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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0338/2012 imressqa minn Georgios Floras, ta’ ċittadinanza Griega, 
dwar l-allegat ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kompetizzjoni mill-
Kummissjoni Griega għall-Kompetizzjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeskrivi l-mod kif il-Kummissjoni Griega għall-Kompetizzjoni (EEA) u d-
Direttorat Ġenerali tagħha għall-Kompetizzjoni (GDA) jittrattaw każijiet ta’ formazzjoni ta’ 
kartelli. Il-petizzjonant isostni li d-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni (GDA) jaċċetta 
ittri ta’ karattru ostili li jiġu skambjati bejn il-kumpaniji kkonċernati, bħala prova suffiċjenti li 
dawn huma f'konflitt ma' xulxin, u għalhekk ma jistgħux jipparteċipaw f’kartell. Abbażi ta’ 
dan, il-Kummissjoni Griega għall-Kompetizzjoni (EEA) tissospendi proċeduri kontra dawn il-
kumpaniji, li normalment għandhom jiġu akkużati dwar attivitajiet illegali ta’ kartelli. Il-
petizzjonant jirreferi wkoll li dan ġara fil-każ dwar l-attivitajiet ta’ kartelli li joperaw fis-suq 
Grieg għall-kotba f'lingwi barranin, li wkoll affettwa l-ħanut tal-kotba tiegħu. Il-petizzjonant 
jitlob għalhekk lill-Parlament Ewropew jintervjeni f’dan il-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Lulju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Diċembru 2012

Skont il-petizzjonant, membru ta' akkordju allegat mhux ser jibqa’ jiġi investigat mill-
Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni jekk dan jista’ juri evidenza ġdida f’forma ta’ 
korrispondenza li turi nuqqas ta’ ftehim ma’ kartellist(i) allegat(i) oħra. Biex isostni dan, il-
petizzjonant jagħmel referenza għal każ deċiż mill-Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni (ara 
taħt) u jiddikjara li dan joħloq preċedent inopportun, fejn kartellisti allegati jgħadduha lixxa 
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meta jagħmlu reati serji.

Il-Kummissjoni digà wieġbet il-petizzjoni 130/2007 mill-istess petizzjonant li issa hija 
magħluqa, li kienet tikkonċerna wkoll investigazzjoni tal-Awtorità Griega għall-
Kompetizzjoni fil-bejgħ bl-ingrossa u d-distribuzzjoni ta' kotba edukazzjonali f'lingwi 
barranin fil-Greċja.

Il-petizzjonant, sabiex jissostanzja l-petizzjoni tiegħu, jirreferi esklussivament għal każ 
wieħed fejn huwa kien għamel ilment uffiċjali lill-Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni. 
Wieħed għandu jinnota li l-Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni tikkonsisti f’żewġ korpi 
separati: id-Direttorat Ġenerali, li huwa l-korp responsabbli mill-investigazzjonijiet, u l-Bord, 
li huwa l-korp għat-teħid tad-deċiżjonijiet. Wara l-investigazzjoni tiegħu, id-Direttorat 
Ġenerali joħroġ rapport, li jinkludi s-sejbiet preliminari (l-ekwivalenti għal Dikjarazzjoni ta’ 
Oġġezzjonijiet fi proċeduri tal-Kummissjoni Ewropea), u mhuwiex vinkolanti fuq il-Bord. 
Sussegwentement isir smigħ orali quddiem il-Bord, li imbagħad jieħu deċiżjoni.

Il-petizzjonant, li huwa bejjiegħ bl-imnut ta’ kotba edukazzjonali f’lingwi barranin,  fl-ilment 
tiegħu tal-2003 allega li Apollon S.A., bejjiegħ bl-ingrossa ta’ kotba edukazzjonali f’lingwi 
barranin, kien abbuża mill-pożizzjoni dominanti tiegħu fis-suq rilevanti billi impona termini
kummerċjali inġusti fuq il-kompetituri downstream tiegħu.

