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PARTI III – L-APPLIKAZZJONI TAR-REGOLI TAL-KOMPETIZZJONI FL-ISTATI MEMBRI  
 
Dan il-kapitolu huwa ġabra ta’ kontribuzzjonijiet mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni ta’ l-
Istati Membri. Informazzjoni aktar dettaljata dwar l-attivitajiet ta’ dawn l-awtoritajiet tista’ 
tinstab fir-rapporti nazzjonali tagħhom.  
 
1. L-iżviluppi fl-Istati Membri  

1.1.  Il-bidliet fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-kompetizzjoni 

Il-Belġju 
Fl-2005 ġie mfassal Abbozz biex jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Kompetizzjoni 
Ekonomika, kif ikkoordinat fl-1 ta’ Lulju 1999. 
 
L-għan ewlieni ta’ l-Abbozz dwar il-Protezzjoni tal-Kompetizzjoni Ekonomika, li qed jiġi 
diskuss bħalissa, huwa triplu: 
 
1. li jintegra l-modernizzazzjoni tar-regoli legali tal-kompetizzjoni Ewropea; 
2. li jżid il-kapaċità tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni biex jittratta l-prattiki restrittivi; 
3. li jgħolli l-Kunsill tal-Kompetizzjoni għall-istatus tal-korp li jisma’ l-appelli minn 
deċiżjonijiet tar-regolaturi settorjali fil-qasam tal-kompetizzjoni ekonomika. 
 
Il-bidla ewlenija li ġab miegħu r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ 
Diċembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 
82 tat-Trattat jikkonċerna l-abolizzjoni tas-sistema tan-notifika kif ġiet applikata sa mill-1962. 
 
Sa mill-1 ta’ Mejju 2004, l-intrapriżi iridu huma stess jistmaw jekk il-ftehimiet tagħhom 
jissodisfawx il-kundizzjonijiet ta’ l-Artikolu 81 meta jitqies b’mod ġenerali. Għalkemm 
mhemm l-ebda obbligu li jiġu aboliti s-sistemi nazzjonali tan-notifika, iż-żamma tan-notifika 
u r-regoli ta’ l-eżenzjoni ma jkunux skond l-għanijiet sottostanti ta’ l-eżerċizzju ta’ 
modernizzazzjoni. Barra minn dan, jikkomplika żżejjed l-applikazzjoni tal-liġi tal-
kompetizzjoni mill-qrati nazzjonali. Għalhekk, l-Abbozz jipproponi li d-dispożizzjonijiet 
dwar in-notifiki u l-eżenzjonijiet jiġu aboliti. 
 
L-Abbozz jipprovdi wkoll għall-possibbiltà li l-awtorità tal-kompetizzjoni Belġjana tadotta l-
linji ta’ gwida, biex b’hekk tkun tista’ tfassal il-linji ġenerali tal-politika tagħha. 
 
Minħabba d-deċentralizzazzjoni tar-regoli Ewropej tal-kompetizzjoni, ġiet iddedikata taqsima 
għall-kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni ta’ l-Istati 
Membri l-oħra, li tirriproduċi l-prinċipji li jirregolaw kooperazzjoni bħal din li ġiet stabbilita 
fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) 1/2003.  
 
Fil-qasam tal-kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet, il-proċedura introdotta permezz ta' l-Abbozz 
il-Ġdid, skond ir-Regolament (KE) Nru 139/2004, tinkludi l-possibbiltà li l-intrapriżi 
jissottomettu l-impenji fi stadju bikri bħalma hija l-fażi I ta’ l-investigazzjoni. 
 
Fil-livell istituzzjonali, huwa propost li l-kompożizzjoni tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni tkun 
modifikata billi jiżdied in-numru ta’ membri full-time (minn erbgħa għal sitta), u li l-Kunsill 
tal-Kompetizzjoni jinħeles minn uħud mir-responsabbiltajiet tiegħu billi dawn jiġi trasferiti 
lill-“Auditorat”. Huwa dan il-korp innifsu, li twaqqaf flimkien mal-Kunsill tal-Kompetizzjoni, 
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li jissostitwixxi il-‘Corps des Rapporteurs’ u jara li n-numru ta’ membri ta’ l-istaff jiżdied 
għal massimu ta’ 10. 
 
L-“Auditorat” huwa fdat bid-dmir li jagħlaq il-fajl dwar l-ilmenti u l-applikazzjonijiet għal 
miżuri interim għal raġunijiet ta’ inammissibilità jew nuqqas ta’ sustanza. Għandu wkoll is-
setgħa li jawtorizza ċerti operazzjonijiet ta’ amalgamazzjoni bejn l-intrapriżi bl-użu ta’ 
proċedura semplifikata. 
 
Dan iċ-ċaqliq ta’ responsabbiltajiet, flimkien ma’ tkabbir tal-limiti tan-notifiki ta’ 
amalgamazzjoni, huwa mnissel mill-fatt li l-Kunsill tal-Kompetizzjoni kien jiddedika ħafna 
minn ħinu għal operazzjonijiet ta’ amalgamazzjoni kellu ftit impatt kompettittiv jew ma 
kellhom xejn fuq is-suq Belġjan. 
 
Minn issa ’l quddiem, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni għandu jkun jista’ jikkonċentra aktar fuq 
każijiet li jinvolvu prattiki restrittivi u abbużi minn pożizzjonijiet dominanti.  
 
Sabiex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-prattiki restrittivi, l-Abbozz jipprovdi wkoll għall-
possibbiltà li tingħata klemenza lil intrapriżi li jgħinu biex tkun stabbilita l-eżistenza ta’ 
prattika projbita billi jagħtu evidenza lill-awtorità tal-kompetizzjoni.  
 
Fl-aħħarnett, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni jisma’, f’każijiet stabbiliti bil-liġi, appelli kontra d-
deċiżjonijiet mogħtija minn awtoritajiet regolatorji settorjali. Dawn jinkludu l-Institut Belge 
des Postes et Télécommunication (IBPT), il-Commission bancaire et financière et des 
Assurances (CBFA), il-Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) u l-
maniġer ta’ l-infrastruttura tal-ferroviji. 
 
Kull liġi organika għandha tispeċifika kontra liema deċiżjonijiet jista’ jsir appell lill-Kunsill 
tal-Kompetizzjoni. 

Ir-Repubblika Ċeka  
Ir-regoli tal-kompetizzjoni nazzjonali Ċeki huma miġbura fl-Att Nru. 143/2001 Coll., dwar il-
Protezzjoni tal-Kompetizzjoni. Fl-2005 dan l-att ġie emendat bl-Att Nru. 361/2005 Coll., li 
daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ottubru 2005. B’mod partikolari, jinkorpora l-eżenzjonijiet Komunitarji 
ta’ kategorija fil-liġi tal-kompetizzjoni Ċeka sabiex ikunu applikati għal ftehimiet li 
m’għandhom l-ebda effett fuq il-kummerċ iżda li jinqabdu mir-regoli tal-kompetizzjoni 
nazzjonali. Barra minn dan, fir-rigward ta' l-applikazzjoni tiegħu fis-settur tal-mezzi ta’ 
komunikazzjoni elettroniċi, l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Kompetizzjoni ġie emendat bl-Att 
Nru. 127/2005 Coll., kif ġie deskritt fil-qosor aktar ’l isfel. 
 
Sommarju tad-dispożizzjonijiet il-ġodda: 
 
• L-implementazzjoni tal-possibbiltà li l-uffiċċju tan-negozju jkun issiġillat matul dawn 

raid (spezzjoni għall-għarrieda) (il-par. 5 ta’ l-Art. 21)  
• L-Artikolu 22 – sanzjonijiet: 

- għal offiżi tal-proċedura, tista’ tkun imposta multa sa 1 % tal-valur tal-
bejgħ 

- jiġi introdott tip ġdid ta’ multa għall-ksur tas-siġilli. 
• L-Eżenzjonijiet Komunitarji tal-Kategorija se jkunu applikati għal ftehimiet mingħajr 

dimensjoni tal-Komunità Ewropea (l-Artikolu 4)  
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• Emenda oħra għall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Kompetizzjoni maħruġa fl-2005 
tikkonċerna l-applikazzjoni ta’ l-Att għas-settur tal-mezzi ta’ telekomunikazzjoni 
elettroniċi. Ġiet introdotta bl-Att Nru. 127/2005 Coll. (l-Att Dwar il-Mezzi ta’ 
telekomunikazzjoni Elettroniċi) li daħal fis-seħħ mill-1 ta’ Mejju 2005.  

 
 

Id-Danimarka 
L-Att dwar il-Kompetizzjoni Daniż kien emendat bil-liġi Nru 1461 tat-22 ta’ Diċembru 2004, 
u daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Frar 2005. Il-bidliet leġiżlattivi ewlenin għall-Att dwar il-
Kompetizzjoni jikkonsistu fl-adattament ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni għar-Regolament 
(KE) Nru 1/2003. L-Att dwar il-Kompetizzjoni Daniż huwa bbażat fuq l-istess prinċipji bħal-
liġi tal-kompetizzjoni tal-KE u għalhekk kien naturali li l-Att dwar il-Kompetizzjoni jiġi 
adattat skond il-bidliet reċenti fis-sistema tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE. 
 
L-emendi ewlenin ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni Daniż huma: 
  

• It-trasparenza 
Biex tkun żgurata t-trasparenza b'rabta mal-vjolazzjonijiet ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni, 
fuq il-web qed tiġi ppubblikata l-impożizzjoni tal-multi fil-proċeduri kriminali. Dan sabiex 
ikunu ffaċilitati l-kawżi ċivili għal danni għall-benefiċċju tal-konsumaturi u ta’ l-intrapriżi. 
Dan jikkonċerna kemm il-multi imposti fil-qrati kif ukoll il-multi imposti jew aċċettati skond 
l-Artikolu 23 (l-Artikolu 13 (2) ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni). Il-Qrati Daniżi huma 
obbligati jibagħtu kopji tas-sentenzi li jikkonċernaw l-Att dwar il-Kompetizzjoni jew l-
Artikolu 81 jew 82 lill-Awtorità tal-Kompetizzjoni (ara l-Artikolu 20 (4) ta’ l-Att dwar il-
Kompetizzjoni). 
 

• L-aċċess għall-fajl 
L-emenda tillimita l-aċċess għall-fajl min-naħa tal-partijiet. Dan huwa skond l-Artikoli 27 u 
28 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, li wkoll jillimita l-aċċess għall-fajl fir-rigward tal-
korrispondenza u tad-dokumenti skambjati bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni ta’ l-Istati Membri (l-Artikolu 15a (1) ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni). 
 

• L-impenji 
Skond ir-Regolament (KE) Nru 1/2003, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni jista’ jagħmel l-impenji 
pprovduti mill-intrapriżi li jorbtu, jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 6(1), ta’ l-
Artikolu 11(1), ta’ l-Artikolu 81 jew 82 (l-Artikolu 16a (1)) Din id-dispożizzjoni hija skond l-
Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003.  
 

• L-ispezzjonijiet 
L-Att dwar il-Kompetizzjoni emendat jippermetti li l-Awtorità tal-Kompetizzjoni tissiġilla 
dokumenti u tissiġilla uffiċċji tan-negozju għal perjodu ta’ 72 siegħa. Huwa wkoll iċċarat li l-
Awtorità tal-Kompetizzjoni tista’ tispezzjona uffiċċji tan-negozju skond l-Artikolu 81 jew 82 
f’isem il-Kummissjoni jew f’isem l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni ta’ l-Istati Membri (l-
Artikolu 18 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni) 
 

• Is-sistema ta’ notifika 
L-emenda tagħti lill-Kunsill tal-Kompetizzjoni u lill-Awtorità tal-Kompetizzjoni numru ta’ 
strumenti ġodda fl-amministrazzjoni ta’ l-Att. Fid-Danimarka, kontra r-regoli tal-KE, 
inżammet is-sistema nazzjonali ta’ notifika. Madankollu, il-Kunsill jew l-Awtorità tal-
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Kompetizzjoni jridu joqogħdu lura milli jqisu n-notifiki, jekk ftehim jew prattika jaffettwaw 
b’mod konsiderevoli l-kummerċ bejn l-Istati Membri ta’ l-UE (l-Artikolu 9(2) ta’ l-Att dwar 
il-Kompetizzjoni).  
 

• It-termini kummerċjali ġenerali ta’ l-intrapriżi dominanti  
Dispożizzjoni ġdida fl-Att dwar il-Kompetizzjoni tikkonsisti fid-dritt tal-Kunsill tal-
Kompetizzjoni, li f’ċerti kondizzjonijiet, jordna li intrapriża dominanti tissottometti t-termini 
kummerċjali ġenerali tagħha lill-Awtorità tal-Kompetizzjoni (l-Artikolu 10a ta’ l-Att dwar il-
Kompetizzjoni). L-iskop tad-dispożizzjoni huwa li tiżdied it-trasparenza fit-termini 
kummerċjali ġenerali ta’ l-intrapriżi dominanti għall-benefiċċju tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni, 
meta jqis jekk intrapriża dominanti tkunx abbużat mil-pożizzjoni dominanti tagħha. 
 

• Kwistjonijiet oħrajn 
L-Awtorità tal-Kompetizzjoni Daniża issa tista’ toħroġ deċiżjonijiet bl-Ingliż jekk il-partijiet 
jitolbu dan (l-Artikolu 15c). L-ordnijiet tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni, li qabel kienu limitati 
għal tul ta’ sena biss, issa jistgħu jkopru perjodu ta’ aktar minn sena. Mat-Tribunal tal-
Kompetizzjoni ġew miżjuda żewġ membri. It-Tribunal issa jikkonsisti minn president u erba’ 
membri li għandhom kompetenza jew fil-liġi jew fl-ekonomija. Il-president irid ikun imħallef 
fil-Qorti Suprema Daniża (Højesteret) (l-Artikolu 21 (1)).  
 
B’riżultat tal-modernizzazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-KE, il-ġuriżdizzjoni ta’ l-
Awtorità tal-Kompetizzjoni Daniża twessgħet. L-Awtorità tal-Kompetizzjoni Daniża issa 
tista’ tittratta l-każijiet taħt l-Artikoli 81 u 82 fejn l-intrapriżi jinsabu fid-Danimarka, iżda fejn 
l-effetti kompetittivi jikkonċernaw swieq barra mid-Danimarka imma li huma fi ħdan l-
Unjoni Ewropea (l-Artikolu 23a ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni).  

 
Verżjoni kkonsolidata ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni Daniż hija disponibbli fuq 
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 

Il-Ġermanja 
Fl-1 ta’ Lulju daħlet fis-seħħ liġi li temenda b’mod komprensiv il-Liġi li tipprojbixxi r-
Restrizzjonijiet tal-Kompetizzjoni (GWB). L-iskop ta’ din l-emenda kien li l-liġi Ġermaniża 
tinġieb konformi mal-liġi Ewropea, u b’mod partikolari mar-Regolament (KE)1/2003. Skond 
il-liġi l-ġdida, is-sistema ta’ notifika u ta’ approvazzjoni għall-ftehimiet anti-kompetittivi li 
qabel kienet teżisti fil-liġi Ġermaniża tinbidel ma' sistema ta’ eċċezzjoni legali u tiġi provduta 
l-applikazzjoni parallela tal-liġi Ewropea u dik nazzjonali. Sabiex tkun stabbilita unità fuq 
firxa wiesgħa tal-liġi tal-kompetizzjoni, il-ftehimiet orizzontali u vertikali li m’għandhom l-
ebda effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri ġew inklużi wkoll fl-arranġamenti l-ġodda. 
Skond l-emenda, issa jistgħu jkunu imposti wkoll multi għall-ksur tal-liġi Ewropea. Ir-regoli 
li jikkontrollaw l-impożizzjoni tal-multi fuq l-intrapriżi wkoll ġew allinjati b’mod qrib ħafna 
mar-regoli Ewropej. Iżda, rigward il-kontroll ta’ l-abbużi fil-forma ta’ mġiba anti-
kompetittiva unilaterali, inżammu ftit dispożizzjonijiet tal-liġi Ġermaniża li ġew ippruvati u 
ttestjati u li m’għandhom l-ebda ekwivalenti fl-Artikolu 82 KE. Barra minn dan, skond l-
emenda s-sanzjonijiet tal-liġi ċivili għall-ksur tal-liġi ta’ l-antitrust ġew imtejba sabiex 
jingħata aktar piż lill-infurzar privat tal-liġi. U minbarra l-Uffiċċju Federali tal-Kartelli, l-
awtoritajiet reġjonali tal-kartelli issa ġew awtorizzati japplikaw il-liġi Ewropea. Il-liġi kif 
emendata fiha wkoll regoli dwar l-iskambju ta’ l-informazzjoni bejn l-awtoritajiet u dwar it-
traspożizzjoni ta’ l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) 1/2003 (amicus curiae). 
 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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Fl-2005 il-Gvern Federali qabel li kienet meħtieġa emenda oħra fir-rigward tal-kontroll ta’ l-
abbużi. Inħass li l-projbizzjoni eżistenti fuq l-intrapriżi b’saħħithom li jagħmlu l-offerti taħt il-
prezz tal-produzzjoni aktar spissa minn “okkażjonali” biss għandha tissaħħaħ fil-każ ta’ l-
oġġetti ta’ l-ikel. Għalhekk anke l-bejgħ okkażjonali taħt il-prezz tal-produzzjoni huwa projbit 
fil-każ ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel, ħlief fejn ikun hemm ġustifikazzjoni oġġettiva. Il-Gvern Federali 
b’hekk jittama li jsaħħaħ il-pożizzjoni ta’ l-intrapriżi kummerċjali żgħar u ta’ daqs medju, li 
ma jistgħux ilaħħqu ma' l-istrateġiji ta’ prezzijiet baxxi tal-bejjiegħa bl-imnut kbar u bħala 
riżultat spiss jingħafsu barra mis-suq. Huwa ppjanat li l-emenda tgħaddi fl-2006. 
 

