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Suġġett: Petizzjoni 1003/2008, imressqa minn Theodoros Tenezos, f’isem IRON TENCO 
A.E., dwar il-Kummissjoni Ellenika tal-Kompetizzjoni, dwar is-suq Grieg tal-
azzar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa d-direttur tal-intrapriża tal-azzar imsemmija hawn fuq, isostni li l-
Kummissjoni Ellenika tal-Kompetizzjoni ma kkunsidratx il-linji gwida stipulati fir-
Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni msemmija fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat. Skont dak ir-Regolament, il-piż tax-
xogħol fuq il-Kummissjoni għandu jonqos abbażi tal-applikazzjoni deċentralizzata tar-regoli 
tal-kompetizzjoni u spezzjonijiet sussegwenti iktar stretti, billi jiġu involuti iktar il-qrati u l-
awtoritajiet nazzjonali fl-infurzar tar-regoli tal-kompetizzjoni u fl-istess ħin jiżguraw 
applikazzjoni uniformi ta’ dawk ir-regoli. F’dan il-każ, il-petizzjoni tirreferi b’mod iktar 
speċifiku għas-suq Grieg tal-prodotti tal-azzar u l-ħadid, li hu karatterizzat minn ftehimiet ta’ 
rappreżentanza esklussiva u esklużjoni tal-kompetizzjoni, u hu jispjega d-dannu li sofriet l-
intraprżia tiegħu minħabba lment li għamel mal-Kummissjoni tal-Kompetizzjoni dwar it-
twaqqif ta’ monopolju marbut max-xiri ta’ materja prima għall-produzzjoni tal-azzar għall-
kostruzzjoni. Fid-dawl tan-nuqqas tal-Kummissjoni Ellenika tal-Kompetizzjoni u l-President 
tagħha li jintervjenu biex jiżguraw il-konformità mal-linji gwida tar-Regolament, il-
petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu passi li jwasslu għan-normalizzazjoni 
tas-suq Grieg tal-prodotti tal-azzar u l-ħadid. 

2. Ammississibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni tal-membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar il-mod kif 
kien ittrattat l-ilment tiegħu mill-Kummissjoni Ellenika tal-Kompetizzjoni ("HCC") dwar 
allegat kartell fis-suq tal-azzar fil-Greċja ("complaint"). Il-petizzjonant essenzjalment 
jissottometti li l-HCC naqset li tqis kif imiss is-sottomissjonijiet ta’ IRON TENCO', u b’hekk 
ma pprovditx biex tara x’sar wara l-ilment tiegħu. 

B’mod partikulari, il-petizzjonant juri tħassib dwar il-proċedura u s-sustanza tal-
investigazzjoni li nbdiet abbażi tal-ilment tiegħu (l-aktar dwar l-eżami tax-xhieda miġjuba 
minnha matul il-proċess, kif ukoll dwar il-mod kif tqies l-ilment tiegħu għal miżuri 
temporanji). Barra minn dan, huwa jsostni b’mod ġenerali li l-awtorità tal-kompetizzjoni 
Griega tibqa' ma tiffunzjonax u ma tagħmel xejn. Il-petizzjonant jikkritika wkoll il-mod kif 
kienu ffissati l-prijoritajiet tal-HCC, li jolqtu ħażin l-ipproċessar tal-ilment tiegħu. Fid-dawl 
tan-nuqqas tal-HCC's u tal-President tagħha li jintervjenu biex jiżguraw konformità  mal-linji 
gwida tar-Regolament, il-petizzjonant, għalhekk, jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tieħu 
passi li jwasslu għan-normalizzazzjoni tas-suq Grieg tal-prodotti tal-azzar u l-ħadid.

Il-petizzjonant jissottometti wkoll li l-Kummissjoni Ewropea naqset li tissorvelja kif taħdem l-
awtorità tal-kompetizzjoni Griega f’dak ir-rigward.  

Kif kien innutat qabel, f’petizzjonijiet ta’ natura simili, il-Kummissjoni tqis xieraq li tirreferi 
għal prinċipji ta’ gwida li ġejjin dwar il-qafas tal-koperazzzzjoni tagħha ma’ awtoritajiet 
nazzjonali tal-kompetizzjoni.

