. Dan juri ħtieġa għal regoli ċari u sistema transkonfinali. Ir-
rimedju kollettiv għandu jkun aċċessibbli għall-konsumaturi kollha tal-UE, mhux biss għal 
uħud minnhom.
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Emenda 69
Elena Băsescu
Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5)Sabiex jiġi żgurat l-infuzar pubbliku u 
privat effettiv tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni, huwa meħtieġ li jiġi 
rregolat il-mod kif iż-żewġ forom ta' 
infurzar huma kkoordinati, pereżempju l-
arranġamenti għall-aċċess għad-dokumenti 
miżmuma mill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni.Tali koordinazzjoni fil-livell 
tal-Unjoni tevita wkoll id-diverġenza tar-
regoli applikabbli, li tista' tfixkel il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.

(5)Sabiex jiġi żgurat l-infuzar pubbliku u 
privat effettiv tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni, huwa meħtieġ li jiġi 
rregolat b’mod koerenti l-mod kif iż-żewġ 
forom ta’ infurzar huma kkoordinati, 
pereżempju l-arranġamenti għall-aċċess 
għad-dokumenti miżmuma mill-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni.Tali 
koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni tevita 
wkoll id-diverġenza tar-regoli applikabbli, 
li tista’ tfixkel il-funzjonament tajjeb tas-
suq intern.

Or. en

Emenda 70
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5)Sabiex jiġi żgurat l-infuzar pubbliku u 
privat effettiv tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni, huwa meħtieġ li jiġi 
rregolat il-mod kif iż-żewġ forom ta' 
infurzar huma kkoordinati, pereżempju l-
arranġamenti għall-aċċess għad-dokumenti 
miżmuma mill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni.Tali koordinazzjoni fil-livell 
tal-Unjoni tevita wkoll id-diverġenza tar-
regoli applikabbli, li tista' tfixkel il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.

(5)Sabiex jiġu żgurati azzjonijiet ta’ 
infurzar privati skont il-liġi ċivili u l-
infurzar pubbliku effettiv mill-awtoritajiet 
tal-kompetizzjoni, huwa meħtieġ li ż-żewġ 
għodod jinteraġixxu biex tiġi żgurata l-
effettività massima tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni. Huwa meħtieġ li jiġi 
rregolat il-mod kif iż-żewġ forom ta' 
infurzar huma kkoordinati, pereżempju l-
arranġamenti għall-aċċess għad-dokumenti 
miżmuma mill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoniTali koordinazzjoni fil-livell 
tal-Unjoni tevita wkoll id-diverġenza tar-
regoli applikabbli, li tista’ tfixkel il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.

Or. en
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Emenda 71
Andreas Schwab
Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Mezzi effettivi biex il-konsumaturi u 
l-impriżi jiksbu kumpens għad-danni 
jiżguraw iktar konformità mar-regoli 
dwar il-kompetizzjoni tal-Unjoni. Fid-
dawl ta’ dan, fl-interessi tat-titjib tal-
infurzar pubbliku tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni fl-Unjoni, għandu jiġi 
mħeġġeġ il-kumpens kosteffikaċi, f’waqtu 
u effiċjenti tal-vittmi tal-ksur ta’ dawk ir-
regoli. Għal dak il-fini, il-kumpens tal-
vittmi wara proċess ta’ riżolviment 
kunsenswali tat-tilwim għandu jitqies 
bħala fattur ta’ mitigazzjoni mill-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni meta 
jistabbilixxu multi. It-tħeġġiġ ta’ kumpens 
kunsenswali għall-vittmi għandu jkun 
mingħajr ħsara għall-ħtieġa għal 
armonizzazzjoni tar-regoli fl-azzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri għad-
danni għall-ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni nazzjonali jew tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tieħu post l-emenda 1 (abbozz ta’ rapport) għall-fini ta’ kjarifika.

Emenda 72
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Danni tal-massa u mferrxa, 
assimetriji tal-informazzjoni u problemi 
oħra li jirriżultaw fil-proċedimenti kontra 
pretensjonijiet għad-danni jseħħu fil-liġi 
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dwar il-kompetizzjoni tal-KE. Sabiex 
dawn jitnaqqsu, id-danni fil-qasam tal-
kompetizzjoni għandhom jiġu ttratati 
b’mod konsistenti ma’ danni oħra 
sakemm ikun possibbli, billi jiġu 
kkunsidrati kumplessitajiet u diffikultajiet 
partikolari assoċjati mal-infurzar tal-liġi 
dwar il-kompetizzjoni, b’mod speċjali 
rigward azzjonijiet għad-danni awtonomi. 
Barra dan, id-dispożizzjonijiet dwar id-
divulgazzjoni tad-Direttiva 2004/48/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar l-infurzar tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali u t-
Tieni Riżoluzzjoni ta’ Venezja tal-
Imħallfin Ewropej tal-Privattiva adottata 
fl-4 ta’ Novembru 2006 jaqblu tajjeb mar-
rekwiżiti tal-azzjonijiet dwar il-
kompetizzjoni. Fl-interessi tal-inividwi u l-
SMEs, il-kumplessità proċedurali 
għandha tiġi evitata. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proċeduri simili diġà jitwettqu fl-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u 
għaldaqstant għandha tiġi kkunsidrata din is-similarità, kif ukoll il-fatt li d-dispożizzjonijiet 
dwar id-divulgazzjoni li jinsabu fil-leġiżlazzjoni msemmija huma biżżejjed f'dak il-qasam.

Emenda 73
Elena Băsescu
Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6)Skont l-Artikolu 26(2) tat-Trattat, is-suq 
intern jinkludi żona mingħajr fruntieri 
interni li fiha l-moviment ħieles tal-oġġetti, 
il-persuni, is-servizzi u l-kapital huwa 
żgurat.Jeżistu differenzi kbar bejn ir-regoli 
fl-Istati Membri li jirregolaw l-azzjonijiet 
għad-danni għal ksur tal-liġi nazzjonali jew 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni.Dawk id-
differenzi jwasslu għal inċertezza fir-

(6)Skont l-Artikolu 26(2) tat-Trattat, is-suq 
intern jinkludi żona mingħajr fruntieri 
interni li fiha l-moviment ħieles tal-oġġetti, 
il-persuni, is-servizzi u l-kapital huwa 
żgurat.Jeżistu differenzi kbar bejn ir-regoli 
fl-Istati Membri li jirregolaw l-azzjonijiet 
għad-danni għal ksur tal-liġi nazzjonali jew 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni.Dawk id-
differenzi jwasslu għal inċertezza fir-
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rigward tal-kundizzjonijiet li taħthom, il-
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara jistgħu 
jeżerċitaw id-dritt għall-kumpens li 
għandhom skont it-Trattat, u jaffettwaw l-
effettività sostantiva tat-tali dritt.Billi l-
partijiet li ġarrbu l-ħsara ta' spiss jagħżlu l-
forum tal-Istat Membru tagħhom ta' 
stabbiliment biex jitolbu kumpens għad-
danni, id-diskrepanzi bejn ir-regoli 
nazzjonli jwasslu għal kundizzjonijiet 
mhux indaqs fir-rigward tal-azzjonijiet 
għad-danni u jistgħu jaffettwaw il-
kompetizzjoni fis-swieq li fihom jaħdmu 
dawn il-partijiet li ġarrbu l-ħsara u l-
impriżi li wettqu l-ksur.

rigward tal-kundizzjonijiet li taħthom, il-
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara jistgħu 
jeżerċitaw id-dritt għall-kumpens li 
għandhom skont it-Trattat, u jaffettwaw l-
effettività sostantiva tat-tali dritt, kif ukoll 
ir-rimedju kollettiv.Billi l-partijiet li ġarrbu 
l-ħsara ta’ spiss jagħżlu l-forum tal-Istat 
Membru tagħhom ta’ stabbiliment biex 
jitolbu kumpens għad-danni, id-diskrepanzi 
bejn ir-regoli nazzjonli jwasslu għal 
kundizzjonijiet mhux indaqs fir-rigward 
tal-azzjonijiet għad-danni u jistgħu 
jaffettwaw il-kompetizzjoni fis-swieq li 
fihom jaħdmu dawn il-partijiet li ġarrbu l-
ħsara u l-impriżi li wettqu l-ksur.

Or. en

Emenda 74
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6)Skont l-Artikolu 26(2) tat-Trattat, is-suq 
intern jinkludi żona mingħajr fruntieri 
interni li fiha l-moviment ħieles tal-oġġetti, 
il-persuni, is-servizzi u l-kapital huwa 
żgurat.Jeżistu differenzi kbar bejn ir-regoli 
fl-Istati Membri li jirregolaw l-azzjonijiet 
għad-danni għal ksur tal-liġi nazzjonali jew 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni.Dawk id-
differenzi jwasslu għal inċertezza fir-
rigward tal-kundizzjonijiet li taħthom, il-
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara jistgħu 
jeżerċitaw id-dritt għall-kumpens li 
għandhom skont it-Trattat, u jaffettwaw l-
effettività sostantiva tat-tali dritt.Billi l-
partijiet li ġarrbu l-ħsara ta' spiss jagħżlu l-
forum tal-Istat Membru tagħhom ta' 
stabbiliment biex jitolbu kumpens għad-
danni, id-diskrepanzi bejn ir-regoli 
nazzjonli jwasslu għal kundizzjonijiet 
mhux indaqs fir-rigward tal-azzjonijiet 
għad-danni u jistgħu jaffettwaw il-

(6)Skont l-Artikolu 26(2) tat-Trattat, is-suq 
intern jinkludi żona mingħajr fruntieri 
interni li fiha l-moviment ħieles tal-oġġetti, 
il-persuni, is-servizzi u l-kapital huwa 
żgurat.Jeżistu differenzi kbar bejn ir-regoli 
fl-Istati Membri li jirregolaw l-azzjonijiet 
għad-danni għal ksur tal-liġi nazzjonali jew 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni.Dawk id-
differenzi jwasslu għal inċertezza fir-
rigward tal-effett prattiku tal-ksur fil-
qasam tal-kompetizzjoni fuq is-settur 
kummerċjali li jkun ġarrab dan il-ksur u 
l-kundizzjonijiet li taħthom, il-partijiet li 
jkunu ġarrbu ħsara jistgħu jeżerċitaw id-
dritt għall-kumpens li għandhom skont it-
Trattat, u jaffettwaw l-effettività sostantiva 
tat-tali drittijiet. L-assimetrija addizzjonali 
tal-informazzjoni u d-diffikultajiet 
assoċjati mal-kwantifikazzjoni tal-
antitrust jagħmlu ħsara lill-partijiet li 
ġarrbu l-ħsara li ta’ spiss jagħżlu l-forum 
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kompetizzjoni fis-swieq li fihom jaħdmu 
dawn il-partijiet li ġarrbu l-ħsara u l-
impriżi li wettqu l-ksur.

tal-Istat Membru tagħhom ta’ stabbiliment 
biex jitolbu kumpens għad-danni, u d-
diskrepanzi bejn ir-regoli nazzjonli jwasslu 
għal kundizzjonijiet mhux indaqs, jgħawġu 
l-kompetizzjoni u jnaqqsu l-fiduċja tal-
konsumaturi fir-rigward tal-azzjonijiet 
għad-danni u jistgħu jaffettwaw il-
kompetizzjoni fis-swieq li fihom jaħdmu 
dawn il-partijiet li ġarrbu l-ħsara u l-
impriżi li wettqu l-ksur. Għandu jiġi 
indirizzat in-nuqqas ta’ prinċipji legali 
unifikati u orizzontali komuni dwar ir-
rimedju sabiex jiġi żgurat li l-kumpaniji li 
jiksru l-liġi dwar il-kompetizzjoni u 
jagħmlu profitt minn tali attivitajiet 
askapitu tan-negozji li josservaw il-liġi ma 
jkunux dawk li jkomplu jibbenefikaw 
min-nuqqas ta’ konsistenza legali fl-
Unjoni.  

Or. en

Emenda 75
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8)Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet aktar indaqs għall-impriżi li 
jaħdmu fis-suq intern u li jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-konsumaturi biex 
jeżerċitaw id-drittijiet li jiksbu mis-suq 
intern.Għalhekk huwa wkoll xieraq li 
tiżdied iċ-ċertezza legali u li jitnaqqsu d-
differenzi bejn l-Istati Membri fir-regoli 
nazzjonali li jirregolaw l-azzjonijiet għad-
danni għall-ksur tal-liġi tal-UE dwar il-
kompetizzjoni u, meta tkun applikata 
flimkien ma' din tal-aħħar, il-liġi 
nazzjonali dwar il-
kompetizzjoni.Approssimazzjoni ta' dawn 
ir-regoli tgħin ukoll biex tiġi evitata l-
emerġenza ta' differenzi usa' bejn ir-regoli 
tal-Istati Membri li jirregolaw l-azzjonijiet 

(8)Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet aktar indaqs għall-impriżi li 
jaħdmu fis-suq intern u li jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-konsumaturi biex 
jeżerċitaw id-drittijiet li jiksbu mis-suq 
intern.Għalhekk huwa wkoll xieraq li 
tiżdied iċ-ċertezza legali u li jitnaqqsu d-
differenzi bejn l-Istati Membri fir-regoli 
nazzjonali li jirregolaw l-azzjonijiet għad-
danni għall-ksur tal-liġi tal-UE dwar il-
kompetizzjoni u, meta tkun applikata 
flimkien ma’ din tal-aħħar, il-liġi 
nazzjonali dwar il-
kompetizzjoni.Approssimazzjoni ta’ dawn 
ir-regoli tgħin ukoll biex tiġi evitata l-
emerġenza ta’ differenzi usa’ bejn ir-regoli 
tal-Istati Membri li jirregolaw l-azzjonijiet 
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għad-danni fil-każijiet ta' kompetizzjoni. għad-danni fil-każijiet ta’ kompetizzjoni 
biex jiġi pprevenut iktar nuqqas ta’ 
fiduċja tal-konsumaturi minħabba d-
diffikultajiet attwali biex jiksbu kumpens 
għall-ħsara li jkunu ġarrbu.

Or. en

Emenda 76
Sophia in 't Veld
Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8)Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet aktar indaqs għall-impriżi li 
jaħdmu fis-suq intern u li jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-konsumaturi biex 
jeżerċitaw id-drittijiet li jiksbu mis-suq 
intern.Għalhekk huwa wkoll xieraq li 
tiżdied iċ-ċertezza legali u li jitnaqqsu d-
differenzi bejn l-Istati Membri fir-regoli 
nazzjonali li jirregolaw l-azzjonijiet għad-
danni għall-ksur tal-liġi tal-UE dwar il-
kompetizzjoni u, meta tkun applikata 
flimkien ma' din tal-aħħar, il-liġi 
nazzjonali dwar il-
kompetizzjoni.Approssimazzjoni ta' dawn 
ir-regoli tgħin ukoll biex tiġi evitata l-
emerġenza ta' differenzi usa' bejn ir-regoli 
tal-Istati Membri li jirregolaw l-azzjonijiet 
għad-danni fil-każijiet ta' kompetizzjoni.

(8)Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet aktar indaqs għall-impriżi li 
jaħdmu fis-suq intern u li jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-konsumaturi biex 
jeżerċitaw id-drittijiet li jiksbu mis-suq 
intern.Għalhekk huwa wkoll xieraq li 
tiżdied iċ-ċertezza legali u li jitnaqqsu d-
differenzi bejn l-Istati Membri fir-regoli 
nazzjonali li jirregolaw l-azzjonijiet għad-
danni għall-ksur tal-liġi tal-UE dwar il-
kompetizzjoni u, meta tkun applikata 
flimkien ma’ din tal-aħħar, il-liġi 
nazzjonali dwar il-
kompetizzjoni.Approssimazzjoni ta’ dawn 
ir-regoli u obbligu għall-Istati Membri 
biex jintroduċu mekkaniżmi ta’ rimedju 
kollettiv fuq bażi ta’ prinċipji komuni 
ddefiniti jgħinu wkoll biex tiġi evitata l-
emerġenza ta’ differenzi usa’ bejn ir-regoli 
tal-Istati Membri li jirregolaw l-azzjonijiet 
għad-danni fil-każijiet ta’ kompetizzjoni

Or. en

Emenda 77
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10)Fin-nuqqas tal-liġi tal-Unjoni, l-
azzjonijiet għad-danni huma rregolati mir-
regoli u l-proċeduri nazzjonali tal-Istati 
Membri.Jeħtieġ li r-regoli nazzjonali kollha 
li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt għall-
kumpens għal ħsara li tirriżulta minn ksur 
tal-Artikolu 101 jew 102 tat-Trattat, inklużi 
dawk li jikkonċernaw aspetti mhux 
ikkunsidrati minn din id-Direttiva bħal 
pereżempju l-kunċett tar-relazzjoni kawżali 
bejn il-ksur u l-ħsara, josservaw il-prinċipji 
tal-effettività u l-ekwivalenza.Dan ifisser li 
ma jistgħux ikunu fformulati jew applikati 
b’mod li jagħmilha eċċessivament diffiċli 
jew prattikament impossibbli biex jiġi 
eżerċitat id-dritt għall-kumpens iggarantit 
mit-Trattat, u ma jistgħux ikunu fformulati 
jew applikati b’mod inqas favorevoli minn 
dawk li japplikaw għal azzjonijiet simili 
domestiċi.

