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Sinjura President,

Skont il-proċedura msemmija hawn fuq, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
talab biex jippreżenta opinjoni lill-kumitat tiegħek fil-forma ta' ittra.

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur eżamina l-kwistjoni fil-laqgħa tiegħu 
tat-23 ta' Jannar 2020. F'dik il-laqgħa1, iddeċieda li jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jannetti s-suġġerimenti li ġejjin 
mar-rapport tiegħu.

Il-Kumitat jixtieq jesprimi wkoll it-tħassib kbir tiegħu fir-rigward ta' punt fl-abbozz ta' rapport 
tal-Kumitat ECON, b'mod speċifiku l-paragrafu 14, li jipproponi l-istabbiliment ta' awtorità 
Ewropea għall-ħarsien tal-konsumatur. L-emenda 199, imressqa fil-Kumitat ECON, tgħid ukoll 
li dan il-korp għandu "jinkludi n-Network ta' Kooperazzjoni għall-Ħarsien tal-Konsumatur".

Il-Kumitat IMCO jixtieq jirrimarka li, l-ewwel nett, bħala punt ġenerali, is-suġġett tal-ħarsien 

1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Petra De Sutter (President, Rapporteur għal Opinjoni), 
Pierre Karleskind (Viċi President), Maria Grapini (Viċi President), Róża Thun und Hohenstein (Viċi President), 
Maria Manuel Leitão Marques (Viċi President), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, 
Marco Zullo, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, 
Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann, Andrus Ansip, Vlad-Marius 
Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Anne-Sophie Pelletier, Martin 
Schirdewan, Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek Blaško, Virginie Joron, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose, 
Rasmus Andresen, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja.
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tal-konsumatur huwa kompetenza esklużiva tal-Kumitat IMCO u, bħala tali, m'għandux ikun 
inkluż fir-rapport tal-Kumitat ECON, li għandu jittratta kwistjonijiet li jaqgħu fil-kompetenza 
esklużiva tiegħu. F'dan ir-rigward, nixtieq infakkar li r-Regolament dwar il-Kooperazzjoni fil-
Protezzjoni tal-Konsumatur (Regolament (UE) 2017/2394) kien fajl li kien jaqa' fil-kompetenza 
tal-Kumitat IMCO, u li l-Kumitat ECON ma kellu ebda rwol fih. It-tieni, il-punt m'għandu xejn 
x'jaqsam mar-rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni, li l-proċedura kurrenti hija 
bbażata fuqu. Għaldaqstant, nistiednek tiddikjara l-paragrafu 14 tal-abbozz ta' rapport u l-
emendi kollha tiegħu, inkluża l-emenda 199, inammissibbli.

Nirringrazzjak tal-attenzjoni u nafda fil-komprensjoni u l-kooperazzjoni tiegħek dwar dan l-
aspett importanti.

Dejjem tiegħek,

Petra De Sutter MD, PhD
President

Kopji: - Antonio TAJANI, President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
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SUĠĠERIMENTI

I. Suq intern

1. Ifakkar li l-politika tal-kompetizzjoni għandha rwol ewlieni fis-suq intern u li l-
objettivi fundamentali tad-dritt tal-kompetizzjoni għadhom marbuta b'mod inerenti 
mal-ikkompletar tas-suq intern, b'mod speċifiku l-prevenzjoni tat-tgħawwiġ tal-
kompetizzjoni, il-bini ta' kundizzjonijiet ekwi biex il-parteċipanti kollha fis-suq 
jikkompetu abbażi tal-mertu, il-promozzjoni tat-tkabbir ta' intrapriżi innovattivi, il-
kisba ta' livell għoli ta' benesseri tal-konsumatur, u li l-konsumaturi jkunu jistgħu 
jagħżlu bejn varjetà ta' fornituri sabiex jingħataw l-aħjar offerti f'termini ta' kwalità u 
ta' kwalità meta mqabbla mal-prezz; iqis li l-SMEs jistgħu jibbenefikaw mill-
applikazzjoni rigoruża tar-regoli tal-kompetizzjoni, partikolarment fil-qasam diġitali;

