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Emenda 1
Gabriela Creţu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jistieden lill-Kummissjoni, bl-iskop li 
jintlaħaq livell ogħla ta' ċertezza legali u 
joktor il-ħarsien tal-konsumatur, sabiex 
jikkunsidra li jipproponi li jsiru regoli u 
mekkaniżmi komuni li jiggarantixxu aċċess 
għal kumpens sħiħ għal kull individwu li 
jista' jsofri danni bħala riżultat ta' ksur ta' 
xi liġi tal-kompetizzjoni;

1. Jistieden lill-Kummissjoni, bl-iskop li 
jintlaħaq livell ogħla ta' ċertezza legali u 
joktor il-ħarsien tal-konsumatur, sabiex 
jikkunsidra li jipproponi direttiva li 
tistabbilixxi regoli u mekkaniżmi komuni li 
jiggarantixxu aċċess għal kumpens sħiħ 
għal kull individwu li jista' jsofri danni 
bħala riżultat ta' ksur ta' xi liġi tal-
kompetizzjoni;

Or. en

Emenda 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jistieden lill-Kummissjoni, bl-iskop li 
jintlaħaq livell ogħla ta' ċertezza legali u 
joktor il-ħarsien tal-konsumatur, sabiex 
jikkunsidra li jipproponi li jsiru regoli u 
mekkaniżmi komuni li jiggarantixxu 
aċċess għal kumpens sħiħ għal kull 
individwu li jista' jsofri danni bħala riżultat 
ta' ksur ta' xi liġi tal-kompetizzjoni;

1. Jappoġġja lill-Kummissjoni meta tqis, 
bl-iskop li jintlaħaq livell ogħla ta' ċertezza 
legali u joktor il-ħarsien tal-konsumatur, 
billi titressaq 'l quddiem it-taħlita xierqa 
ta' proposti leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi 
li jippermettu aċċess għal kumpens sħiħ 
għal kull individwu li jista' jsofri danni 
bħala riżultat ta' ksur ta' xi liġi tal-
kompetizzjoni;

Or. en
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Emenda 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jistieden lill-Kummissjoni, bl-iskop li 
jintlaħaq livell ogħla ta' ċertezza legali u 
joktor il-ħarsien tal-konsumatur, sabiex 
jikkunsidra li jipproponi li jsiru regoli u 
mekkaniżmi komuni li jiggarantixxu aċċess 
għal kumpens sħiħ għal kull individwu li 
jista' jsofri danni bħala riżultat ta' ksur ta' 
xi liġi tal-kompetizzjoni;

1. Jistieden lill-Kummissjoni, bl-iskop li 
jintlaħaq livell ogħla ta' ċertezza legali u 
joktor il-ħarsien tal-konsumatur, sabiex
tevalwa b'reqqa l-istabbiliment ta' regoli u 
mekkaniżmi komuni li jiggarantixxu aċċess 
għall-ġustizzja f'oqsma li jmorru lilhinn 
mill-ksur ta' xi liġi tal-kompetizzjoni
sabiex jiġi promoss approċċ konsistenti;

Or. en

Emenda 4
Maria Matsouka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jistieden lill-Kummissjoni, bl-iskop li 
jintlaħaq livell ogħla ta' ċertezza legali u 
joktor il-ħarsien tal-konsumatur, sabiex
jikkunsidra li jipproponi li jsiru regoli u 
mekkaniżmi komuni li jiggarantixxu aċċess 
għal kumpens sħiħ għal kull individwu li 
jista' jsofri danni bħala riżultat ta' ksur ta' xi 
liġi tal-kompetizzjoni;

1. Jistieden lill-Kummissjoni, bl-iskop li 
jintlaħaq livell ogħla ta' ċertezza legali u 
joktor il-ħarsien tal-konsumatur, sabiex
jiġu stabbiliti regoli u mekkaniżmi komuni 
li jiggarantixxu aċċess għal kumpens sħiħ 
għal kull individwu li jista' jsofri danni 
bħala riżultat ta' ksur ta' xi liġi tal-
kompetizzjoni;

