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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

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;

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;

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

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;

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;

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;

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.
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