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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0406/2006 imressqa minn Marek Stepien (Pollakk), dwar allegat ksur tal-
prinċipji ewlenin tal-konċessjoni ta’ ‘franchise’ relatat ma’ ftehim bejn id-ditta “Cyrus” 
fi Szczecin u d-ditta Franċiża “Groupe Casino”

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni huwa sid id-ditta falluta “Cyrus”, li qabel kienet tmexxi ħames 
ħwienet lokali fi Szczecin (Polonja) b’kuntratt ta’ konċessjoni ta’ ‘franchise’ mad-ditta 
Franċiża “Groupe Casino”. Dak li ressaq il-petizzjoni jsostni li l-kawża tal-falliment tad-ditta 
tiegħu kienet in-nuqqas min-naħa ta’ dak li kkonċeda l-‘franchise’ li jaġixxi b’mod raġonevoli 
fir-rigward tal-kuntratt. Dak li ressaq il-petizzjoni, li enfasizza li 120 ħaddiem tilfu l-impieg 
tagħhom bħala riżultat tal-falliment tad-ditta tiegħu, jiddikjara wkoll li “Groupe Casino” 
kisret ir-regoli ta’ l-UE dwar il-kompetizzjoni u l-Kodiċi Ewropea ta’ l-Etika dwar il-
Frankiġja, u jappella lill-Parlament Ewropew jintervieni.

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Settembru 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4). 

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

Sfond/sommarju tal-fatti/storja 

Dak li ressaq il-petizzjoni, is-Sur Marek Stępień, huwa imprenditur Pollakk li jaħdem fis-
settur tad-distribuzzjoni kummerċjali ta’ prodotti ta’ l-ikel u prodotti oħrajn. Fl-1999, min 
għamel il-petizzjoni beda jaħdem taħt ftehim ta’ ‘franchise’ mad-ditta Franċiża “Groupe 
Casino” biex imexxi l-marka “Leader Price” mill-ħames ħwienet kummerċjali tiegħu fi 
Szczecin (Polonja). Minħabba diversi diffikultajiet, dak li ressaq il-petizzjoni ddikjara 
falliment fl-2004 u keċċa 120 impjegat.  
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Dak li ressaq il-petizzjoni konvint li l-“Groupe Casino” huwa responsabbli għall-falliment 
tad-ditta tiegħu. Għalhekk informa kemm seta’ u bosta drabi lill-awtoritajiet nazzjonali, lill-
istituzzjonijiet ta’ l-UE u lill-istampa Pollakka lokali dwar is-sitwazzjoni tiegħu u dwar l-
inizjattivi tiegħu kontra l-“Groupe Casino” u l-ħwienet kbar kummerċjali tagħha (pereżempju 
"Géant Polska" u "Leader Price").

Bejn Mejju u Ottubru 2006, dak li ressaq il-petizzjoni bagħat 30 ittra u diversi emails lil 
diversi servizzi tal-Kummissjoni (SG, OLAF, COMP, EMPL, ENTR, MARKT, INFSO, JLS, 
SANCO). Dawn l-ittri u l-emails kollha ġew mgħoddija u riferuti lill-DG COMP, li wieġeb
kif għandu jkun skond il-Kodici ta’ Kondotta Amministrattiva Tajba.

L-ilment 

Dak li ressaq il-petizzjoni jsostni li l-falliment tad-ditta tiegħu kien kawża ta’ l-imġiba 
kummerċjali żleali tal-“Groupe Casino”, b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-esekuzzjoni tal-
kuntratt ta’ ‘franchise’ ffirmat bejn il-“Groupe Casino” u dak li ressaq il-petizzjoni. L-allegata 
imġiba xejn kompetittiva kienet tikkonsisti, b’mod partikolari, f’restrizzjonijiet tal-provvisti, 
f’obbligi ta’ bejgħ bi prezz orħos mill-valur u fl-impożizzjoni ta’ prezzijiet minn dak li
kkonċeda l-‘franchise’ fuq min ingħatalu l-‘franchise’. Dak li ressaq il-petizzjoni jallega, inter 
alia, il-ksur ta’ l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat tal-KE u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tibda
investigazzjoni.

Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-argumenti tal-petizzjoni

Il-każ ta’ dak li ressaq il-petizzjoni jirrelata ma’ sitwazzjoni li teżisti fis-suq lokali Pollakk. 
Billi l-effetti antikompetittitivi li jista’ jkun hemm tal-każ probabbli huma konċentrati f’parti 
waħda tal-Polonja (eżattament, fiż-żona ta’ Szczecin), il-Kummissjoni temmen li l-awtorità 
għall-kompetizzjoni Pollakka tkun f’pożizzjoni tajba biex teżamina l-kwistjoni.

Il-Kummissjoni informat lill-kwerelant bil-konklużjonijiet tagħha bl-ittri tal-25 ta’ Settembru 
2006 (D005971) u ta’ l-24 ta’ Ottubru 2006 (D006622). F’dawn l-ittri, il-Kummissjoni 
fakkret lil dak li ressaq il-petizzjoni li, mill-1 ta’ Mejju 2004, ir-regolamenti tal-KE dwar il-
kompetizzjoni qed jiġu wkoll applikati kollha kemm huma mill-awtoritajiet nazzjonali għall-
kompetizzjoni u mill-qrati nazzjonali, u b’riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni qiegħda kull ma 
jmur tikkonċentra aktar l-isforzi tagħha biex teżamina allegati restrizzjonijiet dwar il-
kompetizzjoni li jaffettwaw lil diversi Stati Membri. Il-Kummissjoni stiednet ukoll lil dak li 
ressaq il-petizzjoni biex jikkonsidra li jikkuntattja l-awtorità Pollakka għall-kompetizzjoni u 
pprovdietlu lil min għandu jikkuntattja fl-Uffiċċju Pollakk għall-Kompetizzjoni u għall-
Protezzjoni tal-Konsumaturi.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tosserva li l-elementi ppreżentati f’din il-petizzjoni jirreferu għal sitwazzjoni 
li teżisti fis-suq lokali Pollakk. Għalhekk, il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-awtorità Pollakka 
għall-kompetizzjoni u l-qrati Pollakki jkunu f’pożizzjoni tajba biex jeżaminaw il-każ. L-
awtorità Pollakka għall-kompetizzjoni għandha s-setgħa li tapplika l-Artikoli 81 u 82 tat-
Trattat fil-każi individwali, u hekk ukoll jagħmlu l-qrati Pollakki meta jaqtgħu sentenzi dwar 
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tilwim relatat mal-kompetizzjoni1. Il-Kummissjoni infurmat lill-awtorità għall-kompetizzjoni 
Pollakka dwar dan il-każ. 

  
1 Artikoli 5 u 6 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli dwar il-kompetizzjoni 
stipulati fl-Artikoli  81 u 82 tat-Trattat.


