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IL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jinkludi fl-Artikoli 101 sa 109
regolamenti dwar il-kompetizzjoni fis-Suq Komuni. Skont dawn ir-regoli, ftehimiet bejn il-
kumpaniji li jillimitaw il-kompetizzjoni huma pprojbiti. Negozji b'pożizzjoni dominanti fis-
suq m'għandhomx jabbużaw mill-pożizzjoni tagħhom b'mod li jaffettwa ħażin il-kummerċ
bejn l-Istati Membri. Konċentrazzjonijiet bejn kumpaniji u akkwisti fuq dimensjoni tal-UE
huma mmonitorjati mill-Kummissjoni Ewropea (KE) u f'ċerti każijiet jistgħu jiġu pprojbiti.
Hija pprojbita l-għajnuna mill-Istat mogħtija lil ċerti kumpaniji jew prodotti, li twassal għal
distorsjoni fil-kompetizzjoni, iżda tista' tiġi permessa f'ċerti każijiet. Id-dispożizzjonijiet
dwar il-kompetizzjoni japplikaw ukoll għal kumpaniji pubbliċi, servizzi pubbliċi u servizzi
ta' interess ġenerali. Jekk ir-realizzazzjoni tal-għanijiet ta' dawn is-servizzi speċjali tkun
ipperikolata, dan jista' jwassal għas-sospensjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— L-Artikoli 101 sa 109 tat-TFUE, kif ukoll il-Protokoll Nru 27 dwar is-suq intern u l-
kompetizzjoni, fejn huwa ċċarat li kompetizzjoni ġusta hija inkluża fl-objettiv tas-suq
intern fl-Artikolu 3(3) tat-TFUE;

— Ir-Regolament dwar l-Għaqdiet (KE) Nru 139/2004;

— L-Artikoli 37, 106 u 345 tat-TFUE għall-kumpaniji pubbliċi, kif ukoll l-Artikoli 14, 59,
93, 106, 107, 108 u 114 tat-TFUE għas-servizzi pubbliċi, servizzi ta' interess ġenerali u
servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali; il-protokoll Nru 26 dwar is-servizzi ta' interess
ġenerali; l-Artikolu 36 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

L-OBJETTIVI

L-objettiv fundamentali tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE huwa li l-kompetizzjoni tiġi protetta
minn distorsjonijiet. Dan, madankollu, mhuwiex għan fih innifsu, Huwa pjuttost kundizzjoni
għar-realizzazzjoni ta' suq intern ħieles u dinamiku u huwa wieħed minn bosta strumenti għall-
promozzjoni tal-prosperità ekonomika ġenerali. Mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, dan
l-objettiv m'għadux aktar imsemmi espressament fl-Artikolu 3 tat-TFUE, iżda huwa inkluż
fil-kunċett tas-suq intern taħt il-Protokoll Nru 27. Tibdiliet prattiċi mhumiex mistennija minn
dan, minħabba li r-regoli tal-kompetizzjoni ma ġewx modifikati. Il-kundizzjonijiet għall-
applikazzjoni tagħhom u l-konsegwenzi legali ġew stabbiliti fil-prattika amministrattiva ta'
ħafna snin tal-KE u fil-ġuriżdizzjoni tal-Qrati Ewropej, b'tali mod li jistgħu jiġu kkunsidrati
bħala stabbli.
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IL-KISBIET

A. Projbizzjoni komprensiva ta' ftehimiet anti-kompetittivi (Artikolu 101 tat-TFUE)
Il-ftehimiet kollha bejn l-impriżi li għandhom l-għan li jkunu jew jistgħu jkunu ta' detriment
għall-kompetizzjoni u kapaċi jaffettwaw ħażin il-kummerċ bejn l-Istati Membri huma pprojbiti
(paragrafu 1) u nulli (paragrafu 2). Ftehimiet li jgħinu biex titjieb il-produzzjoni jew id-
distribuzzjoni tal-prodotti jew li jippromwovu l-progress tekniku jew ekonomiku jistgħu
jkunu eżentati minn din il-projbizzjoni, madankollu bil-kundizzjoni li l-konsumaturi jitħallew
ikollhom sehem ġust mill-benefiċċju li jirriżulta u l-ftehimiet ma jimponux restrizzjonijiet mhux
meħtieġa, filwaqt li l-kompetizzjoni ma tiġix eliminata f'parti sostanzjali fil-konfront tal-prodotti
inkwistjoni (paragrafu 3).
