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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komunimaġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi 
miċħuda jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komunimaġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi 
miċħuda jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.



PR\633770MT.doc 3/22 PE 378.852v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW..........5

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................22



PE 378.852v01-00 4/22 PR\633770MT.doc

MT



PR\633770MT.doc 5/22 PE 378.852v01-00

MT

ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux 
kuntrattwali ("RUMA II")
(9751/7/2006 – C6 0317/2006 – 2003/0168(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni - it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (9751/7/2006 – C6 0317/2006),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari1 dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-
Parlament u lill-Kunsill (COM(2003)0427)2,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni emendata (COM(2006)0083),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali
(A6 0000/2006),

1. Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u l-Kummissjoni.

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 7

(7) L-ambitu materjali u d-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
għandhom ikunu konsistenti mar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 
tat-22 ta' Diċembru 2000 dwar 
ġurisdizzjoni u rikonoxximent u infurzar ta' 
sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali  
("Brussel I") u l-Konvenzjoni ta' Ruma 
dwar il-liġi applikabbli għall-
obbligazzjonijiet kuntrattwali.

(7) L-ambitu sustantiv u d-dispożizzjonijiet 
ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu 
konsistenti mar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 44/2001 tat-22 ta' Diċembru 
2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u 
infurzar ta' sentenzi f'materji ċivili u 
kummerċjali ("Brussel I"), il-Konvenzjoni 
ta' Ruma dwar il-liġi applikabbli għall-
obbligazzjonijiet kuntrattwali u r-
Regolament futur dwar il-liġi applikabbli 

  
1 ĠU C 157 E, 6.7.2006, p. 370.
2 Għadha mhix ippublikata fil-GU.
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għall-obbligi kuntrattwali ("Ruma I").

Ġustifikazzjoni

Huwa evidenti minnu nnifsu li r-Regolament għandu jkun konsistenti, mhux biss mal-
Konvenzjoni ta' Ruma ta' l-1980 - li ser tibqa' fis-seħħ minħabba li d-Danimarka mhix 
tipparteċipa fl-adozzjoni tar-Regolament u li r-Renju Unit ħareġ, ta' l-inqas għalissa, minn 
Ruma I - iżda wkoll mar-regolament il-ġdid li qiegħed jiġi adottat. L-emenda tikkorrispondi 
ma’ waħda adottata fl-ewwel qari.

Emenda 2
Premessa 7 a (ġdida)

(7a) It-tħassib għal koerenza tal-liġi 
Komunitarja jirrikjedi li r-Regolament 
preżenti ikun bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet relatati ma' jew li 
għandhom effett fuq il-liġi applikabbli, 
inklużi fl-istrumenti ta’ leġiżlazzjoni 
sekondarja barra dan ir-Regolament, 
bħar-regoli ta’ konflitt fl-oqsma 
partikulari, liġijiet superjuri ta’ oriġini 
Komunitarja u prinċipji ġuridiċi 
fundamentali tas-suq intern. Ir-
Regolament preżenti jrid ikollu bħala 
riżultat li jiffavorixxi t-tħaddim tajjeb tas-
suq intern, u b’mod partikulari ċ-
ċirkolazzjoni libera tal-prodotti u s-
servizzi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda, adottata fl-ewwel qari, li hija bbażata fuq il-lingwaġġ tal-Premessa 19 fil-
proposta oriġinali tal-Kummissjoni, għandha tinqara flimkien ma' l-emenda għall-Artikolu 
27.  Huwa essenzjali li r-regoli għal dan ir-Regolament ma jxekklux it-tħaddim kif suppost 
tas-suq intern.

Emenda 3
Premessa 10 a (ġdida)

(10a) Ir-regoli ta' konflitt ta’ liġijiet 
stipulati f'dan ir-Regolament ikopru wkoll 
obbligazzjonijiet ibbażati fuq 
responsabbiltà oġġettiva u r-regoli 
armonizzati dwar fatturi li jgħaqqdu 
japplikaw ukoll għall-kwistjoni tal-
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kompetenza tat-tort.

Ġustifikazzjoni

Minħabba, b'mod partikulari (iżda mhux biss) l-obbligi li joħorġu mill-inċidenti tat-traffiku 
bbażati fuq ir-responsabbiltà oġġettiva ta' sid il-vettura, huwa importanti li jkun ċar li r-
regoli ta' konflitt ikopru wkoll ir-responsabbiltà oġġettiva.  Huwa wkoll ta' min jagħmilha 
ċara li r-regoli armonizzati dwar il-fatturi li jgħaqqdu japplikaw għall-kwistjoni tal-
kompetenza tat-tort. Din l-emenda kienet adottata fl-ewwel qari.

Emenda 4
Premessa 12 a (ġdida)

(12a) Madankollu, il-bżonn li jkun evitat 
it-tagħwiġ ta’ konkorrenza u r-rekwiżit ta' 
ċertezza legali għandu jkun imtaffi mill-
bżonn li ssir ġustizzja f'każi individwali, u 
bħala konsegwenza il-qrati għandu 
jkollhom marġni ta' diskrezzjoni.

