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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jitlob lill-Kumitat għall-Affarjiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni li ser jadotta:

A. billi l-konsumaturi u d-ditti li bagħtew danni bħala riżultat tar-regoli kontra l-monopolji u 
kontra l-abbużi ta' pożizzjoni dominanti (antitrust) għandhom dritt għal kumpens, 

B. billi fl-Istati Membri ta' l-UE, il-liġi dwar il-kompetizzjoni hija primarjament infurzata 
permezz tal-kanali tal-liġi pubblika,

C. billi l-Kummissjoni hija responsabbli, skond l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat, għall-infurzar 
tal-liġi dwar il-kompetizzjoni fis-Suq Intern, imma billi l-Kummissjoni m'għandha l-ebda 
kompetenza biex tintervjeni fil-liġi proċedurali ta' l-Istati Membri,

D. billi kwalunkwe proposta mill-Kummissjoni trid tkun tista' tissodisfa l-kriterji ta' 
sussidjarjetà u proporzjonalità,

E. billi fil-kawża ta' Courage vs Créhan1, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-Artikolu 81 tat-
Trattat KE jimplika li jrid ikun hemm possibilità li jintalab kumpens mill-kontravventur 
għat-telf li jiġġarrab bħala riżultat ta' ftehima għal kartell,

1. Iqis li ċ-ċittadini jew id-ditti li bagħtew danni bħala riżultat ta' ksur tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni għandu jkollhom l-opportunità jitolbu kumpens għat-telf tagħhom, sakemm 
dan il-ksur ikun ġie stabbilit formalment mill-awtorità antitrust u sakemm l-interessi tal-
partijiet aggravati innifishom ikunu direttament konċernati;

2. Iqis, għalhekk, li s-sistemi legali ta' l-Istati Membri għandhom jipprovdu għal proċeduri ta' 
liġi ċivili li permezz tagħhom jista' jintalab kumpens għal danni li jirriżultaw minn ksur 
stabbilit tal-liġi antitrust;

3. Jinnota, madankollu, li l-Unjoni Ewropea m'għandha l-ebda bażi legali biex tintervjeni fil-
liġi proċedurali ta' l-Istati Membri permezz ta' leġiżlazzjoni;

4. Jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex toħroġ rakkomandazzjoni lil dawk l-Istati 
Membri fejn iċ-ċittadini għad m'għandhomx dritt ta' dan it-tip li jitolbu kumpens, u 
jħeġġiġhom biex jadattaw il-liġi proċedurali ċivili tagħhom b'dan il-mod;  

5. Jissuġġerixxi li rakkomandazzjoni ta' dan it-tip għandha tipprovdi li ż-żmien ta' 
preskrizzjoni li japplika għad-dritt li jintalab kumpens fil-każ ta' ksur tal-liġi antitrust 
għandu jiġi sospiż miż-żmien meta l-Kummissjoni jew l-awtorità dwar il-kompetizzjoni fi 
Stat Membru jew aktar jiftħu investigazzjoni dwar dan il-ksur; 

6. Barra minn hekk jikkunsidra li talbiet għall-irkupru ta' danni li jirriżultaw minn ksur tal-
liġiijiet antitrust ma jeħtieġux xi qrati speċjalizzati, sakemm dawn ma jipprovdux 
għalihom il-proċeduri legali ta' l-Istati Membri, ladarba l-ksur ikun ġie stabbilit mill-

  
1 Sentenza ta' l-20 Settembru 2001 fil-kawża C-453/99, [2002] ECR I-6297.
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awtorità antitrust innifisha, u l-qrati ċivili, biex jiddeterminaw id-dritt li jintalab kumpens, 
ikollhom jiddeċiedu biss dwar jekk l-interessi tal-parti aggravata nnifisha humiex 
direttament konċernati; 

7. Iqis, għalhekk, li m'hemm l-ebda bżonn li r-regoli proċedurali nazzjonali dwar l-evidenza 
jiġu aġġustati;

8. Jinnota li r-regoli tal-liġi privata internazzjonali li s-soltu jintużaw biex tiġi determinata l-
liġi applikabbli japplikaw fil-każ ta' danni transkonfinali li jirriżultaw minn ksur tar-regoli 
antitrust.