(10)Fin-nuqqas tal-liġi tal-Unjoni, l-
azzjonijiet għad-danni huma rregolati mir-
regoli u l-proċeduri nazzjonali tal-Istati 
Membri.Jeħtieġ li r-regoli nazzjonali kollha 
li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt għall-
kumpens għal ħsara li tirriżulta minn ksur 
tal-Artikolu 101 jew 102 tat-Trattat, inklużi 
dawk li jikkonċernaw aspetti mhux 
ikkunsidrati minn din id-Direttiva bħal 
pereżempju l-kunċett tar-relazzjoni kawżali 
bejn il-ksur u l-ħsara, josservaw il-prinċipji 
tal-effettività u l-ekwivalenza.Dan ifisser li 
ma jistgħux ikunu fformulati jew applikati 
b’mod li jagħmilha eċċessivament diffiċli, 
li jiswa ħafna jew prattikament 
impossibbli biex jiġi eżerċitat id-dritt għall-
kumpens iggarantit mit-Trattat, u ma 
jistgħux ikunu fformulati jew applikati 
b’mod inqas favorevoli minn dawk li 
japplikaw għal azzjonijiet simili domestiċi.

Or. en

Emenda 78
Olle Schmidt
Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11)Din id-Direttiva tafferma mill-ġdid l-
acquis communautaire dwar id-dritt tal-
Unjoni għall-kumpens għall-ħsara 
kkawżata minn ksur tal-liġi tal-Unjoni 
dwar il-kompetizzjoni, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-locus standi u d-definizzjoni 
tad-dannu, kif kien iddikjarat fil-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea, u ma tantiċipa l-ebda 
żvilupp ulterjuri tiegħu.Kull individwu li 
ġarrab xi ħsara kkawżata minn ksur jista’ 
jagħmel talba għal kumpens għat-telf reali 
(damnum emergens), għall-profitt li ġie 
miċħud lilu (telf ta' profitt jew lucrum 

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

cessans) u għall-ħlas ta’ imgħax li 
jakkumula miż-żmien meta saret il-ħsara 
sakemm jitħallas il-kumpens.Dan id-dritt 
huwa rikonoxxut għal kull persuna fiżika 
jew ġuridika — għall-konsumaturi, għall-
impriżi u għall-awtoritajiet pubbliċi bl-
istess mod — irrispettivament jekk teżistix 
relazzjoni kuntrattwali diretta mal-impriża 
ħatja tal-ksur, u mingħajr kunsiderazzjoni 
jekk jinstabx jew le li kien hemm ksur fil-
passat minn awtorità tal-kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi Frar 2012 il-Parlament Ewropew adotta r-riżoluzzjoni ‘Lejn Approċċ Ewropew Koerenti 
għal Rimedju Kollettiv’, li fiha talab għal kwalunkwe proposta fil-qasam tar-rimedju kollettiv 
inkluż grupp komuni ta’ prinċipji li jipprovdu aċċess uniformi għall-ġustizzja permezz ta’ 
rimedju kollettiv fl-Unjoni li jittratta l-ksur tad-drittijiet tal-konsumaturi. Mekkaniżmu ta’ 
rimedju kollettiv jista’ jtejjeb ħafna l-infurzar effettiv tal-liġi dwar il-kompetizzjoni u jżid il-
ħarsien tal-konsumaturi.

Emenda 79
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11)Din id-Direttiva tafferma mill-ġdid l-
acquis communautaire dwar id-dritt tal-
Unjoni għall-kumpens għall-ħsara 
kkawżata minn ksur tal-liġi tal-Unjoni 
dwar il-kompetizzjoni, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-locus standi u d-definizzjoni 
tad-dannu, kif kien iddikjarat fil-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea, u ma tantiċipa l-ebda 
żvilupp ulterjuri tiegħu.Kull individwu li 
ġarrab xi ħsara kkawżata minn ksur jista’ 

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

jagħmel talba għal kumpens għat-telf reali 
(damnum emergens), għall-profitt li ġie 
miċħud lilu (telf ta’ profitt jew lucrum 
cessans) u għall-ħlas ta’ imgħax li 
jakkumula miż-żmien meta saret il-ħsara 
sakemm jitħallas il-kumpens.Dan id-dritt 
huwa rikonoxxut għal kull persuna fiżika 
jew ġuridika — għall-konsumaturi, għall-
impriżi u għall-awtoritajiet pubbliċi bl-
istess mod — irrispettivament jekk teżistix 
relazzjoni kuntrattwali diretta mal-impriża 
ħatja tal-ksur, u mingħajr kunsiderazzjoni 
jekk jinstabx jew le li kien hemm ksur fil-
passat minn awtorità tal-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 80
Sophia in 't Veld
Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11)Din id-Direttiva tafferma mill-ġdid l-
acquis communautaire dwar id-dritt tal-
Unjoni għall-kumpens għall-ħsara 
kkawżata minn ksur tal-liġi tal-Unjoni 
dwar il-kompetizzjoni, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-locus standi u d-definizzjoni 
tad-dannu, kif kien iddikjarat fil-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea, u ma tantiċipa l-ebda 
żvilupp ulterjuri tiegħu.Kull individwu li 
ġarrab xi ħsara kkawżata minn ksur jista’ 
jagħmel talba għal kumpens għat-telf reali 
(damnum emergens), għall-profitt li ġie 
miċħud lilu (telf ta' profitt jew lucrum 
cessans) u għall-ħlas ta’ imgħax li 
jakkumula miż-żmien meta saret il-ħsara 
sakemm jitħallas il-kumpens.Dan id-dritt 
huwa rikonoxxut għal kull persuna fiżika 
jew ġuridika — għall-konsumaturi, għall-

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

impriżi u għall-awtoritajiet pubbliċi bl-
istess mod — irrispettivament jekk teżistix 
relazzjoni kuntrattwali diretta mal-impriża 
ħatja tal-ksur, u mingħajr kunsiderazzjoni 
jekk jinstabx jew le li kien hemm ksur fil-
passat minn awtorità tal-kompetizzjoni.Din 
id-Direttiva tirrikjedi li l-Istati Membri 
jintroduċu mekkaniżmi ta’ rimedju 
kollettiv għall-infurzar tal-Artikoli 101 u 
102 tat-Trattat fuq bażi ta’ prinċipji 
komuni ddefiniti kif stipulat fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2013/396/UE.

Or. en

Emenda 81
Andreas Schwab
Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

passat minn awtorità tal-kompetizzjoni.Id-
danni punittivi jew tipi oħra ta’ danni u 
sanzjonijiet li jwasslu għal kumpens żejjed 
huma esklużi. Il-kumpens għal telf ta’ 
opportunità ma għandux jitqies bħala 
danni li jwasslu għal kumpens żejjed.Din 
id-Direttiva ma għandhiex tirrikjedi li l-
Istati Membri jintroduċu mekkaniżmi ta’ 
rimedju kollettiv għall-infurzar tal-
Artikoli 101 u 102 tat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li jkun żgurat kumpens sħiħ. Il-mira tad-deterrent tinsab fl-
infurzar pubbliku. Għaldaqstant id-danni punittivi jew kwalunkwe tip ieħor ta’ dannu li 
jwassal għal kumpens żejjed għandhom jiġu esklużi.

Emenda 82
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Huwa tajjeb li tintlaħaq soluzzjoni 
‘darba għal dejjem’ għall-konvenuti bil-
għan li jitnaqqsu l-inċertezza u effett 
ekonomiku eżaġerat li jista’ jkollhom 
impatt fuq l-impjegati, il-fornituri, is-
sottokuntratturi u partijiet innoċenti oħra.

Or. en

Emenda 83
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-SMEs u l-konsumaturi jsofru 
danni minħabba n-nuqqas ta’ effikaċja 
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legali dovut għan-nuqqas ta’ infurzar 
kosteffettiv tal-Artikoli 101 u 102 tat-
Trattat. Dan l-iżbilanċ joħloq l-
opportunità għall-kumpaniji l-kbar li 
jisfruttaw id-daqs u l-pożizzjoni 
finanzjarja tagħhom fis-suq intern fir-
rigward tal-SMEs. Il-proċeduri ta’ 
rimedju kollettiv għall-aċċess għall-
ġustizzja, b’mod speċjali għall-SMEs u l-
konsumaturi, jikkostitwixxu fattur 
importanti għall-infurzar tad-drittijiet 
legali. L-għanijiet tad-direttiva proposta 
jistgħu ma jintlaħqux bis-sħiħ jekk ma 
jkunx disponibbli rimedju kollettiv għall-
SMEs u l-konsumaturi biex jibdew 
proċeduri legali għad-danni għall-ksur 
tal-liġi dwar il-kompetizzjoni; il-
Kummissjoni għandha tniedi studju għall-
evalwazzjoni ta’ kif l-Istati Membri 
japplikaw il-proċeduri ta’ rimedju 
kollettiv għall-pretensjonijiet għal danni 
privati għall-infurzar rigward il-ksur tal-
Artikoli 101 u 102 tat-Trattat.

Or. en

Emenda 84
Olle Schmidt
Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Hemm rabta mill-qrib bejn l-
infurzar korrett tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni u l-eżerċizzju effettiv kemm 
min-negozji kif ukoll mill-konsumaturi 
tad-dritt tagħhom għal kumpens u dawn 
huma ta’ importanza ewlenija biex 
jintlaħaq tkabbir kompetittiv. Dritt 
Ewropew għal rimedju kollettiv, f’dan ir-
rigward, jikkontribwixxi għat-tlestija tas-
suq intern u l-iżvilupp ta’ qasam ġenwin 
ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fi Frar 2012 il-Parlament Ewropew adotta r-riżoluzzjoni ‘Lejn Approċċ Ewropew Koerenti 
għal Rimedju Kollettiv’, li fiha talab għal kwalunkwe proposta fil-qasam tar-rimedju kollettiv 
inkluż grupp komuni ta’ prinċipji li jipprovdu aċċess uniformi għall-ġustizzja permezz ta’ 
rimedju kollettiv fl-Unjoni li jittratta l-ksur tad-drittijiet tal-konsumaturi. Mekkaniżmu ta’ 
rimedju kollettiv jista’ jtejjeb ħafna l-infurzar effettiv tal-liġi dwar il-kompetizzjoni u jżid il-
ħarsien tal-konsumaturi.

Emenda 85
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14)L-evidenza rilevanti għandha tiġi 
divulgata b'deċiżjoni tal-qorti u taħt il-
kontroll strett tagħha, speċjalment rigward 
il-ħtieġa u l-proporzjonalità tal-miżura tad-
divulgazzjoni.Mir-rekwiżit tal-
proporzjonalità jirriżulta li t-talbiet għad-
divulgazzjoni jistgħu jinbdew biss ladarba 
parti li tkun ġarrbet il-ħsara tistabbilixxi 
b'mod kredibbli, fuq il-bażi ta' fatti li 
huma disponibbli għaliha b'mod 
raġonevoli, li l-parti tkun ġarrbet ħsara li 
ġiet ikkawżata mill-konvenut.It-talba għad-
divulgazzjoni għandha tirreferi għal 
kategoriji ta' evidenza li jkunu preċiżi u 
stretti kemm jista' jkun fuq il-bażi ta' fatti 
disponibbli b'mod raġonevoli.

(14)L-evidenza rilevanti għandha tiġi 
divulgata b’deċiżjoni tal-qorti u taħt il-
kontroll strett tagħha, speċjalment rigward 
il-ħtieġa u l-proporzjonalità tal-miżura tad-
divulgazzjoni.Mir-rekwiżit tal-
proporzjonalità jirriżulta li t-talbiet għad-
divulgazzjoni jistgħu jinbdew biss ladarba 
parti li tkun ġarrbet il-ħsara tkun 
ipprovdiet ġustifikazzjoni motivata, fuq il-
bażi ta’ fatti li huma disponibbli għaliha 
b’mod raġonevoli, li l-parti tkun ġarrbet 
ħsara li ġiet ikkawżata mill-konvenut.It-
talba għad-divulgazzjoni għandha tirreferi 
għal evidenza li hija ddefinita bl-iktar mod 
preċiż u strett kemm jista’ jkun fuq il-bażi 
ta’ fatti disponibbli b’mod raġonevoli.

Or. en

Emenda 86
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17)Filwaqt li l-evidenza rilevanti li jkun 
fiha sigrieti kummerċjali jew informazzjoni 
oħra kunfidenzjali għandha fil-prinċipju 
tkun disponibbli fl-azzjonijiet għad-danni, 

(17)Filwaqt li l-evidenza rilevanti li jkun 
fiha sigrieti kummerċjali jew informazzjoni 
oħra kunfidenzjali għandha fil-prinċipju 
tkun disponibbli fl-azzjonijiet għad-danni, 
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it-tali informazzjoni kunfidenzjali għandha 
tiġi protetta kif xieraq.Il-qrati nazzjonali 
għalhekk għandu jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom firxa ta' miżuri biex 
it-tali informazzjoni kunfidenzjali ma tiġix 
divulgata matul il-proċedimenti.Dawn 
jistgħu jinkludu l-possibbiltà ta’ smigħ 
provat, jillimitaw l-għadd ta’ persuni bi 
dritt li jaraw l-evidenza, u istruzzjoni lill-
esperti biex jipproduċu sintesi tal-
informazzjoni b’mod aggregat jew f’forma 
mhux kunfidenzjali.Miżuri li jipproteġu s-
sigrieti kummerċjali u informazzjoni 
kunfidenzjali oħra ma jistgħux fil-livell 
prattiku jimpedixxu l-eżerċizzju tad-dritt 
għall-kumpens.

it-tali informazzjoni kunfidenzjali għandha 
tiġi protetta kif xieraq.Il-qrati nazzjonali 
għalhekk għandu jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom firxa ta’ miżuri biex 
it-tali informazzjoni kunfidenzjali ma tiġix 
divulgata matul il-proċedimenti.Dawn 
jistgħu jinkludu l-possibbiltà ta’ smigħ 
privat, l-editjar ta’ dik l-informazjoni 
kunfidenzjali, jillimitaw l-għadd ta’ 
persuni bi dritt li jaraw l-evidenza, u 
istruzzjoni lill-esperti biex jipproduċu 
sintesi tal-informazzjoni b’mod aggregat 
jew f’forma mhux kunfidenzjali.Miżuri li 
jipproteġu s-sigrieti kummerċjali u 
informazzjoni kunfidenzjali oħra ma 
jistgħux fil-livell prattiku jimpedixxu l-
eżerċizzju tad-dritt għall-kumpens.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-editjar huwa għodda li attwalment qiegħda tintuża.

Emenda 87
Sophia in 't Veld
Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19)Il-programmi ta' klemenza u l-
proċeduri ta' riżolviment huma għodda 
importanti għall-infurzar pubbliku tal-liġi 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni 
minħabba li jikkontribwixxu għall-
iskoperta, il-prosekuzzjoni effiċjenti u s-
sanzjonar tal-aktar ksur serju tal-liġi 
dwar il-kompetizzjoni.L-impriżi jistgħu 
jaqtgħu qalbhom milli jikkooperaw f'dan 
il-kuntest jekk id-divulgazzjoni tad-
dokumenti li jipproduċu biss għal dan l-
għan jesponihom għal responsabbiltà 
ċivili f'kundizzjonijiet agħar milli dawk 
tal-ko-kontraventuri li ma jikkooperawx 
mal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni.Sabiex 

imħassar
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ikun żgurat li l-impriżi huma lesti li 
jipproduċu dikjarazzjonijiet minn 
jeddhom li jirrikonoxxu s-sehem tagħhom 
fi ksur tal-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali 
dwar il-kompetizzjoni lil awtorità tal-
kompetizzjoni f'programm ta’ klemenza 
jew proċedura ta’ riżolviment, tali 
dikjarazzjonijiet għandhom jitħallew 
barra mid-divulgazzjoni tal-evidenza.

