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Suġġett: Petizzjoni Nru 0686/2006, imressqa minn E.S., (Grieg), f’isem il-"Hellenic 
Association of Automobile Merchants & Importers", dwar l-allegazzjoni li l-liġi 
Ewropea dwar il-kompetizzjoni fil-Greċja m’hijiex tiġi applikata

1. Sommarju tal-petizzjoni

F’isem l-organizzazzjoni hawn fuq imsemmija, dak li ressaq il-petizzjoni jipprotesta kontra l-
fatt li l-awtoritajiet kompetenti Griegi ma jimplimentawx il-liġi Ewropea dwar il-
kompetizzjoni. Notevolment, huwa jirreferi għall-Artikoli 81 u 82 (regoli li huma applikabbli 
għall-intrapriżi) tat-Trattat u għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1400/2002 dwar l-
implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 81(3) tat-Trattat fuq kategoriji ta’ ftehim vertikali u prattiċi 
miftiehma fis-settur tal-vettur bil-mutur. Minħabba illi din is-sitwazzjoni kellha impatt 
partikolarment detrimentali għal bosta membri ta’  l-organizzazzjoni u għas-settur tal-karozzi
in ġenerali, dak li ressaq il-petizzjoni jikkwota numru ta’ mistoqsijiet diretti mressqa quddiem 
il-Kummissjoni Ewropea u quddiem l-Ombudsman Ewropew rispettivament, lil min hu 
indirizza diġà iżda għal xejn, u jitlob l-intervent tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Jannar 2007. Intalab tagħrif mingħand il-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192, paragrafu 4 tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Settembru 2007.

I. L-ILMENT

1. Dak li ressaq il-petizzjoni huwa l-general manager tal-Hellenic Association of 
Automobile Merchants & Importers (l-HAAMI), assoċjazzjoni li tgħaqqad il-
konċessjonarji tal-karozzi fil-Greċja li jikoperaw ma’ l-importaturi-distributuri 
uffiċjali ta’ ditti differenti ta’ kostrutturi tal-karozzi.
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2. Fil-petizzjoni tagħha, li tressqet quddiem il-Parlament Ewropew fit-8 ta’ Ġunju 
2006, l-HAAMI tindika li hija ressqet bosta lmenti quddiem l-awtoritajiet Griegi, fejn 
enfassizzat il-ksur tal-liġi Komunitarja, notevolment ta’ l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat 
kif ukoll tar-Regolament KE 1400/2002, min-naħa ta’ ċerti importaturi-distributuri 
uffiċjali tal-karozzi fil-Greċja. Skond dak li ressaq il-petizzjoni, dawn l-ilmenti tressqu 
quddiem il-Kummissjoni Griega għall-Kompetizzjoni u quddiem il-Gvern Grieg (il-
Ministeru ta’ l-Iżvilupp) rispettivament.

3. Barra minn hekk, l-HAAMI ressqet ilment quddiem il-Kummissjoni Ewropea fil-21 
ta’ Diċembru 2006. F’dan l-ilment, dak li ressaq il-petizzjoni akkuża b’mod notevoli 
lill-Kummissjoni li ma eżerċitatx pressjoni fuq il-Greċja sabiex tobbligaha ħalli 
tirrikonoxxi l-ksur tar-regoli Ewropej dwar il-kompetizzjoni. Skond l-HAAMI, l-
awtoritajiet ta’ dan l-Istat, għalkemm kienu infurmati mill-2003 bl-eżistenza ta’ bosta 
infrazzjonijet tar-regoli msemmija, ma ħadu l-ebda azzjoni f’dan ir-rigward. Dak li 
ressaq il-petizzjoni qal li, jekk jiġi kkonsidrat x’intqal qabel, il-Kummissjoni Ewropea 
għandha tintervieni sabiex twaqqaf darba għal dejjem in-nuqqas ta’ azzjoni ta’ l-
awtoritajiet Griegi jew tadotta l-miżuri neċessarji sabiex twaqqaf darba għal dejjem il-
ksur allegat tar-regoli Komunitarji dwar il-kompetizzjoni.

