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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0620/2006, mis-Sur Marc Russmeier, ta’ nazzjonalità Franċiża?, dwar 
allegazzjoni ta’ theddida fuq il-kompetizzjoni ħielsa fis-settur tal-funerali f’Toulouse

1. Sommarju tal-petizzjoni

Min ressaq il-petizzjoni ddenunzja l-“pożizzjoni dominanti” ta’ l-intrapriża muniċipali tas-
servizzi tal-funerali ta’ Toulouse, li tibbenifika minn organizzazzjoni amministrattiva u 
teknika ta’ natura esklussiva, li teskludi amministraturi privati tas-servizzi tal-funerali, u li 
għalhekk toħloq żbilanċ inevitabli fit-tqassim tas-servizzi fis-suq lokali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata bħala ammissibbli fid-19 ta’ Diċembru 2006. Tagħrif mitlub mingħand il-
Kummissjoni taħt ir-Regola 192 (4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

Il-fatti

Skond min ressaq il-petizzjoni, il-monopolju tas-servizzi funebri fi Franza kien inġab fix-xejn 
fl-1 ta’ Jannar 1997. Minkejja dan, post imsemmi “kamra funerarja muniċipali” seta’ baqa’ 
jeżisti f’Toulouse, u hu biss f’din il-muniċipalità, fejn setgħet ġiet eżercitata t-tmexxija 
muniċipali tas-servizzi funebri. F’dan l-istess bini tinstab fuq naħa l-parti amministrattiva fejn 
wieħed hu obbligat jirrapporta każ ta’ mewt fil-muniċipalità ta’ Toulouse, u fuq naħa oħra l-
uffiċċji tas-servizzi tal-funerali muniċipali. Il-parti amministrattiva tiġbor diversi servizzi 
bħall-uffiċju ta’ l-istat ċivili li jistabbilixxi l-atti tal-mewt u l-awtorizzazzjoni tal-għeluq tat-
tebut. Il-personal lokali ta’ dan l-aħħar uffiċju mbagħad jistieden lil individwi privati biex 
imorru jaraw lill-kollegi tagħhom tas-servizzi tal-funerali muniċipali waqt li lista tas-servizz 
privat tal-funerali f’Haute-Garonne tingħata lill-familji. Is-servizzi tal-funerali muniċipali  
jieħdu ta’ lanqas 2000 funeral fis-sena. Is-servizzi privati tal-funerali l-aktar importanti 
f’Toulouse jieħdu 150 funeral fis-sena. Barra minn hekk ikun hemm ukoll tibdil tal-
pożizzjonijiet bejn il-personal ta’ l-istat ċivili u dak tas-servizzi tal-funerali muniċipali.
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Il-petizzjoni skond il-PE

Min ressaq il-petizzjoni hu fornitur tas-servizzi tal-funerali minħabba li għandu aġenzija 
f’Toulouse u dar tal-funerali f’Muret li tinstab 20km bogħod minn Toulouse. Hu indika li kien 
koordinatur reġonali ta’ assoċjazzjoni nazzjonali “VFA”, li tfisser “Vœux Funéraires”. 

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni relatati mal-petizzjoni

Ma’ l-ewwel ħarsa l-petizzjoni ma tikkonċernax vjolazzjoni tar-regoli komunitarji tal-
kompetizzjoni. L-uniku aspett li jista’ eventwalment jitqajjem minn din il-petizzjoni hu l-
mistoqsija biex ikun magħruf jekk l-istat Franċiż hux qed jonqos mill-obbligazzjonijiet tiegħu 
fir-rispett tar-regoli komunitarji tal-kompetizzjoni li joħorġu mill-Artikoli 10 u 86 (1) tat-
trattat flimkien ma’ l-Artikolu 82 tat-trattat. Jista’ jkun li eventwalment ikun imċanfar li fil-
belt ta’ Toulouse inċita pożizzjoni dominanti għal intrapriża – il-kamra funerarja muniċipali –
li tabbuża minn din il-pożizzjoni.

Fi kwalunkwe każ, apparti l-kundizzjonijiet li jinstabu fl-Artikoli 10 u 86 tat-trattat, il-
kundizzjonijiet kollha ta’ l-Artikolu 82 tat-trattat iridu jkunu milħuqa wkoll.

Skond l-Artikolu 82, hu inkompatibbli mas-suq komuni u hu ordnat li fil-miżura li l-kummerċ 
bejn l-Istati Membri jkun suxxettibbli li jkun affettwat minnu ma jiġrix li xi intrapriża waħda 
jew aktar tagħmel qligħ ta’ natura abbużiv minn pożizzjoni dominanti fis-suq komuni jew 
f’parti sostanzjali minnu.

F’dak li jikkonċerna pożizzjoni dominanti fis-suq komuni jew parti sostanzjali minnu, huwa 
ċar li l-kamra funerarja muniċipali filwaqt li toffri s-servizzi tagħha fit-teritorju tal-belt ta’ 
Toulouse ma għandhiex pożizzjoni ta’ dan it-tip. In-nies li jgħixu f’’Toulouse milqutin mill-
allegata pożizzjoni dominanti lanqas ma jikkostitwixxu parti kbira mill-popolazzjoni Franċiża
(ara Bodson1, dwar il-mod nazzjonali ta’ konċessjoni esklussiva tal-monopolji komunali fir-
rigward tas-servizzi tal-funerali). Barra minn hekk, abbuż li jkun possibbli aktarx ikollu effett 
fuq it-transazzjonijiet bejn l-Istati Membri. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tenfasizza l-
preċiżjoni mressqa minn min ressaq il-petizzjoni skond id-deskrizzjoni deskritta li teżisti biss 
f’Toulouse u mhux fil-muniċipalità ta’ Muret fejn hu stabbilit u li jinstab xi għoxrin kilometru 
bogħod minn Toulouse. Hu għalhekk diffiċli li wieħed jifhem kif it-transazzjonijiet bejn l-
Istati Membri jistgħu jiġu affettwati.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-fatti sottomessi minn min ressaq il-petizzjoni u l-analiżi tagħhom, il-
Kummissjoni tqis li r-regoli komunitarji tal-kompetizzjoni ma japplikawx f’dan il-każ 
partikulari. Għalhekk, huma ma joffrux rimedju għas-sitwazzjoni deskritta minn dak li ressaq 
il-petizzjoni. Minkejja dan huwa possibbli għalih li jissottometti dawn il-mistoqsijiet lill-
awtoritajiet u ġurisdizzjoni kompetenti nazzjonali fid-dawl ta’ analiżi fuq bażi tad-dritt 
nazzjonali Franċiż, hekk kif inhu d-dritt speċifiku li jirregola s-servizzi funebri, id-dritt 

  
1 Ara 30/87, Bodson v Pompes funèbres des régions libérées, [1988] Rec. 2479, paragrafu 28.
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amministrattiv u d-dritt Franċiż tal-kompetizzjoni.
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