L-Estonja 

Fl-2005, kien hemm żewġ żviluppi leġiżlattivi ewlenin: l-ewwelnett, ġew abbozzati l-emendi 
ewlenin għall-Att dwar il-Kompetizzjoni Estonjan, u t-tieni, il-Prosekutur Pubbliku Prinċipali 
kien qed jipprepara l-linji ta’ gwida dwar il-klemenza.  

L-emendi għall-Att dwar il-Kompetizzjoni jiffokaw fuq l-abolizzjoni tas-sistema ta’ notifika 
ta’ l-eżenzjonijiet. Instab li s-sistema ta’ notifika mhix meħtieġa għaliex l-intrapriżi użawha 
b'mod rari ħafna. L-abbozz ta’ l-emenda ġie sottomess lill-Parlament u wieħed jittama li 
jidħol fis-seħħ f’Lulju 2006.  

Rigward il-preparazzjoni tal-linji ta’ gwida dwar il-klemenza, skond il-Kodiċi Penali, il-
ftehimiet, id-deċiżjonijiet u l-prattiki miftiehma li jirrestrinġu l-kompetizzjoni jitqiesu bħala 
offiżi kriminali. Il-proċeduri kriminali jistgħu jkunu mitmuma mill-qorti fuq it-talba ta’ l-
Uffiċċju tal-Prosekutur fil-każ ta’ nuqqas ta’ interess pubbliku fil-proċeduri u f’każ ta’ ħtija 
negliġibbli (l-Art. 202 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali). L-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku jista’ wkoll, b’ordni tiegħu, itemm proċeduri kriminali fir-rigward ta’ persuna 
suspettata jew akkużata bil-kunsens tiegħu jew tagħha jekk is-suspettat jew l-akkużat 
jiffaċilita b’mod sinifikanti l-aċċertament ta’ fatti li huma relatati ma’ suġġett ta’ prova ta’ 
offiża kriminali li huwa importanti mill-perspettiva ta’ l-interess pubbliku fil-proċeduri u jekk, 
mingħajr għajnuna bħal din, l-iskoperta ta’ l-offiża kriminali u l-ġbir ta’ l-evidenza kien ikun 
prekluż jew kien ikun ikkumplikat b’mod speċjali (l-art 205 tal-Kodiċi tal-Proċedura 
Kriminali). 
  
Id-dispożizzjonjiet imsemmija aktar ’il fuq huma l-bażi legali ewlenija għall-adozzjoni tal-
linji ta’ gwida dwar il-klemenza fil-każijiet ta’ kooperazzjoni anti-kompettiva ta’ l-intrapriżi. 
Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-programm ta’ klemenza, il-Prosekutur 
Pubbliku Prinċipali kien qed jaħdem b’mod estensiv fuq l-abbozzar tal-linji ta’ gwida dwar il-
klemenza. Il-Bord tal-Kompetizzjoni ssottometta l-proposti tiegħu f’dan ir-rigward lill-
Uffiċċju tal-Prosekutur ta’ l-Istat. 

 

Il-Greċja 

Id-dispożizzjonijiet ewlenin tal-Liġi 703/77 (il-Leġiżlazzjoni Griega dwar l-Antitrust) u l-
emendi reċenti prinċipali għaliha 
Il-Liġi 703/1977 1  dwar il-kontroll tal-monopolji u ta’ l-oligopolji u l-protezzjoni tal-
kompetizzjoni ħielsa ġiet ippromulgata ftit qabel li l-Greċja saret Membru tal-Komunità 
                                                 
1 Kif emendata bil-liġijiet 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 u dan l-aħħar bil-liġi 
3373/2005 [ippubblikati fil-Ħarġa 188/Awissu 02, 2005 tal-Gazzetta tal-Gvern] 
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Ewropea. Id-dispożizzjonijiet ewlenin tal-Liġi jibqgħu simili għal dawk ta’ l-Artikoli 81 u 82 
tat-Trattat KE. Fl-2005, il-Liġi 3373/2005, li temenda l-liġi 703/1977, ġiet adottata mill-
Parlament Grieg, li sa ċertu punt allinjat il-leġiżlazzjoni Griega mar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1/2003 u introduċiet diversi modifiki ewlenin għal-liġi Griega dwar l-antitrust; (i) 
ipprovdiet il-bażi legali u l-awtorizzazzjoni leġiżlattiva għal programm ta’ klemenza; (ii) 
tejbet is-setgħat ta’ investigazzjoni tal-Kummissjoni Griega tal-Kompetizzjoni (“HCC” - 
Hellenic Competition Commission), kif ukoll is-setgħat ta’ din ta’ l-aħħar f’każ ta’ ksur tal-
Liġi 703/1977; (iii) reġgħet introduċiet il-projbizzjoni fuq l-abbuż minn relazzjoni ta’ 
dipendenza ekonomika; (iv) tat lill-HCC is-setgħa li tagħmel interventi regolatorji f’setturi ta’ 
l-ekonomija; u (v) saħħet l-istruttura interna ta’ l-HCC (fost l-oħrajn, billi pprovdiet lill-HCC 
b’personalità legali distinta u billi żiedet in-numru ta’ membri ta’ l-HCC u l-impjegati 
tagħha).  
 
Ta’ min jinnota li l-HCC hija mistennija toħroġ Avviżi2, fost l-oħrajn dwar il-kwistjonijiet tal-
klemenza u ta’ l-aċċess għall-fajl, fil-ġejjieni immedjat. 
 

Sommarju tad-dispożizzjonijiet il-ġodda 

• Il-Programm ta’ Klemenza 
Il-Liġi 3373/2005 introduċiet il-bażi legali għall-programm ta’ klemenza Grieg (żjieda tal-par. 
4 ġdid ma’ l-Art. 9 tal-Liġi 703/77). L-introduzzjoni tal-programm ta’ klemenza hija 
imminenti. Il-parteċipazzjoni ta’ intrapriża fil-programm ta’ klemenza se teżenta lill-persuni 
naturali konċernati minn prosekuzzjoni kriminali. Il-programm mhux se japplika għal 
intrapriżi li jabbużaw mill-pożizzjoni dominanti tagħhom. 

• L-ispezzjonijiet – l-investigazzjonijiet 
Skond il-Liġi 3373/2005, is-setgħat ta’ investigazzjoni ta’ l-HCC ttejbu b’mod sinifikanti, 
skond ir-Regolament (KE) Nru 1/2003  

• Amicus Curiae 

Bis-saħħa tad-daħla ta’ element ġdid #14 fil-par. 2 ta’ l-Artikolu 8b tal-Liġi 703/1977, l-HCC, 
fuq inizjattiva tiegħu stess, jista’ joħroġ opinjoni bil-miktub (jew orali, bil-permess tal-qorti 
kompetenti) indirizzata lill-qrati fir-rigward ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 81 u 82 KE u 
tista’ titlob kwalunkwe dokument meħtieġ għall-ħruġ ta’ opinjoni bħal din (ħlief il-proċedura 
quddiem il-Qorti Amministrattiva ta’ l-Appell ta’ Ateni u quddiem il-Kunsill ta’ l-Istat). 

Skond il-paragrafu l-ġdid 3 ta’ l-Artikolu 18 tal-Liġi 703/1977 huwa provdut espressament li 
kwalunkwe qorti li tapplika l-Artikoli 81 u 82 KE tista’ titlob mingħand il-Kummissjoni 
Ewropea t-trażmissjoni ta’ informazzjoni fil-pussess ta’ din ta’ l-aħħar jew tista’ titlob l-
opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar il-kompetizzjoni tal-KE.  

• Is-sanzjonijiet 
Skond l-Artikolu 9 tal-Liġi 703/77, is-setgħat ta’ l-HCC f’każ ta’ ksur tal-Liġi 703/1977 
tkabbru. 
                                                 
2 Fil-forma ta’ deċiżjonijiet. 
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• Kwistjonijiet oħrajn: 

a. Il-Projbizzjoni ta’ l-Abbuż minn Relazzjoni ta’ Dipendenza Ekonomika  
L-Artikolu 2a tal-Liġi 703/1977: L-Abbuż Ipprojbit minn relazzjoni ta’ dipendenza ekonomika  
Il-Liġi 3373/2005 reġgħet introduċiet l-Artikolu 2a (li kien abolit bl-emenda għal-Liġi 703/77 
f’Awissu 2000), li jirregola r-relazzjonijiet ta’ dipendenza ekonomika bejn intrapriża waħda 
jew aktar u klijent jew fornitur, fejn il-klijent jew il-fornitur m’għandu ebda għajn alternattiva 
u ekwivalenti ta’ provvista jew ta’ talba tal-prodott jew tas-servizz ikkonċernat. F’dawk iċ-
ċirkostanzi, jikkostitwixxi abbuż tar-relazzjoni ta’ dipendenza ekonomika li jiġu imposti 
kondizzjonijiet kummerċjali arbitrarji, jew li jkun hemm diskriminazzjoni, jew li għall-
għarrieda u mingħajr ġustifikazzjoni tintemm ir-relazzjoni kummerċjali li ilha għaddejja 
żmien twil. 
  

b. L-Intervent Regolatorju f’Setturi ta’ l-Ekonomija Nazzjonali  
Il-Liġi 3373/2005 introduċiet Artikolu 5 ġdid dwar il-possibbiltà ta’ intervent regolatorju 
f’setturi ta’ l-ekonomija.  

Fuq talba tal-Ministru ta’ l-Iżvilupp jew ex officio, l-HCC tista’ teżamina settur speċifiku 
ta’ l-ekonomija Griega u jekk tikkonferma li fis-settur imsemmi ma jeżistux il-
kondizzjonijiet għal kompetizzjoni effettiva u fl-istess ħin tqis li l-applikazzjoni ta’ l-
Artikoli 1, 2, 2a u 4 ff. mhix biżżejjed għall-ħolqien ta’ kondizzjonijiet ta’ kompetizzjoni 
effettiva hija tista, permezz ta’ deċiżjoni ġustifikata, tieħu kwalunkwe miżura li hija 
assolutament indispensabbli, ta’ mġiba jew ta’ struttura għall-ħolqien ta’ kondizzjonijiet 
ta’ kompetizzjoni effettiva f’dak is-settur speċifiku ta’ l-ekonomija.  
    

c. L-allinjament ma’ diversi dispożizzjonijiet tar-Regolament. (KE) Nru 1/2003 

L-Art. 8b tal-Liġi 703/1977, huwa emendat, kif ġej: 

- Mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi ta’ awtoritajiet oħrajn maħtura permezz ta’ 
dispożizzjoni leġiżlattiva pertinenti, jitqies li l-HCC għandha kompetenza esklużiva fir-
rigward tad-dispożizzjonijiet tal-liġi preżenti u ta’ l-Artikoli 81 u 82 KE.  

- L-HCC tista’ tirtira l-benefiċċju ta’ eżenzjoni skond il-para 2 ta’ l-Art. 29 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ Dicembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat.  

- L-HCC trid tapplika r-regoli tal-kompetizzjoni Komunitarji b’kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni Ewropea u ma’ l-Awtoritajiet tal-Kompetizzjoni ta’ Stati Membri oħrajn ta’ l-
UE.  

Skond l-Art. 11b ġdid tal-liġi 703/1977, il-bidu min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea tal-
proċeduri għall-adozzjoni ta’ deċiżjoni skond il-Kapitolu II tar-Reg. tal-Kunsill (KE) Nru 
1/2003 għandu jeħles lill-HCC mill-kompetenza tagħha li tapplika l-Artikoli 81 u 82 KE. Fejn 
awtorità tal-kompetizzjoni ta’ Stat Membru ieħor tkun irċeviet ilment jew qed taġixxi fuq l-
inizjattiva tagħha skond l-Artikoli 81 jew 82 tat-Trattat kontra ftehim, deċiżjoni ta’ 
assoċjazzjoni jew prattika ta’ intrapriża waħda jew aktar, l-HCC, għal din ir-raġuni, tista’ 
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tissospendi jew ittemm il-proċeduri mibdija fuq l-inizjattiva tagħha, jew tiċħad l-ilment, jew 
tipproċedi normalment u toħroġ deċiżjoni fuq il-mertu tal-każ.  

d. L-Intrapriżi Konġunti 
Skond il-Liġi 3373/2005 l-intrapriżi konġunti b’funzjoni sħiħa kollha jitqies li huma 
konċentrazzjonijiet soġġetti għad-dispożizzjonijiet dwar il-kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet. 
Iżda, sakemm il-ħolqien ta’ intrapriża konġunta għandha dimensjoni kooperattiva, tiġi 
eżaminata skond il-kriterji tal-par. 1 u tal-par. 3 ta’ l-Artikolu 1 tal-Liġi 703/1977. Matul 
evalwazzjoni ta’ din ix-xorta, l-HCC għandha tqis: a) jekk iż-żewġ intrapriżi parent jew aktar 
jeżerċitawx, sa grad sinifikanti, attivitajiet fl-istess suq bħall-intrapriża konġunta jew f’suq 
qrib is-sors, ’il bogħod mis-sors jew fil-qrib, relatat mill-qrib u b) jekk l-effetti kooperattivi li 
ġejjin direttament mill-ħolqien ta’ l-intrapriża konġunta jipprovdux lill-intrapriżi involuti bil-
possibbiltà li jeliminaw il-kompetizzjoni f’parti sostanzjali tas-swieq tagħhom.  

Spanja 

Fl-2005 ma ġiet adottata l-ebda dispożizzjoni legali ġdida li temenda l-liġi tal-kompetizzjoni 
domestika. Madankollu, kien hemm attività intensa bl-għan li s-Sistema tal-Kompetizzjoni 
Spanjola attwali tiġi riveduta.  

Il-proposti tal-Gvern għal leġiżlazzjoni ġdida 
 
1. White Paper dwar ir-Riforma tas-Sistema tal-Kompetizzjoni Spanjola  
 
Fl-2004 tfasslet White Paper dwar ir-Riforma tas-Sistema tal-Kompetizzjoni Spanjola u ġiet 
ippreżentata uffiċjalment fl-20 ta’ Jannar 2005 mit-Tieni Viċi-Prim Ministru u mill-Ministru 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji. Dan id-dokument huwa wieħed ta’ diskussjoni 
maħsub biex jagħti bidu għal reviżjoni tal-qafas leġiżlattiv u istituzzjonali tal-kompetizzjoni fi 
Spanja sabiex jiġi żgurat li fil-post hemm l-aħjar strumenti u strutturi biex jipproteġu l-
kompetizzjoni effettiva fis-swieq bl-għan tal-benesseri soċjali u ta’ l-allokazzjoni effiċjenti 
tar-riżorsi.  
 
Il-White Paper tipproponi diversi miżuri ta’ riforma li jaffettwaw il-qafas istituzzjonali ta’ l-
Awtoritajiet tal-Kompetizzjoni Spanjoli, il-ġlieda kontra l-prattiki antikompetittivi, is-sistema 
ta’ kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet, il-kontroll ta’ l-għajnuna ta’ l-Istat u r-rwol ta’ difiża ta’ 
l-Awtorità tal-Kompetizzjoni. Dawn il-miżuri jipprovdu għal indipendenza akbar għal din l-
Awtorità, it-tisħiħ tas-setgħat ta’ l-infurzar b’mod partikolari permezz ta’ l-introduzzjoni ta’ 
programm ta’ klemenza, it-tagħġil tal-proċeduri ġudizzjarji ta’ reviżjoni, il-koordinazzjoni 
aħjar mar-regolaturi ta’ l-industrija u, possibbilment, l-applikazzjoni diretta tar-regoli 
nazzjonali tal-kompetizzjoni mill-qrati.  
 
Il-White Paper kienet soġġetta għal proċess ta’ konsultazzjoni pubblika permezz tal-websajt 
tas-Servizz tal-Kompetizzjoni, u waslu ħafna kontribuzzjonijiet u kummenti.  

2 It-tħejjija  ta’ l-Abbozz tal-Liġi 

Il-proposti ewlenin tal-White Paper huma inklużi fl-abbozz ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni li 
qed jiġi ppreparat bħalissa. L-abbozz intbagħat għall-konsultazzjoni lit-Tribunal tal-
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Kompetizzjoni. It-Tribunal tal-Kompetizzjoni għamel diversi osservazzjonijiet, li wħud 
minnhom huma inklużi fl-abbozz.  

Barra minn dan, il-Consejo de Defensa de la Competencia, li huwa l-korp inkarigat mill-
kollaborazzjoni, mill-koordinazzjoni u mill-informazzjoni reċiproka bejn l-Istat u l-
Komunitajiet Awtonomi sabiex tingħata spinta lill-applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni 
dwar il-kompetizzjoni, ħareġ rapport favorevoli.  

L-abbozz għandu jiġi sottomess lill-Parlament matul l-2006.  

Franza 
 
L-ewwel digriet (Nru 2005-1668), bid-data tas-27 ta’ Diċembru 2005, jagħti d-dettalji tal-
kondizzjonijiet ta’ l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni li fl-2004 nġiebu skond ir-
Regolament (KE) Nru 1/2003. Jispeċifika l-proċeduri biex tingħata l-għajnuna skond l-
Artikolu 22(1) tar-Regolament. Jistabbilixxi regoli ġodda ta’ proċedura  biex ikunu eżaminati 
l-każijiet quddiem il-Kunsill tal-Kompetizzjoni b’ħarsa lejn l-effettività ta’ l-azzjoni pubblika 
u skond id-drittijiet tad-difiża. Jistabbilixxi kemm il-qafas għat-trażmissjoni obbligatorja tas-
sentenzi mogħtija skond l-Artikoli 81 u 82 (skond l-Artikolu 15(1) tar-Regolament (KE) Nru  
1/2003) u għal talbiet għal opinjonijiet jew informazzjoni magħmula mill-qrati lill-
Kummissjoni Ewropea skond l-Artikolu 15 (2) tar-Regolament (KE) Nru1/2003. 
 