4. Barra minn hekk, dak li ressaq il-petizzjoni jfakkar li f’Ġunju 2005 kien ġibed l-
attenzjoni ta’ l-Ombudsman Ewropew, rigward il-fatti li kienu diġà tressqu quddiem l-
awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea.

5. Fl-20 ta’ Frar 2007, dak li ressaq il-petizzjoni għadda ittra supplementari lill-
Parlament Ewropew, li biha huwa infurmah li kien iltaqa’ ma’ xi rappreżentanti ta’ l-
Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni waqt il-laqgħat li seħħew fi Frar 2007 u li, 
peress illi ma kienx sodisfatt mir-riżultat ta’ dawn il-laqgħat, huwa kiteb, dak in-nhar 
stess, ittra lill-Ministru Grieg għall-Iżvilupp (kopja ta’ din l-ittra hija mehmuża ma’ l-
ittra supplementari msemmija hawn fuq). F’din l-ittra supplementari, dak li ressaq il-
petizzjoni jenfasizza l-istess argumenti li tressqu quddiem l-Awtorità Griega għall-
Kompetizzjoni u l-Kummissjoni Ewropea (ara paragrafi 8 u 9 hawn taħt).

II. L-ISFOND

6. Il-Kummissjoni tikkonferma, li f’Diċembru 2004, kienet diġà ġiet infurmata dwar l-
eżistenza ta’ ċerti prattiki kummerċjali li l-HAAMI, f’termini ġenerali ħafna, 
attribwixxiet għall-għaqda ta’ l-importaturi tal-karozzi fil-Greċja. Dak iż-żmien, l-
HAAMI xorta waħda kienet indikat li kienet ressqet ilment quddiem il-Kummissjoni 
Griega għall-Kompetizzjoni, ilment dwar l-istess każijiet bħal dawk imressqa quddiem 
il-Kummissjoni Ewropea, ibbażati fuq ksur allegat ta’ regoli Komunitarji dwar il-
kompetizzjoni.

Il-Kummissjoni kienet wieġbet lill-HAAMI, fi Frar 2005, fejn uriet li t-tagħrif li ġie 
pprovdut minn din l-assoċjazzjoni f’Diċembru 2004 ma setax jiġi kkonsidrat bħala 
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lment formali, skond ir-Regolament tal-Kunsill 1/2003 1 u r-Regolament tal-
Kummissjoni 773/20042 ladarba dan it-tagħrif ma kienx jissodisfa t-talbiet, formali u 
sinifikanti, mitluba mir-Regolamenti msemmija. 

Il-Kummissjoni żiedet illi, fuq bażi ta’ eżami preliminari ta’ l-elementi pprovduti mill-
HAAMI, deher li l-każijiet imsemmija, anke jekk setgħu jiġu ppruvati, ma kinux sejrin 
iqajmu interess Komunitarju suffiċjenti, ladarba huma limitati għas-suq Grieg biss u 
ma kienx ser ikollhom effett sinifikanti fi Stati Membri oħra. 

Għal dan il-għan, tajjeb li wieħed ifakkar li, skond il-liġi Komunitarja stabbilita, il-
Kummissjoni m’hijiex obbligata li tiftaħ proċedura kull darba li tirċievi lment3. Skond 
din il-liġi, il-Kummissjoni tista’ legalment tagħti livelli ta’ prijorità differenti lill-
każijiet li hija tirċievi4 u, sabiex jiġi stabbilit dan il-livell ta’ prijorità, huwa ġust li hija 
żżomm l-interess Komunitarju5 bħala referenza. Sabiex dan l-aħħar punt jitħares, il-
Kummissjoni għandha tikkonsidra ċ-ċirkostanzi tal-każ individwali u, notevolment, ta’ 
l-importanza tal-ksur allegat għall-funzjoni tas-suq komuni, tal-probabilità li jkun 
jista’ jiġi stabbilit ksur u ta' l-estensjoni tal-miżuri neċessarji għall-investigazzjoni6.