Ġustifikazzjoni

Trid tiddaħħal ċerta flessibilità fir-regoli sabiex ikun possibbli għall-qrati li jkunu ġusti f'każi 
individwali. Il-qrati diġà jużaw il-kategorizzazzjoni ta' kwistjonijiet bħala "proċedurali" 
sabiex jippermettulhom marġni ta’ diskrezzjoni.  Huwa preferibbli u aktar konsistenti mal-
bżonn ta' ċertezza legali li jingħataw lill-qrati ċerti poteri ta' diskrezzjoni limitati. L-emenda 
tikkorrispondi ma’ waħda adottata fl-ewwel qari.

Emenda 5
Premessa 19

(19) Ir-regola speċjali fl-Artikolu 6 
mhijiex eċċezzjoni għar-regola ġenerali 
fl-Artikolu 4(1) iżda hija pjuttost kjarifika 
tagħha. Fi kwistjonijiet ta' kompetizzjoni 
żleali, ir-regola ta' konflitt għandha 
tipproteġi l-kompetituri, il-konsumaturi u 
l-pubbliku ġenerali u tiżgura li l-
ekonomija tas-suq tiffunzjona sew. The 
connection to the law of the country 
where competitive relations or the 
collective interests of consumers are, or 
are likely to be, affected generally satisfies 
these objectives.

imħassra

Ġustifikazzjoni
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Huwa kkunsidrat li r-regola ġenerali tkopri perfettament każijiet li jinvolvu kompetizzjoni 
żleali. Barra minn hekk, fil-Premessi 20 u 21, il-Kunsill jagħmilha ċara li dak li jfisser bi 
"kompetizzjoni żleali u atti li jirrestrinġu l-kompetizzjoni" huwa l-ksur kemm tal-liġi 
nazzjonali tal-kompetizzjoni kif ukoll tal-liġi Komunitarja tal-kompetizzjoni, b'mod partikulari 
ksur ta' l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat.  Madankollu, fil-proposta rivista tagħha (COM(2006)83 
finali), il-Kummissjoni ħadet approċċ pjuttost differenti billi stipulat regola għall-"obbligi 
mhux kuntrattwali li jirriżultaw minn prassi kummerċjali żleali". Hija ppreferiet tħalli prassi 
kummerċjali mhux kompetittivi skond l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat suġġetti għar-regola 
ġenerali fuq il-bażi li qed isir dibattitu dwar il-Green Paper dwar azzjonijiet ta' Riżarċiment 
ta' Danni u Telf b'riżultat ta' ksur tar-regoli ta' l-UE, li bħala konsegwenza tiegħu "il-
Kummissjoni żżomm il-possibbiltà li tkun favur soluzzjoni differenti fil-qafas ta’ proċedura ta’ 
kodeċiżjoni". L-approċċ tal-Kunsill fil-pożizzjoni komuni jnaqqas mid-dritt  ta' inizjattiva tal-
Kummissjoni u jantiċipa  d-deliberazzjonijiet tal-Parlament dwar kwalunkwe proposta 
leġiżlattiva futura tal-Kummissjoni relata speċifikament mal-liġi tal-kompetizzjoni. Ta' min 
jinnota li emenda korrispondenti kienet adottata fl-ewwel qari.

Emenda 6
Premessa 20

(20) L-obbligazzjonijiet mhux 
kuntrattwali li jiġu mir-restrizzjonijiet tal-
kompetizzjoni fl-Artikolu 6(3) għandhom 
ikopru ksur kemm tal-liġi nazzjonali tal-
kompetizzjoni kif ukoll tal-liġi 
Komunitarja tal-kompetizzjoni. Il-liġi 
applikabbli għal tali obbligazzjonijiet 
mhux kuntrattwali għandha tkun il-liġi 
tal-pajjiż li fis-suq tiegħu r-restrizzjoni 
jkollha, jew probabbilment ikollha, effett, 
sakemm l-effett ikun dirett u sostanzjali.
Fejn id-dannu jiġi subit f'aktar minn 
pajjiż wieħed, l-applikazzjoni tal-liġi ta' 
kwalunkwe wieħed minn dawk il-pajjiżi 
għandha tkun limitata għad-dannu li 
seħħ f'dak il-pajjiż.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Premessa 19.

Emenda 7
Premessa 21

(21) L-eżempji ta' każijiet koperti bl-
Artikolu 6(3) jinkludu projbizzjonijiet ta' 
ftehim bejn impriżi, ta' deċiżjonijiet minn 

imħassra
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assoċjazzjonijiet ta' impriżi u ta' prattiċi 
miftiehma li jistgħu jaffettwaw il-
kummerċ bejn l-Istati Membri u li 
jkollhom bħala oġġett jew effett il-
prevenzjoni, ir-restrizzjoni jew id-
distorzjoni tal-kompetizzjoni fi ħdan Stat 
Membru jew fi ħdan is-suq intern, kif 
ukoll projbizzjonijiet ta' l-abbuż ta' 
pożizzjoni dominanti fi ħdan Stat Membru 
jew fi ħdan is-suq intern.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Premessa 19.

