
CM\749964MT.doc PE396.378v02-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

21.09.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0130/2007 mressqa minn Georgios Floras (ta' nazzjonalità
Griega), f'isem il-ħanut tal-kotba 'Floras Kosmos', dwar il-Kumitat Grieg 
għall-Kompetizzjoni u s-suq Grieg tal-kotba b’lingwa barranija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-Kumitat Grieg għall-Kompetizzjoni ma qiesx il-linji gwida fir-
Regolament tal-Kunsill 1/2003 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli fuq il-kompetizzjoni 
stipulati fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat. Dan ir-regolament ifittex li jnaqqas l-ammont ta’ 
xogħol tal-Kummissjoni permezz ta’ applikazzjoni deċentralizzata tar-regoli tal-
kompetizzjoni u spezzjonijiet sussegwenti aktar strinġenti, billi jinvolvi l-awtoritajiet u l-qrati 
nazzjonali iktar mill-qrib fl-infurzar tar-regoli tal-kompetizzjoni, waqt li fl-istess ħin jassigura 
li dawn ir-regoli jiġu applikati b’mod uniformi. F’dan il-kuntest, il-petizzjonant jirreferi għas-
suq Grieg tal-kotba b’lingwa barranija, li huwa kkaratterizzat minn ftehim ta’ marketing
esklussiv u l-esklużjoni tal-kompetizzjoni. Fid-dawl ta’ dan in-nuqqas mill-Kumitat Grieg 
għall-Kompetizzjoni milli jinterveni u jikkonforma mal-linji gwida fir-Regolament, il-
petizzjonant qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jieħu miżuri ħalli jassigura li s-suq 
Grieg tal-kotba b’lingwa barranija jinġieb f’konformità mal-istandards meħtieġa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar l-4 ta’ Ġunju 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-21 ta’ Settembru 2007.

I. Sfond

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni tal-membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar 
investigazzjoni li l-Awtorita` Griega tal-Kompetizzjoni illanċjat b’rabta mal-bejgħ bl-imnut u 
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d-distribuzzjoni ta’ kotba b’lingwa barranija fil-Greċja. Il-petizzjonant iqajjem tħassib 
proċedurali u sostanzjali serju dwar din l-investigazzjoni li inbdiet fuq il-bażi tal-ilment 
tiegħu. Barra minn hekk, huwa jsostni li ċerti żviluppi fi ħdan l-Awtorita` Griega tal-
Kompetizzjoni wasslu għal nuqqas ta’ ffunzjonar u l-inattivita` tal-Awtorita` li ser jimminaw 
il-benefiċċji tas-suq wieħed għaċ-ċittadini Griegi u Ewropej. 

Il-petizzjonant qiegħed jitlob lill-Kumitat biex f’waħda mil-laqgħat li ġejjin jingħata l-
opportunità biex jispjega d-dettalji personalment.

II. Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

1) Investigazzjoni mibdija mill-Awtorità Griega dwar il-Kompetizzjoni fir-rigward ta’ bejgħ 
bl-imnut u distribuzzjoni ta’ Kotba b’Lingwa Barranija fil-Greċja

Fuq il-bażi tal-ilment introdott minn Kosmos Floras Bookshop Ltd. f’Marzu 2003, l-Awtorità 
Griega dwar il-Kompetizzjoni bdiet investigazzjoni fis-suq tan-negozju bl-imnut u tad-
distribuzzjoni ta’ kotba b’lingwa barranija fil-Greċja għal ksur possibbli tar-regoli tal-
kompetizzjoni Griegi u l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat tal-KE. Wara l-proċedimenti nazzjonali  
mibdija kontra d-Direttur Ġenerali ta’ qabel tal-Awtorità Griega dwar il-Kompetizzjoni
f’Settembru 2006, l-awtoritajiet nazzjonali iddeċidew li jerġgħu jeżaminaw l-
investigazzjonijiet pendenti, inkluża l-investigazzjoni konċernata. F’Mejju 2007, sar smigħ 
f’dan il-każ fejn il-partijiet kienu mistiedna jippreżentaw l-argumenti tagħhom.

2) Sistemi ta’ kompetenzi paralleli bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni 
nazzjonali

Skont ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni stabbiliti fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat 1 , il-Kummissjoni Ewropea u l-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali għandhom kompetenzi paralleli u japplikaw ir-regoli 
tal-kompetizzjoni tal-KE f’koperazzjoni mill-qrib, jiġifieri fl-istruttura tan-Netwerk tal-
Kompetizzjoni Ewropea. Din is-sistema timmira inter alia li tassigura qsim tax-xogħol 
effiċjenti bejn il-membri waqt li tapplika regoli tal-kompetizzjoni tal-KE b’mod effettiv u 
konsistenti2. 
Fl-istess ħin, kull membru tan-netwerk iżomm diskrezzjoni sħiħa fid-deċiżjoni dwar jekk 
għandux jinvestiga l-każ jew le. Awtorità li tkun bdiet każ normalment tkompli għaddejja bil-
każ sakemm ittemm il-proċedimenti, sakemm il-każ ma jkunx allokat mill-ġdid fi stadju bikri. 
Kull awtorità tal-kompetizzjoni nazzjonali hija wkoll kompletament responsabbli għal li 
tassigura l-proċess dovut fil-każijiet li jkollha x’taqsam fihom. Kwalunkwe vjolazzjoni 
allegata ta’ drittijiet proċedurali għandha, għalhekk, tkun segwita fl-istruttura proċedurali 
nazzjonali rilevanti.