It-tieni digriet (Nru 2005-1667), ukoll bid-data tas-27 ta’ Diċembru 2005, jistabbilixxi r-regoli 
li jikkontrollaw ir-rappreżentazzjoni tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni quddiem il-qorti ta’ l-
appell. 
 
It-tielet digriet (Nru 2005-1756), bid-data tat-30 ta’ Diċembru 2005, jistabbilixxi qrati ċivili u 
kummerċjali li jispeċjalizzaw f’tilwimiet li huma relatati ma’ l-applikazzjoni tar-regoli 
nazzjonali u Komunitarji tal-kompetizzjoni. 
 

 
Sommarju tad-dispożizzjonijiet il-ġodda 

 
L-ispezzjonijiet 

 
Id-Digriet Nru 2005-1668 jistabbilixxi r-regoli li jirregolaw l-għajnuna li jistgħu jagħtu 
uffiċjali ta’ awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni oħrajn lill-ispetturi awtorizzati tad- 
Direttorat-Ġenerali għall-Kompetizzjoni, l-Affarijiet tal-Konsumatur u l-Kontroll tal-Frodi 
(DGCCRF - Directorate-General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Control): ir-
rapport irid isemmi l-isem u l-preżenza ta’ l-ispettur li jkun qed jagħti għajnuna u jirreferi 
għad-deċiżjoni tal-Ministru li tawtorizza l-għajnuna. 
 

Amicus Curiae  
 

Id-Digriet Nru 2005-1668 jipprovdi li l-Kunsill tal-Kompetizzjoni se jkun irrappreżentat 
quddiem il-qorti li tisma’ l-appelli mid-deċiżjonijiet tiegħu mill-President tiegħu jew minn 
persuna maħtura minnu. 

Id-Digriet Nru 2005-1667 jestendi l-possibbiltà biex il-Kunsill tal-Kompetizzjoni jippreżenta 
osservazzjonijiet bil-miktub quddiem il-qorti ta’ l-appell billi jħallih jintervjeni b’mod orali 
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fis-seduti bl-istess mod bħal awtoritajiet amministrattivi indipendenti oħrajn. L-istess 
possibbiltà ta’ intervent orali diġà kienet offruta lill-Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi. 
 

L-aċċess għall-fajl  
 

Fir-rigward tas-sigrieti tan-negozju, id-Digriet tas-27 ta’ Diċembru 2005 jistabbilixxi l-
proċedura li għandhom isegwu n-negozji meta jindikaw is-sigrieti tan-negozju u meta jitolbu 
li jkunu klassifikati bħala tali. Jistabbilixxi l-kondizzjonijiet li jirregolaw iċ-ċaħda ta’ talba 
bħal din fejn ma ssirx f’waqtha jew meta tkun abbużiva jew infondata, u jistabbilixxi regoli 
ġodda li jirregolaw l-aċċess għall-fajl skond id-drittijiet tad-difiża u l-prinċipju ta’ l-
amministrazzjoni tajba ta’ l-interess pubbliku. 

L-impenji/is-sanzjonijiet 
 

Id-Digriet Nru 2005-1668 jistabbilixxi l-proċeduri għall-impenji ta’ l-ipproċessar li ġew 
proposti lill-Kunsill tal-Kompetizzjoni min-negozji u l-kondizzjonijiet li jirregolaw il-ħlas ta’ 
kwalunkwe piena li jimponi l-Kunsill tal-Kompetizzjoni. 
 

L-infurzar privat 
 

Id-Digriet Nru 2005-1756 jelenka t-tmien qrati ċivili u kummerċjali li jispeċjalizzaw 
f’tilwimiet li jkunu relatati ma’ l-applikazzjoni tar-regoli nazzjonali u Komunitarji tal-
kompetizzjoni, jiġifieri l-qrati ta’ Marsilja, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, 
Pariġi u Rennes. Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi ntgħażlet bħala l-unika qorti li għandha 
ġuriżdizzjoni biex tisma’ l-appelli. 

  

L-Irlanda 
Fl-2005 ma kien hemm l-ebda bidla sostanzjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-
kompetizzjoni minbarra r-revoka ta’ l-ordnijiet ta’ żamma. 
 
Ir-Revoka ta’ l-Ordnijiet ta’ Żamma: 
Skond l-Artikolu 45 (3) ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni ta’ l-2002, l-Awtorità tal-
Kompetizzjoni setgħet taqbad, permezz ta’ mandat, kotba, dokumenti u rekords oriġinali. Is-
Sottoartikolu (6) kien jgħid “Kwalunkwe ktieb, dokument jew rekord li jinqabad skond is-
Sottoartikolu (3) jista’ jinżamm għal perjodu ta’ 6 xhur jew għal tali perjodu itwal skond ma 
jippermetti Imħallef tal-Qorti Distrettwali...” Dan kien ifisser li fejn l-Awtorità tal-
Kompetizzjoni fittxet li żżomm kwalunkwe ktieb/dokument/rekord maqbud skond mandat 
għal perjodu itwal minn 6 xhur, dik iż-żamma kellha tkun approvata mill-Qorti Distrettwali. 
 
Dan ir-rekwiżit kien revokat skond l-Artikolu 76 ta’ l-“Att dwar il-Fondi ta’ l-Investiment, il-
Kumpaniji u Dispożizzjonijiet Mixxellanji ta’ l-2005”. Dan ifisser li r-rekwiżit li l-Awtorità 
tal-Kompetizzjoni trid tapplika għand il-Qorti Distrettwali għal permess biex iżżomm jew 
testendi l-perjodu ta’ żamma fuq id-dokumenti maqbuda issa ġie revokat. Madanakollu, id-
dispożizzjonijiet tar-rekwiżit l-antik skond l-Artikolu 45(6) għadhom japplikaw għall-
evidenza maqbuda qabel it-30 ta’ Ġunju 2005. Is-Sottoartikolu 76 (3) ta’ l-“Att dwar il-Fondi 
ta’ l-Investiment, il-Kumpaniji u Dispożizzjonijiet Mixxellanji ta’ l-2005” jiprovdi: 
"Minkejja r-revoka minn dan l-Artikolu tas-Sottoartikolu 6 ta’ l-Artikolu 45 ta’ l-Att dwar il-
Kompetizzjoni, dak is-Sottoartikolu 6 għandu jibqa’ japplika għal kwalunkwe ktieb, dokument 
jew rekord maqbud jew miksub skond dak l-Artikolu qabel il-bidu ta’ dan l-Artikolu.." 
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L-Italja 
Il-Liġi Nru. 262 tat-28 ta’ Diċembru 2005 irrevokat l-Artikolu 20 ta’ l-Att dwar il-
Kompetizzjoni li kien inkariga lill-Bank ta’ l-Italja bl-infurzar tar-regoli tal-kompetizzjoni 
dwar il-ftehimiet, l-abbużi minn pożizzjoni dominanti u l-amalgamazzjonijiet fis-settur 
bankarju. Għalhekk, sa mill-2006, l-Awtorità Taljana tal-Kompetizzjoni għandha kompetenza 
sħiħa u esklużiva biex tapplika r-regoli (nazzjonali u Komunitarji) tal-kompetizzjoni fis-
setturi ekonomiċi kollha.  
 

Ċipru 
 
Fl-2005 ma sar l-ebda żvilupp leġiżlattiv fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ Ċipru. 
 

Il-Latvja 
Fl-2005 ma sar l-ebda żvilupp leġiżlattiv fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Latvja. 
 

Il-Litwanja 
Fl-2005 ma sar l-ebda żvilupp leġiżlattiv fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Litwanja. 
 

Il-Lussemburgu 
Ma kien hemm l-ebda bidla fil-leġiżlazzjoni li hija relatata mal-kompetizzjoni fiha nfisha 
mill-adozzjoni tal-liġi tas-17 ta’ Mejju 2004 li hija relatata mal-kompetizzjoni. 
 

L-Ungerija 
Fl-2005 ġew emendati bosta dispożizzjonijiet ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni (CA). Ir-raġuni 
wara l-modifiki kienet din li ġejja: l-ewwelnett, diversi dispożizzjonijiet tas-CA kellhom 
jinġiebu skond ir-regoli Ungeriżi l-ġodda li jirregolaw il-proċeduri amministrattivi, li huma 
komplementari għad-dispożizzjonijiet tal-kompetizzjoni; it-tieni, ċerti regoli tas-CA kienu 
emendati biex tkun iffaċilitata l-applikazzjoni tal-liġi tal-Komunità Ewropea u l-
kooperazzjoni fi ħdan l-ECN; it-tielet, l-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni tat ukoll lok għall-emenda ta’ ċerti dispożizzjonijiet. Fi żvilupp leġiżlattiv 
ieħor, sa mill-1 ta’ Settembru 2005, it-tbagħbis fl-offerti fi proċeduri ta’ akkwist pubbliku jew 
fi proċeduri għall-għotja ta’ konċessjonijiet, jiġi vvalutat, skond il-valur tal-kuntratt, bħala 
offiża kriminali inqas jew aktar gravi li min jinstab ħati tagħha jeħel sa sentejn jew ħames 
snin ħabs (il-Kodiċi Kriminali, § 296/B.) 
 
Sommarju tad-dispożizzjonijiet il-ġodda 
 
Is-sistema ta’ l-eżenzjonijiet individwali ġiet abolita. 
 
B’mod differenti mir-regoli skond is-sistema ta’ qabel, kwalunkwe persuna issa tista’ tagħmel 
ilment jew ilment informali li jallega l-ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni lill-Uffiċċju tal-
Kompetizzjoni. L-ilmenti jistgħu jkunu sottomessi lill-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni fuq formola 
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mimlija b’mod xieraq li tinħareġ mill-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni. Jekk l-informazzjoni 
provduta hija biżżejjed mil-lat kwalitattiv biex jingħata bidu għal proċedura ta’ superviżjoni 
tal-kompetizzjoni, l-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni se jittratta l-formola sottomessa bħala ilment, 
inkella se jittrataha bħala ilment informali. Ir-raġuni għad-distinzjoni bejn ilment u lment 
informali hija essenzjali għaliex persuna li tagħmel ilment “reali” għandha drittijiet 
addizzjonali: jista’ jkollha aċċess limitat għad-dokumenti u tista’ tagħmel appell kontra 
deċiżjoni tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni li jsib li l-kondizzjonijiet għall-ftuħ ta’ investigazzjoni 
ma ġewx sodisfatti, quddiem qorti ġudizzjarja. Il-vantaġġ tas-sistema l-ġdida hija li permezz 
tal-mili xieraq tal-formola, dawk li jagħmlu l-ilment jipprovdi informazzjoni aktar dettaljata 
dwar il-ksur allegat, li jiffaċilita l-investigazzjoni ta’ l-awtorità. Min-naħa l-oħra, il-persuni li 
mhumiex informati tajjeb biżżejjed dwar is-sitwazzjoni tas-suq jistgħu biss jissottomettu l-
ilmenti informali li jeħilsu lill-awtorità mill-piż amministrattiv ikkawżat min-numru kbir ta’ 
lmenti infondati u mill-appelli kontra deċiżjonijiet li jiċħdu lmenti bħal dawn.  
 
Qabel l-emenda li ġiet introdotta fl-2005, il-partijiet li kienu jbatu d-danni, skond il-liġi 
Ungeriża, ma kinux espressament intitolati li jirrikorru direttament, jiġifieri mingħajr ma 
jiksbu deċiżjoni preċedenti mingħand l-awtorità tal-kompetizzjoni, lill-qorti. L-emendi 
jirrikonoxxu l-effett dirett tal-liġi tal-KE u espliċitament jawtorizzaw lill-qrati biex jiddeċiedu 
dwar il-ksur tar-regoli ta’ l-antitrust, u biex jilħqu deċiżjonijiet f’dan is-sens. L-emendi għas-
CA daħħlu regoli dettaljati biex ikunu regolati l-proċeduri ta’ l-infurzar privat tal-liġi dwar l-
antitrust. Pereżempju, jekk l-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni jistabbilixxi jew qorti ta’ l-appell 
amministrattiva tistabbilixxi l-illegalità ta’ ftehim jew ta’ mġiba f’ċertu każ, il-qorti ċivili hija 
tabilħaqq marbuta minn dik il-parti tad-deċiżjoni. Il-qrati ċivili huma wkoll obbligati 
jinformaw lill-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni bis-sottomissjoni ta’ talbiet sabiex jiffaċilitaw id-
dehra tiegħu fil-proċeduri ġudizzjarji bħala amicus curiae.  
 
 
Ġew introdotti wkoll regoli aktar dettaljati għal stħarriġ settorjali. Il-bidu ta’ dak l-istħarriġ u 
l-proċedura li għandha tkun segwita huma regolati b’mod aktar ċar.  
 
Fis-CA ġew introdotti wkoll deċiżjonijiet ta’ impenn. L-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni seta’ 
japplika din il-forma ta’ deċiżjoni biss f’każijiet fejn l-investigazzjoni kienet ibbażata fuq il-
liġi tal-KE. Tqies li din il-possibbiltà għandha tkun estiża għal-liġi nazzjonali.  
 
Sa ċertu punt, l-emendi l-ġodda affettwaw ukoll is-setgħat investigattivi ta’ l-Uffiċċju tal-
Kompetizzjoni. Skond dispożizzjoni ġdida tas-CA, il-kopji fiżiċi ta’ riżerva tal-ġarriera tad-
data miksuba b’mezzi forensiċi ta’ l-IT jikkwalifikaw bħala kwalunkwe data oħra u għalhekk 
l-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni għandu aċċess għalihom. Fl-Att, il-privileġġ legali sar ukoll 
irregolat, fuq il-bażi tal-prinċipji tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE. 
 

Malta 
Fl-2005 ma sar l-ebda żvilupp leġiżlattiv fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ Malta. 
 

L-Olanda 
Fis-7 ta’ Diċembru 2004, il-Parlament Olandiż approva l-abbozz li ttrasforma l-Awtorità tal-
Kompetizzjoni ta’ l-Olanda f’awtorità amministrattiva indipendenti. Sa mill-1 ta’ Lulju 2005, 
l-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda m’għadhiex aġenzija tal-Ministeru ta’ l-Affarijiet 
Ekonomiċi, iżda kisbet Bord bl-istatus ta’ awtorità amministrattiva indipendenti. Il-Bord ta’ l-
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Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda jikkonsisti fi tliet membri. L-iktar emenda importanti 
għall-Att dwar il-Kompetizzjoni hija li l-Ministru ta’ l-Affarijiet Ekonomiċi m’għadx għandu 
s-setgħa joħroġ direttivi f’każijiet tal-kompetizzjoni individwali. Iżda l-Ministru għadu 
responsabbli għall-politika tal-kompetizzjoni u jista’ joħroġ direttivi ġenerali lill-Awtorità tal-
Kompetizzjoni ta’ l-Olanda. L-Att ta’ l-Emenda (l-Awtorità Amministrattiva Indipendenti) 
[Wet tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het 
bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan] 
tipprovdi għall-integrazzjoni sħiħa ta’ l-Uffiċċju għar-Regolazzjoni ta’ l-Enerġija (DTe) fl-
Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda. Il-kisba ta’ l-istatus ta’ awtorità amministrattiva 
indipendenti m’għandha l-ebda konsegwenza għall-pożizzjoni legali ta’ l-impjegati ta’ l-
Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda. Jibqgħu jkunu impjegati mill-Ministeru ta’ l-
Affarijiet Ekonomiċi. 

 
Sommarju tad-dispożizzjonijiet il-ġodda 
 

Is-sanzjonijiet: 
Il-linji ta’ gwida speċifiċi li jikkonċernaw l-għoti tal-multi fis-settur tal-kostruzzjoni 
(disponibbli bl-Olandiż fil-websajt ta’ l-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda 
www.nmanet.nl) 

 
- Il-Linji ta’ Gwida dwar il-Multi fir-rigward ta’ Ċerti Attivitajiet 

Antikompetittivi fis-Settur tal-Kostruzzjoni tat-Toroq u tal-Kostruzzjoni ta’ l-
Infrastrutturi (GWW) – it-13 ta’ Ottubru 2004  

- Il-Linji ta’ Gwida dwar il-Multi fir-rigward ta’ Ċerti Attivitajiet 
Antikompetittivi fis-Settur ta’ l-Inġinerija ta’ l-Installazzjonijiet – il-21 ta’ 
April 2005  

- Il-Linji ta’ Gwida dwar il-Multi fir-rigward ta’ Ċerti Attivitajiet 
Antikompetittivi fis-Settur tal-Kostruzzjoni tad-Djar u ta’ l-Utilitajiet – l-1 ta’ 
Settembru 2005 (Rettifikazzjoni tal-Pubblikazzjoni dwar l-Applikazzjoni tal-
Multi fir-rigward ta’ Ċerti Attivitajiet Antikompetittivi fis-Settur tal-
Kostruzzjoni tad-Djar u ta’ l-Utilitajiet – il-11 ta’ Ottubru 2005 ) 

- Il-Linji ta’ Gwida dwar il-Multi fir-rigward tal-kejbils u tal-wajers – is-17 ta’ 
Novembru 2005  

- Il-Linji ta’ Gwida dwar il-Multi fir-rigward taż-żoni ħodor – l-24 ta’ 
Novembru 2005  

- Il-Linji ta’ Gwida dwar il-Multi fir-rigward ta’ Ċerti Attivitajiet 
Antikompetittivi fil-Manifattura tal-Prodotti tal-Konkrit (taħlit ta’ ġir jew 
siment, ramel u ilma, ġebel tal-konkrit għall-pavimentar, travi tal-konkrit 
prefabrikat, elementi ta’ l-art tal-konkrit) – l-24 ta’ Novembru 2005  

 
Kwistjonijiet oħrajn 

 
Linji ta’ gwida għall-informaturi 
 
F’Diċembru 2005 l-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda ippromulgat il-linji 
ta’ gwida għall-informaturi. L-iskop ta’ dawn il-linji ta’ gwida huwa li jinformaw 
lill-individwi li għandhom informazzjoni li tikkonċerna l-vjolazzjonijiet possibbli 
ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni bil-possibbiltajiet u bil-kondizzjonijiet biex tiġi 
żvelata l-informazzjoni lill-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda. 
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Billi jagħtu għarfien tal-mod kif l-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda tittratta 
lill-informaturi (u l-anonomità tagħhom), l-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-
Olanda tistenna li aktar informaturi jippreżentaw irwieħhom bl-informazzjoni. Dan 
huwa importanti għaliex l-informazzjoni provduta mill-individwi tista’ tkun 
kruċjali biex jiġu promulgati l-kompiti fdati bil-liġi lill-Awtorità tal-
Kompetizzjoni. Tista’ twassal għal investigazzjonijiet ġodda jew tagħti għarfien 
ta’ setturi speċifiċi tas-suq. 
 