Or. en

Emenda 88
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Emenda 89
Sophia in 't Veld
Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20)Il-programmi ta’ klemenza u l-
proċeduri ta’ riżolviment huma għodda 
importanti għall-infurzar pubbliku tal-liġi 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni 
minħabba li jikkontribwixxu għall-
iskoperta, il-prosekuzzjoni effiċjenti u s-
sanzjonar tal-aktar ksur serju tal-liġi 
dwar il-kompetizzjoni.L-impriżi jistgħu 
jaqtgħu qalbhom milli jikkooperaw f’dan 
il-kuntest jekk id-divulgazzjoni tad-
dokumenti li jipproduċu biss għal dan l-
għan tesponihom għal responsabbiltà 
ċivili f’kundizzjonijiet agħar minn dawk 
tal-kokontraventuri li ma jikkooperawx 
mal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni.Sabiex 
jiġi żgurat li l-impriżi huma lesti 
jikkooperaw ma’ awtorità tal-
kompetizzjoni taħt programm ta’ 
klemenza jew proċedura ta’ riżolviment, 
eċċezzjoni dwar id-divulgazzjoni għandha 
tapplika għal kull miżura ta’ divulgazzjoni 
li tinterferixxi bla bżonn ma’ 
investigazzjoni li tkun għaddejja minn 
awtorità tal-kompetizzjoni rigward il-ksur 
tal-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni dwar il-
kompetizzjoni.L-informazzjoni li tħejjiet 
minn awtorità tal-kompetizzjoni matul il-
proċedimenti tagħha għall-infurzar tal-liġi 
nazzjonali jew tal-Unjoni dwar il-
kompetizzjoni (bħal pereżempju 
Dikjarazzjoni tal-Oġġezzjonijiet) jew minn 
parti f’dawk il-proċedimenti (bħal 
pereżempju tweġibiet għat-talbiet ta’ 
informazzjoni tal-awtorità tal-
kompetizzjoni), għandhom għalhekk ikunu 
jistgħu jiġu divulgati f’azzjonijiet għad-
danni biss wara li l-awtorità tal-
kompetizzjoni tkun sabet ksur tar-regoli 
nazzjonali jew tal-Unjoni dwar il-
kompetizzjoni jew inkella tkun temmet il-
proċedimenti tagħha.
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Or. en

Emenda 90
Olle Schmidt
Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Sabiex jiġi żgurat li l-individwi 
jkollhom l-inċentiv li jippreżentaw 
ruhħom biex jgħinu lill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni fix-xogħol tagħhom kontra 
l-kartelli, il-ħarsien ta’ individwi li 
jippreżentaw informazzjoni għandu jiġi 
inkluż b’mod espliċitu fid-direttiva. 
Madankollu, id-dejta personali u l-
informazzjoni marbuta ma’ dejta 
personali biss għandhom jiġu inklużi fl-
informazzjoni li l-qrati nazzjonali fl-ebda 
ħin ma jistgħu jordnaw li tiġi ddivulgata 
minn parti jew parti terza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm jeżistu każijiet ta’ kompetizzjoni li jsiru possibbli permezz ta’ whistleblower, 
m’hemmx referenza speċifika għal dan fid-direttiva proposta. Il-protezzjoni tal-
whistleblowers tikkonċerna biss l-identità tal-whistleblower, 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-whistleblowers tiġi protetta skont il-
liġi tal-Istat Membru.

Emenda 91
Andreas Schwab
Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Meta rikorrent ikun ippreżenta fatti 
raġonevolment disponibbli u evidenza 
biżżejjed biex jappoġġjaw b’mod 
plawżibbli l-fatt li jkun ġarrab ħsara 
kkawżata mill-ksur tar-regoli dwar il-
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kompetizzjoni mill-konvenut u li d-
dikjarazzjoni ta’ klemenza jew kwalunkwe 
dokument ieħor iddivulgat għall-finijiet 
ta’ parteċipazzjoni fi programm ta’ 
klemenza jew proċedura ta’ riżolviment 
mill-applikant għal klemenza sottomessi 
lil awtorità tal-kompetizzjoni jew imfassla 
mill-awtorità tal-kompetizzjoni waqt il-
proċedimenti tagħha jkunu indispensabbli 
għall-appoġġ tal-pretensjoni tiegħu u 
jkunu jinkludu evidenza li ma tkunx tista’ 
tiġi pprovduta mod ieħor, il-qrati 
nazzjonali jistgħu jordnaw lill-konvenut 
jew lil parti terza jiddivulgaw evidenza, 
irrispettivament mill-fatt jekk dik l-
evidenza hijiex inkluża wkoll fil-fajl tal-
awtorità tal-kompetizzjoni, soġġett għal 
sett ta’ kundizzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa tirrifletti r-reġim ta’ divulgazzjoni introdott mill-abbozz tar-rapport.

Emenda 92
Andreas Schwab
Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25)L-Artikolu 16(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1/2003 jipprevedi li meta l-qrati 
nazzjonali jiddeċiedu dwar ftehimiet, 
deċiżjonijiet jew prattiki skont l-
Artikolu 101 jew l-Artikolu 102 tat-Trattat 
li diġà huma s-suġġett ta’ deċiżjoni tal-
Kummissjoni, ma jistgħux jieħdu 
deċiżjonijiet li jmorru kontra d-deċiżjoni 
adottata mill-Kummissjoni.Sabiex 
tissaħħaħ iċ-ċertezza legali, biex ma jkunx 
hemm inkonsistenza fl-applikazzjoni ta’ 
dawk id-dispożizzjonijiet tat-Trattat, biex 
tiżdied l-effettività u l-effikaċja proċedurali 
tal-azzjonijiet għad-danni u biex 

(25)L-Artikolu 16(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1/2003 jipprevedi li meta l-qrati 
nazzjonali jiddeċiedu dwar ftehimiet, 
deċiżjonijiet jew prattiki skont l-
Artikolu 101 jew l-Artikolu 102 tat-Trattat 
li diġà huma s-suġġett ta’ deċiżjoni tal-
Kummissjoni, ma jistgħux jieħdu 
deċiżjonijiet li jmorru kontra d-deċiżjoni 
adottata mill-Kummissjoni.Sabiex 
tissaħħaħ iċ-ċertezza legali, biex ma jkunx 
hemm inkonsistenza fl-applikazzjoni ta’ 
dawk id-dispożizzjonijiet tat-Trattat, biex 
tiżdied l-effettività u l-effikaċja proċedurali 
tal-azzjonijiet għad-danni u biex 
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jitrawwem il-funzjonament tas-suq intern 
għall-impriżi u l-konsumaturi, b'mod simili 
ma għandux ikun possibbli li tiġi ddubitata 
deċiżjoni finali ta' awtorità tal-
kompetizzjoni nazzjonali jew qorti tal-
appell li ssib ksur tal-Artikoli 101 jew 102 
tat-Trattat f’azzjonijiet għad-danni relatati 
mal-istess ksur, irrispettivament jekk l-
azzjoni tressqitx fl-Istat Membru fejn 
hemm l-awtorità jew il-qorti tal-appell.L-
istess għandu japplika għal deċiżjoni li fiha 
ġie konkluż li d-dispożizzjonijiet tal-liġi 
nazzjonali dwar il-kompetizzjoni nkisru 
f'każijiet fejn il-liġi nazzjonali u tal-Unjoni 
dwar il-kompetizzjoni huma applikati fl-
istess każ u b'mod parallel.Dan l-effett tad-
deċiżjonijiet mill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni nazzjonali u l-qrati tal-
appell li jsibu ksur tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni għandu japplika għall-parti 
operattiva tad-deiċżjoni u l-premessi ta' 
appoġġ tagħha.Dan huwa bla ħsara għad-
drittijiet u l-obbligi tal-qrati nazzjonali 
skont l-Artikolu 267 tat-Trattat.

jitrawwem il-funzjonament tas-suq intern 
għall-impriżi u l-konsumaturi, b'mod simili 
ma għandux ikun possibbli li tiġi ddubitata 
deċiżjoni finali ta’ awtorità tal-
kompetizzjoni nazzjonali jew qorti tal-
appell li ssib ksur tal-Artikoli 101 jew 102 
tat-Trattat f’azzjonijiet għad-danni relatati 
mal-istess ksur, irrispettivament jekk l-
azzjoni tressqitx fl-Istat Membru fejn 
hemm l-awtorità jew il-qorti tal-appell.L-
istess għandu japplika għal deċiżjoni li fiha 
ġie konkluż li d-dispożizzjonijiet tal-liġi 
nazzjonali dwar il-kompetizzjoni nkisru 
f'każijiet fejn il-liġi nazzjonali u tal-Unjoni 
dwar il-kompetizzjoni huma applikati fl-
istess każ u b’mod parallel.Dan l-effett tad-
deċiżjonijiet mill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni nazzjonali u l-qrati tal-
appell li jsibu ksur tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni għandu japplika għall-parti 
operattiva tad-deiċżjoni u l-premessi ta’ 
appoġġ tagħha.F’dan ir-rigward, il-
Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura l-
applikazzjoni konsistenti tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni tal-UE billi tipprovdi b’mod 
trasparenti fil-qafas tan-Netwerk 
Ewropew għall-Kompetizzjoni (“NEK”) 
gwida qawwija lill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni nazzjonali rigward id-
deċiżjonijiet tagħhom.Dan huwa bla ħsara 
għad-drittijiet u l-obbligi tal-qrati 
nazzjonali skont l-Artikolu 267 tat-Trattat.

Or. en

Emenda 93
Sharon Bowles
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-

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

impriża li tkun għamlet il-ksur, jista’ jkun 
partikolarment diffiċli għall-konsumaturi 
jew għall-impriżi li ma xtrawx huma stess 
mingħand dik l-impriża biex jippruvaw l-
ambitu tal-ħsara.Għalhekk huwa xieraq li 
jiġi previst li, meta l-eżistenza ta' 
pretensjoni għad-danni jew l-ammont li 
għandu jingħata jiddependi fuq jekk jew sa 
liema punt ikunu ġew trasferiti l-ispejjeż 
żedja mħallsa mix-xerrej dirett tal-impriża 
li tkun wettqet il-ksur lix-xerrej indirett, 
dan tal-aħħar huwa meqjus li jkun ta l-
prova li l-ispejjeż żejda mħallsa minn dak 
ix-xerrej dirett ikunu ġew trasferiti għal-
livell tiegħu, fejn ikun jista’ juri prima 
facie li tali trasferiment twettaq.Barra minn 
hekk huwa xieraq li jiġi definit taħt liema 
kundizzjonijiet ix-xerrej indirett għandu 
jitqies li jkun stabbilixxa t-tali prova prima 
facie, waqt li jiġi rrispettat ukoll il-fatt li 
hija prassi kummerċjali normali li 
ħlasijiet żejda jiġu trasferiti ’l quddiem fil-
katina tal-provvista.Fir-rigward tal-
kwantifikazzjoni tat-trasferiment, il-qorti 
nazzjonali għandu jkollha s-setgħa li 
tikkalkola liema sehem tal-ispejjeż żejda 
ġie ttrasferit għal-livell tax-xerrejja 
indiretti fit-tilwima pendenti quddiemha.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

It-tqegħid tal-piż tal-evidenza tat-trasferiment fuq ix-xerrej indirett jista’ jirrikjedi għarfien li 
ma jkunx jista’ jinkiseb dwar strateġiji tal-ipprezzar ta’ xerrejja indiretti. It-trasferiment ta’ 
spejjeż ’l quddiem fil-katina tal-provvista hija prassi kummerċjali normali u dan għandu jiġi 
kkunsidrat.

Emenda 94
Olle Schmidt
Proposta għal direttiva
Premessa 36
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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 
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.

(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 
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 tkun ġarrbet il-ħsara minħabba ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni, huwa importanti li jkun żgurat li din ikollha vuċi qawwija fil-proċedimenti tal-
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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.

Emenda 95
Sophia in 't Veld
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 
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.

(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 
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.L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali 
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jipprovdu gwida dwar il-kwantifikazzjoni 
tal-ħsara meta din tintlab.

Or. en

Emenda 96
Elena Băsescu
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 
possibbli.Id-dispożizzjonijiet f'din id-
Direttiva dwar is-soluzzjoni kunsenswali 
għat-tilwim għalhekk huma maħsuba biex 
jiffaċilitaw l-użu tat-tali mekkaniżmi u 
jżidu l-effettività tagħhom.

(37)Il-partijiet li ġarrbu l-ħsara u l-impriżi 
li għamlu l-ħsara għandhom jiġu mħeġġa 
biex jaqblu fuq kumpens tal-ħsara 
kkawżata minn ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni permezz ta’ mekkaniżmi 
għas-soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim 
bħal pereżempju riżolvimenti barra mill-
qorti, l-arbitraġġ u l-medjazzjoni.Fejn ikun 
possibbli, it-tali soluzzjoni kunsenswali 
għat-tilwim għandha tkopri l-aktar partijiet 
li ġarrbu l-ħsara u impriżi li għamlu l-ksur 
possibbli.Id-dispożizzjonijiet 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, u bl-ebda mod 
ma għandhom jiskoraġġixxu lill-partijiet 
milli jilħqu soluzzjonijiet.

Or. en

Emenda 97
Olle Schmidt
Proposta għal direttiva
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) L-ispejjeż tal-proċeduri legali ma 
għandhomx jiskoraġġixxu lir-rikorrenti 
milli jressqu azzjonijiet motivati tajjeb 
quddiem il-qrati nazzjonali. Għaldaqstant 
l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
xierqa biex jiżguraw li l-partijiet li jkunu 
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ġarrbu l-ħsara jaċċedu għal finanzjament 
għal pretensjoni ta’ danni. Dan jista’ jsir 
permezz ta’ fond, iffinanzjat minn multi 
mħallsa minn dawk li jiksru l-liġi, li 
jappoġġja lir-rikorrenti b’mod finanzjarju 
sabiex jinkiseb verdett indikattiv tal-
azzjoni għad-danni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal konsumatur, organizzazzjoni tal-konsumaturi jew kumpanija żgħira r-riskju li jkollhom 
iħallsu l-ispejjeż tal-qorti f’każ ta’ telfa jista’ jiskoraġġihom milli jressqu pretensjoni. Jista’ 
jitwaqqaf fond iffinanzjat minn multi mħallsa minn każijiet ta’ ksur tal-kompetizzjoni. Dan il-
fond jista’ jiffinanzja l-ewwel verdett indikattiv ta’ każ potenzjali abbażi ta’ evidenza 
pprovduta minn rikorrent potenzjali. Għandu jkun innutat li għandha tinżamm ir-regola li ‘it-
telliefa jħallsu’.

Emenda 98
Andreas Schwab
Proposta għal direttiva
Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) Meta wieħed jikkunsidra li d-
Direttiva se tibdel b’mod sostanzjali l-
liġijiet ta’ bosta Stati Membri dwar il-
litigazzjoni ċivili, b’mod partikolari 
rigward id-divulgazzjoni ta’ evidenza, 
għandu jiġi stabbilit reġim tranżitorju 
xieraq sabiex jittratta kwistjonijiet ta’ 
litigazzjoni diġà pendenti qabel id-dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva. Għaldaqstant il-
liġijiet tal-Istati Membri adottati għall-
implimentazzjoni tad-Direttiva għandhom 
jappikaw biss għal kwistjonijiet imressqa 
quddiem qorti nazzjonali wara d-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 99
Sharon Bowles
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistipula ċerti regoli 
meħtieġa biex ikun żgurat li kwalunkwe 
persuna li ġarrbet ħsara kkawżata minn 
ksur tal-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat jew 
tal-liġi nazzjonali dwar il-kompetizzjoni, 
tista' b'mod effettiv teżerċita d-dritt għal 
kumpens sħiħ għal dik il-
ħsara.Tistabbilixxi wkoll regoli li jrawmu 
l-kompetizzjoni mhux imxekkla fis-suq 
intern u li jneħħu l-ostakoli għall-
funzjonament tajjeb tagħha billi jiżguraw 
protezzjoni ekwivalenti fl-Unjoni kollha 
għal dawk li jkunu ġarrbu tali ħsara.

