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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0096/2008, imressqa minn Stavros Sarris, ta’ nazzjonalità Griega, 
dwar il-Kumitat Grieg għall-Kompetizzjoni u s-suq Grieg tal-karozzi tal-
marka Fiat u l-ispareparts tagħhom

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-Kumitat Grieg għall-Kompetizzjoni ma kkunsidrax il-linji gwida 
fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 1/2003 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni 
mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat. Dan ir-Regolament ifittex li jnaqqas ix-xogħol tal-
Kummissjoni permezz ta’ applikazzjoni deċentralizzata tar-regoli tal-kompetizzjoni u 
spezzjonijiet sussegwenti aktar stretti, billi jinvolvi aktar l-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali fil-
konformità mar-regoli tal-kompetizzjoni filwaqt li jiżgura li dawn ir-regoli jiġu applikati 
b’mod uniformi. F’dan ir-rigward, il-petizzjonant jirreferi preċiżament għas-suq Grieg tal-
karozzi tal-marka Fiat u l-ispareparts tagħhom, ikkaratterizzat minn ftehimiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni esklussiva u esklużjoni tal-kompetizzjoni. Billi l-Kumitat Grieg għall-
Kompetizzjoni naqas milli jintervjeni u jikkonforma mal-linji gwida fir-Regolament, il-
petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu miżuri biex jiżgura li s-suq Grieg tal-
karozzi tal-marka Fiat u l-ispareparts tagħhom jikkonforma mar-regolamenti.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Il-petizzjonant hu s-sid ta’ intrapriża li hija distributur antik ta’ vetturi u l-ispareparts tagħhom
tal-Grupp Fiat fir-reġjun ta’ Attika fil-Greċja. Huwa kien iqassam il-prodotti tal-Grupp Fiat 
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bejn l-1989 u l-1998 sakemm il-Fiat Auto Hellas (minn issa ’l quddiem: “Fiat Hellas”) 
eskludietu min-netwerk awtorizzat għad-distribuzzjoni tal-prodotti msemmija.

Il-petizzjoni hija mressqa wkoll f’isem sid ta’ intrapriża oħra, li hi wkoll distributur antik ta’ 
vetturi u spareparts għall-vetturi tal-grupp Fiat.

Fiat Hellas hija intrapriża kompletament irregolata minn Fiat SpA, li timporta u tqassam il-
vetturi u l-partijiet għall-vetturi tal-Gupp Fiat fil-Greċja. Fiat Hellas stabbilixxiet sistema ta’ 
distribuzzjoni selettiva għad-distribuzzjoni, il-manutenzjoni u t-tiswija ta’ vetturi tal-Grupp 
Fiat fil-Greċja.

Il-petizzjonant jgħid li ressaq

- fit-8 ta’ Awwissu 1997, ilment quddiem il-Kumitat Grieg għall-Kompetizzjoni (minn
issa ’l quddiem: “l-awtorità Griega”) kontra Fiat Hellas, fejn allega ksur tal-liġi Komunitarja 
dwar il-kompetizzjoni, speċjalment tal-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat kif ukoll tar-Regolament 
KE 475/1995,

- fil-25 ta’ Awwissu 1997, talba lill-awtorità Griega biex tieħu miżuri provviżorji 
kontra Fiat Hellas dwar dan il-każ. 

L-ilment kontra Fiat Hellas jirrigwarda l-fatt li din tal-aħħar kienet ħatret fl-1997 distibutur 
awtorizzat ieħor fir-reġjun ta’ Attika u li kienet timponi prezzijiet għall-bejgħ lid-distributuri 
tagħha.

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-mod kif l-awtorità Griega ttrattat l-ilment tiegħu kontra Fiat 
Hellas kif ukoll dwar l-inattività ta’ din l-awtorità f’ħafna setturi fosthom dak tad-
distribuzzjoni u t-tiswija ta’ vetturi bil-mutur. Huwa jistaqsi jekk l-Istituzzjonijiet Ewropej 
jafux b’dan li qed jgħid, u jekk il-Kummissjoni hijiex se tieħu miżuri biex twaqqaf din is-
sitwazzjoni.