Wieħed mill-aspetti ċentrali fil-linji ta’ gwida hija l-possibbiltà li l-informaturi 
jibqgħu anonomi. Jekk persuna li l-identità tagħha mhix magħrufa mill-Awtorità 
tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda tippreżenta ruħha bl-informazzjoni, hija se toqgħod 
lura milli tieħu passi biex issir taf l-identità ta’ l-individwu u b’hekk din il-persuna 
tista’ tkun ċerta li l-identità tagħha mhux se tkun żvelata. Jekk, min-naħa l-oħra, l-
Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda taf l-identità ta’ l-informatur, l-anonimità 
tiegħu ma tistax tkun iggarantita minħabba li qorti tista’ tordna li tkun żvelata l-
identità ta’ l-informatur jekk f’każ speċifiku dan jitqies li jkun meħtieġ. 
 
Il-linji ta’ gwida għall-informaturi jistabbilixxu possibbiltajiet differenti biex l-
informaturi jagħtu l-informazzjoni tagħhom lill-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-
Olanda. Biex jiġi żgurat li l-individwi effettivament jipprovdu l-informazzjoni li 
għandhom, l-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda għamlet ftehim ma’ punt ta’ 
kuntatt nazzjonali biex l-krimini jkunu irrapportat b’mod anonimu. Naturalment, l-
individwi jistgħu wkoll isejħu l-linja ta’ informazzjoni diretta ta’ l-Awtorità tal-
Kompetizzjoni ta’ l-Olanda jew jibagħtu email. Possibbiltà oħra biex tingħata 
informazzjoni lill-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda hija permezz ta’ terza 
persuna li tagħmilha ta’ intermedjarju. 
L-aktar importanti, l-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda trid tħeġġeġ lill-
informaturi biex jikkuntattjawha jekk jaħsbu li jista’ jkollhom informazzjoni 
interessanti. 

 

L-Awstrija 
Wara xogħol preparatorju twil u eżawrjenti, il-proposti għal Att dwar il-Kartelli u għal Att 
dwar il-Kompetizzjoni emendat, kienu sottomessi biex jiġu diskussi f’Jannar u f’Ġunju ġew 
adottati  mill-Parlament (l-Att dwar il-Kartelli ta’ l-2005, BGBI 61/2005; l-Att dwar il-
Kompetizzjoni emendat ta’ l-2005, BGBI 62/2005). Il-punti ewlenin taż-żewġ emendi huma t-
traspożizzjoni tal-liġi Komunitarja (l-Artikoli 81 u 82 KE) fil-liġi dwar il-kartelli Awstrijaka, 
l-abolizzjoni tas-sistemi ta’ notifika u ta’ reġistrazzjoni, l-introduzzjoni ta’ programm ta’ 
klemenza flimkien ma’ xi bidliet fl-aspetti tal-kontroll ċentralizzat ta’ l-amalgamazzjonijiet 
(limiti ogħla għall-interventi, trasferiment tan-notifika mill-Qorti tal-Kartelli għall-Awtorità 
Federali tal-Kompetizzjoni (BWB) u li l-intrapriżi konġunti kooperattivi jinġiebu taħt kontroll 
ċentralizzat ta’ l-amalgamazzjonijiet). 
 
Sommarju tar-regoli ewlenin il-ġodda 
 
L-elementi essenzjali tar-riforma li daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2006 huma:  

o Il-projbizzjoni tal-kartelli u l-abbużi minn pożizzjonijiet dominanti skond l-Artikoli 81 
u 82 KE) 
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o Ir-revoka tar-rekwiżit ta’ awtorizzazzjoni għall-kartelli u tar-rekwiżit ta’ notifika għal 
ftehimiet vertikali ta’ distribuzzjoni u għal rakkomandazzjonijiet li ma jorbtux ta’ 
assoċjazzjonijiet favur sistema ta’ eċċezzjoni legali  

o Il-proċeduri skond ir-Regolament (KE) Nru 1/2003 (b’mod partikolari d-deċiżjonijiet 
ta’ tmiem u impenji) 

o L-awtorizzazzjoni legali biex jiġi adottat programm ta’ klemenza (ara l-manwal tal-
BWB fuq il-websajt tagħha: www.bwb.gv.at) 

o In-notifiki ta’ amalgamazzjoni lill-BWB minflok il-Qorti tal-Kartelli 
o Iż-żjieda mmarkata ta’ diversi limiti għar-rekwiżit ta’ notifika  
o L-intrapriżi konġunti kooperattivi jinġiebu taħt il-kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet 

 

Il-Polonja 
Fl-2005 ma kien hemm l-ebda bidla ewlenija fil-liġi tal-kompetizzjoni Pollakka. 

 

Il-Portugall 
 

Il-Qafas legali għas-suq tal-karburant ta' vetturi bil-mutur - [Portaria 362/2005 ta’ l-4 ta’ April 

2005 u d-Digriet-Liġi Nru.  170/2005 ta’ l-10 ta’ Ottubru 2005] 

Bħala segwitu għar-Rakkomandazzjoni ta’ l-Awtorità tal-Kompetizzjoni Portugiża lill-Gvern 
dwar il-funzjonament tas-suq tal-karburant ta' vetturi bil-mutur, fl-2005 inħarġu żewġ miżuri 
legali sabiex tingħata spinta lil aktar kompetizzjoni f’dan is-suq.  
 
L-ewwel waħda minn dawn hija maħsuba biex ma tħallix li r-regolamenti dwar is-sigurtà 
jikkonstitwixxu ostakolu għad-dħul ta’ operaturi ġodda, b’mod partikolari l-hypermarkets. 
Minbarra l-isforz biex jiġi żgurat suq tal-karburanti aktar kompetittiv, hija prevista wkoll il-
protezzjoni tal-konsumatur. Id-Digriet jimponi wkoll obbligu fuq il-bejjiegħa bl-imnut li juru 
l-listi tal-prezzijiet tagħhom f’panewijiet kbar li jitqiegħdu għal għonq l-awtostradi li 
jippermettu lill-konsumaturi jagħżlu l-fornitur tagħhom qabel ma jidħlu fil-bini ta’ l-istazzjon 
tal-karburanti.  
 
Ir-Rakkomandazzjoni nru 1/2005 – Is-settur tal-gass 
 
L-introduzzjoni tal-gass naturali fil-Portugall ħtieġet qafas legali ġdid dwar in-normi tas-
sigurtà ta’ l-installazzjoni kif ukoll dwar il-ħolqien tal-korpijiet ta’ spezzjoni. 
L-Awtorità tal-Kompetizzjoni Portugiża rrakkomandat li l-Gvern jirrevoka d-deċiżjoni li 
tagħti lill-“Instituto Tecnológico de Gás” (ITG) id-dritt li jaġixxi bħala Spettur tal-Faċilitajiet 
tal-Gass u bħala Ċertifikatur. Minħabba li l-ITG huwa utilità pubblika li ma tagħmilx qligħ, li 
l-assoċjati ewlenin tiegħu huma intrapriżi tal-gass, l-attività tiegħu bħala ċertifikatur tal-
fornituri tal-gass tista’ twassal għal distorsjoni tal-kompetizzjoni. 
 
L-Awtorità tal-Kompetizzjoni Portugiża ssuġġeriet ukoll li jiġu ċċarati aktar l-obbligi għall-
operaturi differenti f’dan il-qasam u l-miżuri biex jitnaqqsu l-assimetriji qawwija ta’ 
informazzjoni bejn l-operaturi u l-konsumaturi.  

 
Ir-Rakkomandazzjoni nru 2/2005 – Is-Servizzi tat-Telefonija Ċellulari  
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L-Awtorità tal-Kompetizzjoni Portugiża ppreżentat Rakkomandazzjoni lill-Gvern dwar il-
forma u l-postijiet fejn il-prezzijiet tas-servizzi provduti mill-operaturi tat-telekomunikazzjoni 
ċellulari għandhom jiġu ppreżentati. Tipproponi miżuri li se jiffaċilitaw l-għażla tat-tariffa l-
aktar effiċjenti għall-konsumaturi u li se jippromwovu l-kompetizzjoni fit-tariffi fost l-
operaturi tal-mezzi ta’ komunikazzjoni ċellulari. 
 
Il-paragun tat-tariffi hija kwistjoni kumplessa ħafna u tinvolvi li jitqiesu numru kbir ħafna ta’ 
varjabbli. Dan jagħmel l-għażla tat-tariffa l-aktar xierqa għal kull konsumatur aktar diffiċli. L-
Awtorità tal-Kompetizzjoni Portugiża għalhekk iddeċidiet li tissottometti rakkomandazzjoni 
lill-Gvern, li tipproponi li għandu jgħaddi leġiżlazzjoni li tippermetti li l-konsumaturi 
jikkalkulaw in-nefqa ta’ kull xahar u jipparagunaw il-pjanijiet tat-tariffi fost l-operaturi jew fi 
ħdan l-istess netwerk, kif ukoll il-kondizzjonijiet l-oħra ta’ lealtà u tal-piena, permezz ta’ 
simulaturi standard fuq il-websajt ta’ kull operatur. 
 
L-Awtorità tqis li dan l-istrument se jipprovdi lill-konsumaturi bl-għażla ta’ l-“ispiża minima” 
billi tippermettihom jipparagunaw it-tariffi differenti offruti mill-operaturi għal profil ta’ 
konsum partikolari. Dan se jippermettilhom jagħżlu l-aktar alternattiva favorevoli fuq il-bażi 
tal-prezz. 
 
 
Sommarju tad-dispożizzjonijiet il-ġodda 
 
L-abbozz tal-proposta ta’ Digriet-Liġi dwar il-Programm ta’ Klemenza 
 
Il-Portugall bħalissa m’għandux programm ta’ klemenza. Madankollu, l-Awtorità tal-
Kompetizzjoni Portugiża ppreżentat lill-Gvern abbozz ta’ proposta li għandha toħloq 
programm ta’ klemenza li jipprovdi għal immunità sħiħa jew għat-tnaqqis tal-multi 
applikabbli fil-każ ta’ prattiki maqbuda mill-Artikolu 4 ta’ l-Att Portugiż dwar il-
Kompetizzjoni (simili ħafna għall-Artikolu 81 tat-Trattat KE), impost jew fuq l-intrapriżi jew 
fuq persuni/individwi naturali. Is-sistema proposta se jibbenefika biss lill-ewwel ż-żewġ 
intrapriżi li jippreżentaw irwieħhom, u jistabbilixxi żewġ livelli ta’ tnaqqis ta’ multi – sa 50% 
u aktar minn 50% - u jinkludi l-possibbiltà ta’ “klemenza plus”.  
 

L-abbozz ta’ proposta ta’ Digriet-Liġi dwar ir-Regoli Proċedurali fl-ambitu tar-
Regolament (KE) Nru 1/2003 

L-Awtorità tal-Kompetizzjoni Portugiża ppreżentat abbozz ta’ proposta lill-Gvern li għandha 
l-għan li tagħti effett sħiħ lill-Artikolu 15 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 dwar 
il-kooperazzjoni mal-qrati nazzjonali, għaliex tqis li l-infurzar tiegħu jista’ jitqiegħed fil-
periklu fin-nuqqas ta’ proċeduri legali adegwati fuq livell nazzjonali. Dan l-abbozz ta’ 
proposta għandu l-għan li jiċċara l-qafas biex ikunu ppreżentati “sottomissjonijiet mill-amicus 
curiae” mill-Kummissjoni jew mill-Awtorità tal-Kompetizzjoni Portugiża lill-qrati nazzjonali, 
kif ukoll għal opinjonijiet mitluba mill-qrati nazzjonali miż-żewġ aġenziji. Jistabbilixxi wkoll 
il-kanal legali għall-komunikazzjoni tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji li jirreferu għall-Artikoli 81 
u 82 tat-Trattat KE lill-Kummissjoni.  

Is-Slovenija 
Fl-2005 ma sar l-ebda żvilupp leġiżlattiv fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tas-Slovenija. 



 17

 

Is-Slovakkja 
Fl-2006, ma kienx hemm l-ebda żvilupp leġiżlattivi. L-Uffiċċju bħalissa qed jaħdem fuq linji 
ta’ gwida ġodda li huma relatati ma’ l-Ispezzjonijiet, il-Klemenza u s-Sanzjonijiet. 
 

Il-Finlandja 
F’Diċembru, il-Parlament approva abbozz ta’ liġi dwar ħlasijiet bħal tixħim u sanzjonijiet, 
inklużi multi għall-ksur tal-kompetizzjoni, sabiex ma jkunux aktar jistgħu jitnaqqsu b’mod 
fiskali għaliex dan idgħajjef l-effett deterrenti tagħhom. Il-liġi għandha tkun infurzata għall-
ewwel darba fis-sena tat-tassazzjoni 2006 (360/1968). 
 

L-Iżvezja 

Sommarju tad-dispożizzjonijiet il-ġodda 

• L-ispezzjonijiet: 
L-emenda għall-Artikolu 48 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni: deċiżjoni mill-qorti tal-Belt 
ta’ Stokkolma dwar l-ispezzjonijiet tista’ tkopri djar u bini ieħor li jintuża mill-membri 
tal-bord u mill-impjegati fl-intrapriża li hija soġġetta għall-investigazzjoni (l-Att 
2005:598) 

 
• Is-sanzjonijiet: 
L-emenda għall-Artikolu 33 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni: id-dritt li jintalab kumpens 
għal danni kkawżati minn intrapriżi li, b’intenzjoni jew b’negliġenza, kisru l-Att dwar il-
Kompetizzjoni jew l-Artikoli 81 jew 82 tat-Trattat KE (l-Att 2005:598). 

 

Ir-Renju Unit 
 
Fl-2005 ma sar l-ebda żvilupp leġiżlattiv fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tar-Renju Unit. 
 
 
1.2. L-infurzar tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-KE mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni 
nazzjonali 
 
L-Istati Membri rrappurtaw id-deċiżjoniet li ġejjin:  
   

Il-Belġju 
 
Is-sommarji tal-każijiet 
 
L-abbuż minn pożizzjonijiet dominanti 
 
Fit-30 ta’ Novembru 2005, fl-aħħar ta’ proċedura mibdija biex ikun eżaminat abbuż minn 
pożizzjoni dominanti, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni Belġjan ta deċiżjoni li aċċettat l-impenji 
proposti mill-intrapriża Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB). Id-deċiżjoni tissupplimenta 
d-deċiżjoni li kienet adottata mill-Kummissjoni Ewropea fit-22 ta’ Ġunju 2005 (il-Każ 
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COMP/39.116) minħabba l-fatt li l-oġġezzjonijiet kienu differenti. Intużat l-istess definizzjoni 
tas-suq tal-prodott.  
 
Fin-nuqqas ta’ dispożizzjoni espliċita għall-possibbiltà li jkunu aċċettati impenji skond il-liġi 
Belġjana, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni bbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq l-Artikolu 45 tar-
Regolament (KE) Nru 1/2003, li jgħid li r-Regolament jorbot fl-intier tiegħu (inkluż, 
għalhekk, l-Artikolu 5) u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.  
 
L-impenji offruti kienu vvalutati u żviluppati aktar mill-awtorità tal-kompetizzjoni. Intbagħtu 
lill-operaturi ewlenin fis-suq għall-kummenti tagħhom. Bl-applikazzjoni ta’ l-istess loġika 
bħat-13-il preambolu għar-Regolament (KE) Nru 1/2003, id-deċiżjoni ssib li l-impenji li tat 
is-CCEB huma biżżejjed biex ikun sodisfatt it-tħassib tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni u jagħtu 
risposta adegwata għall-oġġezzjonijiet imqajma mingħajr ma jkun meħtieġ li jiġi stabbilit 
jekk kienx hemm jew għadx hemm ksur. L-impenji se jgħinu biex il-kompetizzjoni fis-suq 
Belġjan għax-xorb karbonat mhux alkoħoliku tkun intensifikata. Is-CCEB timpenja ruħha li 
tapplika kondizzjonijiet indaqs għall-klijienti kollha tagħha f’sitwazzjoni ekwivalenti. Dan il-
prinċipju ta’ nuqqas ta’ diskriminazzjoni jifforma l-bażi għall-klawżoli kollha ta’ dawn l-impenji 
u tal-politika kummerċjali u operattiva tas-CCEB. 
 
Id-deċiżjoni saret finali fin-nuqqas ta’ appell fi ħdan il-limiti taż-żmien.  
 
Ftehimiet u prattiki miftiehma 
 
Fid-29 ta’ Lulju 2005, fit-tmiem ta’ proċedura li bdiet bħala investigazzjoni fuq l-inizjattiva 
tagħha stess min-naħa tal-‘Corps des Rapporteurs’ b’reazzjoni għal ilment, il-Kunsill tal-
Kompetizzjoni Belġjan ta deċiżjoni dwar l-għotja mil-Lega Belġjana tal-Futbol Professjonali 
(Ligue belge de football professionnel - LBV) tad-drittijiet tat-trażmissjoni mill-ġdid fil-
logħbiet ta’ l-ewwel u tat-tieni diviżjoni tal-kampjonat tal-futbol Belġjan għall-istaġuni 2005-
2006, 2006-2007 u 2007-2008. Fid-9 ta’ Mejju 2005, l-LBV, f’isem il-klabbijiet tal-futbol ta’ 
l-ewwel u tat-tieni diviżjoni, kienet allokat id-drittijiet kollha bħal dawn lill-Belgacom 
Skynet.  
 