Sistema ta’ kompetenzi paralleli bejn il-Kummissjoni u awtoritajiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni

Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat1, il-Kummissjoni Ewropea u l-
awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni għandhom kompetenzi paralleli li japplikaw regoli 
tal-kompetizzjon tal-KE.Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni 
jikkoperaw mill-qrib fil-Qafas Ewropew tal-Kompetizzjoni.Il-koperazzjoni fin-netwerk 
għandha l-għan 'inter alia' li tiżgura diviżjoni effiċjenti tax-xogħol bejn il-membri waqt li 
tapplika r-regoli tal-kompetizzjoni tal-KE b’mod effikaċi u konsistenti. 

Fl-istess waqt, kull membru tan-netwerk jibqa' jkollu diskrezzjoni sħiħa meta jiġi biex 
jiddeċiedi jekk jinvestigax każ jew le.Awtorità li tkun bdiet tara każ normalment għandha 
tissokta tittratta l-każ sakemm jintemmu l-proċeduri, jekk il-każ ma jkun rilokat fi stadju bikri. 
Kull awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni hija wkoll kompletament responsabbli li tiżgura li 
jkun hemm proċess skont il-liġi fil-każijiet li hija tittratta. Kull allegat ksur ta’ drittijiet 
proċedurali għandu, għalhekk, ikun segwit fil-qafas proċedurali nazzjonali rilevanti.

B’mod partikulari, skont l-Artikolu 11(4) tar-Regolament 1/2003, awtoritajiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni huma obbligati li jgħarrfu lill-Kummissjoni mill-anqas 30 jum kalendarji qabel 
l-adozzjoni ta’ deċiżjoni li tapplika l-Artikoli 81 jew 82 tat-Trattat tal-KE u li tkun tesiġi li 

                                               
1 Ġurnal Uffiċjali L 1, 04.01.2003, p.1-25. 
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jitwaqqaf ksur, ikunu aċċettati impenji jew irtirat il-benefiċċju ta’ regolament ta’ eżenzjoni ta’ 
kategorija. Din ir-regola tippermetti lill-Kummissjoni teżamina d-deċiżjonijiet prospettati tal-
awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni bil-għan li ġġib ’il quddiem l-applikazzjoni koerenti 
tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-KE. 

Il-Kummissjoni żżomm ukoll is-setgħa li tibda proċeduri bil-għan li ttemm il-kompetenza tal-
awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni (Artikolu 11(6) of Regolament 1/2003). Ir-
Regolament ma jipprospettax, iżda, li din is-setgħa tkun eżerċita fuq talba ta' parti fil-każ. 
Tabilħaqq, dan iġib miegħu r-riskju li jerġgħu jiddaħħlu l-ineffiċjenzi u d-duplikazzjonijiet li 
kienu jeżistu qabel ma beda japplika r-Regolament 1/2003. 

Fl-aħħar nett, ir-Regolament 1/2003 ma jipprospettax li l-Kummissjoni għandha setgħa li 
tobbliga awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni (inkluża l-HCC) li tinvestiga jew tadotta 
deċiżjoni dwar każ partikulari. 

L-Iffissar tal-prijorità 

Fir-rigward tal-infurzar mill-Kummissjoni tal-Artikoli 81 u 82 tal-KE, hija ħaġa kostanti li l-
Kummissjoni ma jeħtiġilhiex li tagħmel investigazzjoni f’kull każ jew, a fortiori, li tieħu 
deċiżjoni dwar l-eżistenza jew in-nuqqas ta eżistenza ta’ ksur tal-Artikoli 81 jew 82, iżda hija 
intitolata li tagħti gradi li jvarjaw ta’ prijorità lill-ilmenti li jinġiebu quddiemha. F’dan il-
kuntest, il-Qrati Komunitarji rritenew li l-iffisar ta’ prijoritajiet fil-limiti preskritti mil-liġi 
huwa karatteristika inerenti ta’ attività amministrattiva.1  Il-Kummissjoni ħarġet gwida lil min 
potenzjalment għandu jagħmel ilment f’dan ir-rigward inter alia fl-Avviż tagħha dwar 
ilmenti.2  