1. Din id-Direttiva tistipula ċerti regoli 
meħtieġa biex ikun żgurat li kwalunkwe 
persuna li ġarrbet ħsara kkawżata minn 
ksur tal-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat jew 
tal-liġi nazzjonali dwar il-kompetizzjoni 
minn impriża jew grupp ta’ impriżi, tista’ 
b’mod effettiv teżerċita d-dritt ta’ 
pretensjoni għal kumpens sħiħ għal dik il-
ħsara mingħand dawk il-partijiet li jkunu 
wettqu l-ksur.Tistabbilixxi wkoll regoli li 
jrawmu l-kompetizzjoni mhux imxekkla 
fis-suq intern u li jneħħu l-ostakoli għall-
funzjonament tajjeb tagħha billi jiżguraw 
protezzjoni ekwivalenti fl-Unjoni kollha 
għal dawk li jkunu ġarrbu tali ħsara.

Or. en

Emenda 100
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Kwalunkwe wieħed li jkun ġarrab ħsara 
kkawżata minn ksur tal-liġi nazzjonali jew 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni għandu 
jkun jista’ jitlob kumpens sħiħ għal dik il-
ħsara mingħand il-partijiet li jkunu wettqu 
l-ksur f’każ privat dirett jew ta’ segwitu.

Or. en

Emenda 101
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 102
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 103
Diogo Feio
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 104
Andreas Schwab
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tieħu post l-emenda 18 (abbozz ta’ rapport) għall-fini ta’ kjarifika.

Emenda 105
Andreas Schwab
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-danni punittivi, id-danni multipli 
jew tipi oħra ta’ danni u sanzjonijiet li 
jwasslu għal kumpens żejjed huma 
esklużi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li jkun żgurat kumpens sħiħ. Il-mira tad-deterrent tinsab fl-
infurzar pubbliku. Għaldaqstant id-danni punittivi jew kwalunkwe tip ieħor ta’ dannu li 
jwassal għal kumpens żejjed għandhom jiġu esklużi.

Emenda 106
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
partijiet kollha li jkunu ġarrbu l-ħsara 
jistgħu, b’mod profiċjenti u kosteffikaċi, 
jeżerċitaw il-pretensjonijiet tagħhom għad-
danni. L-Istati Membri għandhom 
jintroduċu mekkaniżmi ta’ rimedju 
kollettiv abbażi ta’ prinċipji komuni 
ddefiniti għall-infurzar tal-Artikoli 101 u 
102 tat-Trattat kif stipulat fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2013/396/UE.

Or. en

Emenda 107
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
partijiet li jkunu ġarrbu l-ħsara, b’mod 
dirett jew permezz tar-rappreżentanti 
tagħhom, ikunu jistgħu jeżerċitaw b’mod 
effettiv il-pretensjonijiet tagħhom għad-
danni, jippromwovu miżuri inġuntivi u 
jsolvuhom permezz ta’ soluzzjoni 
kunsenswali għat-tilwim.

Or. en

Emenda 108
Arlene McCarthy
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



AM\1006388MT.doc 33/94 PE521.623v01-00

MT

jeżerċitaw b'mod effettiv il-pretensjonijiet 
tagħhom għad-danni.

jeżerċitaw b’mod effettiv il-pretensjonijiet 
tagħhom għad-danni u għandhom jagħmlu 
l-proċeduri għar-rimedju kollettiv 
disponibbli għall-pretensjonijiet privati 
għad-danni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-opzjoni għar-rikorrenti li jressqu proċeduri ta’ rimedju kollettiv hija ta’ importanza vitali 
biex jiġi żgurat li l-vittmi tal-ksur tal-politika tal-kompetizzjoni, b’mod partikolari l-
konsumaturi u r-rikorrenti tal-SMEs, ikun jista’ jkollhom aċċess għall-ġustizzja. Minħabba l-
iżbilanċ fl-informazzjoni u d-diffikultajiet assoċjati għat-tressieq ta’ azzjonijiet ta’ rimedju, l-
azzjoni individwali ta’ spiss tikkostitwixxi piż u ma tkunx possibbli. Ir-rimedju kollettiv huwa 
parti essenzjali minn din id-Direttiva billi jippermetti li r-rikorrenti jgħaqqdu r-riżorsi 
tagħhom biex jiżguraw li tittieħed azzjoni biex jirċievu kumpens għad-danni għall-ksur.

Emenda 109
Sophia in 't Veld
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
mekkaniżmi ta’ rimedju kollettiv għall-
infurzar tal-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat 
fuq bażi ta’ prinċipji komuni ddefiniti kif 
stipulat fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2013/396/UE.

Or. en

Emenda 110
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-livell totali tal-multi u d-danni 
mħallsa ma għandux jiġi affettwat mill-
fatt jekk l-azzjoni tal-awtorità tal-
kompetizzjoni ssegwix  jew tippreċedix 
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azzjoni privata. L-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni għandhom jorbtu l-livell 
totali tal-multi u d-danni mħallsa f’dawn 
iż-żewġ każijiet, bħal pereżempju permezz 
ta’ diferiment ta’ proporzjon tal-multa 
meta tkun mistennija azzjoni ta’ segwitu. 
Madankollu, dan la għandu jirriżulta 
f’inċertezza dejjiema rigward il-finlità tas-
soluzzjoni għall-kumpaniji, u lanqas 
m’għandu jaffettwa d-dritt  tal-individwi u 
l-impriżi li jiġu kkumpensati għall-ħsara 
li jkunu ġarrbu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi ma għandhomx jitpoġġew f’pożizzjoni agħar għax jieħdu azzjoni ta’ segwitu 
minflok azzjoni diretta. Multi pubbliċi kbar ma għandhomx iħallu lill-konsumaturi 
f’pożizzjoni fejn ma jkunux jistgħu jitolbu l-kumpens xieraq permezz ta’ azzjoni ta’ segwitu 
meta mqabbel mat-teħid ta’ azzjoni diretta.

Emenda 111
Sophia in 't Veld
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. “rimedju kollettiv” tfisser: (i) 
mekkaniżmu legali li jiżgura possibbiltà li 
jintalab li tieqaf imġiba illegali b’mod 
kollettiv minn żewġ persuni naturali jew 
ġuridiċi jew iżjed jew minn entità 
intitolata li tressaq azzjoni 
rappreżentattiva (rimedju kollettiv 
inġuntiv); (ii) mekkaniżmu legali li 
jiżgura possibbiltà li jintalab kumpens 
b’mod kollettiv minn żewġ persuni 
naturali jew legali jew iżjed li jsostnu li 
jkunu ġarrbu ħsara f’sitwazzjoni ta’ ħsara 
ta’ massa jew minn entità intitolata li 
tressaq azzjoni rappreżentattiva (rimedju 
kollettiv kumpensatorju)

Or. en
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Emenda 112
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. “rimedju kollettiv” tfisser: (i) 
mekkaniżmu legali li jiżgura possibbiltà li 
jintalab li tieqaf imġiba illegali b’mod 
kollettiv minn żewġ persuni naturali jew 
ġuridiċi jew iżjed jew minn entità 
intitolata li tressaq azzjoni 
rappreżentattiva (rimedju kollettiv 
inġuntiv); (ii) mekkaniżmu legali li 
jiżgura possibbiltà li jintalab kumpens 
b’mod kollettiv minn żewġ persuni 
naturali jew legali jew iżjed li jsostnu li 
jkunu ġarrbu ħsara f’sitwazzjoni ta’ ħsara 
ta’ massa jew minn entità intitolata li 
tressaq azzjoni rappreżentattiva (rimedju 
kollettiv kumpensatorju)

Or. en

Emenda 113
Sophia in 't Veld
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 li 
biha titressaq talba għal kumpens għad-
danni quddiem qorti nazzjonali;

Or. en
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Emenda 114
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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 li 
biha titressaq talba għal kumpens għad-
danni quddiem qorti nazzjonali;

Or. en

Emenda 115
Jean-Paul Gauzès
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;

Or. en

Emenda 116
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. “azzjoni għad-danni” tfisser azzjoni 
skont il-liġi nazzjonali li biha parti li tkun 
ġarrbet ħsara titlob kumpens għad-danni 
quddiem qorti nazzjonali;din tkopri wkoll 
azzjonijiet li bihom xi ħadd jaġixxi f'isem 
ta’ parti jew bosta partijiet li jkunu ġarrbu 
ħsara billi jressaq talba għad-danni 
quddiem qorti nazzjonali;

Or. en

Emenda 117
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. “Sitwazzjoni ta’ ħsara ta’ massa” 
tfisser sitwazzjoni li fiha żewġ persuni 
naturali jew ġuridiċi jew iżjed isostnu li 
jkunu ġarrbu ħsara li tikkawża danni li 
jirriżultaw mill-istess attività ta’ 
kompetizzjoni illegali ta’ persuna naturali 
jew legali waħda jew iżġed minn waħda;

Or. en

Emenda 118
Olle Schmidt
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. “rimedju kollettiv” tfisser: (i) 
mekkaniżmu legali li jiżgura possibbiltà li 
jintalab li tieqaf imġiba illegali b’mod 
kollettiv minn żewġ persuni naturali jew 
ġuridiċi jew iżjed jew minn entità 
intitolata li tressaq azzjoni 
rappreżentattiva (rimedju kollettiv 
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inġuntiv); (ii) mekkaniżmu legali li 
jiżgura possibbiltà li jintalab kumpens 
b’mod kollettiv minn żewġ persuni 
naturali jew legali jew iżjed li jsostnu li 
jkunu ġarrbu ħsara f’sitwazzjoni ta’ ħsara 
ta’ massa jew minn entità intitolata li 
tressaq azzjoni rappreżentattiva (rimedju 
kollettiv kumpensatorju);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi Frar 2012 il-Parlament Ewropew adotta r-riżoluzzjoni ‘Lejn Approċċ Ewropew Koerenti 
għal Rimedju Kollettiv’, li fiha talab għal kwalunkwe proposta fil-qasam tar-rimedju kollettiv 
inkluż grupp komuni ta’ prinċipji li jipprovdu aċċess uniformi għall-ġustizzja permezz ta’ 
rimedju kollettiv fl-Unjoni li jittratta l-ksur tad-drittijiet tal-konsumaturi. Mekkaniżmu ta’ 
rimedju kollettiv jista’ jtejjeb ħafna l-infurzar effettiv tal-liġi dwar il-kompetizzjoni u jżid il-
ħarsien tal-konsumaturi.

Emenda 119
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. “Sitwazzjoni ta’ danni minuri jew 
mifruxa” tfisser sitwazzjoni ta’ ħsara ta’ 
massa fejn l-għadd ta’ persuni naturali 
jew ġuridiċi li jkunu sofrew danni b’mod 
dirett jew indirett ikun estiż ħafna u l-
ammont individwali tad-dannu 
jiskoraġġixxi parti rilevanti tal-partijiet li 
jkunu ġarrbu ħsara milli jressqu 
pretensjonijiet individwali;

Or. en

Emenda 120
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. “Każijiet transkonfinali” tfisser 
sitwazzjoni ta’ ħsara ta’ amssa fejn l-
avveniment ta’ ħsara li jkun ikkawża 
danni li jirriżultaw mill-istess attività ta’ 
kompetizzjoni illegali jkun seħħ f’iktar 
minn Stat Membru wieħed;

Or. en

Emenda 121
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3d. “Sitwazzjoni Ewropea ta’ danni 
minuri u mifruxa” tfisser sitwazzjoni ta’ 
danni transkonfinali minuri u mifruxa li 
dwarha tkun qiegħda tieħu azzjoni l-
Kummissjoni skont il-Kapitolu III tar-
Regolament 1/2033”

Or. en

Emenda 122
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. “Azzjoni ta’ grupp” tfisser pretensjoni 
mressqa b’mod konġunt minn żewġ 
partijiet jew iżjed jew mir-rappreżentanti 
tagħhom li tkun imfassla skont il-liġi 
f’sitwazzjoni ta’ ħsara ta’ massa;

Or. en

Emenda 123
Sharon Bowles
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. “parti li ġarrbet ħsara” tfisser kull min 
ikollu raġuni biex jagħmel talba għad-
danni;

5. “parti li ġarrbet ħsara” tfisser kull min 
ikun ġarrab ħsara bħala riżultat ta’ mġiba 
antikompetittiva; 

Or. en

Emenda 124
Diogo Feio
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 125
Diogo Feio
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 126
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. "kartell" tfisser ftehim u/jew prattika 
miftiehma bejn żewġ kompetituri jew 
aktar li għandha l-għan li tikkoordina l-
imġiba kompetittiva tagħhom fis-suq u/jew 
tinfluwenza l-parametri rilevanti tal-
kompetizzjoni, permezz ta' prattiki bħal 
pereżempju l-iffissar jew il-koordinazzjoni 
tal-prezzijiet tal-bejgħ jew tax-xiri jew ta' 
kundizzjonijiet kummerċjali oħrajn, l-
allokazzjoni tal-kwoti tal-produzzjoni jew 
tal-bejgħ, il-kondiviżjoni tas-swieq u l-
klijenti inklużi l-immanuvrar tal-offerti, ir-
restrizzjonijiet tal-importazzjonijiet jew l-
esportazzjonijiet u/jew l-azzjonijiet 
antikompetittivi kontra kompetituri oħra;

12. “kartell” tfisser żewġ kompetituri 
orizzontali jew iżjed li jikkoordinaw l-
imġiba tagħhom f’suq biex jiggwadanjaw 
kiri ogħla minn dak possibbli 
f’kompetizzjoni normali, jew li 
jikkoordinaw l-imġiba tagħhom f’suq biex 
jeskludu impriżi li joperaw 
f’kundizzjonijiet normali ta’ suq milli 
jiksbu sehem mis-suq, permezz ta’ prattiki 
bħal, fost oħrajn, l-iffissar jew il-
koordinazzjoni tal-prezzijiet tal-bejgħ jew 
tax-xiri jew ta’ kundizzjonijiet 
kummerċjali oħrajn, prattiki abużivi ta’ 
għoti ta’ liċenzji, l-allokazzjoni tal-kwoti 
tal-produzzjoni jew tal-bejgħ, il-
kondiviżjoni tas-swieq u l-klijenti inklużi l-
immanuvrar tal-offerti, ir-restrizzjonijiet 
tal-importazzjonijiet jew l-esportazzjonijiet 
u/jew l-azzjonijiet antikompetittivi kontra 
kompetituri oħra;

Or. en

Emenda 127
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

13. “programm ta’ klemenza” tfisser 
programm li jikkonċerna l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 101 tat-Trattat jew id-
dispożizzjoni korrispondenti skont il-liġi 
nazzjonali li fuq il-bażi tiegħu parteċipant 
f’kartell sigriet, b’mod indipendenti mill-
impriżi l-oħra involuti fil-kartell, 
jikkoopera ma’ investigazzjoni tal-awtorità 
tal-kompetizzjoni, billi jipprovdi b’mod 
volontarju preżentazzjonijiet tal-għarfien 
tiegħu tal-kartell u r-rwol tiegħu fih, u 
bħala skambju għal dan il-parteċipant 
jirċievi l-immunità minn kwalunkwe multa 
li għandha tiġi imposta għall-kartell jew 
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tnaqqis tat-tali multa;

Or. en

Emenda 128
Sophia in 't Veld
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 129
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. “dikjarazzjoni korporattiva ta' 
klemenza” tfisser preżentazzjoni orali jew 
bil-miktub ipprovduta b'mod volontarju 
minn, jew f’isem, impriża lil awtorità tal-
kompetizzjoni, li tiddeskrivi l-għarfien tal-
impriża dwar kartell sigriet u r-rwol tagħha 
fih, li tkun tfasslet speċifikament biex 
titressaq lill-awtorità bil-għan li tinkiseb 

14. “dikjarazzjoni korporattiva ta’ 
klemenza” tfisser preżentazzjoni orali, bil-
miktub jew bi kwalunkwe mezz ieħor 
ipprovduta b’mod volontarju minn, jew 
f’isem, impriża lil awtorità tal-
kompetizzjoni, li tiddeskrivi l-għarfien tal-
impriża dwar kartell sigriet u r-rwol tagħha 
fih, li tkun tfasslet speċifikament biex 



AM\1006388MT.doc 43/94 PE521.623v01-00

MT

immunità jew tnaqqis tal-multi taħt 
programm ta’ klemenza rigward l-
applikazzjoni tal-Artikolu 101 tat-Trattat 
jew id-dispożizzjoni korrispondenti skont 
il-liġi nazzjonali;dan ma jinkludix 
dokumenti jew informazzjoni li teżisti 
irrispettivament mill-proċedimenti ta' 
awtorità tal-kompetizzjoni ("informazzjoni 
pre-eżistenti");

titressaq lill-awtorità bil-għan li tinkiseb 
immunità jew tnaqqis tal-multi taħt 
programm ta’ klemenza rigward l-
applikazzjoni tal-Artikolu 101 tat-Trattat 
jew id-dispożizzjoni korrispondenti skont 
il-liġi nazzjonali;dan ma jinkludix 
dokumenti jew informazzjoni li teżisti 
irrispettivament mill-proċedimenti ta’ 
awtorità tal-kompetizzjoni (“informazzjoni 
preeżistenti”);

Or. en

Emenda 130
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda għal ċarezza legali. Id-dikjarazzjonijiet koporattivi ta’ klemenza huma dawk 
mogħtija b’mod volontarju. L-informazzjoni mitluba mill-awtorità ta’ kompetizzjoni, bħall-
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RFIs, ma għandhiex tiġi inkluża.