Bejgħ konġunt bħal dan tad-drittijiet tat-trażmissjoni mill-ġdid tagħhom ikkostitwixxa, min-
naħa tal-klabbijiet tal-futbol, ftehim li l-legalità tiegħu kellha tkun ivverifikata fid-dawl ta’ l-
Artikolu 81. L-Artikolu 81 kien applikabbli minħabba li ġew sodisfatti l-kriterji stabbiliti fl-
avviż tal-Kummissjoni li kien fih linji ta’ gwida dwar l-effett fuq il-kummerċ.  
 
Il-Kunsill tal-Kompetizzjoni qies li l-għotja mil-LBV lill-Belgacom Skynet tad-drittijiet tat-
televiżjoni kollha tat-trażmissjoni mill-ġdid ma kinitx kontra l-Artikolu 81 KE. Il-Kunsill 
qies, fost l-oħrajn, il-fatt li Belgacom, li qabel kienet l-operatur sokkombenti tal-mezzi ta’ 
telekomunikazzjoni, kien għadu kemm daħal fis-suq għas-servizzi tat-TV bil-ħlas, li sa dak iż-
żmien kien iddominat minn kanali oħrajn.  
 
Sar appell minn din id-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni quddiem il-Qorti tal-Appell ta’ 
Brussell. Is-sentenza tal-Qorti hija mistennija matul it-tieni nofs ta’ l-2006. 
 
Il-lista tad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità tal-kompetizzjoni nazzjonali li tapplika l-

Artikoli 81/82 
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• Id-Deċiżjoni 2005-I/O-40 tad-29 ta’ Lulju 2005: Il-bejgħ ikkombinat tad-drittijiet tat-
trażmissjoni mill-ġdid fil-kampjonat tal-futbol Belġjan (LBV).  

 
- It-test sħiħ tad-deċiżjoni (bl-Olandiż biss): 

- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20.10.2005 – Ed. 2 (p. 44947 – p. 44957) 
- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, p. 28 fuq il-websajt tal-

Kunsill tal-Kompetizzjoni fl-indirizz: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_20
05_03.pdf 
- It-test ta’ l-istqarrija għall-istampa (bil-Franċiż):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 
- It-test ta’ l-istqarrija għall-istampa (bl-Olandiż):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_nl.pdf 
- It-test ta’ l-istqarrija għall-istampa (bil-Franċiż):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 

• Id-Deċiżjoni 2005-I/O-52 tat-30 ta’ Novembru 2005: Distri-One SA / Coca-Cola 
Enterprises Belgium SPRL 

- It-test sħiħ tad-deċiżjoni (bil-Franċiż biss):  
- Moniteur belge (M.B.) 22.12.2005 – Ed. 2 – (p. 55371 – p. 55386) 
- Id-deċiżjonijiet reċenti tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni fuq il-websajt tal-Kunsill 

fl-indirizz: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30
112005.pdf 
- It-test ta’ l-istqarrija għall-istampa (bl-Olandiż):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30
112005_nl.pdf 
 

• Id-Deċiżjoni 2005-P/K-58 tal-21 ta’ Diċembru 2005: G. Delandes Diffusion / 
Federauto (għadha mhux ippubblikata) 

- It-test sħiħ tad-deċiżjoni (bil-Franċiż biss):  
- Moniteur Belge (M.B.) 27.2.2006 (p. 10503-10506) 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 2005, No 4, 

p. 94 :  
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04
.pdf 
 

Ir-Repubblika Ċeka 
Fl-2005, l-Uffiċċju ħareġ dawn iż-żewġ deċiżjonijiet li ġejjin li japplikaw l-Artikolu 82 tat-
Trattat KE: 
 
L-Abbuż mid-Dominanza mill-Kumpanija tal-Foresterija li hija Proprjetà ta’ l-Istat  
 
Fl-2005, ingħata bidu għal investigazzjoni rigward ksur possibbli ta’ l-Att dwar il-
Kompetizzjoni u ta’ l-Artikolu 82 KE mill-kumpanija ta’ l-Istat Lesy České republiky, s.p. (il-
Foresti tar-Repubblika Ċeka, li minn hawn ’il quddiem se jissejħu LCR.). L-LCR temmet 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
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relazzjonijiet kuntrattwali mal-fornituri tagħha dwar xogħlijiet ta’ foresterija billi ddikjarat 
uħud mill-kuntratti invalidi u li tinħtieġ bidla f’sistema bbażata fuq ordnijiet individwali.  
 
L-Uffiċċju għall-Protezzjoni tal-Kompetizzjoni stabbilixxa li l-LCR kellha pożizzjoni 
dominanti fis-suq għall-attivitajiet tat-tkabbir, għall-attivitajiet ta’ esplojtazzjoni fil-foresta u 
fis-suq ta’ l-injam mhux ipproċessat. Ikkonkluda li l-LCR ikkawżat detriment fattwali għall-
imsieħba kuntrattwali tagħha li kkonsista f’interruzzjoni temporanja ta’ l-attivitajiet ta’ 
foreterija kif ukoll ta’ detriment mhux materjali, li rriżultat minn inċertezza dwar 
possibbiltajiet ulterjuri ta’ kooperazzjoni mal-LCR, li kien bi preġudizzju għall-investimenti li 
diġà kienu implimentati mill-kumpaniji affettwati. 
 
L-LCR ipproponiet lill-Uffiċċju l-adozzjoni ta’ miżuri u ta’ impenji, li l-Uffiċċju għall-
Protezzjoni tal-Kompetizzjoni sab li għandhom jeliminaw kwalunkwe impatt negattiv 
possibbli ieħor ta’ l-attivitajiet tal-LCR fuq l-imsieħba kuntrattwali tagħha. L-Uffiċċju adotta 
deċiżjoni li skond din id-deċiżjoni l-LCR kienet obbligata terġa’ tistabbilixxi r-relazzjonijiet 
kuntrattwali preċedenti tagħha. Barra minn dan, ġie impost dmir fuq l-LCR biex twettaq l-
għażla ta’ l-imsieħba kuntrattwali kollha tagħha għall-forniment kompless ta’ l-attività ta’ 
tkabbir u ta’ esplojtazzjoni esklużivament fuq il-bażi ta’ offerti trasparenti u mhux 
diskriminatorji, li l-prinċipji tagħhom kienu ġew innegozjati ma’ l-Uffiċċju. Skond l-Att, l-
Uffiċċju waqqaf l-investigazzjoni tiegħu fuq il-bażi li l-imġiba konċernata ma kinitx irriżultat 
f’distorsjoni sostanzjali tal-kompetizzjoni. L-LCR ikkonformat mal-miżuri rimedjali 
msemmija hawn fuq. 
 
 
L-abbuż minn pożizzjoni dominanti minn operatur ta’ mezzi ta’ telekomunikazzjoni  
 
Sa mill-2002, l-operatur sokkombenti tal-mezzi ta’ telekomunikazzjoni ČESKÝ TELECOM, 
a.s. (li minn hawn ’il quddiem se jissejjaħ ČTc) kien offra pjanijiet ta’ prezzijiet maħsuba 
għad-djar u għall-intraprendituri ż-żgħar, li kien fihom krediti ta’ sejħiet jew minuti b’xejn 
bħala parti minn rata fissa fix-xahar. L-abbuż minn pożizzjoni dominanti taċ-ČTc kkonsista 
fil-ġbir tas-servizzi flimkien, jiġifieri r-rata fissa fix-xahar offruta fi swieq fejn għandu 
pożizzjoni sostanzjalment dominanti flimkien mas-servizzi offruti fis-swieq imsemmija hawn 
fuq fejn l-ambjent kompetittiv qed jiżviluppa b’mod kontinwu. Il-klijenti taċ-ČTc, billi xtraw 
pjan ta’ prezzijiet li kien fih kreditu ta’ sejħiet jew minuti mingħajr ħlas, kisbu ċerti sejħiet 
“mingħajr ħlas”. F’każ li klijent ċempel inqas mill-ammont tal-kreditu ta’ sejħiet jew minuti 
b’xejn, huwa jew hija xorta kellu/ha jħallas/tħallas ir-rata fissa fix-xahar sħiħa, u l-ammont 
tal-ħlas ma kienx jirrifletti l-fatt li l-kreditu ta’ sejħiet (minuti b’xejn) ma kienx intuża kollu. 
L-istruttura tal-pjanijiet tal-prezzijiet ikkonċernati ma ppermettietx it-tqassim tal-ħlas fi 
ħlasijiet mitluba għas-sejħiet u fil-kera tal-linja tat-telefon. Il-klijenti għalhekk kienu inqas 
lesti li jċemplu permezz ta’ operaturi oħrajn, għaliex ma ridux jitilfu xi ħaġa miksuba “b’xejn” 
bħala parti mir-rata fissa fix-xahar. Il-klijenti taċ-ČTc ma kinux informati meta kienu użaw il-
minuti b’xejn jew il-krediti ta’ sejħiet tagħhom. Il-klijenti wkoll ma setgħux jagħmlu paragun 
ibbażat fuq l-ispiża mas-servizzi offruti minn operaturi oħrajn ta’ mezzi ta’ 
telekomunikazzjoni minħabba l-kondizzjonijiet tal-prezzijiet li ma kinux trasparenti. 
 

Madankollu, id-dannu kien ikkawżat primarjament lill-kompetituri taċ-ČTc li setgħu 
jikkompetu biss fuq livell insinifikanti. B’hekk, l-iżvilupp ta’ ambjent kompetittivi sod, li 
minnu fl-aħħar mill-aħħar kienu se jibbenefikaw il-konsumatur , kien imfixkel. Matul il-
proċedura, ġie ppruvat li l-imġiba tas-sokkombenti kellha impatt mhux favorevoli fuq l-
istruttura tal-kompetizzjoni fuq is-suq komuni u fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-
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Komunità Ewropea. Talli nkiser l-Artikolu 82 KE, fuq iċ-ČTc kienet imposta multa ta’ CZK 
205,000,000 (madwar EUR 7.5 miljuni).  

 

Id-Danimarka 

L-abbuż minn pożizzjoni dominanti 
 
Il-prezzijiet tat-TV2 u l-kondizzjonijiet għar-reklami fuq it-TV  
 
Il-Kunsill tal-Kompetizzjoni kkonkluda li partijiet mis-sistema ta’ skontijiet tat-TV2 
jikkostitwixxu ksur ta’ l-Artikolu 82 tat-Trattat u ta’ l-Artikolu 11(1) ta’ l-Att dwar il-
Kompetizzjoni Daniż. Is-suq rilevanti huwa ddefinit bħala s-suq għar-reklamar fuq it-TV fid-
Danimarka. Il-kumpanija nazzjonali tat-TV li hija proprjetà ta’ l-Istat, TV2, għandha 
pożizzjoni dominanti f’dan is-suq, b’sehem mis-suq ta’ ’l fuq minn 50%, matul il-perjodu 
2001-2005. Is-suq ġeografiku huwa d-Danimarka. 
 
Minħabba l-penetrazzjoni min-naħa tat-TV2 ta’ kważi 100% tas-suq tat-TV u s-sehem kbir 
tagħha ta’ l-ispettaturi, dawk li jirreklamaw li jixtiequ jagħmlu kampanji nazzjonali ta’ 
reklami fuq it-TV b’kopertura kbira jeħtieġ li jqiegħdu l-parti l-kbira tal-baġit tal-kampanja 
tar-reklami fuq it-TV tagħhom mat-TV2. Fil-fatt, il-kompetizzjoni fis-suq tar-reklamar fuq it-
TV issir l-aktar fir-rigward tal-parti marġinali tal-baġit ta’ dawk li jirreklamaw għar-reklami 
fuq it-TV. Meta tikkonkludi ftehimiet annwali ma’ dawk li jirreklamaw, it-TV2 toffri skont 
annwali, li d-daqs tiegħu jiddependi mill-baġit annwali ta’ min jirreklama. L-iskont annwali 
tat-TV2 huwa skont progressiv retroattiv b’diversi limiti ta’ volum. Il-perċentwal mogħti 
jvarja bejn 4.7% u 19.7%. 
 
Saret analiżi ekonomika ta’ l-effetti ta’ l-iskema ta’ l-iskontijiet. Instab li l-iskont annwali tat-
TV2 ppermetta li t-TV2 titlob prezz ogħla fl-ewwel parti tal-baġit annwali ta’ min jirreklama, 
u prezz baxx fuq il-parti marġinali tal-baġit ta’ min jirreklama. Minħabba l-pożizzjoni tat-TV2 
fis-suq u l-fatt li l-kompetizzjoni l-aktar isseħħ dwar l-allokazzjoni tal-parti marġinali tal-
baġits ta’ min jirreklama għall-kampanja tar-reklami fuq it-TV, l-iskont annwali tat-TV2 seta’ 
jkollu effett ta’ esklużjoni fis-suq. It-TV2 ġiet ordnata tabbanduna l-iskema ta’ skontijiet. Il-
każ kien ibbażat fuq notifika mit-TV2.  
 
L-użu minn naħa ta’ l-Elsam ta’ pprezzar abbużiv 
 
Il-Kunsill tal-Kompetizzjoni ddeċieda li l-kumpanija ta’ l-enerġija Elsam kienet abbużat mill-
pożizzjoni dominanti fis-suq tagħha għall-bejgħ bl-ingrossa ta’ l-elettriku (korrenti u OTC). 
L-Elsam hija kumpanija ta’ l-enerġija Daniża li hija attiva fil-produzzjoni u fil-bejgħ ta’ l-
elettriku fuq il-livell tal-bejgħ bl-ingrossa. L-abbuż ikkonsista minn ipprezzar eċċessiv ta’ l-
elettriku fis-suq tal-bejgħ bl-ingrossa fuq Nord Pool, cf. l-Artikolu 82 (1)(a) KE. Is-suq 
ġeografiku kien jinkludi l-parti tal-Punent tad-Danimarka.  
 
Il-Kunsill tal-Kompetizzjoni qies li fil-perjodu bejn l-1 ta’ Lulju 2003 u l-31 ta’ Diċembru 
2004 l-Elsam abbużat mill-pożizzjoni dominanti tagħha tul perjodu totali ta’ 900 siegħa billi 
ssottomettiet offerti ta’ prezzijiet eċċessivi għall-provvista ta’ l-elettriku lil Nord Pool. L-
Awtorità tal-Kompetizzjoni qieset li l-imġiba fl-ipprezzar ta’ l-Elsam irriżultat f’telf għall-
konsumaturi (privati u negozji) ta’ EUR 25 miljun. Minħabba ċ-ċirkostanzi partikolari fis-suq 
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tal-bejgħ bl-ingrossa ta’ l-elettriku, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni kellu jieħu l-pass mhux tas-
soltu li jordna lill-Elsam biex issegwi ċerta skema ta’ pprezzar għas-sottomissjoni ta’ l-offerti 
min-naħa ta’ l-Elsam lil Nord Pool. L-iskema ta’ pprezzar tippreskrivi l-użu ta’ ċerti formuli. 
Dan jillimita l-prezzijiet li l-Elsam tista’ tissottometti lis-suq korrenti ta’ Nord Pool.  

Ftehimiet u Prattiki Miftiehma 
 
Il-ftehim standard tal-Carlsberg fis-settur Horeca  
 
F’Ottubru 2005, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni Daniż adotta deċiżjoni li tagħmel lill-impenji 
min-naħa tal-Carlsberg li jikkonċernaw il-ftehimiet dwar il-birra tagħha mal-lukandi, mar-
restoranti u mal-kafetteriji Daniżi legalment vinkolanti. Fil-valutazzjoni preliminari tagħha, l-
Awtorità tal-Kompetizzjoni Daniża sabet li ċerti prattiki tan-negozju tal-Carlsberg fil-
forniment tal-birra li huma relatati mar-rekwiżiti ta’ esklużività kienu qed jikkawżaw tħassib 
skond l-Artikolu 6 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni Daniż/l-Artikolu 81 KE u l-Artikolu 11 ta’ 
l-Att dwar il-Kompetizzjoni Daniż/l-Artikolu 82 KE. Sabiex ikun rimedjat it-tħassib dwar il-
kompetizzjoni li kien identifikat, il-Carlsberg offriet li tikkonforma ma’ sett ta’ impenji. L-
Awtorità tal-Kompetizzjoni sabet li l-impenji tal-Carlsberg ssodisfaw it-tħassib dwar il-
kompetizzjoni msemmija hawn fuq. 
 
L-Awtorità tal-Kompetizzjoni Daniża investigat il-prattiki tal-Carlsberg fl-oqsma li ġejjin: (1) 
l-esklużività tat-tagħmir u (2) l-esklużività tal-ħwienet. Is-suq rilevanti tal-prodott kien 
jikkonċerna l-bejgħ ta’ birra tad-ditta lis-settur horeca. Is-suq ġeografiku kien jinkludi lid-
Danimarka. B’sehem mis-suq ta’ madwar 70% tas-settur horeca, il-Carlsberg kellha 
pożizzjoni dominanti fis-suq rilevanti.  
 
L-impenji tal-Carlsberg naqqsu l-perjodu ta’ tmiem għall-ftehimiet ta’ installazzjoni u ta’ 
kooperazzjoni tagħha. Il-Carlsberg għamlet ukoll impenn, li se jippermetti l-installazzjoni tat-
tieni installazzjoni tal-btieti tal-birra fil-bankijiet tal-bar. Barra minn dan, l-impenji 
jikkonċernaw il-possibbiltà li proprjetarju ta’ ħanut jixtri l-installazzjonijiet eżistenti tal-birra 
mingħand il-Carlsberg, bi prezz li ġie ddeterminat minn qabel. Barra minn dan, il-Carlsberg 
għamlet diversi impenji dwar id-dritt li jitbiddel il-fornitur, limitu għall-użu totali tal-ftehimiet 
ta’ sponsorizzazzjoni eċċ.  
 

