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Suġġett: Petizzjoni 0001/2012 imressqa minn Godfrey Brincat, ta’ ċittadinanza 
Maltija, dwar kompetizzjoni inġusta fin-negozju taż-żraben lokali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa sid ta’ ħanut f’Malta. L-aġent Malti għal fornitur Brażiljan qed jirrifjuta 
li jforni l-ħanut tiegħu fuq il-bażi ta’ ftehim orali li ma jfornix aktar minn ħanut wieħed fl-
istess villaġġ tiegħu. Huwa appella quddiem id-Dipartiment tal-Konsumatur u l-
Kompetizzjoni Ġusta fl-uffiċċju tal-Prim Ministru li baqa’ konformi mal-liġi Maltija.  Il-
petizzjonant għalhekk jemmen li l-liġi Maltija hija kuntrarja għal-liġi tal-UE u qed jitlob lill-
Parlament sabiex jieħu azzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ April 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

Il-petizzjonant jilmenta dwar allegat abbuż ta' pożizzjoni dominanti. L-Artikolu 102 tat-TFUE 
jipprojbixxi kull abbuż minn impriża waħda jew iżjed ta' pożizzjoni dominanti. Madankollu, 
din id-dispożizzjoni tapplika biss fis-sitwazzjonijiet fejn l-aġir abbużiv in kwistjoni jaffettwa 
l-kummerċ bejn l-Istati Membri. Prima facie, u bbażata fuq l-informazzjoni limitata fil-
pussess tal-Kummissjoni, jidher li l-aġir allegat mill-petizzjonant huwa improbabbli li 
jaffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri. Is-sitwazzjoni għalhekk tidher li ma taqax fl-ambitu 
tal-Artikolu 102 tat-TFUE.

Regoli tal-kompetizzjoni nazzjonali jistgħu madankollu japplikaw. Dawn ir-regoli 
m'għandhomx ikunu kuntrarji għal-liġi tal-UE. 
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Il-każ in kwistjoni ġie evalwat mill-Uffiċċju Malti għall-Kompetizzjoni Ġusta taħt l-Artikolu 
9(2)(d) tal-Att dwar il-Kompetizzjoni Maltija wara lment mill-petizzjonant. L-Artikolu 
9(2)(d) tal-Att dwar il-Kompetizzjoni Maltija jipprojbixxi impriża waħda jew iżjed ta' 
pożizzjoni dominanti li "tirrifjuta li tipprovdi prodotti jew servizzi mingħajr diskriminazzjoni 
sabiex jiġu eliminati sħab kummerċjali mis-suq relevanti għall-preġudizzju tal-konsumaturi." 
L-Uffiċċju sab li l-fornitur tal-petizzjonant ma kellux pożizzjoni dominanti fis-suq relevanti. 
Għalhekk huwa ċaħad l-ilment.

Fil-prinċipju, mhuwiex għall-Kummissjoni li teżamina mill-ġdid is-sejbiet tal-Uffiċċju fir-
rigward tal-applikabbiltà tal-Artikolu 9(2)(d) tal-Att dwar il-Kompetizzjoni Maltija. Meta l-
Uffiċċju jieħu deċiżjoni li tiċħad l-ilment, l-ilmentatur għandu l-possibbiltà li jressaq appell 
kontra dik id-deċiżjoni mat-Tribunal tal-Appell għall-Kompetizzjoni u għall-Konsumatur 
1skont il-liġi nazzjonali.

Fi kwalunkwe każ, m'hemm l-ebda indikazzjoni ċara li l-Uffiċċju kien żbaljat fl-evalwazzjoni 
tiegħu li l-fornitur in kwistjoni m'għandux pożizzjoni dominanti minħabba li ż-żewġ marki ta' 
żraben konċernati huma ferm sostitwibbli ma' oħrajn fis-suq. Għalhekk, iċ-ċaħda tal-ilment 
tal-petizzjonant mill-Uffiċċju bbażata fuq il-kunsiderazzjoni li l-fornitur mhuwiex dominanti 
ma tistax tiġi interpretata li turi li l-liġi Maltija dwar il-kompetizzjoni tmur kontra l-liġi tal-
UE.

                                               
1 Fiż-żmien tal-investigazzjoni, l-istanza tal-appell kienet il-Kummissjoni għall-Kummerċ Ġust.