Emenda 131
Diogo Feio
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 132
Sophia in 't Veld
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. “sottomissjoni ta' ftehim” tfisser 
preżentazzjoni pprovduta b'mod 
volontarju minn, jew f’isem impriża lil 
awtorità tal-kompetizzjoni li tiddeskrivi l-
għarfien mill-impriża tas-sehem tagħha 
fil-ksur tal-Artikolu 101 tat-Trattat jew ta' 
dispożizzjoni korrispondenti skont il-liġi 
nazzjonali u r-responsabbiltà tagħha 
f'dan il-ksur, li tkun tfasslet speċifikament 
bħala talba formali sabiex l-awtorità 

imħassar



AM\1006388MT.doc 45/94 PE521.623v01-00

MT

tapplika proċedura espedjenti;

Or. en

Emenda 133
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16. “spejjeż żejda” tfisser kwalunkwe 
differenza pożittiva bejn il-prezz imħallas 
realment u l-prezz li kellu jitħallas fin-
nuqqas ta’ ksur ta' liġi dwar il-
kompetizzjoni;

16. “spejjeż żejda” tfisser meta jkun 
tħallas prezz ogħla minħabba ksur tal-liġi 
dwar il-kompetizzjoni, ikkalkulat billi 
jitnaqqas il-prezz li kellu jitħallas fin-
nuqqas ta’ ksur ta’ liġi dwar il-
kompetizzjoni mill-prezz realment 
imħallas;

Or. en

Emenda 134
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

17. “riżolviment kunsenswali” tfisser 
ftehim li bih jiġu kkumpensati d-danni 
wara soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim.

Or. en

Emenda 135
Andreas Schwab
Proposta għal direttiva
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Salvagwardji

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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l-parti telliefa f’azzjoni għad-danni 
għandha tirrimborża l-ispejjeż legali 
raġonevoli, li jkunu rriżultaw għall-parti 
rebbieħa (“il-prinċipju t-tellief iħallas”).
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-remunerazzjoni tal-avukati f’azzjoni 
għad-danni ma toħloq l-ebda inċentiv 
għal litigazzjoni mhux meħtieġa mil-lat 
tal-interess ta’ kwalunkwe waħda mill-
partijiet. B’mod partikolari, it-tariffi tal-
kontinġenza, it-tariffi kundizzjonali u 
kwalunkwe tariffa oħra kkalkulata abbażi 
tal-ammont tas-soluzzjoni milħuqa jew 
tad-danni mogħtija lir-rikorrent, jew li l-
ħlas tagħhom jiddependi fuq ir-riżultat 
tal-każ ma għandhomx jiġu permessi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu inklużi salvagwardji għall-prevenzjoni ta’ litigazzjoni abużiva, li ma għandha 
l-ebda valur miżjud u tista’ wkoll tagħmel ħsara lill-partijiet li jkunu ġarrbu ħsara. Il-
prinċipju tat-tellief iħallas għandu japplika u l-avukati ma għandux ikollhom interess 
finanzjarju fir-riżultat, billi dan jista’ jinċentiva litigazzjoni mhux meħtieġa u li tiswa l-flus.

Emenda 136
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Kapitolu Ib – Każijiet Transkonfinali

Or. en

Emenda 137
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4b
Forum Uniku

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn it-tilwim jikkonċerna persuni naturali 
jew ġuridiċi minn bosta Stati Membri 
f’każijiet transkonfinali, forum uniku ma 
jiġix ippreventu mir-regoli nazzjonali fuq 
ammissibbiltà jew locus standi tar-
rikorrenti jew tar-rappreżentanti barranin 
li joriġinaw minn sistema legali nazzjonali 
oħra.

Or. en

Emenda 138
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4c
Rikonoxximent tar-rappreżentanti 

nazzjonali
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-każijiet transkonfinali kwalunkwe 
rappreżentant maħtur minn qabel skont 
il-liġi minn Stat Membru ieħor li  jkollu 
locus standi biex iressaq azzjonijiet 
rappreżentattivi għandu jitħalla jagħżel il-
qorti fl-Istat Membru li jkollu 
ġurisdizzjoni biex tikkunsidra s-
sitwazzjoni ta’ ħsara tal-massa.

Or. en

Emenda 139
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4d (ġdid)



PE521.623v01-00 48/94 AM\1006388MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4d
Kapitolu Ic - Azzjonijiet ta’ Grupp

Or. en

Emenda 140
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4e
Azzjonijiet ta’ Grupp

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
rappreżentant maħtur skont il-liġi jista’ 
jitlob kumpens f’isem żewġ partijiet jew 
iżjed li jkunu ġarrbu ħsara.
2. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
tal-inqas l-Azzjonijiet ta’ Grupp imressqa 
f’isem persuni naturali jew ġuridiċi li 
jsostnu li jkunu esposti għal riskju li 
jsofru ħsara jew li sofrew ħsara billi dawk 
il-persuni mhumiex partijiet għall-
proċedimenti minn:
a) Rappreżentant maħtur minn grupp ta’ 
partijiet li ġarrbu ħsara ffurmat abbażi 
tal-prinċipju ta’ inklużjoni fakultattiva;
b) Awtorità pubblika intitolata li tressaq 
pretensjoni f’isem il-partijiet li ġarrbu 
ħsara f’każijiet ta’ danni minuri u 
mferrxa.
3. L-Istati Membri jistgħu jippermettu 
wkoll lill-entitajiet rappreżentanti li 
jressqu azzjonijiet ta’ gruppi meta 
jintlaħqu r-rekwiżiti li ġejjin:
a) l-entità jkollha karattru mhux abbażi 
ta’ qligħ
b) ikun hemm relazzjoni diretta bejn l-
objettivi ewlenin tal-entità u d-drittijiet 
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mogħtija skont il-liġi tal-Unjoni li jkun 
qed jiġi sostnut li jkunu nkisru, li fir-
rigward tagħhom tkun tressqet l-
azzjoni;kif ukoll
c) l-entità jkollha kapaċità suffiċjenti 
f’termini ta’ riżorsi finanzjarji, riżorsi 
umani, u kompetenza legali biex 
tirrappreżenta rikorrenti multipli u li 
taġixxi fl-aħjar interessi tagħhom.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-qrati nazzjonali jieħdu deċiżjonijiet dwar 
azzjonijiet ta’ grupp biss wara li awtorità 
tal-kompetizzjoni tkun sabet ksur tal-liġi 
tal-Unjoni. Dan ma jipprevenix il-
possibbiltà ta’ azzjonijiet inġuntivi jew ir-
riżolviment kunsenswali ta’ nuqqas ta’ 
qbil mir-rappreżentanti tal-gruppi.
5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe rikorrent huwa ħieles li jħalli 
l-parti rikorrenti fi kwalunkwe ħin qabel 
ma tingħata s-sentenza finali jew jekk il-
każ jiġi riżolt b’mod validu ieħor soġġett 
għall-istess kundizzjonijiet li japplikaw 
għall-irtirar f’azzjonijiet individwali, 
mingħajr ma tiġi miċħuda l-possibbiltà li 
jsegwi l-pretensjonijiet tiegħu f’forma 
oħra, jekk dan ma jimminax l-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja.
6. Il-persuni naturali jew ġuridiċi li 
jsostnu li ġarrbu ħsara fl-istess 
sitwazzjoni ta’ ħsara ta’ massa għandhom 
ikunu jistgħu jingħaqdu mal-parti tar-
rikorrent fi kwalunkwe ħin qabel ma 
tingħata s-sentenza jew qabel ma l-każ jiġi 
riżolt mod ieħor validu, jekk dan ma 
jimminax l-amministrazzjoni tajba tal-
ġustizzja. 
7. Il-kumpens mogħti lill-persuni naturali 
jew legali li jkunu ġarrbu ħsara 
f’sitwazzjoni ta’ ħsara ta’ massa, ma 
għandux ikun iktar mill-kumpens li kieku 
kien jingħata, kieku l-pretensjoni ġiet 
segwita b’mezzi ta’ azzjonijiet individwali. 
B’mod partikolari għandhom jiġu 
pprojbiti d-danni punittivi jew kwalunkwe 
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formola oħra, li jwasslu għal kumpens 
żejjed favur il-parti rikorrenti tad-dannu 
mġarrab.
8. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-remunerazzjoni tal-avukati u l-metodu li 
bih din tiġi kkalkulata ma joħolqu l-ebda 
inċentiv għal-litigazzjoni li ma tkunx 
meħtieġa mil-lat tal-interessi ta’ 
kwalunkwe waħda mill-partijiet. Bi 
prinċipju, l-Istati Membri ma għandhomx 
jippermettu t-tariffi ta’ kontinġenza li 
joħolqu r-riskju li jkun hemm dan l-
inċentiv. Meta, b’mod eċċezzjonali, l-Istati 
Membri jippermettu t-tariffi ta’ 
kontinġenza, għandhom jipprovdu 
regolament nazzjonali xieraq dwar dawk 
it-tariffi f’każijiet ta’ rimedju kollettiv billi 
jikkunsidraw, b’mod partikolari, id-dritt 
għal kumpens sħiħ tal-membri tal-parti 
rikorrenti.
9. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu reġistru nazzjonali ta’ 
azzjonijiet ta’ grupp. Ir-reġistru 
nazzjonali għandu jkun disponibbli 
mingħajr ħlas għal kwalunkwe persuna 
interessata permezz ta’ mezzi elettroniċi u 
mezzi oħra. Il-websajts li jippubblikaw ir-
reġistri għandhom jipprovdu aċċess għal 
informazzjoni komprensiva u oġġettiva 
dwar il-metodi disponibbli għall-ksib ta’ 
kumpens, inklużi metodi barra mill-qorti. 
Il-Kummissjoni Ewropea għandha tgħin 
lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex 
jiżguraw il-koerenza tal-informazzjoni 
miġbura fir-reġistri u l-interoperabbiltà 
tagħhom.

Or. en

Emenda 141
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4f (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4f
Azzjonijiet ta’ Rappreżentanza Pubblika

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tal-inqas awtorità pubblika waħda tkun 
intitolata li tressaq azzjoni ta’ grupp 
f’isem persuni naturali jew legali li 
jsostnu li jkunu esposti għal riskju li 
jsofru ħsara jew li jkunu ġarrbu ħsara 
f’sitwazzjoni ta’ danni minuri jew 
imferrxa.

Or. en

Emenda 142
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 4g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4g
Azzjoni ta’ Rappreżentanza Pubblika 

Ewropea
Il-Kummissjoni, fuq inizjattiva tagħha jew 
fuq talba tal-Kunsill, tal-Parlament 
Ewropew, tan-Netwerk Ewropew għall-
Kompetizzjoni jew tal-Istati Membri 
affettwati, tista’ tordna lil rappreżentant 
pubbliku Ewropew, li jista’ jinħatar fuq 
bażi ad hoc, biex, b’kooperazzjoni mill-
qrib mal-awtoritajiet nazzjonali 
kkonċernati, iressaq azzjoni ta’ grupp 
quddiem forum singolu f’każijiet ta’ ħsara 
ta’ massa transkonfinali u, b’mod 
partikolari, ta’ sitwazzjonijiet Ewropej ta’ 
danni minuri u mferrxa. Dan għandu 
jkun mingħajr ħsara għal ub’mod  
indipendenti mir-rwol tiegħu fl-infurzar 
pubbliku tal-politika dwar il-
kompetizzjoni.

Or. en
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Emenda 143
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta pretendent ikun ippreżenta fatti u 
evidenza raġonevolment disponibbli li 
jagħtu biżżejjed provi biex wieħed 
jissospetta li hu, jew dawk li qed 
jirrappreżenta, ikunu ġarrbu ħsara 
kkawżata mill-ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni mill-konvenut, il-qrati 
nazzjonali jistgħu jordnaw li l-konvenut 
jew parti terza jiddivulgaw l-evidenza, 
irrispettivament minn jekk din l-evidenza 
hijiex ukoll inkluża fil-fajl ta' awtorità tal-
kompetizzjoni jew le, soġġett għall-
kundizzjonijiet stipulati f'dan il-
Kapitolu.L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-qrati jkunu jistgħu wkoll 
jordnaw lill-pretendent jew parti terza biex 
jiddivulgaw l-evidenza fuq talba mill-
konvenut.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta rikorrent ikun ippreżenta 
ġustifikazzjoni motivata li tinkludi fatti u 
evidenza disponibbli li jagħtu biżżejjed 
provi biex wieħed jissospetta li hu, jew 
dawk li qed jirrappreżenta, ikunu ġarrbu 
ħsara kkawżata mill-ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni mill-konvenut, il-qrati 
nazzjonali jistgħu jordnaw li l-konvenut 
jew parti terza jiddivulgaw l-evidenza, 
irrispettivament minn jekk din l-evidenza 
hijiex ukoll inkluża fil-fajl ta' awtorità tal-
kompetizzjoni jew le, soġġett għall-
kundizzjonijiet stipulati f'dan il-
Kapitolu.L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-qrati jkunu jistgħu wkoll 
jordnaw lir-rikorrent jew parti terza biex 
jiddivulgaw l-evidenza fuq talba mill-
konvenut.

Or. en

Emenda 144
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) ipprovdiet ġustifikazzjoni motivata li l-
evidenza fil-kontroll tal-parti l-oħra jew ta’ 
parti terza hija rilevanti biex tissostanza t-
talba jew id-difiża tagħha;kif ukoll

Or. en

Emenda 145
Sharon Bowles
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b)speċifikat partijiet minn din l-evidenza 
jew kategoriji ta' din l-evidenza definiti 
b'mod kemm jista’ jkun preċiż jew strett 
fuq il-bażi ta’ fatti raġonevolment 
disponibbli;

(b) speċifikat fil-ġustifikazzjoni motivata 
partijiet minn din l-evidenza jew kategoriji 
ta’ din l-evidenza definiti b’mod kemm 
jista’ jkun preċiż jew strett fuq il-bażi ta’ 
fatti raġonevolment disponibbli;

Or. en

Emenda 146
Derk Jan Eppink
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-qrati nazzjonali jillimitaw id-
divulgazzjoni tal-evidenza għal dak li 
huwa proporzjonat.Fid-determinazzjoni 
ta' jekk kwalunkwe divulgazzjoni mitluba 
minn parti hijiex proporzjonata, il-qrati 
nazzjonali għandhom iqisu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet u l-partijiet terzi 
kollha kkonċernati.Partikolarment 
għandhom jikkunsidraw:

imħassar

(a)il-possibbiltà li l-ksur allegat tal-liġi 
dwar il-kompetizzjoni jkun sar;
(b)l-għan u l-ispiża biex issir id-
divulgazzjoni, speċjalment jekk hemm 
partijiet terzi involuti;
(c)jekk l-evidenza li għandha tiġi 
divulgata fihiex informazzjoni 
kunfidenzjali, speċjalment li tikkonċerna 
l-partijiet terzi, u l-arranġamenti għall-
protezzjoni tat-tali informazzjoni 
kunfidenzjali;kif ukoll
(d)fil-każijiet fejn il-ksur qed jiġi jew ġie 
investigat minn awtorità tal-
kompetizzjoni, jekk it-talba ġietx 
ifformulata speċifikament fir-rigward tan-



PE521.623v01-00 54/94 AM\1006388MT.doc

MT

natura, is-suġġett jew il-kontenut tat-tali 
dokumenti aktar milli talba mhux 
speċifika li tikkonċerna d-dokumenti 
sottomessi lil awtorità tal-kompetizzjoni 
jew miżmuma fil-fajl tat-tali awtorità tal-
kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġim propost mhux biss huwa differenti minn bosta reġimi nazzjonali ta’ divulgazzjoni ta’ 
evidenza, iżda huwa differenti wkoll mid-Direttiva 2004/48/KE. Għaldaqstant it-test tal-
proporzjonalità jeħtieġ li jitneħħa.