7. Fil-21 ta’ Diċembru 2006, l-HAAMI ressqet ilment formali quddiem il-
Kummissjoni dwar il-prattiki kummerċjali ta’ ċerti importaturi tal-karozzi fil-Greċja. 

Essenzjalment, l-HAAMI talbet mill-ġdid lill-Kummissjoni sabiex din tobbliga lill-
Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni ħalli ssegwi proċedura li timmira għal dawn l-
istess prattiki jew, alternattivament, sabiex hija stess tadotta l-miżuri neċessarji ħalli 
tirrikonoxxi l-ksur tar-regoli Komunitarji dwar il-kompetizzjoni.

F’Jannar 2007, is-servizzi tal-Kummissjoni talbu kjarifika lir-rappreżentanti ta' l-
HAAMI, dwar is-suġġett ta’ l-ilment u dwar l-argumenti li jistgħu jagħtu prova tal-
validità ta’ dan kollu. L-HAAMI ma ħadet l-ebda azzjoni dwar din it-talba.

8. Fit-8 ta’ Marzu 2007, is-servizzi tal-Kummissjoni kkuntattjaw lill-Awtorità Griega 
għall-Kompetizzjoni u stiednuha tikkonsidra l-possibilità li tieħu ħsieb hija stess ta’ 
dan l-ilment, b’konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-

                                               
1 Regolament (KE) Nru 1/2003 tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli tal-

kompetizzjoni mniżżla fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, ĠU L 1 ta’ l-
4.1.2003, p. 1.

2  Regolament (KE) Nru 773/2004 tal-Kummissjoni tas-7 ta’ April 2004 dwar il-proċeduri li tpoġġew fis-seħħ 
mill-Kummissjoni bl-implimentazzjoni ta’ l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, 
ĠU L 123 tas-27.4.2004, p. 18.

3 L-arrest ta’ TPI Automec Srl c. Kummissjoni, każ T-24/90, Rec. 1992, p. II-2223, raġunijiet 74 et 76.

4 L-arrest ta’ Automec, ikkwotat, raġuni 77.

5 L-arrest ta’ Automec, ikkwotat, raġuni 85.

6 L-arrest ta’ Automec, ikkwotat, raġuni  86.
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koperazzjoni fin-netwerk ta’ l-Awtoritajiet għall-Kompetizzjoni1. L-Awtorità Griega 
għall-Kompetizzjoni tidher li tinsab f’qagħda tajba sabiex titratta l-ilment ta' l-
HAAMI. Fil-fatt, il-ftehim ikkuntestat ikun soġġett għal effetti sostanzjali, attwali jew 
previsti, fit-territorju Grieg biss, ladarba min ressaq l-ilment ma pprovdiex elementi li
jistgħu jindikaw li jeżisti ftehim simili fis-swieq ta’ Stati Membri oħra. Barra minn 
hekk, l-Awtorità Griega jkollha l-kapaċità li tiġbor il-provi li hemm bżonn u, f’każ ta’ 
bżonn, li twaqqaf effettivament it-totalità tal-ksur allegat2.