Il-lista tad-deċiżjonijiet meħuda skond l-Artikolu 81/82 
 
Il-laqgħa tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni tat-23 ta’ Frar 2005 
Post Id-Danmark  
Deċiżjoni ta’ impenn wara d-deċiżjoni dwar l-Artikolu 82 ta’ l-2004 
Stqarrija għall-istampa bl-Ingliż:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 
 
Il-laqgħa tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni tas-27 ta’ April 2005 
Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog Article 82 
Stqarrija għall-istampa bl-Ingliż:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 
Il-laqgħa tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni tat-22 ta’ Ġunju 2005 
DBC Medier   l-Artikolu 82 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/
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Stqarrija għall-istampa bl-Ingliż:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
 
Dansk Reklame Film l-Artikolu 81/82 – l-impenji  
Stqarrija għall-istampa bl-Ingliż:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 
Il-laqgħa tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni tas-26 ta’ Ottubru 2005 
Carlsberg standardaftaler med horeca-sektoren  l-Artikolu 81/82 – l-impenji 
Stqarrija għall-istampa bl-Ingliż:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 
Il-laqgħa tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni tat-30 ta’ Novembru 2005 
ELSAM A/S misbrug af dominerende stilling i form af høje priser l-Artikolu 82 
Stqarrija għall-istampa bl-Ingliż:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 
Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde l-Artikolu 81 
Stqarrija għall-istampa bl-Ingliż:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 
Il-laqgħa tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni tal-21 ta’ Diċembru 2005 
DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003 l-Artikolu 81/82 – l-impenji 
Stqarrija għall-istampa bl-Ingliż:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
 
TV2’s priser og betingelser l-Artikolu 82 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

Il-Ġermanja 

L-E.ON Ruhrgas 

L-Uffiċċju Federali tal-Kartelli pprojbixxa lill-E.ON Ruhrgas AG milli tikkonkludi kuntratti 
għall-forniment tal-gass għal perjodu twil ta’ żmien. Għalkemm il-prattika tagħha li torbot 
magħha tul perjodu twil ta’ żmien parti kbira mill-klijenti reġjonali u lokali tal-gass tagħha 
billi teħtieġ mingħandhom li jiksbu aktar minn 80% tal-fornimenti tagħhom mingħandha, l-
E.ON Ruhrgas tikser il-liġi tal-kompetizzjoni Ewropea u Ġermaniża (l-Artikoli 81, 82 KE, l-
Artikolu 1 GWB). Meta d-distributuri jiġu marbuta permezz ta’ kuntratti tal-forniment għal 
perjodu twil ta’ żmien dan ikollu effett ta’ esklużjoni għaliex jipprevjeni d-dħul fis-suq ta’ 
parteċipanti ġodda u jċaħħad lil fornituri terzi minn opportunitajiet ta’ forniment għas-snin 
sussegwenti.  
 
Sar appell mid-deċiżjoni quddiem il-Qorti Reġjonali Ogħla ta’ Düsseldorf, Fl-istess ħin, l-
intrapriża applikat biex tiġi annullata l-infurzabbiltà immedjata tagħha. 
 
Stqarrijiet għall-istampa 

17.01.2006 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml
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13.12.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.sht
ml 
27.09.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.sht
ml 
06.04.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.sht
ml 
28.01.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.sht
ml 

Deċiżjoni (bil-Ġermaniż) 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 
 

Edeka/ALIDIS 

L-Uffiċċju Federali tal-Kartelli investiga l-akkwist mill-EDEKA Zentrale AG & Co. KG ta’ 
sehem fil-kooperattiva tax-xiri u tal-bejgħ fis-suq l-ALIDIS/Agenor kemm taħt ir-regoli tal-
kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet kif ukoll mill-perspettiva ta’ l-Artikolu 81 KE. Qies li l-
kondizzjonijiet ta’ l-Artikolu 81(3) KE kienu sodisfatti. L-investigazzjoni twettqet 
b’konnessjoni mat-teħid ta’ kontroll tas-SPAR Handels AG u tal-Michael Schels & Sohn 
GmbH & Co. OHG mill-katina tal-ħwienet tal-merċa l-EDEKA. Fil-futur l-EDEKA se 
tħaddem il-kooperattiva flimkien ma’ l-ITM Entreprises S.A. u maċ-Centros Comerciales 
Ceco S.A. (EROSKI).  
 
Stqarrija għall-istampa: 
Id-29.8.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.sht
ml 

Deutsche Post 
B’reazzjoni għal xi lmenti, l-Uffiċċju Federali tal-Kartelli pprojbixxa lid-Deutsche Post AG 
milli tfixkel jew tiddiskrimina kontra fornituri rivali żgħar u ta’daqs medju tas-servizzi postali 
fil-qasam tas-“servizzi tal-preparazzjoni tal-posta” u ordna l-infurzar immedjat tad-deċiżjoni. 
Id-Deutsche Post appellat kemm mid-deċiżjoni kif ukoll mill-ordni ta’ l-infurzabbiltà 
immedjata. Il-Qorti Reġjonali Ogħla ta’ Düsseldorf sostniet l-ordni ta’ l-infurzabbiltà 
immedjata. Is-sentenza dwar il-kwistjoni ewlenija għadha pendenti.  
 
Is-servizzi tal-preparazzjoni tal-posta jinvolvu l-aktar il-ġbir u qabel l-għażla ta’ l-ittri kif 
ukoll il-bgħit ta’ ittri li jiżnu inqas minn 100 gramma fiċ-ċentri ta’ l-għażla tad-Deutsche Post. 
 
Id-Deutsche Post bħalissa tagħti skontijiet għal servizzi bħal dawn ta’ bejn 3 u 21% lill-
klijenti kbar tagħha stess, imma wkoll lill-PostCon Deutschland bħala soċjetà kooperattiva 
reġistrata. Permezz ta’ dawn l-iskontijiet, madankollu, id-Deutsche Post ma tħallix lill-
kompetituri (magħrufa bħala “konsolidaturi") jidħlu fis-suq għall-ġbir, għall-qabel l-għażla u 
għall-bgħit ta’ l-ittri. L-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju bħala regola ma jiġġenerawx il-
kwantitajiet minimi ta’ posta preskritti mid-Deutsche Post sabiex jikkwalifikaw għall-

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
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iskontijiet msemmija hawn fuq. Huwa biss permezz ta’ l-attivitajiet tal-konsolidaturi li 
intrapriżi bħal dawn jistgħu inaqqsu l-ispejjeż ta’ l-impustar tagħhom. 
 
Fl-eżami tiegħu tal-każ, l-Uffiċċju Federali tal-Kartelli wasal għall-konklużjoni li din il-
prattika tad-Deutsche Post kisret il-liġi tal-kompetizzjoni Ġermaniża u Ewropea (l-Artikolu 
82 KE). Fi proċedura parallela, il-Kummissjoni Ewropea sabet li l-Att Postali Ġermaniż kiser 
il-liġi ta’ l-UE  
 

 Stqarrijiet għall-istampa: 
13.04.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.sht
ml 
 
14.02.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.sht
ml 
 
03.11.2004 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.sht
ml  
 
Il-kumpaniji tal-lotteriji  
Il-pjan ta’ tliet kumpaniji tal-lotterija biex jakkwistaw flimkien maġġoranza ta’ ishma 
f’kumpanija li, bħala aġent kummerċjali tal-lotterija, tipprovdi l-lotteriji u l-imħatri fuq l-
isports fuq l-Internet, fil-fehma ta’ l-Uffiċċju Ġermaniż tal-Kartelli, qajjem tħassib dwar il-
kompetizzjoni kemm fir-rigward tar-regoli ta’ kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet kif ukoll ta’ l-
Artikolu 1 GWB u ta’ l-Artikolu 81 KE. Il-partijiet ikkonċernati abbandunaw il-proġett. 
 
L-assigurazzjoni industrijali  
Fl-2005 l-Uffiċċju Federali tal-Kartelli impona multi li jammontaw għal total ta’ madwar 
EUR 150 miljun fuq għaxar kumpaniji ta’ l-assigurazzjoni privati u seba’ kumpaniji ta’ l-
assigurazzjoni pubbliċi u fuq id-diretturi involuti. Il-ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni (l-Artikolu 
81 KE) kellu effett man-nazzjon kollu u minn industrija għall-oħra, b’mod partikolari is-settur 
ta’ l-assigurazzjoni tal-proprjetà industrijali (nar, telf konsegwenzjali, l-assigurazzjonijiet tal-
KE u tar-riskji kollha, u l-assigurazzjonijiet tekniċi) kif ukoll is-settur ta’ l-assigurazzjoni tat-
trasport u s-settur ta’ l-assigurazzjoni tal-bini/monopolji. Skond is-sejbiet ta’ l-Uffiċċju 
Federali tal-Kartelli, f’nofs l-1999 l-assiguraturi rilevanti ftiehmu li jtemmu l-kompetizzjoni 
intensa f’dak iż-żmien fi primjums u f’kondizzjonijiet u b’hekk jikkawżaw taqliba fis-suq. Il-
kartell kien ibbażat fuq il-ftehim bejn id-diretturi tal-kumpaniji li kienu rrappreżentati fil-
Kumitat Speċjali għall-Assigurazzjoni tal-Proprjetà Industrijali (FIS) ta’ l-Assoċjazzjoni 
Ġermaniża ta’ l-Assigurazzjoni (GDV) dwar il-prinċipji li jirregolaw l-imġiba kompetittiva 
tagħhom fil-futur fir-rigward tat-tiġdid tal-kuntratti (dawk li jissejħu “prinċipji tal-FIS”). Il-
prinċipji tal-FIS kienu adattati maż-żmien biex iqisu l-kondizzjonijiet korrenti tas-suq sabiex 
ikun jista’ jiġi infurzat livell uniformi ta’ żjidiet fil-primjums, l-eċċessi mħallsa mid-detenturi 
tal-poloz kif ukoll bidliet oħra għat-termini tal-kuntratt. Dan kien żgurat minn ftehim 
informali fis-sens li l-kumpaniji ma kellhomx jindaħlu fl-aġġustamenti tal-primjums tal-
komptetituri meta jġeddu l-kuntratti billi jagħmlu offerti favorevoli huma stess u li ma 
kellhomx jitolbu ħlasijiet inqas minn primjum minimu għal negozju ġdid. Fil-qasam ta’ l-
assigurazzjoni tat-trasport, il-partijiet għall-ftehim informali waslu għal qbil li għall-inqas sa 
mill-2001 ’il quddiem kellhom jimponu żidiet fil-primjums u adattamenti għall-

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
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kondizzjonijiet fuq id-detenturi tal-poloz u li b’dak il-mod ma kellhomx iraħħsu l-prezzijiet 
taħt il-prezz normali jew jindaħlu lil xulxin (prinċipju miftiehem: “irrispetta lil min imexxi”). 
Id-deċiżjonijiet li jimponu l-multi għadhom mhumiex finali, għaliex il-partijiet ikkonċernati 
appellaw kontrihom. L-appelli qed jinstemgħu mill-Qorti Reġjonali Ogħla ta’ Düsseldorf. 
 
Stqarrijiet għall-istampa: 
il-15.09.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.sht
ml 
it-23.03.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.sht
ml 
 

L-Estonja  

Id-Deċiżjonijiet  meħuda skond l-Artikolu 81/82 fl-2005 
Id-Deċiżjoni nru. 24-L tal-5 ta’ Mejju 2005 (l-Artikolu 82). 
Kien allegat li l-Estonian Air wettqet abbuż minn pożizzjoni dominanti fir-rigward ta’ l-
applikazzjoni ta’ kondizzjonijiet ta’ pprezzar differenti fir-rigward ta’ l-uffiċċji ta’ l-ivvjaġġar 
indipendenti u tal-ħwienet tal-bejgħ bl-imnut tagħha stess. Il-Bord tal-Kompetizzjoni Estonjan 
qies li ma kienx stabbilit abbuż minn dominanza. 
 
Il-verżjoni pubblika tad-deċiżjoni hija disponibbli bl-Estonjan (AS Atlas Reisibüroo/AS 
Estonian Air) http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf 
 

Il-Greċja 
Id-Deċiżjonijiet 277/2005 u 284/20005 skond l-Artikolu 81/8: 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
  
L-intrapriżi involuti 
a) L-Għaqda tas-Supermerkats Griegi (“SESME”) 
b) Dawn is-supermerkats li ġejjin li huma attivi fil-Greċja: Veropoulos SA, ATLANTIC SA, 

Vassilopoulos SA, METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA u TROFINO SA  
 
L-allegat ksur: 

 
Il-bord ta’ ġestjoni tas-SESME pprova jikseb l-applikazzjoni uniformi mis-supermarkets 
kollha, li huma membri tas-SESME, ta’ lista li b’mod unilaterali ffissat il-perċentwal ta’ skont 
li għandu jkun provdut minn kull fornitur lill-membri kollha tas-SESME. Barra minn dan, 
sebgħa mill-akbar supermarkets Griegi (uħud minnhom kienu wkoll membri tal-bord ta’ 
ġestjoni tas-SESME) irranġaw u pparteċipaw f’żewġ laqgħat fi Frar u f’April 2004. L-għan 
ta’ dawn il-laqgħat kien li jkun hemm ftehim dwar il-miżuri sabiex ilaħħqu mal-
kompetizzjoni mis-supermarkets multinazzjonali l-kbar (l-aktar mingħand il-Carrefour) u 
minn ħwienet kbar multinazzjonali ta’ l-iskontijiet (l-aktar il-Lidl u l-Plus). 
 
Il-valutazzjoni legali 
 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf


 27

Il-Kummissjoni tal-Kompetizzjoni Ellenika kienet tal-fehma li r-rakkomandazzjoni maħruġa 
mis-SESME, li ffissat ammont fiss ta’ skont għal kull fornitur ammontat għal deċiżjoni li 
tiffissa l-prezzijiet minimi. Barra minn dan, il-Kummissjoni tal-Kompetizzjoni Ellenika 
stabbiliet li l-laqgħat ta’ seba’ bejjiegħa bl-imnut wasslu għall-kooperazzjoni fost il-
parteċipanti dwar l-applikazzjoni ta’ politika komuni li kellha l-għan li tikkawża distorsjoni u 
tirrestrinġi l-kompetizzjoni fis-suq rilevanti. 

 
Id-Deċiżjoni 
 
Fid-deċiżjoni 277/2005, il-Kummissjoni tal-Kompetizzjoni Ellenika kkonkludiet li r-
rakkomandazzjoni tas-SESME tikkostitwixxi deċiżjoni bi ksur tal-paragrafu 1 ta’ l-Artikolu 1 
tal-Liġi 703/1977 u ta’ l-Artikolu 81 (1) KE. Fid-deċiżjoni supplementari 284/2005, stabbiliet 
ukoll l-eżistenza ta’ prattika miftiehma fost il-parteċipanti fiż-żewġ laqgħat u għalhekk il-ksur 
tal-paragrafu 1 ta’ l-Artikolu 1 tal-Liġi 703/1977 u ta’ l-Artikolu 81 (1) KE. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni tal-Kompetizzjoni Ellenika imponiet il-multi li ġejjin:  
 
- Is-SESME EUR15.000.000 (jiġifieri 0.28% tal-fatturat totali tal-membri ta’ SESME) 
- L-ATLANTIC SA  EUR 430,080  
- Il-Veropoulos SA EUR 500,713 
- Il-Massoutis SA   EUR 347,784 
- Il-METRO SA    EUR 338,201 
- Is-Sklavenitis SA  EUR 611,844 
- It-TROFINO SA   EUR 6,000 
- Il-Vassilopoulos SA EUR 721,240 
 

Spanja 
 
L-abbuż minn pożizzjoni dominanti  
 
E-S ASEMPRE vs CORREOS  

 
Fil-21 ta’ Jannar 2002, l-ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO Y 
MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) ippreżentat ilment mas-Servizz 
tal-Kompetizzjoni kontra s-SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 
(CORREOS) fejn allegat il-ksur ta’ l-Artikolu 6 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni u ta’ l-
Artikolu 82 KE. L-applikant afferma li l-CORREOS iffirmat kuntratti ma’ klijenti kbar għall-
proviżjon konġunt tas-servizzi tal-posta provduti b’kompetizzjoni ma’ operaturi oħrajn u 
dawk riżervati bil-liġi għall-CORREOS, u applikat politiki ta’ pprezzar maħsuba biex jeqirdu 
l-kompetizzjoni permezz ta’ sussidji inkroċjati. 

 
Matul l-investigazzjoni, id-dossier kien maqsum f’żewġ każijiet minħabba l-impossibbiltà li 
tinkiseb id-data mis-sistema tal-kontabilità ta’ l-ispejjeż għaliex dak iż-żmien ma kinitx 
disponibbli. 
 
L-ewwel dossier ingħalaq b’deċiżjoni ta’ multi. Fil-15 ta’ Settembru 2004, it-Tribunal tal-
Kompetizzjoni ta d-Deċiżjoni 608/04 fejn sab li l-CORREOS kien qed jikser l-Artikolu 6 ta’ 
l-Att dwar il-Kompetizzjoni u l-Artikolu 82 KE billi kien qed jabbuża mill-pożizzjoni 
dominanti tagħha fis-servizzi postali regolati billi ffirmat kuntratti esklużivi bi skontijiet kbar 
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għall-proviżjon konġunt ta’ servizzi postali rriżervati bil-liġi lill-CORREOS u lil servizzi 
deregolati oħrajn. It-Tribunal ordna lill-CORREOS biex tħallas multa ta’ EUR 15-il miljun u 
twaqqaf dawn il-prattiki. 
 
It-tieni dossier ingħalaq f’Settembru 2005 b’deċiżjoni ta’ impenji. F’dan il-każ, il-ksur allegat 
kien skopert fil-ftehimiet bejn il-CORREOS u entitajiet bħal banek għal servizzi postali u 
kien jikkonsisti fl-għotja ta’ skontijiet inġusti u fl-iffissar ta’ prezzijiet maħsuba biex jeqirdu 
l-kompetizzjoni għall-klijenti l-kbar.  
 
