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Suġġett: Petizzjoni 0103/2008, imressqa minn Georgios Dritsas, ta’ nazzjonalità 
Griega, dwar il-Kummissjoni Ellenika għall-Kompetizzjoni u s-suq Grieg tal-
kafè, u n-nuqqas tal-Kummissjoni milli tintervieni f’għadd ta’ kwistjonijiet 
dubjużi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddikkjara li l-Kummissjoni Ellenika għall-Kompetizzjoni ma tatx kas tal-linji
gwida fir-Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat. Skont dak ir-regolament, sistema 
deċentralizzata ta’ applikazzjoni tar-regoli u monitoraġġ sussegwenti iktar strett għandhom 
jintużaw bħala bażi biex jitnaqqas l-ammont ta’ xogħol tal-Kummissjoni billi jiġu involuti 
iktar l-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali fl-infurzar tar-regoli tal-kompetizzjoni, filwaqt li tiġi 
żgurata applikazzjoni uniformi ta’ dawk ir-regoli. F’rabta ma’ dan, il-petizzjonant jirreferi 
b’mod iktar speċifiku għas-suq Grieg tal-kafè li huwa kkaratterizzat minn ftehimiet dwar 
kummerċjalizzazzjoni esklussiva u l-esklużjoni tal-kompetizzjoni. Huwa jilmenta wkoll li l-
Kummissjoni naqset milli tintervieni f’għadd ta’ kwistjonijiet dubjużi dwar il-formazzjoni ta’ 
kartell fis-settur tal-produzzjoni tal-ħalib u l-korruzzjoni min-naħa ta’ Mevgal, li fiha kien 
hemm involut uffiċjal tal-Kummissjoni li kien qed jaħdem għall-Kummissjoni għall-
Kompetizzjoni matul il-lif tiegħu bla ħlas. Fid-dawl ta’ dan in-nuqqas milli tintervieni u n-
nuqqas tal-Kummissjoni Ellenika għall-Kompetizzjoni milli tikkonforma mal-linji gwida tar-
regolament, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu miżuri biex jinnormalizza 
s-suq Grieg tal-kafè u biex jitfa’ dawl fuq id-deċiżjoni meħuda mill-Kummissjoni għall-
Kompetizzjoni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Sfond

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni tal-membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar it-
trattament tal-ilment tiegħu dwar l-allegati prattiki abbużivi min-Nestlé fis-suq tal-kafè fil-
Greċja mill-awtorità Griega għall-kompetizzjoni. Il-petizzjonant essenzjalment jisħaq li l-
awtorità ma segwietx l-ilment tiegħu b’mod mgħaġġel u/jew effettiv. 

Il-petizzjonant jirreferi wkoll għall-arrest u l-akkużi kriminali li saru fl-2006 kontra l-ex 
Direttur Ġenerali tal-awtorità Griega għall-kompetizzjoni u kontra uffiċjal tal-Kummisssjoni 
li kien bil-lif bla ħlas għal raġunijiet personali. Essenzjalment, il-petizzjonant jisħaq li l-ex-
Direttur Ġenerali li ssemma qabel kien il-vittma ta’ skema maħsuba biex iddgħajjef il-ħidma 
effettiva tal-programm ta’ klemenza tal-awtorità Griega għall-kompetizzjoni u l-azzjoni ta’ 
infurzar tagħha b’mod ġenerali. Skont il-petizzjonant, il-kwistjoni kellha impatt negattiv ukoll 
fuq it-trattament tal-ilment ta’ hawn fuq. 

Il-petizzjonant jallega li l-Kummissjoni Ewropea naqset milli tosserva u tintervieni fil-ħidma 
tal-awtorità Griega għall-kompetizzjoni f’dan ir-rigward.   

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Koperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali għall-kompetizzjoni  

Skont ir-Regolament Nru 1/2003 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin
fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE1, il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet 
nazzjonali għall-kompetizzjoni għandhom kompetenzi paralleli biex japplikaw ir-regoli tal-
KE dwar il-kompetizzjoni. Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali għall-kompetizzjoni 
jikkoperaw mill-qrib fi ħdan in-Netwerk Ewropew għall-Kompetizzjoni (ECN). Il-
koperazzjoni fin-netwerk timmira, fost affarijiet oħra, li tiżgura li x-xogħol jinqasam b’mod 
effiċjenti bejn il-membri filwaqt li tapplika ir-regoli tal-KE dwar il-kompetizzjoni b’mod 
konsistenti u effettiv. 

B’mod partikolari, l-awtoritajiet nazzjonali għall-kompetizzjoni huma obbligati li jinfurmaw 
lill-Kummissjoni mill-inqas 30 ġurnata kalendarja qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni li tapplika l-
Artikoli 82 u 83 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE u jitolbu li jitwaqqaf il-ksur, jaċċettaw l-
impenji jew jirtiraw il-benefiċċju ta’ regolament għal eżenzjoni sħiħa. Din ir-regola 
tippermetti li l-Kummissjoni teżamina d-deċiżjonijiet previsti tal-awtoritajiet nazzjonali għall-
kompetizzjoni bl-għan li jippromwovu l-applikazzjoni koerenti tar-regoli tal-KE dwar il-
kompetizzjoni. 