2. Jilqa' l-kontrolli tal-idoneità li għaddejjin tal-Kummissjoni u r-rieżami komprensiv 
futur tal-linji gwida tal-Kummissjoni relatati mad-dritt u mal-politika tal-
kompetizzjoni kif imħabbar mill-Kummissarju l-ġdid waqt is-seduta ta' smigħ ta' 
konferma tagħha; f'dan il-kuntest, jistenna b'ħerqa l-eżitu tar-reviżjoni li għaddejja 
tar-Regolament ta' Eżenzjoni ta' Kategorija tal-Ftehimiet Vertikali u l-Linji gwida 
Vertikali previsti għall-2022; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ u tħaffef il-prattiki 
ta' tisħiħ tal-kompetizzjoni fil-kuntest ta' swieq li qed jiżviluppaw b'rata dejjem aktar 
mgħaġġla; jissottolinja l-ħtieġa li l-politika tal-kompetizzjoni u d-deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni u tal-Istati Membri relatati magħha jkunu kompletament indipendenti 
minn politiki u proċessi deċiżjonali oħra; jenfasizza li hija din l-indipendenza li tagħti 
lid-deċiżjonijiet dwar il-kompetizzjoni l-piż u l-valur tagħhom u li tiżgura li jiġu 
rrispettati kemm mill-kumpaniji kif ukoll mill-gvernijiet; jilqa' l-użu mill-
Kummissjoni tal-Artikolu 114 tat-TFUE u tal-Artikolu 103 tat-TFUE fil-fajls 
leġiżlattivi tal-politika tal-kompetizzjoni fil-passat u jappella għal użu sistematiku tal-
proċedura leġiżlattiva ordinarja għal proposti leġiżlattivi futuri relatati mal-
kompetizzjoni;

3. Jinnota li, f'ekonomija dejjem aktar globalizzata, huwa importanti li jiġi rikonoxxut 
it-tgħawwiġ potenzjali tal-kompetizzjoni fis-suq intern li joriġina minn kumpaniji ta' 
pajjiżi terzi li jibbenefikaw minn finanzjament mill-Istat, kemm fil-forma ta' għajnuna 
mill-Istat kif ukoll fil-forma ta' sussidji; f'dan ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni 
tieħu miżuri xierqa biex tiżgura aċċess ekwu għas-suq;

4. Jenfasizza, madankollu, li d-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-kompetizzjoni 
m'għandhomx jintużaw bħala forma ta' miżura protezzjonista jew ostaklu mhux 
tariffarju għall-kummerċ u, fost affarijiet oħra, għandhom pjuttost jiżguraw il-
proporzjonalità u proċess ġust u janalizzaw il-kompetizzjoni każ każ fi ħdan is-suq 
uniku, filwaqt li jfittxu rimedji għall-fallimenti tas-suq;

5. Jissottolinja li s-settur tas-servizzi jirrappreżenta l-akbar parti tal-ekonomija tal-UE, 
iżda li l-iżvilupp ulterjuri ta' servizzi fis-suq intern huwa mxekkel minn leġiżlazzjoni 
nazzjonali ġdida u eżistenti li tillimita l-kompetizzjoni bejn il-kumpaniji u l-għażla 
tal-konsumatur; jiddispjaċih li xi standards regolatorji lokali għadhom jiffukaw fuq 
il-protezzjoni tas-swieq rispettivi tagħhom mill-kompetizzjoni ġusta;
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6. Ifakkar li, sabiex il-prattiki antikompetittivi jiġu miġġielda b'mod effikaċi, iridu 
jitqiesu l-aspetti kollha tal-kompetizzjoni inġusta;

II. Suq Uniku Diġitali

7. Jenfasizza l-importanza li l-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati 
Membri jżommu l-pass mal-isfidi l-ġodda tal-era diġitali f'termini tal-prijoritajiet u l-
kapaċitajiet ta' infurzar tagħhom kif ukoll tal-valutazzjoni tad-dannu lill-konsumaturi;

8. Jilqa' l-investigazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar ċerti prattiki antikompetittivi minn 
kumpaniji li joperaw fis-swieq diġitali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħlaq il-proċeduri 
li għaddejjin mill-aktar fis possibbli u taħdem favur politika ta' infurzar proattiv u 
effikaċi tar-regoli tal-kompetizzjoni, sabiex tiġġieled kontra l-abbuż ta' pożizzjonijiet 
dominanti u b'hekk trawwem l-innovazzjoni u l-mudelli kummerċjali innovattivi, kif 
ukoll tippermetti lill-konsumaturi jaħtfu l-opportunitajiet kollha ta' Suq Uniku 
Diġitali li jiffunzjona bis-sħiħ;