Mill-1 ta' Mejju 2004, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 jirregola l-implimentazzjoni
tar-regoli stipulati fl-Artikoli 101 u 102 tat-TFUE. Skont dan, l-awtoritajiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni, kif ukoll il-qrati tal-Istati Membri jistgħu japplikaw l-Artikoli 101 u 102 tat-
TFUE huma stess. Fl-2017, il-Kummissjoni pproponiet Direttiva biex tingħata s-setgħa lill-
awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni (NCAs) biex jaraw li r-regoli tal-antitrust tal-UE jiġu
infurzati b'mod aktar effettiv bl-għan li jiġi żgurat li, meta tiġi applikata l-istess bażi legali,
l-NCAs li jikkooperaw permezz tan-Netwerk Ewropew għall-Kompetizzjoni (NEK) ikollhom
l-għodod xierqa sabiex jistabbilixxu kompetizzjoni ġenwina u komuni fil-qasam tal-infurzar.
B'mod ġenerali, fl-applikazzjoni tar-regoli anti-trust tal-UE, dawn l-istrumenti wrew li huma
utli fil-prattika:
— Eżenzjonijiet kollettivi: dawn ikopru grupp ta' ftehimiet speċifiċi b'kontenut simili li

normalment ikollhom impatti komparabbli fuq il-kompetizzjoni. Jekk kategorija ta'
ftehimiet tkun mistennija li tissodisfa regolarment ir-rekwiżiti ta' eżenzjoni stabbiliti fl-
Artikolu 101(3) tat-TFUE, din tista' tingħata eżenzjoni bħala kategorija mill-projbizzjoni
skont l-Artikolu 101(1) tat-TFUE, fil-forma legali ta' regolament. Din il-metodoloġija
għandha tnaqqas il-piż fil-prattika amministrattiva minn fuq il-Kummissjoni.

— Ftehimiet ta' importanza żgħira: ftehimiet speċifiċi, li madankollu ma jaqgħux taħt l-
eżenzjoni tal-paragrafu 3 tal-Artikolu 101 tat-TFUE, mhumiex meqjusa bħala ksur jekk
huma ta' importanza żgħira u l-impatt tagħhom fis-suq bilkemm jinħass (il-prinċipju
de minimis). Tali ftehimiet spiss jitqiesu sinifikanti għall-kooperazzjoni bejn kumpaniji
żgħar u medji. Il-komunikazzjoni de minimis ġiet riveduta fl-2014 (2014/C 291/01)
minħabba modifika ta' regolamenti dwar eżenzjoni ta' kategoriji kif ukoll il-ġurisprudenza
iktar reċenti. L-ikbar modifika hija l-kjarifika li l-ftehimiet li għandhom bħala skop il-
limitazzjoni tal-kompetizzjoni ma jistgħux jitqiesu bħala ftehimiet ta' importanza żgħira.

Ċerti tipi ta' ftehimiet jitqiesu dejjem bħala restrittivi għall-kompetizzjoni u għaldaqstant bħala
pprojbiti, mingħajr eċċezzjoni; dawn jinkludu primarjament l-iffissar ta' prezzijiet u l-klawżoli
ta' protezzjoni territorjali.
Proċeduri ta' konċiljazzjoni f'każijiet ta' kartelli: fuq il-bażi tar-Regolament (KE) Nru 622/2008
hemm il-possibilità li proċedura titħaffef sabiex tintemm bi tnaqqis ta' 10% fil-multi, jekk il-
kumpaniji kkonċernati jgħinu lill-KE fix-xogħol tagħha u jiżvelaw sa minn stadju bikri tal-
proċedura s-sehem tagħhom fi ftehim antikompetittiv.