Il-Kummissjoni għandha wkoll is-setgħa li tibda proċeduri li jġibu fi tmiemha l-kompetenza 
tal-awtoritajiet nazzjonali għall-kompetizzjoni (Artikolu 11(6) tar-Regolament 1/2003). 

                                               
1 Ġurnal Uffiċjali L 1, 04.01.2003, p.1-25. 
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Madankollu, ir-Regolament ma jipprevedix li din is-setgħa titħaddem fuq talba ta’ parti fil-
każ. Tabilħaqq, dan joħloq ir-riskju li jerġgħu jiġi introdotti ineffiċjenzi u duplikazzjonijiet li 
kien hemm qabel ma r-Regolament 1/2003 daħal fis-seħħ. 

Finalment, ir-Regolament 1/2003 ma jipprevedix setgħa għall-Kummissjoni li tobbliga lil 
awtorità nazzjonali għall-kompetizzjoni biex tinvestiga jew tadotta deċiżjoni dwar każ 
partikolari. 

Tiġi stabbilita l-prijorità 

Fir-rigward tal-infurzar mill-Kummissjoni tal-Artikoli 81 u 82 KE, huwa kostanti li l-
Kummissjoni ma jkollhiex twettaq investigazzjoni f’kull każ jew, a fortiori, biex tieħu 
deċiżjoni dwar jekk jeżistix ksur tal-Artikoli 81 u 82, iżda hija għandha d-dritt li tagħti livelli 
differenti ta’ prijorità lill-ilmenti mressqa quddiemha. F’dan il-kuntest, il-Qrati tal-Komunità 
ddikkjaraw li, li jiġu stabbiliti l-prijoritajiet fi ħdan il-limiti preskritti mil-liġi hija 
karatteristika inerenti tal-attività amministrattiva.1 Il-Kummissjoni ħarġet gwida lill-
kwerelanti possibbli f’dan ir-rigward fost affarijiet oħra fl-Avviż tagħha dwar l-ilmenti.2  

Fi ħdan l-ECN, it-tifsira ta’ prijoritajiet ta’ infurzar hija kwistjoni ta’ kull membru tan-
netwerk.3 Filwaqt li d-diskussjonijiet fin-netwerk jistgħu jwasslu għal livell ta’ ispirazzjoni 
reċiproka f’dan ir-rigward, m’hemm l-ebda armonizzazzjoni legali fis-seħħ. Li tiġi stabbilita l-
prijorità għalhekk tibqa’ r-responsabilità ta’ kull awtorità għall-kompetizzjoni, fi ħdan il-limiti 
tal-liġi.   

Fir-rigward tas-sistema ta’ notifika fil-Greċja, huwa minnu li r-Regolament 1/2003, billi 
neħħa s-sistema ta’ notifika ta’ qabel għall-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) KE ħaseb fost 
affarijiet oħra, biex itejjeb il-kapaċità tal-Kummissjoni li tiffoka fuq l-iktar ksur serju. Wara d-
dħul fi-seħħ tar-Regolament 1/2003, għadd kbir ta’ Stati Membri neħħew is-sistemi ta’ 
notifika tagħhom għall-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali dwar il-kompetizzjoni. Attwalment, 
dan mhuwiex il-każ fil-Greċja u f’għadd limitat ta’ Stati Membri oħra.4

Il-każ tan-Nestlé quddiem l-awtorità Griega għall-kompetizzjoni 

Skont informazzjoni magħmula pubblika mill-awtorità Griega għall-kompetizzjoni, id-
Direttur Ġenerali ta’ dik l-awtorità (DĠ HCC) beda investigazzjoni dwar is-suq Grieg tal-kafè 
dwar l-allegat ksur tal-Artikoli 1 u 2 tal-Liġi Griega 703/77 u l-Artikoli 81 u 82 KE. Wara l-
investigazzjoni, id-DĠ HCC ressaq ir-rapport tiegħu lill-Kummissjoni Ellenika għall-
Kompetizzjoni (HCC), li fih miktub li n-Nestlé abbużat mill-pożizzjoni dominanti tagħha fis-