Dan l-ilment wassal għal investigazzjoni mid-Direttorat Ġenerali tal-Awtorità Griega għall-
Kompetizzjoni li ġiet estiża għal impriżi oħra attivi fis-suq tal-bejgħ bl-ingrossa rilevanti għal 
kotba edukattivi f’lingwi barranin, li jinkludu Efstathiadis Group S.A., li kellu t-tieni l-akbar 
sehem fis-suq rilevanti wara Apollon S.A.

Ir-Rapport Nru 4776/2006 tad-Direttorat Ġenerali tal-Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni, 
maħruġ fis-27 ta’ Lulju 2006, ippropona l-eżistenza ta’ prattika miftiehma bejn Apollon S.A. 
u Efstathiadis Group S.A. bil-għan li jirrestrinġi l-kompetizzjoni fis-suq rilevanti. Barra minn 
hekk, ġie kkunsidrat li għalkemm l-ebda waħda minn dawn iż-żewġ impriżi  ma żammet 
pożizzjoni dominanti fis-suq rilevanti, dawn kollettivament żammew pożizzjoni dominanti –
minħabba s-sehem mis-suq ikkombinat għoli tagħhom (medja ta’ 25% għal Apollon S.A u ta’ 
19% għal Efstathiadis Group S.A.) u l-kondizzjonijiet kompetittivi prevalenti fis-swieq 
speċifiċi – li dawn kienu meqjusa li abbużaw.

Sussegwentement inħareġ rapport ġdid (Rapport Nru 2343/2008 tas-7 ta’ April 2008). Dan ir-
rapport ippropona li fid-dawl ta’ evidenza li għadha kif inkisbet (jiġifieri korrispondenza bejn 
Apollon S.A. u Efstathiadis Group S.A. għall-perjodu ta’ żmien speċifikat inkwistjoni, kif 
ukoll informazzjoni fattwali dwar l-ishma mis-suq rispettivi tagħhom fis-snin 2003-2006) li 
kkontradixxew u għelbu l-evidenza ta’ qabel), l-eżistenza ta’ prattika miftiehma bejn iż-żewġ 
impriżi ma setgħetx tiġi sostnuta b’mod fattwali għall-istandard legali meħtieġ. Madankollu, 
id-Direttorat Ġenerali kompla jsostni l-pożizzjoni tiegħu li kien hemm abbuż tal-pożizzjoni 
dominanti kollettiva tal-akbar żewġ impriżi fis-suq u li dan ġie kkonfermat b’mod ulterjuri 
permezz ta’ evidenza li għadha kif inkisbet.

 Il-Bord tal-Awtorità għall-Kompetizzjoni sussegwentement adotta d-Deċiżjoni Nru 
452/V/2009, u sab li Apollon S.A. u Efstathiadis Group S.A. kienu kollettivament abbużaw 
mill-pożizzjoni dominanti tagħhom fis-suq rilevanti għall-kuntrarju tal-leġiżlazzjoni tal-UE u 
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dik nazzjonali dwar il-kompetizzjoni, u impona multi totali ta’  EUR 4 880 921.52.

Apollon S.A u Efstathiadis Group S.A. appellaw kontra d-Deċiżjoni Nru 452/V/2009, iżda l-
Qorti Amministrattiva tal-Appelli ta’ Ateni ċaħdet iż-żewġ appelli fis-sentenzi Nru 1473/2011 
u 2395/2011, u għalhekk tafferma d-deċiżjoni sħiħa tal-Awtorità għall-Kompetizzjoni. Il-
petizzjonant ma eżerċitax id-dritt tiegħu li jappella d-Deċiżjoni Nru 452/V/2009.