Fl-ECN, id-definizzjoni ta’ prijoritajiet ta’ infurzar hija r-responsabbiltà ta’ kull membru tan-
netwerk.3 Waqt li diskussjonijiet fin-netwerk jistgħu jwasslu għal grad ta’ ispirazzjoni 
reċiproka f’dan ir-rigward, għadha ma tlestietx armonizzazzjoni legali.L-iffisar tal-prijorità 
jibqa’, għalhekk, ir-responsabbltà ta’ kull awtorità tal-kompetizzjoni, skont il-limiti stabbiliti 
mil-liġi. Għalhekk, il-Kummissjoni mhix f’qagħda li tikkummenta dwar l-iffssar tal-prijorità 
tal-HCC.  

Barra minn dan, sa fejn taf il-Kummissjoni, l-HCC segwiet diversi każijiet mibdija abbażi ta’ 
lmenti. Tabilħaqq, dan preċiżament huwa l-każ dwar l-ilment ta’ IRON TENCO (li bħalissa 
jinsab pendenti quddiem l-HCC). 

Sottomissjonijiet minn IRON TENCO quddiem l-HCC 

Skont tagħrif magħmul pubbliku mill-HCC u/jew mogħti mill-petizzjonant, id-Direttorat-
                                               
1 Kawża T-24/90, Sentenza tal-Qorti tal-Ewwel Istanza tat-18 ta’ Settembru 1992 –
Automec Srl vs Il-Kummissjoni, p. 77, ECR II-2223. 
2 Avviż tal-Kummissjoni dwar it-trattament ta’ ilmenti mill-Kummissjoni skont l-
Artikoli 81 u 82 tat-Trattat tal-KE; ĠU C 101 , 27/04/2004  P. 65 – 77; Rapport dwar il-
Politika tal-Kompetizzjoni (2005) – paġna 25. 
3 Avviż tal-Kummissjoni dwar koperazzjoni fin-Netwerk tal-Awtoritajiet tal-
Kompetizzjoni, Ġurnal Uffiċjali C 101, 27.04.2004, p. 43-53, paragrafu 5. 
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Ġenerali ta’ dik l-awtorità (DG HCC) qies l-ilment miġjub IRON TENCO abbażi tal-Artikoli 
2 u 2a tal-Liġi Griega 703/77 (dwar abbużi ta’ pożizzjoni dominanti u/jew pożizzjoni 
dipendenza ekonomika).  Wara l-investigazzjoni, id-DG HCC issottometta r-rapport tiegħu 
lill-HCC, li fih huwa jipproponi li l-ilment għandu jkun miċħud.1  Skont kif tifhimha l-
Kummissjoni, l-HCC minn dak iż-żmien żammet tliet udjenzi dwar il-każ (diskuss 
f’sessjonijiet plenarji tal-HCC).2

Il-Kummissjoni mhix f’qagħda li tikkummenta dwar fejn wasal il-każ quddiem l-HCC.  
Lanqas ma l-Kummissjoni hija f’qagħda li tikkummenta dwar l-allegazzjonijiet u/jew il-
kwalità tax-xhieda miġjuba mill-petizzjonant dwar linji ta’ prattika ta’ IRON TENCO u/jew 
u/jew ta’ impriżi oħra fis-suq Grieg għal prodotti tal-azzar u l-ħadid.  

Bħala osservazzjoni ġenerali, il-Kummissjoni tieħu l-opportuntà biex tinnota li hija r-
responsabbiltà ta’ kull membru tan-netwerk (f’dan il-każ, l-HCC) li jiddeċiedi dwar l-miżuri 
investigattivi li jkollhom jintużaw biex ikun segwit stħarriġ speċifiku, meta wieħed iqis 
varjetà ta’ kunsiderazzjonijiet, inkluż kemm ikunu jixirqu u effikaċi mezzi investigattivi 
speċifiċi, il-kwalità ta’ xhieda li tista’ tinġieb, il-probabilità li tinstab xhieda oħra, eċċ.  Dan 
huwa partikularment il-każ dwar allegazzjonijiet ta’ kartelli (bħal dawk li IRON TENCO 
ssotni li segwiet quddiem l-awtorità Griega tal-kompetizzjoni. Rilevanti wkoll li wieħed 
jinnota, fil-kuntest ta’ każijiet ta’ kartell, li avviżi minn qabel u/jew dikjarazzjonijiet pubbliċi 
jistgħu potenzjalment ifixklu l-ħila ta’ awtorità li tagħmel użu mill-firxa sħiħa ta’ mezzi 
investigattivi li jkollha għad-dispożizzjoni tagħha.  