9. Fl-10 ta’ Mejju 2007, il-Kummissjoni Griega għall-Kompetizzjoni bagħtet ittra lill-
HAAMI, fejn hija pprovdiet l-ewwel evalwazzjoni ta’ l-aspetti ta’ l-isfond tal-każ, 
filwaqt illi talbet lill-assoċjazzjoni tipprovdi elementi utli oħrajn sabiex il-validità ta’ 
l-ilment tinftiehem aħjar. Tajjeb li wieħed jenfasizza li l-mistoqsijiet kollha ta’ l-
HAAMI imressqin fl-ilment ta’ Diċembru 2006 quddiem il-Kummissjoni Ewropea 
ġew ittrattati mill-Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni fl-ittra tagħha hawn fuq
imsemmija. Fil-fatt, din l-awtorità eżaminat il-kumpatibilità, kemm mal-liġi 
Komunitarja kif ukoll mal-liġi nazzjonali dwar il-kompetizzjoni, ta’ l-aspetti li 
joħorġu mill-kuntratti tad-distribuzzjoni ta’ karozzi konklużi fil-Greċja bejn l-
importaturi/grossisti, fuq in-naħa l-waħda, u l-konċessjonarji, fuq in-naħa l-oħra: a) l-
obbligu tal-konċessjonarju li jippermetti lill-importatur jara d-dokumenti kummerċjali 
u tagħrif ieħor li jikkonċerna x-xerrejja tiegħu; b) l-obbligu tal-konċessjonarju li jilħaq 
l-objettivi tal-bejgħ stabbiliti mill-importatur; ċ) l-impossibilità għall-konċessjonarju li 
jivverifika l-karattru objettiv tal-kriterji ta’ l-ammissjoni għan-netwerk ta’ 
distribuzzjoni selettiva tal-karozzi; d) in-nuqqas ta’ klawsoli li jiffissaw estensjonijiet 
ta’ żmien li matulhom l-importatur huwa obbligat li jikkunsinna l-karozzi lill-bejjiegħ 
bl-imnut; e) in-nuqqas ta’ klawsoli li jagħtu definizzjoni tal-"kumpens" mistenni mill-
importatur f’każ li dan ta’ l-aħħar ma jkunx irrispetta l-obbligazzjonijiet kuntrattwali 
tiegħu; f) in-nuqqas ta’ klawsoli li jirregolaw id-dettalji tal-proċedura li wieħed 
għandu jsegwi f’każ ta’ appell arbitrarju sabiex tinstab soluzzjoni għal-litigazzjonijiet 
bejn partijiet dwar il-ħarsien tal-klawsoli kuntrattwali; ġ) l-obbligu għall-bejjiegħ bl-
imnut tal-karozzi li jindirizza intrapriżi nominati mill-grossist għall-għotja ta’ servizzi 
marbuta mal-bejgħ tal-karozzi; ħ) l-obbligu għall-konċessjonarju li jimplimenta l-
prattiki kummerċjali li jinvolvu t-telf tal-vantaġġi fiskali.

Fuq il-bażi ta’ dak li ntqal s’issa, jidher li l-Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni 
qiegħda attwalment teżamina b’mod attiv l-elementi ppreżentati mill-HAAMI fl-
ilment li l-Kummissjoni għaddietilha fit-8 ta’ Marzu li għadda. 

10. Rigward l-allegazzjoni dwar in-nuqqas ta’ azzjoni ta’ l-Awtorità Griega għall-
Kompetizzjoni fejn għandu x’jaqsam b’mod ġenerali s-settur tal-karozzi fil-Greċja, 
tajjeb illi wieħed jenfasizza li, sa mill-2005, il-Kummissjoni kellha bosta kuntatti ma’ 
l-awtorità, li waqthom deher illi din, sadanittant, fetħet inkjesti fil-kuntest ta’ bosta 
kwistjonijiet dwar l-implimentazzjoni tar-regoli Komunitarji dwar il-kompetizzjoni 
fis-settur tad-distribuzzjoni tal-karozzi fil-Greċja. B’mod partikolari, l-Awtorità 

                                               
1 ĠU C 101 tas-27.4.2004, p. 43.