Għadd ta' proċeduri ġudizzjarji oħra, li huma konnessi mad-deċiżjoni tal-Awtorità tal-
Kompetizzjoni f’dan il-każ, ġew miġjuba mill-petizzjonant.

i. Proċeduri Ċivili

Fl-2008, il-petizzjonant ippreżenta azzjoni għad-danni kontra l-Awtorità għall-Kompetizzjoni 
quddiem il-Qorti Amministrattiva tal-Prim’ Istanza ta’ Ateni fejn sostna li ġie danneġġat 
b’mod finanzjarju u mhux finanzjarju li rriżulta minn dewmien fil-proċeduri quddiem l-
Awtorità għall-Kompetizzjoni (fejn talab madwar EUR 2 208 000) u l-fatt li t-talba li kien 
għamel fl-ilment tiegħu lill-Awtorità għall-Kompetizzjoni (l-abbuż tal-pożizzjoni dominanti 
esklussivament minn Apollon S.A.) ma kinitx per se milqugħa mill-Awtorità għall-
Kompetizzjoni fid-deċiżjoni finali tagħha. Fis-sentenza tagħha (Nru 19851/2010), il-Qorti 
Amministrattiva tal-Prim’ Istanza ta’ Ateni ċaħdet l-azzjoni. Sussegwentement, f’Awwissu 
2010, il-petizzjonant ippreżenta t-tieni azzjoni għad-danni kontra l-Awtorità għall-
Kompetizzjoni (fejn talab madwar EUR 1.6 miljun f’kumpens) għad-dewmien fil-proċeduri 
quddiem l-Awtorità għall-Kompetizzjoni. L-azzjoni għadha pendenti. Fl-istess proċeduri, il-
petizzjonant ippreżenta miżuri interim kontra l-Awtorità għall-Kompetizzjoni u talab għotja 
interim ta’ EUR 300 000, li ġiet miċħuda mis-sentenza Nru 5556/2010 tal-Qorti 
Amministrattiva tal-Prim’ Istanza ta’ Ateni. Imbagħad huwa segwa t-tieni azzjoni ta’ miżuri 
interim kontra l-Awtorità għall-Kompetizzjoni għal għotja interim ta’ EUR 500 000, li ġiet 
miċħuda mis-sentenza Nru 4838/2011 tal-Qorti Amministrattiva tal-Prim’ Istanza ta’ Ateni.

ii. Proċeduri kriminali

L-avukat tal-prosekuzzjoni tal-Prim’ Istanza ċaħad (bid-Deċiżjoni Nru 436/2011) l-ilment tal-
petizzjonant ippreżentat quddiem il-Qorti fil-5 ta’ April 2011 kontra l-President tal-Awtorità 
għall-Kompetizzjoni u l-membri tat-tim tal-każ tad-Direttorat Ġenerali għall-imġiba ħażina 
fir-rigward tal-immaniġġar tal-proċeduri tal-kompetizzjoni msemmija hawn fuq, u b’mod 
partikolari, l-allegata mġiba ħażina intenzjonata wara l-irtirar tal-allegazzjoni tal-eżistenza ta’ 
prattika miftiehma fl-aġġornat Rapport Nru 2343/2008 tad-Direttorat Ġenerali. L-Avukat tal-
Prosekuzzjoni sab li, minħabba l-evidenza li għadha kif inkisbet, l-ambitu kollu tal-każ ġie 
vvalutat mill-ġdid u l-prerekwiżiti għas-sejba ta' prattika miftiehma ma baqgħux jiġu mħarsa. 
Għalhekk, kien perfettament leġittimu li d-Direttorat Ġenerali jemenda r-Rapport preċedenti 
tiegħu, li ma kienx aktar konsistenti mal-fatti tal-każ. Il-Prosekutur ikkonkluda li ma kien 
hemm l-ebda mġiba ħażina min-naħa tal-membri tal-Awtorità għall-Kompetizzjoni fir-
rigward ta’ kwalunkwe parti mid-deċiżjoni ta’ dan tal-aħħar.