Skont l-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni, l-awtorità Griega bħalissa qiegħda tittratta l-
ilment tal-petizzjonant. F’dan ir-rigward, f’Novembru 2007, l-awtorità Griega kkonsultat lill-
Kummissjoni, f’konformità mar-Regolament 1/2003, dwar abbozz ta’ deċiżjoni kontra Fiat 
Hellas. F’Diċembru tal-2007, il-Kummissjoni kkomunikat l-opinjoni tagħha lill-awtorità
Griega.

L-awtorità Griega għadha ma ħaditx deċiżjoni dwar dan l-ilment. Fil-fatt, bħalissa qed isir is-
smigħ tal-partijiet konċernati.

Fis-26 ta’ Jannar 2008, l-avukat tal-petizzjonant kiteb ittra lill-Kummissjoni biex jinformaha 
li kien ressaq ilment kontra Fiat Hellas quddiem l-awtorità Griega dwar ksur tal-liġi Ewropea 
dwar il-kompetizzjoni. F’din l-ittra, l-avukat talab lill-Kummissjoni “tagħti lill-każijiet tagħna 
l-attenzjoni u l-prijorità meħtieġa ... minħabba l-gravità tal-infrazzjonijiet li dwarhom tressaq
l-ilment”.

B’ittra tat-28 ta’ Frar 2008, il-Kummissjoni kkomunikat lill-petizzjonant dan li ġej:
“skont ir-Regolament tal-Kunsill 1/2003 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni 
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mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat, il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali 
għall-kompetizzjoni għandhom poteri paralleli u japplikaw ir-regoli tal-KE dwar il-
kompetizzjoni f’koperazzjoni stretta bejniethom, jiġifieri fil-qafas tan-Netwerk Ewopew tal-
Kompetizzjoni. Dan in-netwerk għandu l-għan, inter alia, li jiżgura tqassim effiċjenti tax-
xogħol bejn il-membri filwaqt li japplika r-regoli tal-KE dwar il-kompetizzjoni b’mod effettiv
u konsistenti. Fl-istess ħin, kull membru tan-netwerk iżomm diskrezzjoni assoluta dwar id-
deċiżjoni jekk każ jiġix investigat jew le. L-awtorità li tkun bdiet tistħarreġ il-każ normalment 
tkompli tittrattah sat-tmiem tal-proċeduri, sakemm il-każ ma jkunx riallokat fi stadju bikri. 
Kull awtorità nazzjonali għall-kompetizzjoni hija wkoll kompletament responsabbli biex 
tiżgura li l-każijiet li jkollha f’idejha jiġu pproċessati b’mod adegwat. Filwaqt li l-
Kummissjoni jibqa’ jkollha l-poter tibda proċeduri bir-riżultat li tneħħi l-poteri tal-awtoritajiet 
nazzjonali għall-kompetizzjoni (Artikolu 11(6) tar-Regolament 1/2003), ir-Regolament ma 
jipprevedix li dan il-poter ikun eżerċitat għal każ meta mitlub minn xi parti. Fil-fatt, dan iġib 
miegħu r-riskju li jiġu introdotti mill-ġdid l-ineffiċjenzi u l-konverġenzi bejn l-awtoritajiet li 
kienu jeżistu fis-sistema preċedenti tal-avviżi li tneħħiet bir-Regolament 1/2003”.

Din l-ittra kienet tgħid lill-petizzjonant li l-Kummissjoni kienet informat lill-awtorità Griega 
bil-petizzjoni mressqa quddiem il-Kummissjoni u kienet ukoll tistiednu “biex ikompli 
jistħarreġ il-kwistjoni mal-HCC [l-awtorità Griega] u jissottometti kwalunkwe informazzjoni 
jew argument li hu jqis utli u adegwat fil-qafas ta’ dawn il-proċeduri”.

Fit-12 ta’ Marzu 2008, l-avukat tal-petizzjonant kiteb lill-Kummissjoni fejn talab “analiżi bir-
reqqa u intensiva mill-Kummissjoni Ewropea tal-mod kif il-Kumitat Grieg għall-
Kompetizzjoni (HCC) kien qed jamministra l-każ mill-aspetti tal-imparzjalità u l-korrettezza 
fir-rigward tal-applikazzjoni tar-regoli ta’ proċedura tal-Unjoni Ewropea dwar il-
Kompetizzjoni”, mingħajr ma jitlob madanakollu l-adozzjoni ta’ miżuri speċifiċi min-naħa 
tal-Kummissjoni.