Emenda 8
Premessa 22

(22) Rigward danni ambjentali, l-Artikolu 
174 tat-Trattat, li jipprovdi li għandu jkun 
hemm livell għoli ta' protezzjoni bbażata 
fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni u l-
prinċipju li għandha tittieħed azzjoni 
preventiva, il-prinċipju ta' prijorità għal 
azzjoni korrettiva fis-sors u l-prinċipju li 
min iniġġes iħallas, jiġġustifika bi sħiħ l-
użu tal-prinċipju ta' diskriminazzjoni 
favur il-persuna li ssofri d-dannu. Il-
kwistjoni dwar meta l-persuna li tfittex il-
kumpens tista' tagħmel l-għażla tal-liġi 
applikabbli għandha tiġi determinata 
skond il-liġi ta' l-Istat Membru fejn tkun 
il-qorti li quddiemha tressqet it-talba.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Huwa kkunsidrat li r-regola ġenerali tkopri perfettament każijiet li jinvolvu ħsara għall-
ambjent.  Barra minn hekk m'hawnx ċertezza dwar it-tifsira tal-frażi "ħsara għall-ambjent" u 
dan ir-Regolament għandu jikkonċerna biss x'għandha tkun il-liġi applikabbli, mhux il-liġi 
sostantiva dwar  ir-responsabbiltà ambjentali. Fil-każ li jkun meqjus imperattiv li jkun hemm 
regola speċjali dwar "vjolazzjoni ta’ l-ambjent" għandha tkun inkluża klawżola speċjali. L-
emenda tikkorrispondi ma’ waħda adottata fl-ewwel qari.

Emenda 9
Premessa 25 a (ġdida)
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(25a) F’dak li għandu x’jaqsam ma' 
vjolazzjonijiet tal-privatezza jew tad-
drittijiet marbutin mal-personalità, dan ir-
Regolament ma jżommx lill-Istati Membri 
milli japplikaw ir-regoli kostituzzjonali 
tagħhom dwar il-libertà ta' l-istampa u l-
libertà ta' l-espressjoni fil-midja. Il-pajjiż 
li fih iseħħu, jew hemm ċans tajjeb li 
jseħħu, l-element  jew elementi ta' ħsara 
l-aktar sinifikanti għandu jitqies li hu l-
pajjiż li lejh huma prinċipalment diretti l-
pubblikazzjoni jew is-servizz tax-xandir, 
jew, jekk dan mhux mhux evidenti, il-
pajjiż li fih ikun eżerċitat il-kontroll 
editorjali, u l-liġi ta’ dak il-pajjiż għandha 
tapplika.  Il-pajjiż li għalih huma diretti 
pubblikazzjoni jew servizz tax-xandir 
għandu jiġi determinat b'mod partikolari 
mil-lingwa tal-pubblikazzjoni jew tax-
xandir jew mill-bejgħ jew mid-daqs ta' l-
udjenza f'pajjiż partikolari bħala 
proporzjon tat-total tal-bejgħ jew tad-daqs 
ta' l-udjenza jew permezz ta' taħlita ta' 
dawn il-fatturi. Kunsiderazzjonijiet simili 
għandhom japplikaw fir-rigward ta' 
pubblikazzjonijiet permezz ta' l-Internet 
jew netwerks elettroniċi oħra.

Ġustifikazzjoni
Filwaqt li l-Kummissjoni, fil-proposta emendata tagħha, u l-Kunsill, fil-pożizzjoni komuni, 
abbandunaw it-tentattiv li jinkludu regoli dwar il-liġi applikabbli għall-vjolazzjonijiet tal-
privatezza u tad-drittijiet marbutin mal-personalità, ir-rapporteur tikkunsidra li din il-
kwistjoni m'għandiex tkun evitata. Hija tikkunsidra li l-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari 
hija approċċ bis-sens, konsistenti mas-sentenza fil-każ C-68/93 Fiona Shevill u Oħrajn [1995] 
ECR I-415.  Din ir-regola hija fformulata biex tkopri sitwazzjonijiet li fihom tista' tkun 
ikkunsidrata li teżisti rabta aktar mill-qrib b'mod evidenti mal-pajjiż tal-post prinċipali ta' 
pubblikazzjoni jew ta' xandir.  Dan iwassal għal aktar ċertezza legali għall-pubblikaturi u x-
xandara u jirriżulta f'regola ċara li tapplika għall-pubblikazzjonijiet kollha, anke dawk fuq l-
Internet.

Emenda 10
Premessa 28

(28) Sabiex jiġu rispettati l-intenzjonijiet 
tal-partijiet u tittejjeb iċ-ċertezza ġuridika, 
il-partijiet għandhom jitħallew jagħmlu 

(28) Sabiex jiġu rispettati l-intenzjonijiet 
tal-partijiet u tittejjeb iċ-ċertezza ġuridika, 
il-partijiet għandhom jitħallew jagħmlu 
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għażla espliċita rigward il-liġi applikabbli 
għal obbligazzjoni mhux kuntrattwali.
Għandha tingħata protezzjoni lill-partijiet 
l-iżjed dgħajfa billi jiġu imposti ċerti 
kondizzjonijet fuq l-għażla.

għażla espliċita rigward il-liġi applikabbli
għal obbligazzjoni mhux kuntrattwali.
Għandha tingħata protezzjoni lill-partijiet 
l-iżjed dgħajfa billi jiġu imposti ċerti 
kondizzjonijet fuq l-għażla. Barra minn 
hekk, hemm bżonn li jiġu rrispettati l-
intenzjonijiet tal-partijiet fejn għażla dwar 
il-liġi applikabbli għall-kwistjoni ta' delitt 
tista' raġonevolment tiġi dedotta mill-
qorti.

Ġustifikazzjoni
Huwa importanti li tkun irrispettata l-awtonomija tal-partijiet ukoll fejn l-għażla ta' liġi hija 
impliċita iktar milli espliċita. L-emenda tikkorrispondi ma’ waħda adottata fl-ewwel qari.