Or. el

Emenda 5
Gabriela Crețu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jikkunsidra li l-azzjonijiet 
rappreżentattivi mressqin minn entitajiet 
ikkwalifikati huma mekkaniżmu 
neċessarju, partikolarment fil-każ ta' bosta 
persuni b'talbiet żgħar, sabiex jiġi żgurat il-
kumpens tal-vittmi kollha li jistgħu jiġu 
identifikati;

2. Jikkunsidra li l-azzjonijiet 
rappreżentattivi mressqin minn entitajiet 
ikkwalifikati, bħall-assoċjazzjonijiet tal-
konsumatur, korpi statali jew 
assoċjazzjonijiet tal-kummerċ, huma 
mekkaniżmu neċessarju, partikolarment fil-
każ ta' bosta persuni b'talbiet żgħar, sabiex 
jiġi żgurat il-kumpens tal-vittmi kollha li 
jistgħu jiġu identifikati;

Or. en

Emenda 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiold

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jikkunsidra li l-azzjonijiet 
rappreżentattivi mressqin minn entitajiet 
ikkwalifikati huma mekkaniżmu 
neċessarju, partikolarment fil-każ ta' bosta 
persuni b'talbiet żgħar, sabiex jiġi żgurat il-
kumpens tal-vittmi kollha li jistgħu jiġu
identifikati;

2. Jikkunsidra li l-azzjonijiet 
rappreżentattivi mressqin minn entitajiet 
ikkwalifikati huma mekkaniżmu utli, 
partikolarment fil-każ ta' bosta persuni 
b'talbiet żgħar, sabiex jiġi żgurat il-
kumpens tal-vittmi kollha identifikati;

Or. en

Emenda 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jikkunsidra li l-azzjonijiet 
rappreżentattivi mressqin minn entitajiet 
ikkwalifikati huma mekkaniżmu 

2. Jilqa' b'sodisfazzjon it-taħlita ta' 
proposti tal-Kummissjoni fir-rigward tal-
azzjonijiet rappreżentattivi mressqin minn 
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neċessarju, partikolarment fil-każ ta' 
bosta persuni b'talbiet żgħar, sabiex jiġi 
żgurat il-kumpens tal-vittmi kollha li 
jistgħu jiġu identifikati;

entitajiet ikkwalifikati flimkien mal-
possibilità ta' azzjonijiet kollettivi 
parteċipattivi, li għandhom jgħinu sabiex 
jiġi żgurat il-kumpens tal-biċċa l-kbira tal-
vittmi; madankollu, iqis li għandha 
tingħata aktar konsiderazzjoni għall-
azzjonijiet kollettivi parteċipattivi, li 
għandhom il-mertu li jipproduċu "ftehim 
ta' darba u għal kulħadd" għad-difensuri 
u b'hekk titnaqqas l-inċertezza; 

Or. en

Emenda 8
Maria Matsouka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jikkunsidra li l-azzjonijiet 
rappreżentattivi mressqin minn entitajiet 
ikkwalifikati huma mekkaniżmu 
neċessarju, partikolarment fil-każ ta' bosta 
persuni b'talbiet żgħar, sabiex jiġi żgurat il-
kumpens tal-vittmi kollha li jistgħu jiġu 
identifikati;

2. Jikkunsidra li l-azzjonijiet 
rappreżentattivi mressqin minn entitajiet 
ikkwalifikati huma mekkaniżmu 
neċessarju, partikolarment fil-każ ta' bosta 
persuni b'talbiet żgħar, sabiex jiġi żgurat il-
kumpens tal-vittmi kollha li jistgħu jiġu 
identifikati mingħajr ma ssir ħsara għad-
dritt tagħhom li personalment jfittxu 
kumpens;

Or. el

Emenda 9
Jan Cremers

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jappoġġja l-idea li azzjonijiet 
rappreżentattivi u azzjonijiet kollettivi 
parteċipattivi għandhom 
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jikkumplimentaw lill-xulxin b'tali mod li 
jinkiseb bilanċ ċar bejn il-ħarsien tal-
interessi tal-konsumaturi individwali u 
tal-gruppi tal-konsumaturi;