2 Ara l-punti 8 u 9 tal-Komunikazzjoni hawn fuq imsemmija.
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Griega għall-Kompetizzjoni adottat:

- f’Marzu 2006, deċiżjoni ta’ inibizzjoni bbażata fuq l-Artikolu 81 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, kontra l-MAVA, id-distributur esklussiv tar-
Renault fil-Greċja, minħabba l-fatt li l-MAVA ffissat, direttament jew indirettament, 
il-prezzijiet għall-bejgħ tal-karozzi Renault;

- f’April 2007, proġett ta’ komunikazzjoni ta’ lmenti dwar l-iffissar ta’ sistema 
ta’ prezzijiet għall-bejgħ, użata mill-Hyundai, għas-servizzi ta’ tiswija u ta’ 
manutenzjoni tal-karozzi tagħha.

III. IL-KUMMENTI TAL-KUMMISSJONI RIGWARD IL-PETIZZJONI

11. Jekk wieħed jikkonsidra dak li ntqal, b’risposta għall-mistoqsijiet imressqa mill-
HAAMI fl-ittra tagħha lill-Parlament Ewropew tat-8 ta’ Ġunju 2006, il-Kummissjoni 
tista’ tikkonferma dan li ġej.

12. Permezz tal-mistoqsija li tidher f’punt A. tal-paragrafu ta’ l-ittra msemmija, 
intitolat "Lill-Kummissjoni Ewropea", l-HAAMI titlob lill-Kummissjoni Ewropea 
għar-raġuni għalfejn hija, skond l-Artikolu 226 tat-Trattat, ma eżerċitatx pressjoni fuq 
il-Greċja, fejn l-awtoritajiet kompetenti, għalkemm kienu ilhom infurmati mill-2003 
dwar il-każijiet imsemmija, għadhom ma rrikonoxxewx il-ksur tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni fis-settur tad-distribuzzjoni tal-karozzi. Rigward dan, il-Kummissjoni 
tindika li l-Artikolu 226 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ma jistax jiġi 
invokat fil-każ attwali peress li huwa jirreferi għal sitwazzjonijiet fejn Stat Membru 
ma ħarisx wieħed mill-obbligi li jaqgħu taħt il-kompetenza tiegħu skond it-Trattat 
imsemmi. Madanakollu f’dan il-każ, dak li ressaq il-petizzjoni ma pprovda l-ebda 
element li jippermetti li tiġi stabbilita, fil-kap ta’ l-Awtorità Griega għall-
Kompetizzjoni, l-eżistenza ta’ mġiba li jkollha karattru sistematiku u li tkun soġġetta li 
tikkawża danni fuq l-effett utli tar-regoli Komunitarji dwar il-kompetizzjoni, u b’hekk 
tkun ta’ natura li twassal fiha nnifisha għar-responsabilità ta’ l-Istat Grieg. 

Il-Kummissjoni tixtieq tfakkar xorta waħda li r-Regolament 1/2003, hawn fuq 
imsemmi, stabbilixxa sistema ta’ kompetenzi paralleli għat-tpoġġija fis-seħħ tar-regoli 
Komunitarji dwar il-kompetizzjoni1. Din is-sistema għandha l-għan li tiggarantixxi 
tqassim effikaċi tax-xogħol bejn l-awtoritajiet li jiffurmaw in-"netwerk Ewropew tal-
kompetizzjoni", jiġifieri l-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni 2 . F’dan il-kuntest, kull membru tan-netwerk Ewropew tal-
kompetizzjoni "iżomm id-diskrezzjoni li jagħżel jekk ikomplix jew le jinvestiga 
kwistjoni"3. Minn dan jirriżulta li l-Kummissjoni m’għandhiex il-mezzi ġuridiċi li 
bihom ikollha l-permess li taġixxi kontra awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni sabiex 
tobbligaha tiftaħ inkjesta fuq kwistjoni partikolari.