Emenda 11
Premessa 29 a (ġdida)

(29a) Huwa xieraq li wieħed jagħmilha 
ċara li, fil-kwantifikazzjoni tad-danni 
f'każijiet ta' korriment personali, il-qorti li 
għaliha sar rikors għandha tapplika l-
prinċipju ta’ restitutio in integrum, 
filwaqt li tqis iċ-ċirkustanzi attwali tal-
vittma fil-pajjiż tiegħu ta’ residenza 
abitwali. Dan għandu jinkludi, b'mod 
partikulari, l-ispiża reali tal-kura ta' wara 
t-trattament u ta' l-attenzjoni medika.

Ġustifikazzjoni

Billi l-Kunsill ċaħad l-emenda tal-Parlament fl-ewwel qari li kellha l-intenzjoni li tapplika l-
liġi nazzjonali tal-vittma għall-iskop tal-kalkolu tal-kwantum tat-talba f'każijiet ta' inċidenti 
tat-traffiku, ir-rapporteur abbozzat żewġ emendi ġodda (waħda għall-preambolu u l-oħra 
għat-termini tad-dħul fis-seħħ) li jimmiraw li jaslu għall-istess riżultat b'mezzi differenti.  
Minħabba l-kritika espressa dwar il-limitazzjoni oriġinali għall-inċidenti tat-traffiku, ir-
rapporteur estendiet id-dispożizzjonijiet biex ikopru l-korrimenti personali b'mod ġenerali.

Fil-każ ta' korrimenti personali, huwa vitali li jitqiesu ċ-ċirkustanzi li fihom il-vittma ser isib 
lilu nnisfu, jew ser issib lilha nnifisha, fil-pajjiż ta' residenza abitwali tiegħu jew tagħha: l-
ispiża reali ta' kura minn infermieri u minn persuni oħra li jieħdu ħsiebu jew ħsiebha, kura 
medika ta' wara t-trattament eċċ. Din id-dispożizzjoni tgħin biex il-moviment liberu tal-
persuni fis-suq intern iħajjar aktar liċ-ċittadini, waqt li juri kuxjenza dwar it-tħassib taċ-
ċittadini. Tevita wkoll li jitpoġġa piż inġust fuq is-sigurtà socjali u l-iskemi ta' għajnuna tal-
pajjiż ta' residenza abitwali ta' vittma ta' inċident.
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Din l-emenda hija mfassla bil-ħsieb li tiffaċilita ftehim mal-Kunsill.

Emenda 12
Premessa 30 a (ġdida)

(30a) Sabiex ikun żgurat li l-kwistjoni tal-
liġi applikabbli tkun ikkunsidrata kif 
xieraq mill-partijiet u mill-qorti, il-
partijiet għandu jkollhom id-dmir li 
jinfurmaw lill-qorti, fid-dokument li jibda 
l-proċedimenti, u lid-difiża, dwar il-liġi 
jew liġijiet li skond huma għandhom 
japplikaw għat-talba, jew kwalunkwe parti 
mit-talba.

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit sempliċi, introdott f’emenda fl-ewwel qari, se jiżgura li l-kwistjoni tal-liġi 
applikabbli tkun ikkunsidrata kif xieraq kemm mill-partijiet u kemm mill-qorti, u b’hekk jgħin 
biex jiżgura ċ-ċertezza legali.

Emenda 13
Premessa 31

(31) Għandha tiġi evitata s-sitwazzjoni fejn 
ir-regoli tal-konflitt ta' liġijiet ikunu 
dispersi fost diversi strumenti u fejn ikunu 
jeżistu differenzi bejn dawk ir-regoli. Dan 
ir-Regolament, madankollu, ma jeskludix 
il-possibbiltà ta' inklużjoni ta' regoli tal-
konflitt ta' liġijiet relatati ma' 
obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali 
f'dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja fir-
rigward ta' materji partikolari.

(31) Għandha tiġi evitata s-sitwazzjoni fejn 
ir-regoli tal-konflitt ta' liġijiet ikunu 
dispersi fost diversi strumenti u fejn ikunu 
jeżistu differenzi bejn dawk ir-regoli. Dan 
ir-Regolament, madankollu, ma jeskludix 
il-possibbiltà ta' inklużjoni ta' regoli tal-
konflitt ta' liġijiet relatati ma' 
obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali 
f'dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja fir-
rigward ta' materji partikolari.

Dan ir-Regolament m'għandux 
jippreġudika l-applikazzjoni ta' strumenti 
oħra li jistabbilixxu dispożizzjonijiet 
imfasslin sabiex jikkontribwixxu għall-
funzjonament tajjeb tas-suq intern sa fejn 
ma jkunux jistgħu jiġu applikati flimkien 
mal-liġi indikata mir-regoli ta' dan ir-
Regolament.



PR\633770MT.doc 13/22 PE 378.852v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Ara l-Premessa 7a ġdida u l-emenda għall-Artikolu 27.

Emenda 14
Artikolu 1, paragrafu 2, punt (g)

(g) obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li 
jirriżultaw minn vjolazzjonijiet tal-
privatezza u tad-drittijiet relatati mal-
personalità, inkluża d-diffamazzjoni.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda li tintroduċi l-Premessa 25a.