Waqt li l-Kummissjoni żżomm id-dritt li tibda proċedimenti bl-effett li ttemm il-kompetenza 
                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli 

dwar il-kompetizzjoni stabbiliti fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat, Ġurnal Uffiċjali L 1, 04.01.2003, pages 1-25

2 Ara l-Avviż tal-Kummissjoni dwar il-kompetizzjoni fin-Netwerk tal-Awtoritajiet tal-Kompetizzjoni,      
Ġurnal Uffiċjali C 101, 27.04.2004, p.45-53



CM\749964MT.doc 3/3 PE396.378v02-00

MT

tal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali (Artikolu 11(6) ta’ Regolament Nru1/2003), ir-
Regolament ma jistabbilixxix li dan id-dritt jiġi eżerċitat fuq talba ta’ parti għal każ. 
Tabilħaqq, dan joħloq riskju ta’ introduzzjoni mill-ġdid ta’ ineffiċjenzi u irkib li kien jeżisti 
fis-sistema ta’ notifikazzjoni ta’ qabel li kienet revokata bir-Regolament Nru 1/2003.

3) Kuntatti bejn il-Kummissjoni u l-petizzjonant

Servizzi tal-Kummissjoni kienu ikkuntattjati mill-petizzjonant f’dan il-każ u saret laqgħa 
miegħu f’April ta’ din is-sena. Il-Kummissjoni ħadet nota tal-preżentazzjonijiet u t-tħassib 
imqanqla mill-petizzjonant, u indirizzat ittra lilu fit-28 ta’ Ġunju 2007. 

Fl-istess ħin, servizzi tal-Kummissjoni infurmaw lill-Awtorità tal-Kompetizzjoni Griega dwar 
il-kuntatti mal-petizzjonant u t-tħassib li huwa qanqal.

IV. Konklużjonijiet

Mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003 tal-1 ta’ Mejju 2004, il-
Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali għandhom kompetenzi 
paralleli u japplikaw regolamenti tal-kompetizzjoni tal-KE f’koperazzjoni mill-qrib. Kull 
awtorità tal-kompetizzjoni nazzjonali hija kompletament responsabbli sabiex tassigura l-
proċess dovut fil-każijiet li jkollha x’taqsam fihom. M’hemmx stabbilit fir-Regolament Nru 
1/2003 li s-setgħa tal-Kummissjoni biex tibda proċedimenti skont l-Artikolu 11(6) tkun 
eżerċita fuq talba ta’ parti għall-każ. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni informaw kif xieraq lill-petizzjonant u, fl-istess ħin, infurmaw 
ukoll lill-Awtorità tal-Kompetizzjoni Griega rigward il-preżentazzjonijiet tal-petizzjonant.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

B’żieda mal-komunikazzjoni preċedenti tagħha u d-diskussjoni fil-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Jannar 2008, il-Kummissjoni eżaminat il-materjal 
sussegwentament ipprovdut mill-petizzjonant, li fih hu jerġa’ jsostni t-tħassib tiegħu dwar il-
persunal fl-Awtorità Griegatal-Kompetizzjoni li lilu jattribwixxi t-tattament kajman tal-ilment 
tiegħu rigward is-suq nazzjonali Griek tal-kotba tat-tagħlim ta’ lingwi barranin.

Il-Kummissjoni ma ltaqgħetx ma’ fatti ġodda fil-materjali supplimentarju u għalhekk tagħmel
referenza għar-risposta li tat fil-bidu lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet f’Settembru 2007. F’dik ir-
risposta ġie spjegat b’mod xieraq il-mod li bih jinqasam ix-xogħol bejn il-Kummissjoni 
Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni fl-applikazzjoni tal-Artikoli 81 u 82 KE.

Attwalment, l-Awtorità Griega tal-Kompetizzjoni qed issegwi attivament il-proċeduri tagħha 
dwar il-każ. Il-petizzjonant huwa assoċjat ma’ dawn il-proċeduri skont ir-regoli tal-proċedura 
Griega applikabbli. Il-Kummissjoni mhijiex intitolata li tipprovdi informazzjoni dwar 
investigazzjonijiet mill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni li jkunu għadhom għaddejjin.
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