Emenda 147
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c)jekk l-evidenza li għandha tiġi divulgata 
fihiex informazzjoni kunfidenzjali, 
speċjalment li tikkonċerna l-partijiet terzi, 
u l-arranġamenti għall-protezzjoni tat-tali 
informazzjoni kunfidenzjali;kif ukoll

(c)jekk l-evidenza li għandha tiġi divulgata 
fihiex informazzjoni kunfidenzjali, 
speċjalment li tikkonċerna l-partijiet terzi, 
u l-arranġamenti għall-protezzjoni tat-tali 
informazzjoni kunfidenzjali;

Or. en

Emenda 148
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d)fil-każijiet fejn il-ksur qed jiġi jew ġie 
investigat minn awtorità tal-kompetizzjoni, 
jekk it-talba ġietx ifformulata 
speċifikament fir-rigward tan-natura, is-
suġġett jew il-kontenut tat-tali dokumenti 
aktar milli talba mhux speċifika li 
tikkonċerna d-dokumenti sottomessi lil 
awtorità tal-kompetizzjoni jew miżmuma 

(d)fil-każijiet fejn il-ksur qed jiġi jew ġie 
investigat minn awtorità tal-kompetizzjoni, 
jekk it-talba ġietx ifformulata 
speċifikament fir-rigward tan-natura, is-
suġġett jew il-kontenut tat-tali dokumenti 
aktar milli talba mhux speċifika li 
tikkonċerna d-dokumenti sottomessi lil 
awtorità tal-kompetizzjoni jew miżmuma 
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fil-fajl tat-tali awtorità tal-kompetizzjoni. fil-fajl tat-tali awtorità tal-
kompetizzjoni.kif ukoll

Or. en

Emenda 149
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-eżistenza ta’ kwalunkwe 
dikjarazzjoni korporattiva ta’ klemenza.

Or. en

Emenda 150
Derk Jan Eppink
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-qrati nazzjonali jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom miżuri effettivi biex 
jiġu protetti s-sigrieti kummerċjali u 
informazzjoni kunfidenzjali oħra kemm 
jista' jkun sabiex jiġi garantit livell xieraq 
ta' protezzjoni ta' informazzjoni bħal din 
u tkun disponibbli evidenza rilevanti li 
tkun fiha tali informazzjoni fl-azzjoni 
għad-danni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-privileġġi legali nazzjonali ma għandhomx jiġu affettwati.

Emenda 151
Diogo Feio
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qrati nazzjonali jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom miżuri effettivi biex 
jiġu protetti s-sigrieti kummerċjali u 
informazzjoni kunfidenzjali oħra kemm 
jista' jkun sabiex jiġi garantit livell xieraq 
ta' protezzjoni ta' informazzjoni bħal din u 
tkun disponibbli evidenza rilevanti li tkun 
fiha tali informazzjoni fl-azzjoni għad-
danni.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qrati nazzjonali jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom miżuri effettivi biex 
jiġu protetti s-sigrieti kummerċjali u 
informazzjoni kunfidenzjali oħra sabiex 
jiġi garantit livell xieraq ta’ protezzjoni ta’ 
informazzjoni bħal din u tkun disponibbli 
evidenza rilevanti li tkun fiha tali 
informazzjoni fl-azzjoni għad-danni.

Or. en

Emenda 152
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jagħtu effett sħiħ lill-
privileġġi legali u drittijiet oħra biex ma 
jkunux obbligati jiddivulgaw l-evidenza.

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jagħtu effett lill-
privileġġi legali u drittijiet oħra biex ma 
jkunux obbligati jiddivulgaw l-evidenza.

Madankollu, meta rikorrent ikun 
ippreżenta fatti disponibbli b’mod 
raġonevoli u evidenza biżżejjed biex 
jappoġġja b’mod plawżibbli li huwa, jew 
dawk li jirrappreżenta, ikun ġarrab ħsara 
kkawżata mill-ksur min-naħa tal-
konvenut ta’ regoli dwar il-kompetizzjoni 
u li dokumenti li jinkludu evidenza 
awtoinkriminanti jkunu indispensabbli 
biex jappoġġjaw il-pretensjoni tagħhom u 
jinkludi evidenza li ma tistax tiġi 
pprovduta mod ieħor, il-qrati nazzjonali 
jistgħu jordnaw lill-konvenut jew lil parti 
terza li jiddivulgaw l-evidenza.L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-qrati 
jkunu jistgħu wkoll jordnaw lir-rikorrent 
jew parti terza biex jiddivulgaw l-evidenza 
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fuq talba mill-konvenut.
Din id-dispożizzjoni għandha tkun bla 
ħsara għad-drittijiet u l-obbligi tal-qrati 
nazzjonali skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1206/2001.

Or. en

Emenda 153
Derk Jan Eppink
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jagħtu effett sħiħ lill-
privileġġi legali u drittijiet oħra biex ma 
jkunux obbligati jiddivulgaw l-evidenza.

5. L-Istati Membri għandhom jagħtu effett 
sħiħ lill-privileġġi legali professjonali 
skont il-liġi nazzjonali u Ewropea u 
drittijiet oħra biex ma jkunux obbligati 
jiddivulgaw l-evidenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-privileġġi legali nazzjonali ma għandhomx jiġu affettwati.

Emenda 154
Diogo Feio
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jagħtu effett sħiħ lill-
privileġġi legali u drittijiet oħra biex ma 
jkunux obbligati jiddivulgaw l-evidenza.

5. L-Istati Membri għandhom jagħtu effett 
sħiħ lill-privileġġi legali u drittijiet oħra 
biex ma jkunux obbligati jiddivulgaw l-
evidenza.

Or. en

Emenda 155
Antolín Sánchez Presedo



PE521.623v01-00 58/94 AM\1006388MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
safejn il-qrati tagħhom ikollhom is-setgħat 
biex jordnaw id-divulgazzjoni mingħajr is-
smigħ tal-persuna li mingħandha qed 
tintalab id-divulgazzjoni, minbarra 
f’każijiet ta’ urġenza ġġustifikata, l-ebda 
penalità għan-nuqqas ta’ konformità ma’ 
tali ordni ma tkun tista’ tiġi imposta 
sakemm id-destinatarju tat-tali ordni ma 
jkunx instema’ mill-qorti.

Or. en

Emenda 156
Arlene McCarthy
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
għall-finijiet tal-faċilitazzjoni tan-
negozjati bonarji, ir-rikorrenti potenzjali 
jkunu jistgħu jiksbu evidenza dwar 
quantum ta’ telf mill-awtorità tal-
kompetizzjoni u l-konvenut mingħajr l-
ebda obbligu li jieħdu azzjoni ġudizzjarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tad-Direttiva huwa li tħeġġeġ ir-riżolviment kunsenswali ta’ tilwim. Madankollu, 
minħabba l-iżbilanċ tal-informazzjoni r-rikorrent ta’ spiss ma jkunx kapaċi jikkwantifika l-
ammont tad-dannu jew tat-telf imġarrab u għaldaqstant ikun iktar diffiċli li jintlaħaq 
riżolviment kunsenswali. Id-divulgazzjoni ta’ qabel il-litigazzjoni mill-Awtoritajiet Nazzjonali 
tal-Kompetizzjoni, il-Kummissjoni Ewropea jew dak li jkun allegat li wettaq il-ksur sabiex jiġi 
żgurat li r-rikorrent tal-inqas ikun jista’ jikkalkula b’mod approssimattiv id-dannu jew it-telf 
imġarrab mingħajr ma jkollu jmur il-qorti.
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Emenda 157
Sophia in 't Veld
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a)dikjarazzjonijiet korporattivi ta' 
klemenza;kif ukoll
(b)sottomissjonijiet ta' ftehim.

Or. en

Emenda 158
Andreas Schwab
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
għall-finijiet tal-azzjonijiet għad-danni, il-
qrati nazzjonali ma jkunux jistgħu, bi 
prinċipju, jordnaw lil parti jew parti terza 
biex tiddivulga dikjarazzjoni ta’ evidenza 
jew kwalunkwe dokument ieħor iddivulgat 
għall-finijiet ta’ parteċipazzjoni fi 
programm ta’ klemenza jew fi proċedura 
ta’ ftehim mill-applikant għal klemenza u 
sottomess għand awtorità tal-
kompetizzjoni jew imfassal mill-awtorità 
tal-kompetizzjoni waqt il-proċedimenti 
tagħha. Madankollu, meta rikorrent ikun 
ippreżenta fatti disponibbli b’mod 
raġonevoli u evidenza biżżejjed biex 
jappoġġja b’mod plawżibbli li huwa, jew 
dawk li jirrappreżenta, ikun sofra ħsara 
kkawżata mill-ksur tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni min-naħa tal-konvenut u li 
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d-dikjarazzjoni ta’ klemenza jew 
kwalunkwe dokument ieħor iddivulgat 
għall-finijiet ta’ parteċipazzjoni fi 
programm ta’ klemenza jew fi proċedura 
ta’ ftehim mill-applikant għal klemenza u 
sottomess għand awtorità tal-
kompetizzjoni jew imfassal mill-awtorità 
tal-kompetizzjoni waqt il-proċeedimenti 
tagħha ikun indispensabbli għall-appoġġ 
tal-pretensjoni tiegħu u jinkludi evidenza 
li ma tistax tiġi pprovduta mod ieħor, il-
qrati nazzjonali jistgħu jordnaw lill-
konvenut jew lil parti terza jiddivulgaw l-
evidenza, irrispettivament mill-fatt jekk 
dik l-evidenza hijiex inkluża jew le fil-fajl 
tal-awtorità tal-kompetizzjoni, soġġett 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-
Kapitolu.L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-qrati jkunu jistgħu wkoll 
jordnaw lir-rikorrenti jew parti terza biex 
jiddivulgaw l-evidenza fuq talba mill-
konvenut.
Din id-dispożizzjoni hija bla ħsara għad-
drittijiet u l-obbligi tal-qrati nazzjonali 
skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1206/2001.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tieħu post l-Emenda 29 (abbozz ta’ rapport). Il-programmi ta’ klemenza huma 
l-għodda l-aktar effiċjenti fl-iskoperta ta’ ftehimiet antikompetittivi. Jekk ma jkun hemm l-
ebda skoperta, jew ftit skoperti, ta’ mġiba antikompetittiva, finalment ma jkunx hemm vittmi, 
jew ikun hemm inqas vittmi, x’wieħed jikkumpensa. Għaldaqstant id-dokumenti mressqa mill-
applikanti jeħtieġ li jiġu mħarsa biex jiġu ssalvagwardati inċentivi biżżejjed tal-programm ta’ 
klemenza waqt li l-għoti ta’ protezzjoni per-se mhijiex kompatibbli mal-liġi primarja 
(DonauChemie).

Emenda 159
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
għall-finijiet tal-azzjonijiet għad-danni, il-
qrati nazzjonali, bħala rekwiżit ġenerali, 
ma jkunux jistgħu jordnaw lil parti jew 
parti terza biex tiddivulga dikjarazzjonijiet 
korporattivi ta’ klemenza. 

Or. en

Emenda 160
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a)dikjarazzjonijiet korporattivi ta' 
klemenza;kif ukoll

imħassar

Or. en

Emenda 161
Olle Schmidt
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a)dikjarazzjonijiet korporattivi ta' 
klemenza;kif ukoll

(a) id-dokumenti inkriminanti kollha li 
jiġu prodotti mill-ġdid ipprovduti minn 
applikant għal klemenza; kif ukoll

Or. en

Emenda 162
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a)dikjarazzjonijiet korporattivi ta' 
klemenza;kif ukoll

(a)dikjarazzjonijiet korporattivi ta’ 
klemenza;(mingħajr l-annessi) tal-ewwel 
applikant għal klemenza;kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżbilanċ tal-informazzjoni bejn l-evidenza tar-rikorrenti għad-danni u l-aċċess għall-
evidenza tal-kumpaniji konvenuti jista’ jkun il-fattur partikolari fl-għażla dwar jekk il-każ 
għandux jittieħed il-qorti jew le. Sabiex jintlaħaq dan, id-dikarazzjoni korporattiva ta’ 
klemenza tal-ewwel whistleblower biss għandha tiġi protetta kontra d-divulgazzjoni. Barra 
dan, l-annessi għandhom jibqgħu disponibbli, billi ta’ spiss jinkludu informazzjoni dwar il-
quantum tat-telf/ħsara indispensabbli fl-azzjoni għad-danni. Din l-Emenda hija msejsa fuq 
proposta minn BEUC

Emenda 163
Arlene McCarthy
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a)dikjarazzjonijiet korporattivi ta' 
klemenza;kif ukoll

(a) dikjarazzjonijiet ta’ klemenza (l-
annessi mhux inklużi) tal-ewwel applikant 
għal klemenza;kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’kunsiderazzjoni tal-informazzjoni sinifikanti stabbilita li teżisti bejn ir-rikorrenti għad-
danni u l-kumpaniji rikorrenti konvenuti, l-aċċess għall-evidenza huwa fattur deċiżiv biex 
tittieħed deċiżjoni dwar jekk il-każ għandux jittieħed quddiem qorti jew le. L-aċċess għal 
evidenza, għaldaqstant, ma għandux jiġi llimitat iżżejjed. Id-dikjarazzjoni ta’ klemenza tal-
ewwel whistleblower biss għandha tiġi protetta u l-annessi għad-dikjarazzjoni, li ta’ spiss 
jinkludu informazzjoni dwar il-quantum ta’ telf/danni, għandhom jiġu ddivulgati.

Emenda 164
Diogo Feio
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a)dikjarazzjonijiet korporattivi ta' 
klemenza;kif ukoll

(a) dikjarazzjonijiet minn applikanti għal 
klemenza;kif ukoll

Or. en

Emenda 165
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b)sottomissjonijiet ta' ftehim. imħassar

Or. en

Emenda 166
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Madankollu, meta rikorrent ikun 
ippreżenta fatti disponibbli b’mod 
raġonevoli u evidenza li turi b’mod 
plawżibbli li ċerta dejta jew informazzjoni 
li tappertjeni għal kwalunkwe dokument 
ta’ dawn il-kategoriji li ma tistax tiġi 
pprovduta mod ieħor hija indispensabbli 
għad-determinazzjoni tad-dannu u l-
appoġġ tal-pretensjoni tiegħu, il-qrati 
nazzjonali, meta l-pretensjoni tar-
rikorrent tkun ibbażata fuq raġunijiet sodi 
prima facie, għandhom ikun jistgħu:
(a) jaċċedu u janalizzaw dan id-
dokument;
(b) jisimgħu lill-partijiet interessati li 
jkunu fil-pussess tiegħu;kif ukoll
(c) jordnaw id-divulgazzjoni limitata tad-
dejta jew tal-partijiet rilevanti tad-
dokument ikkonċernat li jkunu 
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strettament meħtieġa biex ir-rikorrent jiġi 
pprovdut bil-livell ta’ informazzjoni 
meħtieġ għal dak il-għan skont 
kundizzjonijiet xierqa li jħarsu l-interessi 
pubbliċi u l-informazzjoni kunfidenzjali.

Or. en

Emenda 167
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
għall-fini tal-azzjonijiet għad-danni, il-qrati 
nazzjonali jkunu jistgħu jordnaw id-
divulgazzjoni tal-kategoriji ta' evidenza li 
ġejjin biss wara li awtorità tal-
kompetizzjoni tkun temmet il-proċedimenti 
tagħha jew tkun ħadet deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 1/2003 
jew fil-Kapitolu III tar-Regolament 
Nru 1/2003:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
għall-fini tal-azzjonijiet għad-danni, il-qrati 
nazzjonali jkunu jistgħu jordnaw id-
divulgazzjoni ta’ dak li ġej biss wara li 
awtorità tal-kompetizzjoni tkun temmet il-
proċedimenti tagħha jew tkun ħadet 
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 5 tar-
Regolament Nru 1/2003 jew fil-
Kapitolu III tar-Regolament Nru 1/2003:

Or. en

Emenda 168
Krišjānis Kariņš
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 169
Diogo Feio
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-informazzjoni li tfasslet minn awtorità 
tal-kompetizzjoni matul il-proċedimenti 
tagħha u li ġiet inkluża fil-fajl ta’ awtorità 
tal-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 170
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sottomissjonijiet ta’ ftehim u offerti 
rtirati.