Emenda 15
Artikolu 1, paragrafu 3

3. Dan ir-Regolament ma għandux japplika 
għall-prova u għall-proċedura, mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 21 u 22.

3. Dan ir-Regolament ma għandux japplika 
għall-prova u għall-proċedura, mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 15a, 15b, 21, 
21a u 22.

Ġustifikazzjoni

Din għandha tinqara flimkien ma' l-emendi li jintroduċu l-Artikoli 15a, 15b u 21a u l-
Premessi 29a u 30a.

Emenda 16
Artikolu 4, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Fis-soluzzjoni tal-kwistjoni tal-liġi 
applikabbli, il-qorti li għaliha sar rikors 
għandha tqis il-bżonn taċ-ċertezza, tal-
possibilità ta' tbassir u ta' l-uniformità 
tar-riżultat, il-ħarsien ta' l-aspettativi 
leġittimi u l-politiki bażiċi tal-liġi
barranija li għandha tiġi applikata u l-
konsegwenzi ta' l-applikazzjoni ta' dik il-
liġi.
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Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni, introdotta bħala parti minn emenda fl-ewwel qari, hija mfassla biex 
tagħti lill-qrati marġni ta' diskrezzjoni fl-għażla ta' l-aħjar soluzzjoni biex il-qorti tkun tista' 
tkun ġusta mal-vittma u fir-rigward ta' l-aspettativi raġonevoli tal-partijiet.

Emenda 17
Artikolu 6

Artikolu 6 imħassar
Kompetizzjoni żleali u atti li jirrestrinġu l-

kompetizzjoni libera
1. Il-liġi applikabbli għal obbligazzjoni 
mhux kuntrattwali li tirriżulta minn att ta' 
kompetizzjoni żleali għandha tkun il-liġi 
tal-pajjiż fejn ir-relazzjonijiet ta' 
kompetittività jew l-interessi kollettivi tal-
konsumaturi ikunu, jew probabbilment 
jiġu, milquta.
2. Fejn att ta' kompetizzjoni żleali jolqot 
esklussivament l-interessi ta' kompetitur 
speċifiku, għandu japplika l-Artikolu 4.
3. Il-liġi applikabbli għal obbligazzjoni 
mhux kuntrattwali li tirriżulta minn 
restrizzjoni ta' kompetizzjoni għandha 
tkun il-liġi tal-pajjiż li fis-suq tiegħu r-
restrizzjoni jkollha, jew probabbilment 
ikollha, effett.
4. Il-liġi applikabbli taħt dan l-Artikolu 
ma tistax tiġi derogata b'xi ftehim skond l-
Artikolu 14.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Premessa 19.

Emenda 18
Artikolu 7

Artikolu 7 imħassar
Dannu ambjentali

Il-liġi applikabbli għal obbligazzjoni 
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mhux kuntrattwali li tirriżulta minn 
dannu ambjentali jew dannu sostnut minn 
persuni jew proprjetà bħala riżultat ta' tali 
dannu għandha tkun il-liġi stabbilita 
skond l-Artikolu 4(1), sakemm il-persuna 
li titlob kumpens għad-dannu ma tagħżilx 
li tibbaża t-talba tagħha fuq il-liġi tal-
pajjiż li fih ikun seħħ l-avveniment li 
wassal għad-dannu.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Premessa 22.

Emenda 19
Artikolu 7 a (ġdid)

Artikolu 7a
Vjolazzjonijiet tal-privatezza u tad-
drittijiet marbutin mal-personalità

1. Rigward il-liġi applikabbli għal 
obbligazzjoni mhux kuntrattwali li 
tirriżulta minn vjolazzjoni tal-privatezza 
jew tad-drittijiet marbutin mal-
personalità, għandha tapplika l-liġi tal-
pajjiż li fih iseħħu jew hemm il-
probabilità li jseħħu l-element jew l-
elementi l-iktar sinifikanti tat-telf jew tal-
ħsara. 
Fejn il-vjolazzjoni tkun ikkawżata mill-
pubblikazzjoni ta’ materjal stampat jew 
minn xandira, il-pajjiż li fih iseħħu jew 
hemm il-probabilità li jseħħu l-element 
jew l-elementi l-iktar sinifikanti tal-ħsara 
għandu jitqies bħala l-pajjiż li għalih 
huma prinċipalment diretti l-
pubblikazzjoni jew is-servizz ta’ xandir 
jew, jekk dan mhux evidenti, il-pajjiż li fih 
ikun eżerċitat il-kontroll editorjali, u l-liġi 
ta’ dak il-pajjiż għandha tapplika. Il-pajjiż 
li għalih huma diretti l-pubblikazzjoni jew 
is-servizz tax-xandir għandu jiġi 
determinat b'mod partikolari mil-lingwa 
tal-pubblikazzjoni jew tax-xandir jew mill-
bejgħ jew mid-daqs ta' l-udjenza f'pajjiż 
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partikolari bħala proporzjon tat-total tal-
bejgħ jew tad-daqs ta' l-udjenza jew 
permezz ta' taħlita ta' dawn il-fatturi.
Din id-dispożizzjoni għandha tapplika 
mutatis mutandis għal pubblikazzjonijiet 
permezz ta' l-Internet u netwerks 
elettroniċi oħra.
2. Il-liġi applikabbli għad-dritt ta’ risposta 
jew għal miżuri ekwivalenti u għal 
kwalunkwe miżura ta’ prevenzjoni jew 
inġunzjoni ta’ projbizzjoni kontra 
pubblikatur jew xandar dwar il-kontenut 
ta’ pubblikazzjoni jew ta’ xandira 
għandha tkun il-liġi tal-pajjiż li fih il-
pubblikatur jew ix-xandar ikollu r-
residenza abitwali tiegħu.
3. Il-paragrafu 2 għandu japplika wkoll 
fil-każ ta' vjolazzjoni tal-privatezza jew 
tad-drittijiet marbutin mal-personalità u li 
tkun ġejja mill-użu ta' dejta personali.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Premessa 25a.