Or. en

Emenda 10
Jan Cremers

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jappoġġja l-użu ta' azzjonijiet 
kollettivi parteċipattivi, imma jenfasizza l-
bżonn li jkun żgurat li dejjem għandha 
tibqa' l-għażla ħielsa tal-konsumatur jekk 
iridx jipparteċipa jew le, mingħajr 
interferenza esterna mhix mixtieqa f'din 
id-deċiżjoni;

Or. en

Emenda 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiold

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi 
gwida ulterjuri f'livell ta' Komunità għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
kwantifikazzjoni tad-danni;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi 
gwida ulterjuri f'livell ta' Komunità għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
kwantifikazzjoni tad-danni, sakemm id-
danni mogħtija ma jkunux ogħla mid-
danni realment mġarrba, u li fl-aħħar 
mill-aħħar jikkompensaw id-dannu 
mġarrab minn ċirku definit b'mod preċiż 
ta' vittmi individwali;

Or. en
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Emenda 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi 
gwida ulterjuri f'livell ta' Komunità għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
kwantifikazzjoni tad-danni;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi 
gwida ulterjuri f'livell ta' Komunità għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
kwantifikazzjoni tad-danni; jinsisti li 
kwalunkwe gwida bħal din għandha 
tirrifjuta l-imsejħa danni punittivi jew kull 
mekkaniżmu ieħor li jista' jwassal għal 
danni li huma sproporzjonati għall-ħsara 
realment mġarrba;

Or. en

Emenda 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Fir-rigward tal-azzjonijiet kollettivi, 
iqis li għandu jkun hemm żewġ 
kundizzjonijiet ċari preċedenti qabel ma 
dawn l-azzjonijiet jingħataw bidu:

(a) għandu jkun hemm xi forma ta' 
evalwazzjoni jew test tal-merti applikat 
minn korp xieraq nazzjonali li jaworizza, 
li jista' jkun imħallef nazzjonali, 
ombudsman jew personaġġ simili;

(b) għandu jkun hemm xi prova 
preliminarja jew rakkomandazzjoni għall-
partijiet sabiex jilħqu ftehim permezz tal-
ADR;
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Huwa tal-opinjoni li l-ebda kundizzjoni 
minn dawn m'għandha ddewwem bla 
bżonn il-proċeduri u lanqas tippreġudika 
l-partijiet; 

Or. en

Emenda 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja l-veduta li l-ispejjeż tal-
proċedimenti legali ma għandhomx ixekklu 
lil kull min jagħmel it-talba milli jressaq 
azzjonijiet imsejsa tajjeb, u għalhekk 
jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri 
xierqa, bħalma huma li jippermettu 
eċċezzjonijiet jew inkella jillimitaw kemm 
jiġu jiswew l-ispejjeż ġudizzjarji, bl-iskop 
li jitnaqqsu l-ispejjeż marbutin ma' 
azzjonijiet għal danni antitrust;

4. Jappoġġja l-veduta li l-ispejjeż tal-
proċedimenti legali ma għandhomx ixekklu 
lil kull min jagħmel it-talba milli jressaq 
azzjonijiet imsejsa tajjeb, u għalhekk 
jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri 
xierqa, bħalma huma li jippermettu 
eċċezzjonijiet jew inkella jillimitaw kemm 
jiġu jiswew l-ispejjeż ġudizzjarji, bl-iskop 
li jitnaqqsu l-ispejjeż marbutin ma' 
azzjonijiet għal danni antitrust; 
madankollu, jemmen li l-Kummissjoni 
għandha bżonn taħdem aktar sabiex 
teżamina eżatt kif dawn l-azzjonijiet 
jistgħu jiġu ffinanzjati minn min jiklejmja 
u sabiex tistudja mudelli varji ta' 
finanzjament biex ikun żgurat l-aċċess 
għall-ġustizzja;