                                               
1 Każ T-24/90, Sentenza tal-Qorti tal-Prim Istanza tat-18 ta’ Settembru 1992 – Automec Srl v Il-
Kummissjoni, p. 77, ECR II-2223.
2 Avviż tal-Kummissjoni dwar it-trattament tal-ilmenti mill-Kummissjoni skont l-Artikoli 81 u 82 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-KE; ĠU C 101 , 27/04/2004  P. 65 – 77; Rapport dwar il-Politika għall-Kompetizzjoni  
(2005) – paġna 25. 
3 Avviż tal-Kummissjoni dwar il-koperazzjoni fin-Netwerk tal-Awtoritajiet għall-Kompetizzjonif
Ġurnal Uffiċjali C 101, 27.04.2004, p. 43-53, paragrafu 5. 
4 Rapport dwar il-Politika għall-Kompetizzjoni (2005) fuq 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/2005/en.pdf , page 70. 
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suq Grieg tal-kafè istantanju.1 Sa fejn taf tal-Kummissjoni, l-HCC bdiet seduti dwar il-każ fit-
22 ta’ Mejju 2008.2 Il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tikkumenta dwar il-qagħda attwali 
tal-każ quddiem l-HCC. Il-Kummissjoni lanqas hija f’pożizzjoni li tikkummenta dwar id-
dettalji tal-allegazzjonijiet imsemmija mill-petizzjonant dwar prattiki min-Nestlé u/jew 
impriżi oħra fis-suq Grieg tal-kafè.  Bħala osservazzjoni ġenerali, il-Kummissjoni tieħu l-
opportunità biex tenfasizza li l-każijiet ta’ kompetizzjoni ta’ spiss jeħtieġu investigazzjoni 
estensiva u kumplessa sabiex tintlaħaq deċiżjoni bbażata fuq informazzjoni korretta li tilħaq l-
istandrad meħtieġ ta’ evidenza u tibqa’ valida fil-qrati. Dan japplika bl-istess mod għal 
investigazzjonijiet imwettqa mill-Kummissjoni u mill-awtoritajiet nazzjonali għall-
kompetizzjoni.

Kwistjonijiet oħra mqajma fil-petizzjoni 

F’dak li jirrigwarda r-referenza għall-iskadenza għal azzjoni legali possibbli dwar allegat ksur 
fl-imgħoddi, jidher utli li jiġi kkjarifikat li l-Artikoli 25 u 26 tar-Regolament Nru 1/2003 
huma applikabbli għal investigazzjonijiet tal-Kummissjoni u jikkonċernaw l-impożizzjoni jew 
l-infurzar tal-penalitajiet. L-awtoritajiet nazzjonali għall-kompetizzjoni japplikaw regoli dwar 
l-iskadenzi għal azzjoni legali li ġejjin mil-liġi nazzjonali. 

F’dak li jirrigwarda l-programm ta’ Klemenza tal-Kummissjoni3 u l-proċeduri għal
Riżolviment4, Il-Kummissjoni tinnota li l-programm tagħha ta’ klemenza għal ħafna snin ġie 
ppruvat li jaħdem b’suċċess.5

F’rabta mal-akkużi kriminali li saru fl-2006  kontra l-ex Direttur Ġenerali tal-awtorità Griega 
għall-kompetizzjoni, il-Kummissjoni pprovdiet kjarifiki fit-tweġibiet tagħha għal diversi 
Mistoqsijiet bil-Miktub. Issir referenza pereżempju għal E-4125/06; E-4640/06; E-5085/06; 
E-4158/06; E-4203/06; E-5521/06. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali għall-kompetizzjoni għandhom kompetenzi 
paralleli biex japplikaw l-Artikoli 81 u 82 KE u biex jikkoperaw fi ħdan l-ECN. L-awtorità 
nazzjonali Griega għall-kompetizzjoni attwalment qed titratta każ li fih huwa allegat li n-
Nestlé abbużat mill-pożizzjoni dominanti tagħha fis-suq Grieg tal-kafè istantanju. Il-
Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tikkummenta dwar il-qagħda attwali tal-każ quddiem l-

                                               
1 Ara pereżempju l-Istqarrija għall-Istampa maħruġa mill-Kummissjoni Ellenika għall-Kompetizzjoni  
bid-data 17 ta’ Marzu 2008: http://www.epant.gr/img/x2/news/news120_1_1205753828.pdf
2 Ara pereżempju l-Iskeda tal-Laqgħat/Seduti quddiem il-Kummissjoni Ellenika għall-Kompetizzjoni fi: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
3 Avviż tal-Kummissjoni dwar l-Immunità minn multi u tnaqqis ta’ multi f’każijiet ta’ kartelli, ĠU C 298, 
8.12.2006, p. 17–22. 
4 Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 622/2008 tat-30 ta’ Ġunju 2008 li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 773/2004, fir-rigward ta’ kif jitmexxew il-proċeduri għar-riżolviment ta’ kartelli, ĠU L 171, 1.7.2008, p. 3–
5; Avviż tal-Kummissjoni dwar kif jitmexxew il-proċeduri għar-riżolviment ta’ kartelli fir-rigward tal-adozzjoni 
tad-Deċiżjonijiet skont l-Artikolu 7 u l-Artikolu 23 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 f’każijiet ta’ 
kartelli, ĠU C 167, 2.7.2008, p. 1–6. 
5 Pereżempju ara Rapport dwar il-Politika għall-Kompetizzjoni (2005) fi 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/ , paġni 5, 13, 63 – 65.    
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awtorità nazzjonali Griega għall-kompetizzjoni. 
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