Barra minn hekk, it-tieni paragrafu relatat ma’ sostenn inġuntiv huwa bbażat fuq il-proposta 
oriġinali tal-Kummissjoni, iżda huwa iktar realistiku, minħabba li tali sostenn irid jiġi mfittex 
u mogħti malajr u huwa temporanju fin-natura.

Il-paragrafu 3 huwa intenzjonat li jimla vojt li nħass fil-proposta oriġinali għal regolament. 

L-emenda tikkorrispondi ma’ waħda adottata fl-ewwel qari.

Emenda 20
Artikolu 8, paragrafu 3

3. Il-liġi applikabbli taħt dan l-Artikolu 
ma tistax tiġi derogata b'xi ftehim skond l-
Artikolu 14.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Tirrifletti l-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari.
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Emenda 21
Artikolu 15 a (ġdid)

Artikolu 15a
Kontenzjonijiet rigward il-liġi applikabbli
Kwalunkwe litigant li jagħmel talba jew 
kontro-talba quddiem qorti jew tribunal 
nazzjonali li tkun fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandu jinnotifika lill-qorti jew lit-
tribunal u lil kwalunkwe parti oħra 
permezz ta’ stqarrija ta’ talba jew 
dokument ta’ oriġini ekwivalenti tal-liġi 
jew tal-liġijiet li dak il-litigant jemmen li 
jkunu applikabbli għall-partijiet kollha 
jew għal xi partijiet tat-talba tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit sempliċi, introdott f’emenda fl-ewwel qari, se jiżgura li l-kwistjoni tal-liġi 
applikabbli tkun ikkunsidrata kif xieraq kemm mill-partijiet u kemm mill-qorti, b’hekk jgħin 
biex jiżgura ċertezza legali.

Emenda 22
Artikolu 15 b (ġdid)

Artikolu 15b
Determinazzjoni tal-kontenut tal-liġi 

barranija
1. Il-qorti li sar rikors għalija għandha 
tistabbilixxi l-kontenut tal-liġi barranija 
hi nfisha.  Għal dan il-għan, tista’ 
tintalab il-kollaborazzjoni tal-partijiet.
2. Jekk ikun impossibbli li jiġi stabbilit il-
kontenut tal-liġi barranija u l-partijiet 
jaqblu, il-liġi tal-qorti li sar rikors għaliha 
għandha tiġi applikata.

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifikazzjoni, introdotta f’emenda fl-ewwel qari, għandha tiżgura approċċ iktar 
uniformi għall-applikazzjoni tal-liġi barranija mill-qrati madwar l-UE. 
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Emenda 23
Artikolu 21 a (ġdid)

Artikolu 21a
Danni

Meta tikkwantifika d-danni f’każijiet ta’ 
korriment personali, il-qorti li sar rikors 
għaliha għandha tapplika l-prinċipju ta’ 
restitutio in integrum, filwaqt li tqis iċ-
ċirkustanzi attwali tal-vittma fil-pajjiż 
tiegħu ta’ residenza abitwali.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda li tintroduċi l-Premessa 29a.

Emenda 24
Artikolu 26

L-applikazzjoni ta' dispożizzjoni ta' liġi, ta' 
kwalunkwe pajjiż, speċifikata minn dan ir-
Regolament tista tiġi eskluża biss jekk tali 
applikazzjoni tkun manifestament 
inkompatibbli ma' l-ordni pubbliku tal-
forum.

1. L-applikazzjoni ta' dispożizzjoni ta' liġi, 
ta' kwalunkwe pajjiż, speċifikata minn dan 
ir-Regolament tista’ tiġi eskluża biss jekk 
tali applikazzjoni tkun manifestament 
inkompatibbli mal-politika pubblika 
(“ordni pubbliku”) tal-forum.

1a. B’mod partikolari, l-applikazzjoni ta’ 
stat tad-dritt ta’ kwalunkwe pajjiż 
speċifikat minn dan ir-Regolament tista’ 
tiġi eskluża u/jew il-liġi tal-forum tkun 
applikata jekk tali applikazzjoni tkun qed 
tikser id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali kif imħaddna fil-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem, fid-dispożizzjonijiet 
kostituzzjonali nazzjonali jew fil-liġi 
umanitarja internazzjonali.
1b. Barra minn hekk, l-applikazzjoni ta’ 
dispożizzjoni tal-liġi stipulat minn dan ir-
Regolament li jkollha l-effett li jingħata 
kumpens għal danni li ma jiġux 
ikkumpensati, bħal danni eżemplari jew 
punittivi, tista’ titqies bħala kuntrarja 
għall-politika pubblika (“ordni pubbliku”) 
tal-forum.