Or. en

Emenda 171
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Id-divulgazzjoni tal-evidenza fil-fajl ta’ 
awtorità tal-kompetizzjoni li mhijiex 
koperta taħt il-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-
Artikolu tista’ tiġi ordnata fl-azzjonijiet 
għad-danni fi kwalunkwe mument, inkluża 
evidenza li teżisti irrispettivament mill-
proċedimenti ta’ awtorità tal-
kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda għall-fini ta’ ċarezza legali, biex jiġi żgurat li l-informazzjoni preeżistenti ma tiġix 
imħarsa.
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Emenda 172
Sophia in 't Veld
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Id-divulgazzjoni tal-evidenza fil-fajl ta' 
awtorità tal-kompetizzjoni li ma taqax taħt 
waħda mill-kategoriji elenkati fil-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu tista’ tiġi 
ordnata fl-azzjonijiet għad-danni fi 
kwalunkwe mument.

Or. en

Emenda 173
Andreas Schwab
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-partijiet interessati fil-pussess ta’ 
dikjarazzjoni ta’ klemenza jew kwalunkwe 
dokument ieħor iddivulgat għall-finijiet 
ta’ parteċipazzjoni fi programm ta’ 
klemenza jew fi proċedura ta’ ftehim mill-
applikant għal klemenza u sottomessi 
għand awtorità tal-kompetizzjoni jew 
imfassla mill-awtorità tal-kompetizzjoni 
waqt il-proċedimenti tagħha jinstemgħu 
qabel ma qorti nazzjonali tordna d-
divulgazzjoni skont dan l-Artikolu dwar 
informazzjoni miksuba mid-dokumenti 
speċifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tieħu post l-Emenda 41 (abbozz ta’ rapport). Il-programmi ta’ klemenza huma 
l-għodda l-aktar effiċjenti fl-iskoperta ta’ ftehimiet antikompetittivi. Jekk ma jkun hemm l-
ebda skoperta, jew ftit skoperti, ta’ mġiba antikompetittiva, finalment ma jkunx hemm vittmi, 
jew ikun hemm inqas vittmi, x’wieħed jikkumpensa. Id-dokumenti jeħtieġ li jiġu mħarsa biex 
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jiġu ssalvagwardati inċentivi biżżejjed tal-programm ta’ klemenza. Għaldaqstant il-partijiet 
fil-pussess ta’ dawn jeħtieġ li jinstemgħu qabel ma qorti nazzjonali tordna d-divulgazzjoni.

Emenda 174
Sophia in 't Veld
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 175
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
evidenza elenkata fl-Artikolu 6(1) li 
tinkiseb minn persuna fiżika jew ġuridika 
biss permezz tal-aċċess għall-fajl ta’ 
awtorità tal-kompetizzjoni fl-eżerċizzju 
tad-drittijiet tagħha ta’ difiża skont l-
Artikolu 27 tar-Regolament Nru 1/2003 
jew id-dispożizzjonijiet korrispondenti tal-
liġi nazzjonali, ma tkunx ammissibbli fl-
azzjonijiet għad-danni.

Or. en
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Emenda 176
Diogo Feio
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
evidenza li taqa’ taħt waħda mill-kategoriji 
elenkati fl-Artikolu 6(1) li tinkiseb minn 
persuna fiżika jew ġuridika biss permezz 
tal-aċċess għall-fajl ta’ awtorità tal-
kompetizzjoni fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
tagħha skont l-Artikolu 27 tar-Regolament 
Nru 1/2003 jew id-dispożizzjonijiet 
korrispondenti tal-liġi nazzjonali, ma tkunx 
ammissibbli fl-azzjonijiet għad-danni.

Or. en

Emenda 177
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 178
Diogo Feio
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 179
Sophia in 't Veld
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 180
Olle Schmidt
Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Ħarsien tal-whistleblowers

1. Kwalunkwe persuna li għandha bażi 
raġonevoli biex temmen li kumpanija 
kkommettiet jew għandha l-intenzjoni li 
tikkommetti reat taħt din il-liġi dwar il-
kompetizzjoni tal-Unjoni, tista’ tinnotifika 
lil 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 ta’ persuna 
li tkun innotifikat lill-awtorità tal-
kompetizzjoni u li tkun ingħatat 
assigurazzjoni ta’ kunfidenzjalità minn 
kwlaunkwe persuna li twettaq dmirijiet 
jew funzjonijiet fl-amministrazzjoni jew l-
infurzar tal-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm jeżistu każijiet ta’ kompetizzjoni li jsiru possibbli permezz ta’ whistleblower, 
m’hemmx referenza speċifika għal dan fid-direttiva proposta. Il-protezzjoni tal-
whistleblowers tikkonċerna biss l-identità tal-whistleblower, 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-whistleblowers tiġi protetta skont il-
liġi tal-Istat Membru.
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Emenda 181
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
għall-finijiet ta’ faċilitazzjoni ta’ negozjati 
bonarji, ir-rikorrenti potenzjali jistgħu 
jiksbu l-evidenza dwar il-quantum tat-telf 
mingħand l-awtorità tal-kompetizzjoni jew 
il-konvenut mingħajr il-ħtieġa li tinbeda 
azzjoni ġudizzjarja fil-qorti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiġi mħeġġeġ ir-riżolviment kunsenswali ta’ tilwim, iżda r-riżolviment 
mhuwiex faċli meta jkun hemm żbilanċ fl-informazzjoni. Waqt li jista’ jkun possibbli li 
jinbdew il-proċedimenti , l-att li jkollha titwettaq proċedura fil-qorti jista’ jostakola r-
riżolviment. Għaldaqstant id-divulgazzjoni ta’ qabel il-litigazzjoni mill-Awtoritajiet 
Nazzjonali tal-Kompetizzjoni, il-Kummissjoni jew dak li allegatament ikun wettaq il-ksur hija 
meħtieġa biex issir kwantifikazzjoni approssimattiva tad-dannu sabiex jinbdew in-negozjati 
bonarji. Abbażi ta’ proposta minn BEUC.

Emenda 182
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b)id-distruzzjoni ta' evidenza rilevanti, 
bil-kundizzjoni li, fil-mument tad-
distruzzjoni:

(b) id-distruzzjoni ta’ evidenza rilevanti;

Or. en

Emenda 183
Sharon Bowles
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i)il-parti li tkun qed tagħmel id-
distruzzjoni kienet parti fil-proċedimenti 
ta' awtorità tal-kompetizzjoni fir-rigward 
tal-imġiba sottostanti fl-azzjoni għad-
danni;jew

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir għal ċarezza legali.

Emenda 184
Jean-Paul Gauzès
Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn qrati nazzjonali jiddeċiedu, 
f’azzjonijiet għad-danni, dwar ftehimiet, 
deċiżjonijiet jew prassi skont l-Artikoli 101 
jew 102 tat-Trattat jew skont il-liġi dwar il-
kompetizzjoni li jkunu diġà s-suġġett ta’ 
deċiżjoni finali dwar ksur minn awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni jew minn 
qorti tal-appell, dawn il-qrati ma jkunux 
jistgħu jieħdu deċiżjonijiet li jmorru kontra 

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

ksur finali minn awtorità tal-
kompetizzjoni nazjonali, għandu jiġi 
preżunt li s-sejba ta’ ksur hija minnha. 
Dan l-obbligu huwa bla ħsara għad-
drittijiet u l-obbligi skont l-Artikolu 267 
tat-Trattat, għad-dritt għal rimedju effettiv 
u proċess ġust, u d-dritt għal difiża, skont 
l-Artikoli 47 u 48 tal-Karta, u għad-dritt 
għal smigħ ġust skont l-Artikolu 6 tal-
QEDB. Fid-dawl ta’ dan, id-deċiżjonijiet 
tal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni 
nazzjonali u tal-qrati tal-kompetizzjoni 
għandhom ikunu vinkolanti bil-
kundizzjoni li ma jkunx hemm żbalji 
evidenti fl-investigazzjoni u bil-
kundizzjoni li d-drittijiet tad-difiża jkunu 
ġew osservati.

Or. en

Emenda 185
Diogo Feio
Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 186
Derk Jan Eppink



PE521.623v01-00 74/94 AM\1006388MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-perjodu ta' preskrizzjoni ma jibdiex 
jgħodd qabel ma parti li tkun ġarrbet il-
ħsara tkun taf, jew jista' jkun 
raġonevolment mistenni li tkun taf:

imħassar

(i)bl-imġiba li tikkostitwixxi l-ksur,
(ii)bil-kwalifikazzjoni tat-tali imġiba bħala 
ksur tal-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni 
dwar il-kompetizzjoni;
bil-fatt li l-ksur ikkawża ħsara lilha, kif 
ukollkif ukoll
(iv)bl-identità tal-kontraventur li kkawża 
t-tali ħsara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv tal-Artikolu huwa li jitneħħew l-ostakoli rigward il-perjodi ta’ preskrizzjoni fil-ksib 
ta’ kumpens għal-ħsara mġarrba mill-konsumaturi, mhux li jarmonizza l-perjodi ta’ 
preskrizzjoni Ewropej kollha rigward il-liġi tal-kompetizzjoni. It-test ma għandux imur lil 
hinn minn dak li huwa strettament meħtieġ. L-objettiv diġà inkiseb fil-paragrafi l-oħra.

Emenda 187
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
perjodu ta' preskrizzjoni ma jibdiex jgħodd 
qabel ma parti li tkun ġarrbet il-ħsara tkun 
taf, jew jista' jkun raġonevolment mistenni 
li tkun taf:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
perjodu ta’ preskrizzjoni jibda fid-data l-
aktar tard wara li parti li tkun ġarrbet il-
ħsara tkun taf, jew jista’ jkun 
raġonevolment mistenni li tkun taf:

Or. en
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Emenda 188
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) bil-kwalifikazzjoni tat-tali imġiba bħala 
ksur tal-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni dwar 
il-kompetizzjoni, bħar-riżultat ta’ azzjoni 
pubblika;

Or. en

Emenda 189
Jean-Pierre Audy
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
perjodu ta’ preskrizzjoni għat-tressiq ta’ 
azzjoni għad-danni huwa armonizzat fil-
livell tal-Unjoni għal ħames snin.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa propost li l-perjodu ta’ preskrizzjoni jkun l-istess fis-suq intern

Emenda 190
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 191
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 192
Andreas Schwab
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Minkejja l-paragrafi 1 sa 4 ta’ dan l-
Artikolu, għandhom jitwaqqfu azzjonijiet 
għad-danni fi żmien 10 snin mid-data li 
fiha ż-żmien tal-kawża tal-azzjoni jkun 
beda jakkumula.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tieħu post l-Emenda 54 (abbozz ta’ rapport) sabiex jiġi żgurat li l-prejodu ta’ 
preskrizzjoni assolut ma jinterferix mas-sospensjoni waqt il-proċedura ta’ awtorità tal-
kompetizzjoni. Il-bidu ta’ dan il-perjodu ta’ preskrizzjoni għandu jkun id-data li fiha tkun 
tressqet il-pretensjoni.

Emenda 193
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
perjodu ta' preskrizzjoni jiġi sospiż jekk 

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

awtorità tal-kompetizzjoni tieħu azzjoni 
għall-fini tal-investigazzjoni jew il-
proċedimenti fir-rigward ta’ ksur li miegħu 
tkun relatata l-azzjoni għad-danni.Is-
sospensjoni għandha tintemm l-aktar 
kmieni sena wara li d-deċiżjoni tal-ksur 
tkun saret finali, meta każ ma jkunx għadu 
jista’ jiġi appellat jew rivedut, jew wara li 
l-proċedimenti jkunu ntemmu mod ieħor.

Or. en

Emenda 194
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 195
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li kisru l-liġi dwar il-kompetizzjoni 
permezz ta' imġiba konġunta huma 
responsabbli in solidum għad-dannu 
kkawżat mill-ksur:kull waħda mill-impriżi 
li jkunu wettqu l-ksur huwa obbligat li 
jagħti kumpens sħiħ għall-ħsara u l-parti li 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li kisru l-liġi dwar il-kompetizzjoni 
permezz ta’ imġiba konġunta huma 
responsabbli in solidum għad-dannu 
kkawżat mill-ksur:kull waħda mill-impriżi 
li jkunu wettqu l-ksur hija obbligata li 
tagħti kumpens sħiħ għall-ħsara u l-parti li 
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tkun ġarrbet il-ħsara tista' titlob kumpens 
sħiħ minn kwalunkwe waħda minnhom 
sakemm tkun ġiet ikkumpensata bis-sħiħ.

tkun ġarrbet il-ħsara tista’ titlob kumpens 
sħiħ minn kwalunkwe waħda minnhom 
sakemm tkun ġiet ikkumpensata bis-sħiħ.

Meta l-impriża tkun SME u ma tkunx 
mexxiet jew instigat il-ksur minn impriża 
oħra tal-liġi dwar il-kompetizzjoni u tkun 
uriet li l-parteċipazzjoni tagħha fid-dannu 
totali kkawżat hija inqas minn 5 %, 
għandha tkun responsabbli biss lejn il-
partijiet tagħha li jkunu ġarrbu l-ħsara.

Or. en

Emenda 196
Jean-Paul Gauzès
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li kisru l-liġi dwar il-kompetizzjoni 
permezz ta' imġiba konġunta huma 
responsabbli in solidum għad-dannu 
kkawżat mill-ksur:kull waħda mill-impriżi 
li jkunu wettqu l-ksur huwa obbligat li 
jagħti kumpens sħiħ għall-ħsara u l-parti li 
tkun ġarrbet il-ħsara tista' titlob kumpens 
sħiħ minn kwalunkwe waħda minnhom 
sakemm tkun ġiet ikkumpensata bis-sħiħ.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li kisru l-liġi dwar il-kompetizzjoni 
permezz ta’ imġiba konġunta huma 
responsabbli għad-dannu kkawżat mill-
ksur: kull waħda mill-impriżi li jkunu 
wettqu l-ksur hija obbligata li tagħti 
kumpens sħiħ għall-ħsara kkawżata lill-
klijenti diretti u indiretti tagħha. 

Or. en

Emenda 197
Diogo Feio
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
impriża li tkun ingħatat l-immunità minn 
multi minn awtorità tal-kompetizzjoni taħt 
programm ta' klemenza tkun obbligata 
lejn il-partijiet li jkunu ġarrbu l-ħsara 
għajr ix-xerrejja jew il-fornituri diretti jew 

imħassar
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indiretti tagħha biss meta t-tali partijiet li 
ġarrbu l-ħsara juru li ma jistgħux jiksbu 
kumpens bis-sħiħ mill-impriżi l-oħra li 
kienu involuti fl-istess ksur tal-liġi dwar 
il-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 198
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 199
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
impriża li tkun ingħatat l-immunità minn 
multi minn awtorità tal-kompetizzjoni taħt 
programm ta’ klemenza tkun obbligata lejn 
il-partijiet li jkunu ġarrbu l-ħsara meta t-
tali partijiet li ġarrbu l-ħsara ma jistgħux 
jiksbu kumpens bis-sħiħ mill-impriżi 
involuti fl-istess ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni.
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involuti fl-istess ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 200
Diogo Feio
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
impriża li tkun wettqet ksur tista' tirkupra 
kontribuzzjoni minn kwalunkwe impriża 
oħra li wettqet ksur u l-ammont ta' din il-
kontribuzzjoni jkun iddeterminat fid-dawl 
tar-responsabbiltà relattiva tagħhom għall-
ħsara kkawżata mill-ksur.L-ammont tal-
kontribuzzjoni ta' impriża li tkun ingħatat 
immunità mill-multi minn awtorità tal-
kompetizzjoni taħt programm ta' 
klemenza ma għandhiex taqbeż l-ammont 
tal-ħsara li tkun ikkawżat lix-xerrejja jew 
lill-fornituri diretti jew indiretti tagħha 
stess.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
impriża li tkun wettqet ksur tista’ tirkupra 
kontribuzzjoni minn kwalunkwe impriża 
oħra li wettqet ksur u l-ammont ta’ din il-
kontribuzzjoni jkun iddeterminat fid-dawl 
tar-responsabbiltà relattiva tagħhom għall-
ħsara kkawżata mill-ksur.