Sussegwentement, il-petizzjonant ippreżenta appell kontra d-deċiżjoni tal-Avukat tal-
Prosekuzzjoni, li ġie miċħud mill-Avukat tal-Appelli tal-Prosekuzzjoni (Deċiżjoni Nru 
603/2011).
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Barra minn hekk, il-petizzjonant ippreżenta azzjoni ta’ libell kontra l-membri tal-Awtorità 
għall-Kompetizzjoni li xehdu waqt il-proċeduri kriminali, li ġiet ukoll miċħuda fil-prim' 
istanza (appell għadu pendenti).

Il-petizzjonant kellu suċċess inġenerali fil-każ inkwistjoni, peress li l-ilment tiegħu rriżulta 
fis-sejba li l-akbar żewġ atturi fis-suq abbużaw kollettivament mill-pożizzjoni tas-suq 
tagħhom u ġew immultati total ta’ EUR 4 880 921.52. Tabilħaqq, l-investigazzjoni tal-
Awtorità għall-Kompetizzjoni marret lil hinn mill-ilment tiegħu, li akkuża biss lill-akbar attur 
fis-suq li abbuża l-pożizzjoni dominanti tiegħu, u estendiet ukoll għall-eżaminazzjoni ta’ 
prattika miftiehma bejn Apollon S.A. u Efstathiadis Group S.A.

F’termini tal-proposta tal-eżistenza ta’ prattika miftiehma bejn Apollon S.A. u Efstathiadis 
Group S.A., li kienet inkluża fl-ewwel Rapport Nru 4776/2006 (f’estensjoni tal-
allegazzjonijiet magħmula mill-petizzjonant) u li twaqqgħet fir-Rapport Nru 2343/2008 ta’ 
wara, hija r-resposabbiltà tal-awtoritajiet għall-kompetizzjoni kollha li jivvalutaw l-evidenza 
għad-dispożizzjoni tagħhom sabiex isegwu investigazzjoni speċifika. Każijiet ta’ 
kompetizzjoni tipikament jeħtieġu analiżi estensiva u kumplessa sabiex tintlaħaq deċiżjoni 
mgħarrfa sew li tilħaq l-istandard rekwiżit tal-provi sabiex jinstab ksur u li tista' treġi fil-qrati. 
Jekk awtorità għall-kompetizzjoni tikkonkludi li ma hemmx biżżejjed evidenza sabiex 
jintlaħaq l-istandard tal-provi, huwa raġonevoli u xieraq li tingħalaq l-investigazzjoni. Il-
Kummissjoni tinkoraġġixxi l-awtoritajiet nazzjonali għall-kompetizzjoni sabiex jiddefinixxu 
l-prijoritajiet tagħhom ħalli jiffokaw ir-riżorsi skarsi tagħhom fuq l-aktar ksur serju tal-
leġiżlazzjoni dwar il-kompetizzjoni, u jwarrbu każijiet li jidhru li x’aktarx mhux ser jinstab 
ebda ksur fihom fl-istadji primarji tagħhom. Huwa żvilupp pożittiv li l-Awtorità Griega għall-
Kompetizzjoni ngħatat id-dritt li tiddefinixxi l-prijoritajiet tagħha skont il-Liġi 3959/2011 
dwar il-Protezzjoni tal-Kompetizzjoni Libera.

Fl-aħħar, proċess xieraq fir-rigward ta’ deċiżjonijiet tal-Awtorità Griega għall-Kompetizzjoni 
huwa żgurat permezz tal-possibilitajiet li jeżistu għal rimedju legali skont il-liġi nazzjonali. 
Dawn ġew eżerċitati bis-sħiħ mill-kumpaniji li ġew immultati minħabba l-kondotta 
antikompetittiva tagħhom, kif ukoll mill-petizzjonant li segwa, u jkompli jsegwi, azzjonijiet 
legali multipli.

Ikun siewi jekk din l-informazzjoni tintbagħat lill-petizzjonant, filwaqt li wieħed iżomm 
f’moħħu madankollu li, f’dan l-isfond, m’għandiex tkun il-Kummisjoni li tintervjeni f'dan il-
każ partikolari.