Is-suq kien iddefinit bħala s-suq għas-servizzi tal-posta liberalizzati u għas-servizzi tal-posta 
universali li mhumiex riżervati, u s-suq għas-servizzi tal-posta universali rriżervati, it-tnejn li 
huma fit-territorju Spanjol. Id-deċiżjoni ta’ impenn tiffissa l-kondizzjonijiet biex ikunu żgurat 
li l-prezzijiet bi skont ikopru dejjem l-ispejjeż. 
 
(Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara “Acuerdo de Terminación convencional SDC - 
ASEMPRE – CORREOS”; http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf) 

 
T-S GRUPO GAS NATURAL 
 
Il-GRUPO GAS NATURAL (GGN), intrapriża integrata tal-gass naturali, għandha pożizzjoni 
dominanti fis-swieq Spanjoli tal-gass naturali kollha. F’Ġunju 2001, tnejn mis-sussidjarji 
tagħha, il-GNC u l-ENAGAS, iffirmaw kuntratt li rriżerva ċerta kapaċità tar-rigassifikazzjoni 
lill-GNC, il-fergħa tal-forniment tal-GGN.  
 
Il-Qorti tal-Kompetizzjoni Spanjola adottat riżoluzzjoni li kkonkludiet li l-GRUPO GAS 
NATURAL (GGN) kisret l-Artikolu 6 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni Spanjol u l-Artikolu 82 
KE. Il-Qorti qieset li l-GGN abbużat mill-pożizzjoni dominanti tagħha fis-swieq Spanjoli tal-
gass naturali, inkluż is-suq li jikkonsisti min-netwerk bażiku tal-gass naturali biex timporta l-
gass naturali lejn Spanja billi tirriżerva, permezz ta’ kuntratt, ċerta kapaċità ta’ 
rigassifikazzjoni lill-GNC. Sabet li r-riżerva esklużiva tal-kapaċità tar-rigassifikazzjoni lill-
GNC tammonta għal diskriminazzjoni fir-rigward ta’ l-aġenti l-oħra fis-sistema u 
tikkostitwixxi l-impożizzjoni ta’ kondizzjonijiet differenti fuq tranżazzjonijiet ekwivalenti 
ma’ partijiet kummerċjali oħrajn, biex b’hekk tqiegħdhom fi żvantaġġ kompetittiv fi ħdan it-
tifsira ta’ l-Art. 82(c) tat-Trattat. L-ENAGAS hija l-proprjetarja tal-maġġoranza tal-faċilitajiet 
fin-netwerk bażiku tal-gass naturali, inklużi l-impjanti tar-rigassifikazzjoni. Hija legalment 
obbligata li tagħti aċċess għal dawn l-impjanti lill-aġenti kollha tas-sistema, fejn tittratta t-
talbiet skond ordni kronoloġika ta’ meta jiġu riċevuti. Il-Qorti imponiet multa ta’ EUR 8 
miljuni fuq il-GRUPO GAS NATURAL. 

 
(Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara Il-każ 580/04 GAS NATURAL 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm).  
 
Il-lista sħiħa tad-deċiżjonijiet meħuda skond l-Artikoli 81/82 mis-Servizz tal-Kompetizzjoni u 
mit-Tribunal tal-Kompetizzjoni fl-2005: 
 
• E-S ASEMPRE vs CORREOS 

(http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf); “Acuerdo de Terminación convencional SDC - 
ASEMPRE – CORREOS”). 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
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• It-TELEFONICA MOVILES, il-VODAFONE, l-AMENA (l-ebda raġuni biex tittieħed 
azzjoni). Is-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORIES Y EDITORES (l-ebda raġuni biex 
tittieħed azzjoni-tinbeda proċedura). 

• Il-GLAXO WELLCOME S.A. (l-ebda raġuni biex tittieħed azzjoni-tinbeda proċedura). 
• Il-COCA - COLA (l-ebda raġuni biex tittieħed azzjoni-tinbeda proċedura; ara wkoll 
COMP IV/ 39.116). 
• It-T-S GRUPO GAS NATURAL 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm; Il-Każ 580/04 GAS 
NATURAL). 

 
 

Franza 
 
L-abbuż minn pożizzjoni dominanti 
 
Id-Deċiżjoni 05-D-12 tas-17 ta’ Marzu 2005  
Il-kumpaniji “20 Minutes” u “Métro”, li jippubblikaw gazzetti ta’ kuljum b’informazjoni 
ġenerali, li jitqassmu mingħajr ħlas u huma ffinanzjati esklużivament permezz tar-reklamar, 
ilmentaw mal-Kunsill tal-Kompetizzjoni dwar rifjut mill-assoċjazzjoni EUROPQN (li tiġbor 
flimkien il-gazzetti nazzjonali ta’ kuljum il-kbar) biex tinkludi l-pubblikazzjonijiet tagħhom 
fl-istudju tagħha dwar l-għadd ta’ qarrejja tal-gazzetti nazzjonali ta’ kuljum.  
 
Huma argumentaw li dan ir-rifjut, li fil-fatt ċaħdilhom aċċess għas-suq tar-reklamar 
f’kondizzjonijiet normali tal-kompetizzjoni, ġej kemm minn ftehim li għandu l-għan li 
jnaqqas ir-rata tat-tkabbir tagħhom u minn abbuż minn pożizzjoni dominanti. Huma għaqdu l-
ilment tagħhom ma’ applikazzjoni għal miżuri provviżorji.  
 
Waqt laqgħa ddedikata għad-diskussjoni ta’ l-applikazzjonijiet għal miżuri provviżorji min-
naħa tal-20 Minutes u tal-Métro, l-EUROPQN ipproponiet impenji maħsuba biex jissodisfaw 
it-tħassib dwar il-kompetizzjoni li tqajjem. 
Filwaqt li qies dawn il-fatturi u wara li rċieva l-kummenti mingħand partijiet terzi interessati, 
il-Kunsill iddeċieda li l-impenji li offriet l-EUROPQN ipprovdew soluzzjoni sodisfaċenti 
għall-problema tal-kompetizzjoni li tqajmet. Għaldaqstant, huwa ta deċiżjoni fejn aċċetta l-
impenji u għalaq il-fajl tal-każ. Din hija l-ewwel darba li l-Kunsill uża l-proċedura ta’ l-
impenji.  
 
Id-Deċiżjoni 05-D-16 tas-26 ta’ April 2005  
Is-SACD (kumpanija inkarigata mill-ġestjoni kollettiva tad-drittijiet għall-awturi drammatiċi 
u għall-kompożituri) għamlitha obbligatorja, permezz ta’ klawżola fl-istatuti tagħha, li l-
membri tagħha jgħaqqdu l-ġestjoni tad-drittijiet fil-wirjiet teatrali tagħhom ma’ dik tad-
drittijiet awdjo-viżivi tagħhom. L-awturi għalhekk kienu mġiegħla jafdaw lis-SACD il-
ġestjoni tad-drittijiet kollha tagħhom, mingħajr l-ebda possibbiltà li jaqsmuhom. 
 
Din il-klawżola li ħtieġet il-ġestjoni vinkolanti tad-drittijiet kollha b’hekk ippermettiet lis-
SACD li “tuża l-pożizzjoni ta’ monopolju tagħha dwar is-suq inkonfutabbli u inevitabbli 
għall-ġestjoni tad-drittijiet awdjoviżivi biex tkun konsolidata u miżmuma l-pożizzjoni ta’ 
monopolju tagħha fis-suq potenzjalment kontestabbli u miftuħ għall-ġestjoni tad-drittijiet tal-
wiri tax-xogħlijiet drammatiċi”. Fil-fatt, ladarba ma kellhom l-ebda għażla oħra dwar il-
ġestjoni tad-drittijiet awdjoviżivi, l-awturi kienu wkoll imġiegħla jafdaw il-ġestjoni tad-

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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drittijiet tal-wirjiet teatrali tagħhom lis-SACD anki jekk ma kienx l-istess suq u setgħu 
iħalluhom ikunu ġestiti minn soċjetà oħra ta’ ġestjoni kollettiva jew jieħdu ħsiebhom huma 
stess.  
 
Il-Kunsill kien tal-fehma li l-impenji li daħlet għalihom l-SACD ipprovdew soluzzjoni 
sodisfaċenti għall-problemi tal-kompetizzjoni li tqajmu. Is-SACD impenjat ruħha li temenda 
l-istatuti tagħha fil-laqgħa ġenerali li jmiss sabiex l-awturi jingħataw permess jaqsmu x-
xogħlijiet tagħhom fi tliet kategoriji differenti: xogħlijiet drammatiċi, xogħlijiet awdjoviżivi u 
xogħlijiet ta’ stampi. 
 
Iżda, sabiex is-SACD tkun tista’ twettaq il-kompitu tagħha ta’ ġestjoni kollettiva 
f’kondizzjonijiet ta’ bilanċ ekonomiku raġonevoli, din l-għażla ta’ tqassim se tkun soġġetta 
għal ċerti restrizzjonijiet: 

- ċerti kategoriji ta’ xogħol ma jistgħux ikunu rtirati matul ħajjet l-awtur sa l-aħħar ta’ kull 
perjodu ta’ sentejn ikkalkulat mid-data tas-sħubija ta’ l-awtur jew mid-data tal-bidla tal-
kontribuzzjonijiet tiegħu; 

- l-irtirar totali jew parzjali ta’ kategorija partikolari ta’ xogħol ma jistax isir aktar minn tliet 
darbiet matul ħajjet awtur;  

 
Tqies li dan il-bilanċ jikkonforma mal-prinċipji stabbiliti mill-ġurisprudenza tal-KE, skond 
liema l-libertà ta’ l-awturi li jistgħu jixtiequ jiġġestixxu wħud mid-drittijiet b’mod individwali 
trid tkun rikonċiljata ma’ l-abbiltà ta’ soċjetà ta’ ġestjoni kollettiva li topera b’mod 
sodisfaċenti għall-benefiċċju tal-membri tagħha. 
 
Id-Deċiżjoni 05-D-63 tas-17 ta’ Novembru 2005 
Il-Kunsill tal-Kompetizzjoni ddeċieda li l-grupp La Poste kien abbuża mill-pożizzjoni 
dominanti tiegħu billi naqas milli jżomm il-prinċipju ta’ nuqqas ta’ diskriminazzjoni fl-
applikazzjoni tal-ħlasijiet tiegħu għall-benefiċċju ta’ ċerti persuni li jibagħtu bil-posta u tas-
sussidjarja tiegħu stess Datapost. Billi applika l-ħlasijiet ta’ impustar f’ammonti kbar lil ċerti 
klijenti b’mod diskriminatorju, La Poste għawweġ il-kompetizzjoni bejn il-konsolidaturi tal-
posta tant li ma kisbux l-istess kondizzjonijiet minn żona waħda għall-oħra. F’uħud mill-
każijiet, La Poste stess jew is-sussidjarja tiegħu Datapost kisbet profitt minn dawn il-prattiki 
ta’ pprezzar diskriminatorji. 
 
Il-Kunsill qies li dawn il-prattiki kienu gravi. Il-konsolidazzjoni tal-posta tiddependi fuq La 
Poste għaliex il-monopolju tal-kumpanija fuq is-servizz postali bażiku jfisser li jittrasporta u 
jqassam il-posta kollha. Bħala kumpanija li għandha monopolju fuq is-servizz postali bażiku 
u bħala operatur li jirregola l-aċċess għal dan is-servizz b’mod unilaterali, La Poste għandu 
obbligu speċjali li jaġixxi bi prudenza u b’viġilanza u jirrispetta l-prezzijiet b’mod skrupluż. 
Dan huwa partikolarment veru għaliex il-kumpanija hija f’pożizzjoni li tabbuża mill-
pożizzjoni dominanti tagħha fis-suq fil-qrib għall-konsolidazzjoni tal-posta, fejn hija wkoll 
preżenti, jew direttament jew permezz tas-sussidjarji tagħha. Madankollu, il-Kunsill sab li 
dawn il-prattiki ma ffurmawx parti minn strateġija deliberata u globali min-naħa ta’ La Poste 
biex tkeċċi lill-konsolidaturi mis-suq. Diversi punti ta’ korrispondenza jissostanzjaw il-fatt li 
La Poste ma ppruvax jinkoraġixxi din is-sistema u li, f’diversi okkażjonijiet, effettivament 
wera b’mod ċar ix-xewqa tiegħu li m’għandiex tkompli. Għal din ir-raġuni, il-Kunsill illimita 
l-multa għal EUR 1 miljun.  
 
Il-kartelli 
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Id-Deċiżjoni 05-D-10 tal-15 ta’ Marzu 2005 
Il-Kunsill tal-Kompetizzjoni impona multi li jammontaw għal total ta’ EUR 45 000 fuq 
Cerafel, il-kumitat ekonomiku agrikolu għall-frott u għall-veġetali fi Brittanja, u għadd ta’ 
assoċjazzjonijiet tal-produtturi talli wettqu prattiki antikompetittivi fis-suq tal-bejgħ bl-
ingrossa tal-pastard fi Brittanja.  
 
Fi żmien il-fatti, Franza kienet it-tieni l-akbar produttur tal-pastard fl-Ewropa. Bejn 50% u 
60% tal-pastard prodotti kienu esportati lejn il-Ġermanja, ir-Renju Unit u l-Olanda. 
 
Il-katina ta’ distribuzzjoni tal-pastard hija strutturata madwar assoċjazzjonijiet tal-produtturi 
rikonoxxuti mill-gvern. Filwaqt li jiċċentralizzaw aktar minn 90% tal-produzzjoni, dawn l-
assoċjazzjonijiet huma lkoll membri ta’ l-istess kumitat ekonomiku reġjonali, il-Cerafel. 
 
Il-mekkaniżmu ewlieni li bih il-pastard imkabbar fi Brittanja jitqiegħed fis-suq huwa l-irkant 
bil-ħin (tip ta’ rkant bil-maqlub). Biex ikollhom aċċess għall-irkantijiet, in-negozjanti-
armaturi (dawk li jieħdu ħsieb il-merkanzija ttrasportata) jridu jkunu approvati b’mod 
uffiċjali. 
 
Fl-analiżi tiegħu, il-Kunsill enfasizza li l-kondizzjonijiet imposti fuq il-kumpaniji li jfittxu 
approvazzjoni għall-irkantijiet ġestiti mis-SICA Saint-Pol-de-Léon, mill-UCPT u mis-
SIPEFEL kienu diġà ġew ikkundannati mill-Kummissjoni Ewropea fl-1977; dan għaliex 
fihom obbligu li l-kumpaniji jixtru esklużivament fis-swieq li tikkontrolla l-Cerafel, biex 
ikollhom maħżen ta’ l-ippakkjar fiż-żona tas-sit ta’ l-irkant u biex jixtru, jaħdmu u 
jittrasportaw il-merkanzija f’isimhom stess biss. 
 
Dawn il-prattiki jmorru kontra r-regoli tal-kompetizzjoni Franċiżi u Ewropej għaliex iservu 
biex jirrestrinġu, jipprevjenu, jew jikkontrollaw l-aċċess tal-persuni l-ġodda li jieħdu ħsieb il-
merkanzija ttrasporatata għall-irkantijiet fi Brittanja. 
 
Id-Deċiżjoni 05-D-38 tal-5 ta’ Lulju 2005 
Il-Kunsill tal-Kompetizzjoni ħareġ deċiżjoni li tippenalizza lill-kumpaniji Kéolis, Connex u 
Transdev talli bejn l-1996 u l-1998 daħlu fi ftehim antikompetittiv man-nazzjon kollu. L-għan 
tal-ftehim kien li jinqasmu s-swieq tat-trasport pubbliku (servizzi urbani tal-karozzi tal-linja) 
matul sejħiet għall-offerti mnedija minn amministrazzjonijiet lokali u reġjonali. 
 
Kien osservat li d-diretturi ta’ dawn il-kumpaniji tat-trasport nazzjonali u internazzjonali 
ffurmaw kartell, bl-intenzjoni li jaqsmu s-suq nazzjonali Franċiż għat-trasport pubbliku urban 
tal-passiġieri. Skond ir-regoli ta’ mġiba li ġew adottati mill-kartell, it-tliet kumpaniji 
konċernati qagħdu lura milli jikkompetu kulmeta kuntratt miżmum minn xi ħadd minnhom 
kien jasal biex jiġġedded.  
 
Dawn il-prattiki antikompetittivi ppermettew lill-kumpaniji jimponu l-prezzijiet tagħhom fuq 
l-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali. Għaldaqstant, meta jagħtu konċessjonijiet għall-
ġestjoni tan-netwerks tat-trasport tagħhom, l-amministrazzjonijiet kienu mġiegħla jħallsu 
aktar milli kieku s-suq kien miftuħ għall-kompetizzjoni. 
 
Dan il-ftehim nazzjonali, organizzat mill-kumpaniji parent li mmonitorjaw mill-qrib l-attività 
tas-sussidjarji tagħhom, affettwaw b’mod ċar il-kuntratti tat-trasport pubbliku lokali f’diversi 
bliet Franċiżi. 
 



 32

Il-Kunsill qies li l-formazzjoni ta’ kartell f’suq oligopolistiku, u l-kera b’monopolju li rriżultat 
(f’dan il-każ iffinanzjata mill-fondi pubbliċi ta’ l-amministrazzjonijiet), hija waħda mill-
prattiki antikompetittivi l-aktar gravi. Għalhekk iddeċieda li jimponi multi li jammontaw għal 
total ta’ EUR 12-il miljun fuq it-tliet kumpaniji konċernati. 
Huwa probabbli li kartell nazzjonali ta’ dan it-tip, b’definizzjoni, ikollu impatt sostanzjali fuq 
il-kummerċ intra-Komunitarju minħabba d-daqs tiegħu u l-iskop stess tiegħu: li ma jħallix li l-
kompetituri, kemm jekk nazzjonali kif ukoll jekk barranin, jirbħu l-kuntratti. Din id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni ġiet ikkonfermata fl-intier tagħha mill-Qorti ta’ l-Appell ta’ 
Pariġi fis-7 ta’ Frar 2006.  
 