B’ittra tal-24 ta’ April 2008, il-Kummissjoni kkonfermat dak li kienet diġà qalet fl-ittra tat-28 
ta’ Frar 2008. Din l-ittra kienet tgħid ukoll li “ressaqt kawża kontra l-HCC quddiem il-Qorti 
Amministrattiva tal-Ewwel Istanza ta’ Ateni, fejn allegajt li l-HCC naqas milli jieħu azzjoni 
meta kien hemm bżonn. Din il-Qorti għandha l-poteri kollha biex tevalwa jekk l-imġiba tal-
HCC kinitx konformi mal-liġi li tapplika f’dan il-każ, inkluż il-konformità mal-proċeduri 
kollha tal-liġi nazzjonali u Komunitarja”.

Fl-aħħar nett, din l-ittra kienet tispiċċa billi tinforma lill-avukat tal-petizzjonant li “il-
Kummissjoni ħadet nota tal-informazzjoni pprovduta fl-ittra tiegħek tat-12 ta’ Marzu 2008 … 
li [huma] jqisu … bħala informazzjoni tas-suq”.

Abbażi ta’ dan imsemmi hawn fuq, jidher li minn April 2008, il-petizzjonant għandu l-
informazzjoni kollha dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-ipproċessar tal-ilment 
tiegħu kontra Fiat Hellas mill-awtorità Griega.

Minn meta ġiet imressqa l-petizzjoni sal-lum, il-Kummissjoni ma rċevitx informazzjoni biex 
tibdel il-pożizzjoni tagħha li kkomunikat lill-petizzjonant.

Il-Kummissjoni tikkonferma li r-Regolament 1/2003 stabbilixxa sistema ta’ poteri paralleli 
għall-implimentazzjoni tar-regoli Komunitarji dwar il-kompetizzjoni. Din is-sistema tfittex li 
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tiżgura tqassim effikaċi tax-xogħol bejn l-awtoritajiet li jiffurmaw “in-Netwerk Ewropew tal-
Kompetizzjoni”, jiġifieri l-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali għall-
kompetizzjoni. F’dan il-kuntest, kull membru tan-Netwerk Ewropew tal-Kompetizzjoni 
jirriżerva d-dritt tiegħu li jiddeċiedi jekk jistħarriġx każ jew le.

Jirriżulta minn dan li l-Kummissjoni m’għandhiex il-mezzi ġuridiċi li jippermettulha tmur 
kontra awtorità nazzjonali għall-kompetizzjoni u tobbligah jistħarreġ xi każ, bħal dak 
imsemmi fil-petizzjoni mressqa mill-petizzjonant kontra Fiat Hellas.

Minbarra dan, il-Kummissjoni tenfasizza li f’dan il-każ speċifiku jidher li l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni fil-fatt ħadet miżuri biex tittratta l-każ Fiat Hellas. 
Għaldaqstant, l-allegazzjoni tal-petizzjonant dwar l-allegat nuqqas ta’ azzjoni min-naħa tal-
awtorità Griega fit-trattament tal-ilment imressaq kontra Fiat Hellas, tidher li mgħandhiex 
bażi.

Il-Kummissjoni tikkonferma wkoll dak li qalet lill-petizzjonant fl-ittra tagħha tas-17 ta’ April
2008, jiġifieri li tqis li l-Qorti tal-Ewwel Istanza ta’ Ateni għandha l-poteri kollha biex 
tevalwa jekk l-awtorità Griega naqsitx milli tieħu azzjoni fiż-żmien stipulat fir-regolament li 
japplika f’dan il-każ.

Fir-rigward tal-allegat nuqqas ta’ azzjoni tal-awtorità Griega fir-rigward b’mod ġenerali tas-
settur tal-karozzi fil-Greċja, tajjeb jiġi enfasizzat li l-Kummissjoni kellha diversi kuntatti ma’ 
din l-awtorità fejn deher li din kienet fetħet xi inkjesti fir-rigward ta’ diversi każijiet relatati 
mal-applikazzjoni tar-regoli Komunitarji tal-kompetizzjoni fis-settur tal-vetturi bil-mutur. 

Fl-aħħar nett, minħabba r-raġunijiet imsemmija hawn fuq, il-Kummissjoni jidhrilha li 
m’għandhiex tieħu xi passi oħra fir-rigward tal-awtorità Griega dwar il-kwistjonijiet
imsemmija mill-petizzjonant.
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