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Suġġett: Petizzjoni 0474/2009, ippreżentata minn Wilco Wellemse, ta' nazzjonalità 
Olandiża, f'isem MakelaarsPunt Nederland dwar il-monopolju allegat tal-
Assoċjazzjoni Olandiża tal-Aġenti tal-Proprjetà (NVM)

1. Sommarju tal-petizzjoni

MakelaarsPunt Nederland, rappreżentata mill-petizzjonanti, ditta b'konċessjoni (franchise) li 
tinnegozja fil-proprjetà u li qed tfittex li testendi l-attivitajiet tagħha, issostni li qed tiġi 
mfixkla mill-Assoċjazzjoni Olandiża tal-Aġenti tal-Proprjetà (NVM).  Skont il-petizzjonant, l-
NVM tistipula li, bħala ditta ta' konċessjoni, il-kumpanija tiegħu tista' biss tingaġġa magħha 
membri tal-NVM jew organizzazzjonijiet affiljati bħall-VBO jew LMV, u għaldaqstant qed 
tirristrinġilha l-attivitajiet tagħha Hu jargumenta li l-NVM qiegħda għalhekk toħloq 
sitwazzjoni ta' monopolju għaliha nnifisha, u jindika li għal raġunijiet purament kummerċjali, 
ħolqot pjattaforma li fuqha qegħdin jiġu mdaħħla l-organizzazzjonijiet kollha.   Jixtieq ikun 
jaf jekk il-prattiki tagħha humiex ammissibbli u x'tista' jew ma tistax tagħmel l-
organizzazzjoni tiegħu.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-kwistjoni tal-petizzjonant tirrigwarda l-kompetizzjoni fis-settur tal-aġenti tal-proprjetà 
immobbli fl-Olanda. Għalhekk il-Kummissjoni ssottomettiet il-petizzjoni lin-Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (Awtorità Olandiża tal-Kompetizzjoni) għal kummenti. L-NMa 
wieġbet li preċedentement hija kienet diġà ħadet ħsieb ilment simili kontra l-NVM. Fit-22 ta’ 
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Jannar 2002, fil-każ 1876  RE/MAX vs. NVM, hija waslet għall-konklużjoni li  r-rekwiżit 
għal sħubija li imponiet l-NVM fuq il-koperaturi tal-membri tagħha ma jmurx kontra r-regoli 
tal-kompetizzjoni nazzjonali. Il-konsiderazzjoni ewlenija għal din il-konklużjoni kienet li l-
obbligazzjoni tas-sħubija tippreserva l-valur kummerċjali tal-investiment fuq terminu twil 
magħmul mill-NVM biex tiggwadanja u tittrasmetti l-pakkett ta’ informazzjoni u l-kultura 
tas-servizzi bejn il-membri tagħha.  

Għalkemm id-deċiżjoni tal-NMa ttieħdet fuq il-bażi tal-liġi tal-kompetizzjoni nazzjonali u 
mhux fuq dik Ewropea, wieħed jinnota li l-kunċett ta’ “restrizzjoni ta’ kompetizzjoni” huwa 
simili fiż-żewġ liġijiet. Mill-1 ta’ Mejju 2004, ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-KE huma 
applikati bis-sħiħ mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali u l-qrati nazzjonali. Bħala 
riżultat, il-Kummissjoni qed tikkonċentra l-isforzi tagħha għall-eżaminazzjoni tar-
restrizzjonijiet tal-kompetizzjoni li għandhom effett f’diversi Stati Membri. Il-mistoqsijia tal-
petizzjonant tirrigwarda sitwazzjoni nazzjonali (i.e. tikkonċerna Stat Membru wieħed biss). 
Barra dan, l-awtorità tal-kompetizzjoni Olandiża diġà ħadet pożizzjoni li tikkonċerna lment 
identiku. Għalhekk, skont ir-regoli tal-allokazzjoni fin-Netwerk Ewropew tal-Kompetizzjoni, 
l-NMa hija f’pożizzjoni tajba biex tittratta l-kwistjoni (ara, b’mod partikolari, l-Artikolu 13 
tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1/20003 tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-implimentazzjoni 
tar-regoli dwar il-kompetizzjoni stipolat fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat)1. 

Konklużjoni

Fir-rigward tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE m’hemmx bżonn ta’ azzjoni mill-Kummissjoni.
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