Or. en

Emenda 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiold

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jappoġġja l-veduta li l-ispejjeż tal- 4. Jappoġġja l-veduta tal-Kummissjoni li 
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proċedimenti legali ma għandhomx 
ixekklu lil kull min jagħmel it-talba milli 
jressaq azzjonijiet imsejsa tajjeb, u 
għalhekk jistieden lill-Istati Membri 
jieħdu l-miżuri xierqa, bħalma huma li 
jippermettu eċċezzjonijiet jew inkella 
jillimitaw kemm jiġu jiswew l-ispejjeż 
ġudizzjarji, bl-iskop li jitnaqqsu l-ispejjeż 
marbutin ma' azzjonijiet għal danni 
antitrust;

m'hemm l-ebda bżonn li jiġu suġġeriti 
bidliet speċifiċi għar-reġimi nazzjonali 
dwar nefqiet proċedurali favur min 
jiklejmja;

Or. en

Emenda 16
Gabriela Crețu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jikkunsidra li r-regoli dwar l-aċċess 
għal evidenza għal min jiklejmja 
għandhom jissaħħu sabiex ikun possibbli 
għal persuni privati li jiklejmjaw ikollhom 
aċċess effettiv għal fajl miżmuma mill-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni;

Or. en

Emenda 17
Jan Cremers

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza li l-bżonn li jitnaqqsu l-
effetti negattivi tal-iżvelar ta' evidenza fir-
rigward tal-kompetizzjoni m'għandux 
ikun argument a priori sabiex ma tiġix 
żvelata evidenza lill-konsumaturi li 
(potenzjalment) għandhom interess 
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leġittimu fit-tfittxija għad-danni; 

Or. en

Emenda 18
Maria Matsouka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Iqis li l-Kummissjoni għandha 
tħeġġeġ arrangamenti għal ftehima barra 
mill-qorti, bil-għan li jitħaffu l-proċeduri 
ta' arbitraġġ u li jitnaqqsu l-ispejjeż;

Or. el

Emenda 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiold

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jappoġġja l-proposta li l-oneru tal-prova 
jinqaleb, għall-benefiċċju tax-xerrejja 
indiretti, abbażi tal-preżunt illi huma jġorru 
l-ispejjeż żejda kollha ġġenerati mill-
prattiki illegali involuti;

5. Iqis li l-proposta li l-oneru tal-prova 
jinqaleb, għall-benefiċċju tax-xerrejja 
indiretti, abbażi tal-preżunt illi huma jġorru 
l-ispejjeż żejda kollha ġġenerati mill-
prattiki illegali involuti, jistgħu jwasslu 
għal kompensazzjoni multipla;

Or. en

Emenda 20
Gabriela Crețu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jikkunsidra illi, ladarba jiġi ddeterminat 
ksur tal-Artikolu 81 jew 82 tat-Trattat KE, 
ir-rekwiżit tal-ħtija jiġġenera diffikultajiet 
għall-vittmi u ma jħallihomx jottjenu l-
kumpens xieraq għad-dannu soffert;

6. Jikkunsidra illi, ladarba jiġi ddeterminat 
ksur tal-Artikolu 81 jew 82 tat-Trattat KE, 
ir-rekwiżit tal-ħtija jiġġenera diffikultajiet 
għall-vittmi u ma jħallihomx jottjenu l-
kumpens xieraq għad-dannu mġarrab; 
għalhekk jappoġġja l-proposta d-
deċiżjonijiet finali tal-awtoritajiet 
nazzjonali tal-kompetizzjoni jingħataw 
effet ta' rabta fl-UE kollha; 

Or. en

Emenda 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiold

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jikkunsidra illi, ladarba jiġi ddeterminat 
ksur tal-Artikolu 81 jew 82 tat-Trattat KE, 
ir-rekwiżit tal-ħtija jiġġenera diffikultajiet 
għall-vittmi u ma jħallihomx jottjenu l-
kumpens xieraq għad-dannu soffert;