Lura għall-kwistjoni tal-każijiet pendenti tal-HCC li għadhom lura u/jew proċedimenti li 
twalu f’dan il-każ (kif jarahom il-petizzjonant), il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza  li każijiet 
tal-kompetizzjoni sikwit jeħtieġu investigazzjoni estensiva u kumplessa biex tittieħed 
deċiżjoni infurmata sewwa li tħares l-istandards rikjesti ta’ prova u tkun sostenibbli quddiem 
il-qrati. Dan japplika b’mod ugwali għall-investigazzjonijiet magħmulin mill-Kummissjoni u 
minn awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni.   

Kwistjonijiet oħra fil-petizzjoni – l-applikazzjoni ta’ miżuri temporanji quddiem l-HCC

Kull awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni hija wkoll kompletament responsabbli li tiżgura li 
jkun hemm proċess skont il-liġi fil-każijiet li hija tittratta. Kull allegat ksur ta’ drittijiet 
proċedurali għandu, għalhekk, ikun segwit fil-qafas proċedurali nazzjonali rilevanti. F’dan l-
kuntest, il-Kummissjoni tifhem li l-HCC għandha l-possibilità li tordna miżuri temporanji 
f’ċirkustanzi partikulari pprovduti mil-Liġi Griega. Iżda l-Kummissjoni mhix f’qagħda li 
tikkummenta dwar il-mertu tal-applikazzjoni tal-petizzjonant għal miżuri temporanji quddiem 
l-HCC skont il-liġi Griega applikabbli.  

Madankollu huwa rilevanti jkun innutat li, skont id-dritt Komunitarju, il-possibilità li l-
Kummissjoni tordna miżuri temporanji (minn jeddha) hija suġġetta għal kriterji relattivament 
                                               
1 Ara e.g. L-Istqarrija għal-Istampa maħruġa mill-Kummissjoni Ellenika tal-
Kompetizzjoni datata d-19 ta’ Mejju 2008: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf
2 Ara e.g. L-Iskeda ta’ Laqgħat/Udjenzi quddiem il-Kummissjoni Ellenika tal-
Kompetizzjoni fuq: http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
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stretti.  B’mod ġenerali miżuri temporanji jistgħu jkun pprospettati f’każ ta’ urġenza  
minħabba r-riskju ta’ ħsara serja u li ma tissewwiex għall-kompetizzjoni u abbażi ta’ prima 
facie sejba ta’ ksur.  Il-Kummissjoni tifhem li l-Artikolu 9, paragrafu 5 tal-Liġi Griega 703/77 
jipprovdi li kundizzjonijiet simili japplikaw għal miżuri temporanji ordnati mill-Griega tal-
kompetizzjoni.  

Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni għandhom kompetenzi paralleli 
biex japplikaw l-Artikoli 81 u 82 tal-KE u biex jikkoperaw fi ħdan l-ECN. L-awtorità Griega 
tal-kompetizzjoni bħalissa qed tittratta lment imressaq minn IRON TENCO dwar is-suq Grieg 
ta’ prodotti tal-azzar u l-ħadid. Il-Kummissjoni mhix f’qagħda li tikkummenta dwar fejn 
waslu l-proċedimenti, il-partikularitajiet tal-allegazzjonijiet u/jew il-kwalità tax-xhieda 
miġjuba mill-petizzjonant quddiem l-awtorità Griega tal-kompetizzjoni. Allegat ksur ta’ 
drittijiet proċedurali għandu jkun segwit skont il-qafas proċedurali nazzjonali rilevanti.
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