Rikjesti għal azzjonijiet għad-danni: Sabiex jiżdied l-effett deterrenti kontra ftehimiet ipprojbiti
u sabiex il-konsumaturi jiġu protetti aħjar, fl-2014 ġiet adottata d-Direttiva dwar ċerti regoli
li jirregolaw l-azzjonijiet għad-danni skont il-liġi nazzjonali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet
tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni (2014/104/UE); Għall-proċeduri ta'
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kartelli jirriżultaw primarjament hawnhekk żewġ konsegwenzi: azzjoni għad-danni tiżdied
bħala alternattiva għall-multi; u l-effikaċja tal-politika ta' klemenza ma tiġix kompromessa.
B. Abbuż minn pożizzjoni dominanti fis-suq (Artikolu 102 tat-TFUE)
"Pożizzjoni dominanti f'dan is-sens hija meta impriża jkollha pożizzjoni ta' saħħa ekonomika
li tagħtiha ċ-ċans li tostakola ż-żamma ta’ kompetizzjoni effikaċi fis-suq rilevanti billi din
tagħtiha s-setgħa taġixxi sostanzjalment b'mod indipendenti mill-kompetituri, mill-klijenti u fl-
aħħar nett mill-konsumaturi tagħha" (Kawża 27/76, United Brands). Il-pożizzjoni dominanti tiġi
evalwata fir-rigward tas-suq intern kollu, jew f'parti sostanzjali minnu. Il-firxa tas-suq rilevanti
rispettiv tiddependi mill-karatteristiċi tal-prodott, id-disponibilità, kif ukoll l-imġiba u r-rieda
tal-konsumaturi li jirrikorru għal alternattivi. L-Artikolu 102 tat-TFUE jistabbilixxi lista mhux
konklużiva ta' eżempji ta' prattiki abbużivi.
Minn Settembru 2016, il-Kummissjoni applikat proċedura ta' tranżazzjoni fil-forma ta'
proċedura ta' kooperazzjoni, inkluż f'każijiet ta' ksur tal-Artikolu 102 tat-TFUE.
C. Proċedura ta' kontroll tal-konċentrazzjonijiet bejn impriżi
Skont ir-Regolament (KE) Nru 139/2004, il-konċentrazzjonijiet bejn impriżi li jkunu ta'
tfixkil sinifikanti għall-kompetizzjoni effettiva fis-suq komuni jew f'parti sostanzjali minnu,
b'mod partikolari minħabba l-ħolqien ta' pożizzjoni dominanti jew minħabba t-tisħiħ tagħha,
għandhom ikunu ddikjarati bħala inkompatibbli mas-suq komuni (Artikolu 2(3)). Qabel ma
ssir konċentrazzjoni ta' impriżi, il-pjan għandu jiġi nnotifikat lill-KE. Il-punt tat-tluq ta' din il-
valutazzjoni huwa l-akkwist tal-kontroll fil-kumpanija l-oħra (Artikolu 3(1)). Il-konċentrazzjoni
ma tistax issir, sakemm il-Kummissjoni ma tkunx tat l-awtorizzazzjoni tagħha (Artikolu 7).
Wara dan ma jsir l-ebda kontroll sistematiku jew separazzjoni ta' kumpaniji magħqudin.
Il-proċedura tista' tinkludi żewġ fażijiet. Ġeneralment, il-proċeduri jistgħu jiġu konklużi wara
l-ewwel fażi (25 jum utli). Każijiet ikkumplikati jiġu investigati f'aktar dettall fit-tieni fażi
(90 jum utli). Deċiżjonijiet ta' approvazzjoni jistgħu jkunu marbuta ma' kundizzjonijiet u obbligi
(Artikolu 8).
Fl-2014 il-KE ppreżentat il-White Paper "Lejn kontroll aktar effettiv tal-fużjonijiet tal-UE"
li kellha tikseb armonija tar-regoli fil-livell tal-UE u fil-livell nazzjonali. F'Ottubru 2016, il-
Kummissjoni nediet konsultazzjoni pubblika fil-kuntest ta' evalwazzjoni kontinwa ta' ċerti
aspetti proċedurali u ġurisdizzjonali tal-kontroll tal-għaqdiet fl-UE.