6. Jikkunsidra illi, ladarba jiġi ddeterminat 
ksur tal-Artikolu 81 jew 82 tat-Trattat KE, 
minn awtorità pubblika fil-kors tal-
infurzar pubbliku, min jiklejmja għandu 
jkollu prova tal-ħtija tad-difensur sabiex 
jikseb danni fil-kors ta' klejm privata 
għad-danni;

Or. en

Emenda 22
Maria Matsouka

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jikkunsidra illi, ladarba jiġi 
ddeterminat ksur tal-Artikolu 81 jew 82 
tat-Trattat KE, ir-rekwiżit tal-ħtija 

6. Jirrakkomanda li jiġi ddeterminat il-
prinċipju ta' responsabilità oġġettiva tal-
awtur għall-ksur tal-Artikolu 81 jew 82 
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jiġġenera diffikultajiet għall-vittmi u ma 
jħallihomx jottjenu l-kumpens xieraq 
għad-dannu soffert;

tat-Trattat KE, b'hekk isir obbligatorju li l-
vittma tingħata kumpens mingħajr il-
bżonn li tiġi provduta prova li sar żball;

Or. el

Emenda 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiold

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jiġbed l-attenzjoni li applikazzjonijiet 
għall-klemenza huma ta' kontribuzzjoni 
kbira għall-kxif ta' ksur tal-liġi tal-
kartelli, b'hekk l-ewwel u qabel kollox tiġi 
preparata l-bażi għal infurzar privat, 
imma peress li l-Kummissjoni ma tistax 
toħroġ informazzjoni relevanti miksuba 
fil-kuntest tal-programm tal-klemenza 
tagħha, l-infurzar privat isir għalhekk 
aktar diffiċli; 

Or. en

Emenda 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiold

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni taddotta 
approċċ konsistenti bejn ir-regoli tar-
rimedju kollettiv f'relazzjoni għad-Dritt 
tal-Kompetizzjoni u r-regoli kkontemplati 
fil-qafas ġenerali tal-ħarsien tal-
konsumatur.

7. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tistenna r-riżultati tal-istudji 
kkummissjonati qabel l-adottar ta' kull 
proposta leġiżlattiva fl-oqsma kollha fejn 
qed jiġu kkunsidrati forom ta' kumpens 
kollettiv.

Or. en
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Emenda 25
Jan Cremers

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni taddotta 
approċċ konsistenti bejn ir-regoli tar-
rimedju kollettiv f'relazzjoni għad-Dritt tal-
Kompetizzjoni u r-regoli kkontemplati fil-
qafas ġenerali tal-ħarsien tal-konsumatur.

7. Jistieden lill-Kummissjoni taddotta 
approċċ konsistenti u orizzontali fir-
rigward tar-regoli tar-rimedju kollettiv 
f'relazzjoni għad-Dritt tal-Kompetizzjoni u 
r-regoli kkontemplati fil-qafas ġenerali tal-
ħarsien tal-konsumatur.

Or. en

Emenda 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni taddotta 
approċċ konsistenti bejn ir-regoli tar-
rimedju kollettiv f'relazzjoni għad-Dritt tal-
Kompetizzjoni u r-regoli kkontemplati fil-
qafas ġenerali tal-ħarsien tal-konsumatur.

7. Jistieden lill-Kummissjoni taddotta 
approċċ konsistenti bejn ir-regoli tar-
rimedju kollettiv f'relazzjoni għad-Dritt tal-
Kompetizzjoni u r-regoli kkontemplati fil-
qafas ġenerali tal-ħarsien tal-konsumatur; 
f'dan il-kuntest jitlob li l-Kummissjoni, 
fiż-żewġ oqsma, tirrifletti dwar emendi u 
estensjonijiet tad-Direttiva 98/27/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 
ta' Mejju 1998 dwar inġunzjonijiet għall-
ħarsien tal-interessi tal-konsumaturi1 li 
jistgħu jiksbu l-għanijiet mixtieqa mill-
ewwel mingħajr ma ssir interferenza fil-
liġijiet nazzjonali ċivili u proċedurali tal-
Istati Membri.    

Or. en
                                               
1 ĠU L 166, 11.6.1998, p. 51.
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