Or. en

Emenda 201
Diogo Feio
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sal-punt fejn il-ksur ikkawża ħsara lill-
partijiet li ġarrbu ħsara għajr ix-xerrejja 
jew il-fornituri diretti jew indiretti tal-
impriżi li wettqu l-ksur, l-ammont tal-
kontribuzzjoni tal-benefiċjarju tal-
immunità jkun iddeterminat fid-dawl tar-
responsabbiltà relattiva tiegħu għal dik il-
ħsara.

imħassar
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Or. en

Emenda 202
Derk Jan Eppink
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu l-
implimenjtazzjoni ta’ sistema, abbażi ta’ 
ġurisprudenza ġuridika, meta l-konvenut 
f’azzjoni għad-danni jista’ jinvoka, bħala 
difiża kontra talba għad-danni, il-fatt li r-
rikorrent ittrasferixxa l-ispejjeż żejda 
kollha jew parti minnhom li rriżultaw mill-
ksur, fejn f’tali każ, il-piż tal-provi li l-
ispejjeż żejda ġew trasferiti għandu jkun 
tal-konvenut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li l-użu tat-trasferiment tad-difiża, disponibbli f’għadd ta’ sistemi legali nazzjonali 
tal-UE, huwa proposta tajba, it-tħassib li din l-Emenda għandha l-għan li tindirizza huwa li l-
leġiżlazzjoni fil-livell tal-UE kif proposta f’dan l-Artikolu tista’, b’mod mhux intenzjonali, 
tiffavorixxi lix-xerrejja diretti jew dawk indiretti. Minkejja li mingħajr leġiżlazzjoni jeżisti 
riskju ta’ inkonsistenza, forsi jista’ jkun aħjar li l-Istati Mmebri jitħallew jimplimentaw difiża 
li tiġi ttrasferita permezz tal-ġurisprudenza ġudizzjarja tal-UE.

Emenda 203
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konvenut f'azzjoni għad-danni jista’ 
jinvoka, bħala difiża kontra talba għad-
danni, il-fatt li r-rikorrent ittrasferixxa l-
ispejjeż żejda kollha jew parti minnhom li 
rriżultaw mill-ksur.Mingħajr ħsara għas-
suppożizzjoni kummerċjali li ż-żidiet fil-
prezzijiet jiġu ttrasferiti tul il-katina tal-
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tal-konvenut. provvista, il-piż tal-provi li l-ispejjeż żejda 
ġew trasferiti għandu jkun tal-konvenut li 
jista’ jirrikjedi b’mod raġonevoli 
divulgazzjonijiet mingħand ir-rikorrent.

Or. en

Emenda 204
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konvenut f’azzjoni għad-danni jista’ 
jinvoka, bħala difiża kontra talba għad-
danni, il-fatt li r-rikorrent ittrasferixxa l-
ispejjeż żejda kollha jew parti minnhom li 
rriżultaw mill-ksur.Il-piż tal-provi li l-
ispejjeż żejda ġew trasferiti għandu jkun 
tal-konvenut li ma għandux iħallas 
darbtejn għall-istess ħsara.

Or. en

Emenda 205
Derk Jan Eppink
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta f'azzjoni għad-danni l-eżistenza ta' 
talba għad-danni jew l-ammont tal-
kumpens li għandu jingħata jiddependu 
fuq jekk — jew sa liema punt — ġewx 
trasferiti l-ispejjeż żejda lill-pretendent, il-
piż tal-prova tal-eżistenza u l-ambitu tat-
tali trasferiment jaqa' fuq il-pretendent.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara kkawżata 
minn ksur tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni jkunu intitolati għal 
kumpens, irrispettivament minn jekk 
ikunux xerrejja diretti jew indiretti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu attwali huwa kkumplikat mingħajr bżonn. Bħala regola ġeenrali r-rikorrenti 
għandhom jagħtu prova tal-pretensjoni tagħhom. Mhuwiex meħtieġ li tiġi introdotta 
suppożizzjoni, li tista’ tiġi mwarrba għax-xerrejja indiretti li żieda fil-prezzijiet ġiet 
ittrasferita lilhom, billi mhuwiex impossibbli jew ikkumplikat wisq li jintwera li t-tariffa żejda 
tal-kartell tkun ġiet ittrasferita lix-xerrej indirett.

Emenda 206
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta f'azzjoni għad-danni l-eżistenza ta' 
talba għad-danni jew l-ammont tal-
kumpens li għandu jingħata jiddependu fuq 
jekk — jew sa liema punt — ġewx 
trasferiti l-ispejjeż żejda lill-pretendent, il-
piż tal-prova tal-eżistenza u l-ambitu tat-
tali trasferiment jaqa' fuq il-pretendent.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta f’azzjoni għad-danni l-eżistenza ta’ 
talba għad-danni jew l-ammont tal-
kumpens li għandu jingħata jiddependu fuq 
jekk — jew sa liema punt — ġewx 
trasferiti l-ispejjeż żejda lir-rikorrent, 
mingħajr ħsara għas-suppożizzjoni 
kummerċjali li ż-żieda fil-prezzijiet jiġu 
ttrasferiti tul il-katina tal-provvista, il-piż 
tal-prova tal-eżistenza u l-ambitu tat-tali 
trasferiment jaqa’ fuq ir-rikorrent li jista’ 
jirrikjedi b’mod raġonevoli 
divulgazzjonijiet mill-konvenut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqegħid tal-piż tal-evidenza tat-trasferiment fuq ix-xerrej indirett jista’ jirrikjedi għarfien li 
ma jkunx jista’ jinkiseb dwar strateġiji tal-ipprezzar ta’ xerrejja indiretti. It-trasferiment ta’ 
spejjeż ’l quddiem fil-katina tal-provvista hija prassi kummerċjali normali u dan għandu jiġi 
kkunsidrat.

Emenda 207
Derk Jan Eppink
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

L-Artikolu attwali huwa kkumplikat mingħajr bżonn.

Emenda 208
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a)il-konvenut kiser il-liġi dwar il-
kompetizzjoni;

(a) il-konvenut wettaq jew ippjana l-ksur 
ta’, jew kiser il-liġi dwar il-kompetizzjoni;

Or. en

Emenda 209
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-ksur irriżulta fi spejjeż żejda jew 
tgħawwiġ fis-suq għax-xerrej jew il-
kompetitur tal-konvenut;kif ukoll

Or. en

Emenda 210
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-ksur irriżulta fi spejjeż żejda għal 
kwlaunkwe xerrej jew tgħawwiġ għal 
kwlaunkwe kompetitur tal-konvenut;kif 
ukoll

Or. en

Emenda 211
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) huwa jkun xtara l-oġġetti jew is-
servizzi minn xerrej dirett 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

Emenda 212
Andreas Schwab
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-ispiża żejda kollha jew parti minnha 
ġiet ittrasferita lilu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xerrej indirett għandu juri li spiża żejda ġiet ittrasferita lilu. Inkella, id-Direttiva tista’ 
twassal għal kumpens żejjed mhux mixtieq: f’każ ta’ żewġ “non liquet”, min iwettaq ksur 
jista’ jeħtieġ iħallas id-danni lix-xerrej dirett (minħabba s-suppożizzjoni ta’ ħsara) kif ukoll 
lix-xerrej indirett (minħabba s-suppożizzjoni li tista’ tiġi rribattuta fl-Artikolu 13).  Din is-
sitwazzjoni trid tiġi evitata, billi l-mira tal-azzjonijiet għad-danni għandha tkun kumpens sħiħ 
u mhux deterrent.

Emenda 213
Derk Jan Eppink
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qorti jkollha s-setgħa li tikkalkola liema 
sehem tal-ispejjeż żejda ġie trasferit lix-
xerrej indirett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu attwali huwa kkumplikat mingħajr bżonn.

Emenda 214
Derk Jan Eppink
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-paragrafu huwa bla ħsara għad-dritt 
tal-kontraventur li juri li l-ispejjeż żejda ma 
kinux ġew trasferiti, jew mhux kollha, lix-

Dan l-Artikolu huwa bla ħsara għad-dritt 
tal-kontraventur li juri li l-ispejjeż żejda ma 
kinux ġew trasferiti, jew mhux kollha, lix-
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xerrej indirett. xerrej indirett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu attwali huwa kkumplikat mingħajr bżonn.

Emenda 215
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-regoli stabbiliti f'dan il-Kapitolu 
huma bla ħsara għad-dritt ta' parti li tkun 
ġarrbet ħsara li titlob għal kumpens għat-
telf ta' profitt.

1. Ir-regoli stabbiliti f’dan il-Kapitolu 
huma bla ħsara għad-dritt ta’ parti li tkun 
ġarrbet ħsara li titlob għal kumpens għat-
telf ta’ profitt, telf reali, kif ukoll l-imgħax 
miż-żmien li fih tkun twettqet il-ħsara sal-
kumpens rigward dik il-ħsara jkun 
tħallas.

Or. en

Emenda 216
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-regoli stabbiliti f'dan il-Kapitolu 
huma bla ħsara għad-dritt ta' parti li tkun 
ġarrbet ħsara li titlob għal kumpens għat-
telf ta' profitt.

1. Ir-regoli stabbiliti f’dan il-Kapitolu 
huma bla ħsara għad-dritt ta’ kwalunkwe 
parti li probabbilment tkun ġarrbet ħsara li 
titlob għal kumpens għat-telf ta’ profitt.

Or. en

Emenda 217
Krišjānis Kariņš
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fil-valutazzjoni ta' jekk il-piż tal-prova li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tal-Artikolu 13 
ikunx issodisfat, il-qrati nazzjonali li 
quddiemhom tkun tressqet azzjoni għad-
danni jqisu kif dovut

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fil-valutazzjoni ta’ jekk il-piż tal-prova li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tal-Artikolu 13 
ikunx issodisfat, il-qrati nazzjonali li 
quddiemhom tkun tressqet azzjoni għad-
danni jistgħu jqisu kif dovut

Or. en

Emenda 218
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) kwalunkwe riżultat rilevanti minn 
każijiet ta’ kompetizzjoni pubblika li jgħin 
fl-ilħuq tal-kriterji fil-paragrafu 2 tal-
Artikolu 13.

Or. en

Emenda 219
Derk Jan Eppink
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa prinċipju ġenerali li ilu mwaqqaf fl-UE kollha li hija r-responsabbiltà tar-rikorrenti li 
juru l-livell ta’ telf. Il-proposta tal-Kummissjoni tmur kontra dan u tista’ twassal għal 
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preġudizzju fir-reġim. Barra dan, il-konvenut jista’ jeħtieġ evidenza ekonomika sostanzjali 
biex jirrifjuta tali suppożizzjoni u jista’ jkun hemm diffikultajiet sinifikanti fl-introduzzjoni ta’ 
tali suppożizzjoni fejn jista’ jkun hemm iżjed minn saff wieħed ta’ xerrej (pereżempju fornitur, 
bejjiegħ bl-imnut u konsumatur).

Emenda 220
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 221
Olle Schmidt
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-ammont ta' ħsara.

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



PE521.623v01-00 90/94 AM\1006388MT.doc

MT

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.

Emenda 222
Sharon Bowles
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-ammont ta' ħsara.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
piż u l-livell tal-provi u d-determinazzjoni 
tal-fatti meħtieġa għall-kwantifikazzjoni 
tal-ħsara ma tagħmilx l-eżerċizzju tad-dritt 
tal-parti li ġarrbet il-ħsara għad-danni 
prattikament impossibbli jew diffiċli 
ħafna.L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu li l-qorti tingħata s-setgħa li 
tagħmel stima tal-ammont ta’ ħsara jekk ir-
rikorrent ma jkunx jista’ juri b’mod dirett 
l-ammont ta’ ħsara li jkun ġarrab.

Or. en

Emenda 223
Sophia in 't Veld
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-ammont ta' ħsara.

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

Or. en
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Emenda 224
Bas Eickhout
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni 
japprovaw il-ftehim għal kumpens jew 
jikkunsidraw ir-riżultati tar-riżolviment 
kunsenswali għat-tilwim, il-
kwantifikazzjoni tad-danni u l-
identifikazzjoni tal-vittmi jiġu inklużi fl-
investigazzjoni tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni jkunu mistennija “jistampaw” ir-riżultati tal-ftehim 
bonarju għal kumpens, ikollhom informazzjoni biżżejjed sabiex jagħmlu dan. Fil-parti l-kbira 
tal-każijiet l-awtoritajiet ma jinvestigawx il-ħsara kkawżata mill-ksur antikompetittiv u lanqas 
il-gruppi ta’ vittmi, bir-riskju li ftehimiet mhux ġusti jkunu jistgħu jiġu kkunsidrati bħala 
ċirkostanza ta’ mitigazzjoni fid-definizzjoni tal-livell ta’ multi jew tal-ilħuq tal-ftehim mal-
kumpanija li tkun wettqet il-ksur. Abbażi ta’ proposta minn BEUC.

Emenda 225
Sharon Bowles
Proposta għal direttiva
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Soluzzjoni kunsenswali għat-tilwim

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jsiru tentattivi biex jiġi ffaċilitat il-proċess 
li bih il-partijiet jilħqu ftehim ġust u bikri 
permezz ta’ riżolviment kunsenswali għat-
tilwim, fejn dan it-tentattiv ikun 
mandatorju fil-każ ta’ azzjonijiet ta’ 
segwitu.
Kwalunkwe obbligu bħal dan, 
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madankollu, ma jridx jinvolvi li l-
proċeduri jitwalu żżejjed, u lanqas ma 
għandu jippromwovi r-riżolviment inġust 
tat-talbiet;

Or. en

Emenda 226
Antolín Sánchez Presedo
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha teżamina din id-
Direttiva u tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sa [...] mill-aktar 
tard [għandha tkun ikkalkulata bħala 
sentejn wara d-data ffissata bħala skadenza 
għat-traspożizzjoni ta’ din id-
Direttiva.]Meta jkun xieraq, ir-reviżjoni 
għandha tkun akkumpanjata minn 
proposta leġiżlattiva li, fost oħrajn, tista’ 
tikkunsidra li kumpens bikri volontarju u 
ftehimiet għall-kumpens tad-danni 
kkawżati lil partijiet li jkunu ġarrbu ħsara 
qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar l-
eżistenza ta’ ksur li tiġi kkomunikata 
b’mod opportun lill-awtorità tal-
kompetizzjoni li ssegwi proċedura skont 
ir-Regolament (KE) 1/200 jistgħu 
jikkostitwixxu ċirkostanza ta’ mitigazzjoni 
fl-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet pubbliċi 
skont il-liġi ta’ kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 227
Olle Schmidt
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha teżamina din id-
Direttiva u tirrapporta lill-Parlament 

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

Ewropew u lill-Kunsill sa [...] mill-aktar 
tard [għandha tkun ikkalkulata bħala 5 snin 
wara d-data ffissata bħala skadenza għat-
traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva.]Ir-
reviżjoni għandha tinkludi valutazzjoni 
ta’ wara l-implimentazzjoni tal-
funzjonament ta’ rimedju kollettiv u 
mekkaniżmi kollettivi ta’ ADR fl-infurzar 
tal-liġi dwar il-kompetizzjoni u l-kumpens 
għall-ħsara mġarrba mill-ksur tal-liġi 
dwar il-kompetizzjoni. Ir-rapport għandu 
b’mod espliċitu jivvaluta l-possibbiltà li 
jitwessgħu l-applikazzjonijiet tar-rimedju 
kollettiv u l-mekkaniżmi ADR kollettivi 
għal setturi oħra fil-livell tal-UE sabiex 
jiġi żgurat il-ħarsien effettiv tal-
konsumaturi u suq intern li jiffunzjona.

Or. en

Emenda 228
Andreas Schwab
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dħul fis-seħħ Dħu fis-seħħ u Regola Tranżitorja għal 
każijiet pendenti

Or. en

Emenda 229
Andreas Schwab
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjonijiet adottati mill-Istati 
Membri għall-implimentazzjoni tad-
Direttiva ma għandhomx japplikaw għall-
pretensjonijiet għad-danni li jkunu l-
oġġett ta’ kwistjonijiet ta’ litigazzjoni 
pendenti quddiem il-qorti nazzjonali ta’ 
Stat Membru qabel id-dħul fis-seħħ tad-



PE521.623v01-00 94/94 AM\1006388MT.doc

MT

Direttiva.

Or. en