9. Jinnota li, fir-rigward tas-Suq Uniku Diġitali u l-mod kif id-diġitizzazzjoni taffettwa 
l-kompetizzjoni, hemm komplementarjetà intrinsika bejn ir-regolamentazzjoni tas-
suq u l-politika tal-kompetizzjoni, kif enfasizzat fir-Rapport tal-Konsulenti Speċjali 
tal-Kummissjoni intitolat "Politika tal-kompetizzjoni għall-era diġitali", b'mod 
speċifiku li d-dritt primarju tal-Unjoni kif stabbilit fl-Artikoli 101 - 109 tat-TFUE 
jista' jiffunzjona bħala "reġim ta' bażi" biex tiġi adottata leġiżlazzjoni mmirata biex 
jiġu miġġielda l-prattiki li jgħawġu l-kompetizzjoni fis-swieq diġitali, abbażi ta' 
analiżi bir-reqqa każ każ tas-swieq rilevanti u tal-fallimenti tas-suq;

10. Ifakkar li, matul it-tmien leġiżlatura, ir-regolamentazzjoni tas-swieq diġitali 
kkostitwiet il-ħidma ewlenija tal-Kumitat IMCO; f'dan il-kuntest, jenfasizza l-
importanza ta' rieżami bir-reqqa tal-Direttiva dwar il-Kummerċ elettroniku, b'mod 
partikolari fid-dawl tal-impenn tal-Kummissjoni li tipproponi Att dwar is-Servizzi 
Diġitali;

Data

11. Ifakkar fir-rwol ewlieni tad-data fl-ekonomija diġitali globali; jiġbed l-attenzjoni 
għall-emerġenza ta' atturi tas-suq diġitali li jikkontrollaw volumi dejjem akbar ta' 
data; jenfasizza li l-komparabilità tad-data hija element essenzjali fl-ekonomija reali, 
bħala sors ta' saħħa u lieva ekonomiċi konsiderevoli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tiġġieled kontra prattiki tas-suq mhux ġustifikati u ostakli regolatorji nazzjonali li 
jwasslu għal monopolizzazzjoni tal-ġbir tad-data u għal restrizzjonijiet tal-fluss tad-
data u l-aċċess għad-data; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja data miftuħa u aċċess 
ekwu għad-data għall-kumpaniji kollha, b'mod partikolari l-SMEs u l-istart-ups, 
sabiex trawwem ambjent diġitali kompetittiv li jwassal għal aktar innovazzjoni, 
prodotti ta' kwalità ogħla u servizzi aħjar għall-konsumaturi;

Pjattaformi
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12. Jinnota li pjattaformi online jippermettu lil miljuni ta' impriżi, inklużi għadd kbir ta' 
SMEs Ewropej, jisfruttaw il-vantaġġi tal-kummerċ elettroniku; iqis li, sabiex jinħolqu 
kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ekwi, jeħtieġ li ssir ħidma favur politika regolatorja 
li tinkludi proposti għal leġiżlazzjoni mmirata u speċifika għas-settur sabiex 
jitneħħew l-iżbilanċi li jippermettu lill-atturi tas-suq jabbużaw mill-pożizzjoni 
tagħhom, filwaqt li jiġu ssalvagwardjati l-valuri Ewropej; f'dan ir-rigward, jenfasizza 
li kwalunkwe obbligu regolatorju ġdid dwar il-pjattaformi jrid ikun soġġett għall-
prinċipju ta' proporzjonalità u ma jridx iwassal għal piżijiet regolatorji mhux 
ġustifikati għall-kumpaniji li kapaċi joħonqu l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni;

13. Jenfasizza l-importanza li jitkompla d-dibattitu regolatorju rigward il-mekkaniżmi 
xierqa biex titħares l-integrità tas-suq Ewropew b'reazzjoni għall-kisba ta' 
pożizzjonijiet dominanti minn numru żgħir ta' pjattaformi online minħabba l-effetti 
tan-network u d-dinamika li permezz tagħha l-aħjar wieħed jegħleb il-kompetituri 
kollha (winner-takes-all); jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ix-xejra li qed tikber li 
jingħataw involontarjament setgħat għall-istabbiliment ta' regoli fuq tali pjattaformi 
fid-dawl tal-lakuni regolatorji kurrenti; jistieden lill-Kummissjoni tuża l-għodod 
kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex tiġġieled kontra tipi emerġenti ta' prattiki 
antikompetittivi adottati minn pjattaformi dominanti, bħall-awtopreferenzjar abbużiv, 
u tiżgura li r-Regolament dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-
utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online (2019/1150) jiġi rrispettat 
mill-atturi kollha tas-suq; joġġezzjona għall-effetti lock-in negattivi li tali prattiki 
antikompetittivi għandhom fuq l-għażla tal-konsumatur kif ukoll fuq l-aċċess għas-
suq; 