PR\633770MT.doc 19/22 PE 378.852v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

It-tieni paragrafu huwa intenzjonat li jservi bħala kjarifika tat-tifsira tal-politika pubblika fil-
livell tal-Komunità.

Għal dak li għandu x’jaqsam mat-tielet paragrafu, l-eżistenza ta’ danni eżemplari jew 
punittivi tista’ sservi bħala inċentiv għal "forum shopping" u għalhekk il-klawsola ta’ 
reviżjoni tinkludi impenn min-naħa tal-Kummissjoni biex teżamina l-kwistjoni kollha dwar id-
danni f’dan il-kuntest meta tirrevedi l-implimentazzjoni tar-Regolament.

Din l-emenda ġiet adottata fl-ewwel qari.

Emenda 25
Artikolu 27

Dan ir-Regolament ma għandux
jippreġudika l-applikazzjoni ta' 
dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja li,
relattivament għal materji partikolari, 
jistabbilixxu regoli tal-konflitt ta' liġijiet 
fir-rigward ta' obbligazzjonijiet mhux 
kuntrattwali.

Dan ir-Regolament m’għandux
jippreġudika l-applikazzjoni jew l-
adozzjoni ta' atti ta’ l-istituzzjonijiet tal-
Komunitajiet Ewropej li:

(a) fir-rigward ta’ kwistjonijiet partikolari,
jistabbilixxu regoli dwar konflitt tal-
liġijijet għal obbligazzjonijiet mhux 
kuntrattwali; jew

(b) jistipulaw regoli li japplikaw 
irrispettivament mil-liġi nazzjonali li 
tirregola l-obbligazzjoni mhux 
kuntrattwali partikolari minħabba dan ir-
Regolament; jew
(c) jimpedixxu l-applikazzjoni ta’ 
dispożizzjoni jew dispożizzjonijiet tal-liġi 
tal-forum jew tal-liġi stipulata minn dan 
ir-Regolament; jew
(c) jistipulaw dispożizzjonijiet imfassla 
biex jikkontribwixxu għat-tħaddim xieraq 
tas-suq intern sakemm dawn ma jkunux 
jistgħu jiġu applikati flimkien mal-liġi 
stipulata mir-regoli tad-dritt 
internazzjonali privat.

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament irid ikun jista’ jeżisti flimkien mal-leġiżlazzjoni tas-suq intern u jippromwovi, 
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iktar milli jostakola, it-tħaddim xieraq tas-suq intern. Ġiet ikkunsidrata b’mod partikolari r-
relazzjoni tar-Regolament mad-direttivi dwar it-televiżjoni mingħajr fruntieri, il-kummerċ 
elettroniku u s-servizzi.

Din l-emenda ġiet adottata fl-ewwel qari.

Emenda 26
Artikolu 30

Mhux aktar tard minn ...*, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport 
dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. 
Jekk ikun meħtieġ, ir-rapport għandu jkun 
akkumpanjat minn proposti għall-
adattament ta' dan ir-Regolament. B'mod 
partikolari, ir-rapport għandu jikkunsidra 
l-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li 
jirriżultaw minn inċidenti tat-traffiku u 
minn vjolazzjonijiet tal-privatezza u tad-
drittijiet relatati mal-personalità, inkluża 
d-diffamazzjoni.

1. Mhux aktar tard minn ...*, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Jekk ikun meħtieġ, ir-rapport 
għandu jkun akkumpanjat minn proposti 
għall-adattament ta' dan ir-Regolament.

Meta tħejji r-rapport tagħha, il-
Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni 
partikolari għall-effetti tal-mod li bih il-
liġi barranija tkun ittrattata fil-
ġuriżdizzjonijiet differenti u l-kwistjoni 
tad-danni, inkluż il-possibilità li 
jingħataw danni eżemplari jew punittivi 
f'ċerti ġuriżdizzjonijiet. 
Ir-rapport għandu jinkludi wkoll studju 
analitiku tal-punt li fih il-qrati fl-Istati 
Membri japplikaw il-liġi barranija fil-
prattika, inklużi rakkomandazzjonijiet 
dwar ix-xewqa ta’ approċċ komuni għall-
applikazzjoni tal-liġi barranija.
1a. Mhux iktar tard minn ...**, il-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni 
estensiva ma’ l-industrija ta’ l-
assigurazzjoni, ma’ l-avukati speċjalizzati 
fil-korriment personali u ma’ partijiet 
interessati oħra, għandha tippreżenta lill-