D. Projbizzjoni tal-għajnuna skont l-Artikolu 107 tat-TFUE
L-għajnuniet huma s-servizzi mogħtija b'mod dirett mill-Istati Membri, li joriġinaw minn fondi
tal-istat. Dan jinkludi mhux biss sussidji li ma jitħallsux lura, iżda wkoll self b'kundizzjonijiet
favorevoli, eżenzjonijiet mid-dazju u mit-taxxa u garanziji għal self, kif ukoll ishma pubbliċi
f'kumpaniji, sakemm dawn, permezz tal-iffaċilitar ta' ċerti negozji jew fergħat ta' produzzjoni,
iwasslu għal distorsjoni jew theddida ta' distorsjoni għall-kompetizzjoni u jaffettwaw ħażin il-
kummerċ bejn l-Istati Membri.
Il-projbizzjoni tal-għajnuna ma tiġix applikata għall-każijiet elenkati fil-paragrafu 2. Tali
għajnuna hija kompatibbli mas-suq intern u awtomatikament permessa. Fil-każijiet elenkati fil-
paragrafu 3 għandha sseħħ valutazzjoni individwali min-naħa tal-KE. Il-prinċipju de minimis
japplika wkoll fir-rigward ta' kontroll ta' għajnuna mill-Istat, u mill-2008 qed tiġi applikata
eżenzjoni kollettiva ġenerali (Regolament (KE) Nru 800/2008), li ġiet estiża fl-ambitu tagħha
fl-2014 u fl-2017.
Bħala riżultat tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, għad-deċiżjonijiet skont il-bażi legali tal-
Artikolu 107(3)(b) tat-TFUE, l-hekk imsejħa Komunikazzjoni Bankarja dwar l-applikazzjoni
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tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għal miżuri ta' għajnuna mill-istat favur il-banek fil-
kuntest tal-kriżi finanzjarja ġiet applikata mill-1 ta' Awwissu 2013. Komunikazzjonijiet oħra
jirrigwardaw ir-rikapitalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji, it-trattament ta' assi li jkun
tnaqqsilhom il-valur jew l-irkupru tal-profitabilità u l-valutazzjoni tal-miżuri ta' ristrutturar.
L-għan tal-għajnuna għall-banek huwa l-promozzjoni ta' għoti ta' self u tal-investimenti
bi tkabbir sostenibbli. Fil-qafas tal-modernizzazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat
tal-2012, ammont kbir ta' regoli ġew riveduti bil-ħsieb ta' konċentrazzjoni fuq il-każijiet ta'
għajnuna mill-Istat bl-aktar effetti serji fuq is-suq intern u ta' razzjonalizzazzjoni tal-proċedura.
Il-KE, fl-ewwel deċiżjonijiet tagħha, qieset it-trattament fiskali preferenzjali ta' ċerti impriżi
f'uħud mill-Istati Membri bħala għajnuna illegali li trid tiġi mitluba lura (sentenza dwar il-
każijiet ta' Fiat Finance and Trade u Starbucks Manufacturing ta' Ottubru 2015). Fil-każ ta'
Apple, il-Kummissjoni ordnat lill-Irlanda f'Awwissu 2016 biex tiġbor lura EUR 13-il biljun
f'taxxi. Kemm Apple u l-Irlanda kkontestaw din id-deċiżjoni; il-kawża fil-qorti għadha pendenti;
Il-Kummissjoni qed tinvestiga każijiet oħra.