                                               
1  Ara Artikoli 11 sa 13 u 16 ta’ dan ir-Regolament.

2  Punti 1 sa 4 tal-Komunikazzjoni hawn fuq imsemmija, foot note 7.

3  Punt 5 tal-Komunikazzjoni hawn fuq imsemmija, foot note 7.
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Xorta waħda jidher li fil-każ individwali l-awtorità nazzjonali għall-kompetizzjoni
adottat b’mod effettiv miżuri ta’ istruzzjoni fil-każ imsemmi u li, b’mod iżjed ġenerali, 
hija adottat il-miżuri neċessarji sabiex tiggaratixxi l-ħarsien tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni fis-settur tad-distribuzzjoni tal-karozzi. B’konsegwenza ta’ dan, l-
allegazzjoni ta’ min ressaq il-petizzjoni dwar in-nuqqas ta’ azzjoni mill-Awtorità 
Griega għall-Kompetizzjoni tidher infondata.

13. Permezz tal-mistoqsija li tidher f’punt B, tal-paragrafu ta’ l-ittra msemmija,
intitolat "Lill-Kummissjoni Ewropea", l-HAAMI titlob lill-Kummissjoni Ewropea r-
raġuni għalfejn hija għadha ma ħaditx id-deċiżjoni li tħassar il-ftehim, konkluż fis-
settur tal-karozzi fil-Greċja, li jmur kontra l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat u tar-
Regolament KE 1400/2002. Rigward dan, il-Kummissjoni tfakkar li f’Marzu 2007, 
hija ressqet ilment quddiem l-Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni, l-istess wieħed li 
l-HAAMI ressqet quddiemha f’Diċembru 2006 (ara paragrafu 8 hawn fuq imsemmi) u 
li f’Mejju 2007 l-Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni adottat miżuri ta’ istruzzjoni 
għall-każ imsemmi (ara paragrafu 9 hawn fuq imsemmi). Jekk jiġi kkonsidrat it-
tagħrif ipprovdut mill-Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni rigward l-istruzzjoni ta’ 
dan il-każ, il-Kummissjoni teżamina attwalment x’għandu jsir rigward l-ilment li 
tressaq quddiemha mill-HAAMI f’Diċembru 2006.

IV. KONKLUŻJONI

14. Hekk kif jidher f’paragrafu 8 hawn fuq imsemmi, il-Kummissjoni kkomunikat it-
tagħrif li jinsab fl-ilment ta’ l-HAAMI lill-Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni, 
b’konformità ma’ l-Artikolu 12 tar-Regolament 1/2003, u, b’konsiderazzjoni li l-
awtorità msemmija tinsab f’qagħda tajba sabiex tkun tista’ tieħu ħsieb dan l-ilment, 
hija stiednitha sabiex tikkonferma l-interess tagħha li teżamina l-isfond ta’ dan il-każ.

15. Sal-lum, l-Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni qiegħda tieħu ħsieb b’mod attiv l-
ilment ta’ l-HAAMI, li għaddietilha l-Kummissjoni (ara paragrafu 9, hawn fuq 
imsemmi).

16. Barra minn hekk, f’dak li b’mod ġenerali jirrigwarda s-settur tad-distribuzzjoni tal-
karozzi fil-Greċja, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li, permezz ta’ kuntatti regolari 
bejn is-servizzi tagħha u dawk ta’ l-Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni, din ta’ l-
aħħar tat bidu b’mod effettiv għal azzjonijiet ibbażati fuq ir-regoli Komunitarji dwar 
il-kompetizzjoni rigward l-imġiba li, skond kif jingħad, m’hijiex kompetittiva fis-
settur tal-karozzi fil-Greċja. L-azzjonijiet imsemmija, sal-lum, wasslu għal deċiżjoni 
ta’ projbizzjoni u għal proposta ta’ deċiżjoni fejn ikun identifikat ksur fis-settur 
imsemmi.

17. Biex nikkonkludu, għar-raġunijiet li ssemmew hawn fuq, il-Kummissjoni tħoss illi 
t-talbiet ta’ dak li ressaq il-petizzjoni, fit-8 ta’ Ġunju 2006 u fl-20 ta’ Frar 2007 
rispettivament, ma jistgħux jiġu aċċettati. 
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