  
* Erba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
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Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
rapport dwar is-sitwazzjoni fir-rigward 
tal-liġi applikabbli għall-inċidenti tat-
traffiku fit-toroq. Ir-rapport għandu jkun 
akkumpanjat minn studju ippruvat ta’ l-
iskala tal-fenomenu, mill-problemi u 
minn evalwazzjoni ta’ impatt estensiv. 
Jekk xieraq, ir-rapport għandu jipproponi 
emendi lil dan ir-Regolament u/jew l-
adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni speċifika. Meta 
tħejji r-rapport tagħha, il-Kummissjoni 
għandha taħdem mill-qrib mal-
Konferenza ta’ The Hague dwar id-Dritt 
Internazzjonali Privat, ma’ l-industrija ta’ 
l-assigurazzjoni, ma’ l-avukati 
speċjalizzati fil-korriment personali u ma’ 
partijiet interessati oħra, u għandha 
tikkunsidra l-possibilità li tkun aġġornata 
l-Konvenzjoni ta’ The Hague ta’ l-4 ta’ 
Mejju 1971 dwar il-Liġi Applikabbli 
għall-Inċidenti tat-Traffiku jew li jkun 
hemm aċċess għaliha bħala alternattiva 
jew minbarra li tkun proposta 
leġiżlazzjoni speċifika.
** Sentejn wara d-data tad- dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-klawsola ta’ reviżjoni proposta mill-Kunsill ma tmurx ’il bogħod biżżejjed u mhix speċifika 
biżżejjed. Din l-emenda hija bbażata mill-qrib fuq emenda fl-ewwel qari, iżda hija iktar 
dettaljata sabiex tfittex li jintlaħaq ftehim mal-Kunsill.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteur ikkunsidrat il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bir-reqqa.  Hija tapprezza l-
attenzjoni li l-Kunsill u l-Kummissjoni taw lill-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari u l-fatt 
li ħafna mill-emendi tal-Parlament huma riflessi fil-pożizzjoni komuni b’mod jew ieħor.

Iżda, fit-tħejjija ta’ l-abbozz ta’ rakkomandazzjoni għat-tieni qari, ir-rapporteur kienet konxja 
ħafna tal-maġġoranza kbira miksuba fil-Parlament tal-pożizzjoni fl-ewwel qari.  Hija tiġbed l-
attenzjoni b’mod partikolari għall-importanza li l-Istati Membri jorbtu mad-dispożizzjonijiet 
dwar l-inċidenti tat-traffiku fit-toroq u mal-ksur tal-privatezza u d-drittijiet marbutin mal-
personalità. Hija għalhekk iddeċidiet li tkompli tinsisti għall-inklużjoni ta’ dispożizzjonijiet 
xierqa dwar dawn il-kwistjonijiet fir-regolament finali.

Sa fejn huma kkonċernati l-privatezza u d-drittijijet tal-personalità, ir-rapporteur hija 
ddiżappuntata li l-Kummissjoni ddeċidiet li tneħħi d-dispożizzjonijiet rilevanti mill-proposti 
emendati tagħha.  Filwaqt li hija konxja u tifhem id-diffikultajiet politiċi li l-Kunsill iħabbat 
wiċċu magħhom, hija tikkunsidra li huwa biss ġust u xieraq li hija għandha żżomm l-emendi 
fl-ewwel qari tal-Parlament sabiex tagħti lill-Parlament il-possibilità li jikkunsidra iktar din il-
kwistjoni importanti u possibilment jikkunsidra għażliet oħra.

Dwar il-kwistjoni ta’ l-inċidenti tat-traffiku fit-toroq, ir-rapporteur tapprezza r-rieda tal-
Kunsill li ġġiegħel lill-Kummissjoni tikkunsidra l-kwistjoni, iżda tħoss li hemm bżonn ta’ 
approċċ iktar iffukat fil-klawsola ta’ reviżjoni. Hija wkoll tal-fehma li hemm bżonn ta’ iktar 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati u li din tkun aħjar, u li issa li l-Komunità hija fil-
proċess ta’ adeżjoni mal-Konferenza ta’ The Hague, huwa ż-żmien li l-Komunità tikkoordina 
iktar mill-qrib l-attivitajiet tagħha fil-qasam tad-dritt internazzjonali privat ma’ dik l-entità.  
Hija wkoll tal-fehma li l-kwistjoni tad-danni f’każijiet ta’ korriment personali tista’ tkun 
regolata kif xieraq f’Rome II u pproponiet soluzzjoni ġdida, konsistenti ma’ l-intenzjonijiet 
tal-Parlament fl-ewwel qari, li hija mfassla biex tippermetti li jintlaħaq ftehim mal-Kunsill.

Barra minn hekk, ir-rapporteur tkompli tikkunsidra li d-dispożizzjonijiet speċjali dwar il-
kompetizzjoni inġusta u l-ħsara ambjentali għandhom jitħassru, fuq il-bażi stipulat fil-
ġustifikazzjonijiet għall-emendi rilevanti.  

Dwar ir-relazzjoni bejn ir-Rome II u strumenti oħra tal-Komunità, ma tistax ma tikkwotax dak 
li hija stqarret fin-nota spjegattiva fir-rapport tagħha fl-ewwel qari, jiġifieri “ir-rapporteur 
tiegħek għamlet minn kollox biex tiżgura li r-regolament ikun jista’ jeżisti flimkien mal-
leġiżlazzjoni dwar is-Suq Intern u jippromwovi, iktar milli jostakola, it-tħaddim xieraq tas-
Suq Intern. Ġiet ikkunsidrata b’mod partikolari r-relazzjoni tar-Regolament mad-direttivi 
dwar it-televżjoni mingħajr fruntieri u l-kummerċ elettroniku. Ir-rapporteur tiegħek kienet 
anzjuża li tissuġġerixxi approċċ olistiku skrupluż li għandu jevita l-ħtieġa għal qtugħ li joħloq 
konfużjoni u reġimi speċjali, fil-preżent jew fil-futur, għax dawn iservu biss biex jagħmlu l-
leġiżlazzjoni tagħna iktar komplessa biex tintuża u inqas trasparenti.”
Għall-bqija, l-emendi mressqa fl-abbozz ta’ rapport, flimkien mal-ġustifikazzjonijiet tagħhom, 
huma ċari biżżejjed.