E. Servizzi pubbliċi, servizzi ta' interess ġenerali u servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali
(SGEI)
L-Artikolu 14(2) tat-TFUE jagħti għall-ewwel darba lill-Unjoni Ewropea kompetenza
leġiżlattiva mhux esklussiva. Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja fl-Artikoli 52 u 114 tat-TFUE
tagħti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-rwol ta' koleġiżlaturi ugwali. L-Artikolu 14 tat-
TFUE huwa kkomplementat permezz tal-Protokoll Nru 26, fejn hija enfasizzata, b'referenza
għall-Artikolu 14 tat-TFUE, għal darb'oħra l-importanza tas-servizzi, id-diversità tagħhom, il-
marġini ta' diskrezzjoni wiesa' tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, kif ukoll l-aċċess
universali. L-Artikolu 14 tat-TFUE jingħata importanza speċjali permezz tal-Artikolu 36 tal-
Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali. Anke f'dan il-każ, l-aċċess taċ-ċittadini tal-Unjoni għall-
SGEI huwa rrikonoxxut bil-għan li tiġi promossa l-koeżjoni soċjali u territorjali tal-Unjoni.
Il-qafas ta' regoli tal-SGEI attwalment applikabbli jikkonsisti f'Deċiżjoni tal-Kummissjoni
(ĠU L 7, 11.1.2012, p. 3) u żewġ Komunikazzjonijiet (ĠU C 8, 11.1.2012, p. 14 u
ĠU C 8, 11.1.2012, p. 15), kif ukoll id-Direttiva 2006/111/KE.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Ġeneralment, il-Parlament Ewropew jipparteċipa fil-liġi tal-kompetizzjoni sempliċement
permezz tal-proċedura ta' konsultazzjoni. L-influwenza tiegħu għalhekk hija limitata fil-
konfront ta' dik tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Kunsill. Il-Parlament diġà sejjaħ kemm-il darba,
fir-riżoluzzjonijiet annwali tiegħu dwar ir-rapport annwali tal-Kummissjoni dwar il-politika tal-
kompetizzjoni, fost affarijiet oħra, sabiex il-proċedura leġiżlattiva ordinarja tiġi estiża għad-dritt
tal-kompetizzjoni.
Il-kompitu prinċipali tal-Parlament huwa għalhekk l-iskrutinju tal-eżekuttiv. Il-Kummissarju
responsabbli għall-kompetizzjoni jidher diversi drabi fis-sena quddiem il-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON), biex ifisser il-politika tiegħu u jiddiskuti d-
deċiżjonijiet individwali.
Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja ġiet applikata għad-direttiva tal-2014 dwar azzjonijiet
għad-danni msemmija hawn fuq. F'dan il-każ rari, fejn il-Parlament (flimkien mal-Kumitat
ECON bħala l-Kumitat responsabbli) aġixxa bħala koleġiżlatur, kien importanti għall-Membri
Parlamentari li l-konsumaturi jiksbu rimborż sħiħ għad-danni li jsorfu u fl-istess ħin li jiġi żgurat
li dan ma jwassalx għal kumpens żejjed. Fl-interess tal-konsumaturi, il-Membri Parlamentari
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rnexxxielhom jiżguraw li d-deċiżjonijiet adottati mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-
kompetizzjoni jitqiesu bħala prova prima facie fil-ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni.
Fis-sajf tal-2016 il-Kumitat Speċjali dwar id-deċiżjonijiet Fiskali u Miżuri oħra ta' Natura jew
Effett Simili (TAXE, TAX2) temm ix-xogħol tiegħu dwar il-prattika ta' kif il-kompatibilità ta'
deċiżjonijiet fl-Istati Membri ma' regoli dwar l-għajnuna mill-Istat jiġu vvalutati fil-prattika, u
dwar il-kwistjoni tal-kjarifika tar-regoli għall-iskambju reċiproku ta' informazzjoni.
Il-proposta tal-Kummissjoni li tagħti s-setgħa lill-NCAs biex jinfurzaw il-liġi tal-kompetizzjoni
tal-UE b'mod aktar effettiv (NEK + proposta) bħalissa qed issegwi l-proċedura leġiżlattiva
ordinarja fil-Parlament, bil-Kumitat ECON bħala l-kumitat kompetenti. Il-pożizzjoni tal-
Parlament, li għandha tiġi negozjata mal-Kunsill Kompetittività, hija mistennija kmieni fl-2018.
Stephanie Honnefelder / Roberto Silvestri
11/2017
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