Rimedji

14. Jilqa' l-użu reċenti ta' miżuri interim mill-Kummissjoni fis-settur tal-mikroelettronika; 
madankollu, jiddispjaċih għar-riluttanza tal-Kummissjoni li tapplika miżuri interim 
fis-settur diġitali u jitlob lill-Kummissjoni tevalwa l-użu tagħha ta' miżuri interim kif 
ukoll rimedji strutturi u ta' mġiba oħra, minbarra l-multi, meta tivvaluta jekk l-
operaturi jistgħux jimblukkaw id-dħul fis-suq, jirrestrinġu l-għażla tal-konsumatur u 
l-flussi ta' informazzjoni u jimmanipulaw l-imġiba tal-utenti, sabiex tipprevjeni t-
tgħawwiġ tal-kompetizzjoni li kapaċi jagħmel dannu lill-kumpaniji Ewropej, b'mod 
partikolari l-SMEs, u li jkun ta' dannu għall-konsumatur;

Imblukkar ġeografiku

15. Wara l-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2018/3002 dwar l-imblukkar ġeografiku, 
jistieden lill-Kummissjoni tkompli timmonitorja attivament il-kwistjonijiet kollha fil-
qasam tal-kompetizzjoni relatati mal-imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat u 
restrizzjonijiet oħra fuq il-bejgħ online; iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem favur 
viżjoni ambizzjuża għall-indirizzar tad-diskriminazzjoni online tal-konsumaturi 
abbażi ta' regoli armonizzati dwar il-ħarsien tal-konsumatur; jistieden lill-
Kummissjoni tadotta approċċ li jħares 'il quddiem u favur il-konsumatur meta twettaq 
il-proċess ta' rieżami tar-Regolament dwar l-imblukkar ġeografiku, li huwa previst 
għal Marzu 2020;

III. Benesseri tal-konsumatur
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16. Jenfasizza b'sodisfazzjon il-ħidma tal-Kummissjoni favur approċċ ibbażat fuq l-effetti 
fil-prattiki ta' infurzar tagħha bbażati fuq il-benesseri tal-konsumatur u l-prevenzjoni 
tad-dannu lill-konsumatur bħala aspett essenzjali tal-politika tal-kompetizzjoni; jilqa' 
interpretazzjoni estiża tal-kunċetti ta' benefiċċju għall-konsumatur u detriment għall-
konsumatur, speċjalment fis-swieq diġitali, inkluż l-approċċ ġdid li l-protezzjoni tad-
data titqies bħal kriterju ta' kwalità meta jiġu vvalutati l-impatti tal-mergers fuq il-
benesseri tal-konsumatur; jinnota li l-mergers mhumiex essenzjalment negattivi 
għall-konsumaturi u jistgħu jwasslu għall-innovazzjoni u għal prodotti aħjar, iżda 
jinnota wkoll li l-benesseri tal-konsumatur għandu jkun kruċjali;

17. Jenfasizza li, f'dan ir-rigward, il-ħarsien tal-konsumatur irid jibqa' politika ċentrali 
kemm tal-prattiki ta' infurzar kurrenti kif ukoll ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni futura, 
speċjalment fis-settur diġitali; jilqa' l-asserzjoni fir-Rapport tal-Konsulenti Speċjali li 
l-istandards tal-benesseri tal-konsumatur irid jiġi adattat għall-era diġitali, f'termini 
tal-istandards rekwiżiti ta' evidenza meta jiġu vvalutati l-istrateġiji aggressivi użati 
minn pjattaformi dominanti bil-għan li jitnaqqsu l-pressjonijiet tal-kompetizzjoni, 
mingħajr ebda gwadann ekwivalenti viżibbli għall-benesseri tal-konsumatur; ifakkar 
li l-kompetizzjoni ġusta fl-aħħar mill-aħħar trid tassigura livell għoli ta' ħarsien tal-
konsumatur u ta' għażla għall-konsumatur.