Id-Deċiżjoni 05-D-65 tat-30 ta’ Novembru 2005  
Il-Kunsill tal-Kompetizzjoni mmulta lil tliet operaturi tat-telefonija ċellulari Orange France, 
SFR u Bouygues Télécom talli involvew irwieħhom f’żewġ tipi ta’ ftehim antikompetittiv li 
għawweġ il-kompetizzjoni fis-suq. Kull xahar bejn l-1997 u l-2003, l-operaturi mobbli 
skambjaw informazzjoni dettaljata u konfidenzjali dwar l-għadd ta’ klijenti ġodda li ffirmaw 
magħhom fix-xahar ta’ qabel, u l-għadd ta’ persuni li għażlu li jħassru l-abbonamenti 
tagħhom. 
 
Il-Kunsill qies li għalkemm id-deċiżjoni ta’ l-operaturi li jaqsmu din l-informazzjoni ma 
kellha l-ebda effett fuq l-istrateġiji ta’ pprezzar tal-futur, xorta kien probabbli li tnaqqas il-
kompetizzjoni fis-suq tat-telefonija ċellulari, suq li huwa diffiċli li jiġi ppenetrat.  
 
Il-Kunsill sab ukoll li, bejn l-200 u l-2002, it-tliet operaturi daħlu fi ftehim li kellu l-għan li 
jistabbilizza l-iżvilupp ta’ l-ishma rispettivi tagħhom tas-suq. Huwa kixef għadd ta’biċċiet ta’ 
evidenza serja, speċifika u korroborattiva li tiġbed l-attenzjoni għall-eżistenza ta’ ftehim bħal 
dan. Dawn kienu jinkludu dokumenti miktuba bl-idejn b’referenzi espliċiti għal “ftehim” bejn 
it-tliet operaturi, il-“paċifikazzjoni tas-suq” u l-“Yalta tas-sehem mis-suq”. Kienu osservati 
wkoll ċerti punti simili fil-politiki kummerċjali li ġew implimentati mill-operaturi matul dan 
il-perjodu. Tul perjodu medju ta’ żmien, din il-kollużjoni serviet biex iżomm is-sehem tat-tliet 
operaturi mill-bejgħ ta’ abbonamenti ġodda f’livelli relativament stabbli, u ppreparalhom 
ukoll it-triq biex dawn ibiddlu l-istrateġija tagħhom mill-2000 ’il quddiem. Sa dak iż-żmien, l-
operaturi taċ-ċellulari kienu straħu fuq li jakkwistaw sehem mis-suq biex jiżguraw it-tkabbir 
tagħhom, li ħtieġ investiment konsiderevoli. Mill-2000 ’il quddiem, perjodu li kkoinċida ma 
tmiem it-tellieqa biex jiġi akkwistat sehem mis-suq, it-tliet operaturi fl-istess ħin adottaw 
strateġiji li għandhom l-għan li jikkonsolidaw il-bażijiet eżistenti tal-klijenti tagħhom. Dan 
wassal, fost l-oħrajn, għal tlugħ f’daqqa fil-prezzijiet u l-adozzjoni ta’ miżuri bħall-għoti ta’ 
prijorità lil kuntratti b’impenji rigward kards tat-telefonija bi ħlas skond l-użu, jew l-
introduzzjoni ta’ ħlas għal kull żjieda ta’ 30 sekonda wara minimu ta’ l-ewwel minuta. Il-
Kunsill qies li dawn il-prattiki huma partikolarment serji għaliex kienu kkawżaw ħsara 
sinifikanti lill-ekonomija u lill-konsumaturi. Huwa impona multi li jammontaw għal total ta’ 
EUR 534 miljun: EUR 256 miljun fuq l-Orange France, EUR 220 miljun fuq is-SFR u EUR 
58 miljun fuq il-Bouygues Télécom. 
 
Id-Deċiżjoni 05-D-70 tad-19 ta’ Diċembru 2005  
Il-Kunsill tal-Kompetizzjoni ħareġ deċiżjoni li timponi pieni fuq il-kumpanija BVHE (Buena 
Vista Home Entertainment), id-distributur esklużiv tal-kassetts tal-vidjo ta’ Disney fi Franza, 
il-bejjiegħa bl-imnut Casino u Carrefour u l-bejjiegħ bl-ingrossa SDO (Selection Disc 
Organisation), talli bejn l-1995 u l-1998 involvew irwieħhom fi ftehim li jiffissa l-prezzijiet 
tal-prezz għall-bejgħ bl-imnut. 
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Il-BVHE istigat ftehim vertikali mal-bejjiegħa bl-imnut Casino u Carrefour u mal-bejjiegħ bl-
ingrossa SDO, bl-għan li tiffissa l-prezz tal-bejgħ bl-imnut tal-kassetts tal-vidjo ta’ Disney 
f’livell artifiċjalment għoli. Din il-prattika kienet ikkomplementata minn politika komuni 
dwar il-ġbir, it-tqassim u l-monitoraġġ ta’ l-informazzjoni li kellha l-għan li tikkonsolida s-
sistema. L-effett tal-ftehim kien li jgħolli l-prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut tal-kassetts tal-vidjo 
għat-tfal ta’ Disney fil-ħwienet il-kbar kollha konċernati għall-istess livell. 
 
Il-Kunsill enfasizza li l-prattiki illegali kienu partikolarment gravi għaliex kienu qed iċaħħdu 
lill-konsumaturi mill-opportunità li jakkwistaw il-prodotti konċernati bi prezz aktar baxx, 
jiġifieri dak li kieku kien jirriżulta minn kompetizzjoni xierqa fil-prezzijiet bejn in-netwerks 
tad-distribuzzjoni. Dawn il-prattiki kienu aktar gravi għaliex twettqu minn grupp ewlieni 
internazzjonali (Disney), li huwa probabbli li l-imġiba tiegħu jiffissa l-istandard għas-settur. 
Il-kumpanija tokkupa wkoll pożizzjoni b’saħħitha ħafna fis-suq ikkonċernat, għaliex il-
kassetts tal-vidjo ta’ Disney jintalbu b’mod kostanti. 
 
Il-multi imposti fuq il-BVHE u Carrefour tnaqqsu b’madwar 25% u 40% rispettivament mill-
ammonti teoretiċi effettivi tagħhom, għaliex il-kumpaniji qablu li ma jiddiskutux l-
oġġezzjonijiet li jew iddikjarati kontrihom, u rigward l-imġiba futura tagħhom, taw ukoll 
impenji li huwa probbabli li jroddu kompetizzjoni xierqa fil-prezzijiet lis-suq.  
 
Ftehimiet u prattiki miftiehma 
 
Id-Deċiżjoni 05-D-72 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2005 
Wara riferiment minn diversi kumpaniji li jesportaw rigward il-prattiki implimentati minn 21 
laboratorju farmaċewtiku, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni iddeċieda li ma kien hemm ebda 
raġuni għal deċiżjoni ("decision de non-lieu”) minħabba li l-imġiba kkonċernata mill-ilment 
ma setgħetx tkun ikkwalifikata bħala abbuż minn pożizzjoni dominanti skond il-liġi tal-
kompetizzjoni Franċiża u tal-KE.  
 
"Il-kummerċ parallel fil-farmaċewtika” huwa bbażat fuq l-eżistenza ta’ prezzijiet differenti 
għall-mediċini bejn il-pajjiżi Ewropej. Jirreferi għall-kummerċ fil-mediċini bejn il-bejjiegħa 
bl-ingrossa-l-esportaturi u l-imporaturi f’pajjiżi differenti, bil-kontra tal-bejgħ tal-prodotti 
farmaċewtiċi f’pajjiżi differenti mil-laboratorji stess, jew direttament jew permezz ta’ 
sussidjarji lokali. Il-prodotti konċernati mill-kummerċ parallel huma prinċipalment komposti 
bbrevettati, li għalihom hemm differenza sostanzjali (għall-inqas 15%) bejn il-prezz irregolat 
fis-seħħ fl-Istat minfejn il-prodotti jiġu esportati u l-prezz fis-seħħ fil-pajjiżi fejn jiġu 
kkonsmati. Il-livell tal-prezzijiet tal-mediċini Franċiżi huwa qrib il-medja Ewropea. 
Madankollu, huwa aktar minn 20% aktar baxx minn dak mitlub fir-Renju Unit u fil-
Ġermanja, tant li Franza hija bażi ta’ l-esportazzjoni għal dawn iż-żewġt iswieq.  
Għadd ta’ kumpaniji Franċiżi bbażaw in-negozju tagħhom esklużivament fuq l-
esportazzjonijiet, fejn jixtru l-prodotti farmaċewtiċi minn laboratorji fi Franza bi prezz 
“amministrat”, u mbagħad ibiegħuhom bi prezz ogħla.  
 
Dawn il-kumpaniji kienu lmentaw li l-laboratorji farmaċewtiċi kienu ssoġġettawhom għal 
restrizzjonijiet fuq il-konsenja, għal kondizzjonijiet diskriminatorji u għal rifjut li jbiegħu l-
prodotti. Dawk li għamlu l-ilment attribwew dawn il-prattiki lil żewġ affarijiet: l-ewwelnett, 
ftehimiet bejn il-laboratorji stess, u bejn il-laboratorji u l-bejjiegħa bl-ingrossa-id-distributuri; 
u t-tieni, abbuż minn pożizzjoni dominanti min-naħa tal-laboratorji. 
 
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tkopri biss il-każ ta’ l-esportaturi puri.  



 34

 
 
Il-lista tad-deċiżjonijiet meħuda skond l-Artikoli 81/82 mill-Kunsill tal-Kompetizzjoni 
Franċiż fl-2005: 

 
In-Nru u d-data tad-

Deċiżjoni 
Prattiki Qasam ta’ attività u/jew 

intrapriżi 
Tip ta’ 

Deċiżjoni 

05-D-70 
ta’ l-24 ta’ Frar 2005 

Kartell  Armi u munizzjon ċivili  
(Browning Winchester France) 

Pieni 
finanzjarji 

05-D-10 
tal-15 ta’ Marzu 2005 

Kartell Suq tal-pastard 
(SICA, UCPT u SIPEFEL) 

Pieni 
finanzjarji 

05-D-12 
tas-17 ta’ Marzu 2005 

Kartell u abbuż minn 
pożizzjoni dominanti  

Stampa reġjonali ta’ kuljum 
20 Minutes/Metro v EuroPQN 

Impenji 

05-D-16 
tas-26 ta’ April 2005 

Abbuż minn pożizzjoni 
dominanti 

Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques (SACD) 

Impenji 

05-D-38 
tal-5 ta’ Lulju 2005 

Kartell Trasport pubbliku (Kéolis, 
Connex, Transdev) 

Pieni 
finanzjarji 

05-D-40 
tat-13 ta’ Lulju 2005 

Kartell GIE Cartes bancaires Nuqqas ta’ 
provi 

ppreżentati 
05-D-49 
tat-28 ta’ Lulju 2005 

Ftehim vertikali kollettiv u 
abbuż minn pożizzjoni 
dominanti  

Magni ta’ l-impustar 
 

Pieni 
finanzjarji 

05-D-54 
tas-6 ta’ Ottubru 2005 

Abbuż minn pożizzjoni 
dominanti 

Géosys v Spot Image-Scot,CNES 
(Ritratti mill-ajru jew bis-satellita) 

L-ebda raġuni 
li sseħħ 
azzjoni 

05-D-55 
tat-12 ta’ Ottubru 2005 

Kartell Produzzjoni ta’ żjut essenzjali 
mill-lavanda u mil-lavandin 
(CIHEF) 

Pieni 
finanzjarji 

05-D-63 
tas-17 ta’ Novembru 
2005 

Abbuż minn pożizzjoni 
dominanti 

Settur postali  
Grupp La Poste  

Pieni 
finanzjarji 

05-D-65 
tat-30 ta’ Novembru 
2005  

Kartell Telefonija ċellulari  
Orange France, SFR, Bouygues 
Télécom 

Pieni 
finanzjarji 

05-D-70 
tad-19 ta’ Diċembru 
2006 

Kartell Kassetts tal-vidjo rrekordjati minn 
qabel  
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Pieni 
finanzjarji 

05-D-72 
ta’ l-20 ta’ Diċembru 
2005 

Kartell u abbuż minn 
pożizzjoni dominanti 

Il-bejjiegħa bl-ingrossa li 
jesportaw kontra l-laboratorji 
farmaċewtiċi  

L-ebda raġuni 
li sseħħ 
azzjoni 

 
Dawn id-Deċiżjonijiet u l-istqarrijiet għall-istampa li huma relatati magħhom jistgħu jiġu 
kkonsultati fuq il-websajt tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni: www.conseil-concurrence.fr 

L-Irlanda 
Ftehimiet u prattiċi miftiehma 
 
L-Awtorità tal-Kompetizzjoni v. L-Assoċjazzjoni Dentali Irlandiża 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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L-Awtorità tal-Kompetizzjoni aċċettat termini ta’ ftehim fit-28 ta’ April 2005 li ġew offruti 
mill-Assoċjazzjoni Dentali Irlandiża fl-azzjoni tal-Qorti Għolja meħuda mill-Awtorità. Il-
proċeduri legali nbdew mill-Awtorità tal-Kompetizzjoni wara allegazzjonijiet ta’ bojkott 
kollettiv ta’ skema ta’ l-assigurazzjoni dentali privata li kienet qed tiġi introdotta fl-Irlanda 
minn Vhi DeCare kontra l-Artikolu 81 KE u ta’ l-Artikolu 4 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni 
ta’ l-2002. It-termini tal-ftehim finali inqraw fil-qorti mill-avukat f’isem l-Awtorità tal-
Kompetizzjoni. It-test sħiħ tat-termini ta’ ftehim huwa kif ġej: 
“L-Awtorità tal-Kompetizzjoni bdiet proċeduri fejn kien allegat ksur ta’ l-Artikolu 4(1) ta’ l-
Att u ta’ l-Artikolu 81(1) u mingħajr ammissjoni ta’ responsabbiltà min-naħa ta’ Irish Dental 
Association Limited (“l-Assoċjazzjoni Dentali Irlandiża”) il-partijiet qablu dwar dan li ġej: 
 
i. L-Assoċjazzjoni Dentali Irlandiża hija kuntenta li tirrikonoxxi u taqbel li tikkonferma lill-
membri tagħha bil-miktub fi żmien 28 jum li huma d-dentisti individwali li jridu jiġġestixxu l-
kwistjonijiet kummerċjali tagħhom stess fuq bażi individwali rigward trattazzjonijiet ma’ Vhi 
DeCare jew ma’ fornituri simili ta’ l-assigurazzjoni dentali, u li dan jissostitwixxi kwalunkwe 
komunikazzjoni preċedenti mill-Assoċjazzjoni Dentali Irlandiża dwar din il-kwistjoni. 
 
ii. L-Assoċjazzjoni Dentali Irlandiża taqbel li mhi se toħroġ l-ebda komunikazzjoni lill-
membri tagħha li tagħti istruzzjonijiet lil dentisti individwali biex jadottaw politika ta’ nuqqas 
ta’ kooperazzjoni ma’ Vhi DeCare jew ma’ fornituri privati oħra ta’ assigurazzjonijiet dentali 
bi ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni. 
 
iii. Din il-proċedura se ssir regola tal-qorti bil-libertà għaż-żewġ partijiet li jerġgħu jibdew il-
proċeduri preżenti u/jew japplikaw fir-rigward tad-deċiżjoni msemija hawn fuq. 
 
iv. Fejn għandhom x’jaqsmu dawn il-proċeduri, kull parti se tħallas l-ispejjeż tagħha stess. 
 
v. Biex jiġi evitat id-dubju, it-terminu “Assoċjazzjoni Dentali Irlandiża” fejn jintuża 
hawnhekk jinkludi impjegati jew aġenti (inklużi sotto-kumitati) ta’ l-Assoċjazzjoni Dentali 
Irlandiża.” 
 
Il-qrati nazzjonali biss jistgħu jieħdu deċiżjonijiet dwar jekk seħħx ksur tal-liġi nazzjonali 
u/jew ksur tat-Trattat KE. L-Awtorità tal-Kompetizzjoni hija responsabbli għall-
investigazzjoni tal-każijiet tal-kompetizzjoni; l-Awtorità tal-Kompetizzjoni tista’ tiftaħ 
proċeduri ċivili (fejn taġixxi bħala l-attur) u/jew l-Awtorità tal-Kompetizzjoni u/jew id-DPP 
jistgħu jibdew proċeduri kriminali tal-kompetizzjoni. 

L-Italja 
Il-Kartelli 

Id-Deċiżjoni tat-12 ta’ Ottubru 2005 – il-prezzijiet għall-ħalib tat-trabi  

F’Ottubru 2005, l-Awtorità tal-Kompetizzjoni Taljana kkonkludiet investigazzjoni dwar 
seba’ fornituri tal-ħalib tat-trabi (Heinz Italy, Plada, Nestlé Italy, Nutricia, Milupa, 
Humana Italy u Milte Italy) fejn sabet illi kienu involuti fl-iffissar tal-prezzijiet kontra l-
Artikolu 81 KE. Skond l-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, l-Awtorità Taljana 
talbet lill-awtorità ta’ l-antitrust Franċiża, dik Ġermaniża u dik Spanjola biex jispezzjonaw 
l-uffiċċji ta’ wħud mid-ditti li kontrihom kienu nfetħu proċeduri.  
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L-investigazzjoni wriet: 1) differenza sinifikanti bejn il-prezzijiet għall-ħalib tat-trabi fl-
Italja u dawk osservati f’pajjiżi Ewropej oħrajn għall-istess marka/kwantità (il-prezzijiet 
tal-ħalib tat-trabi fl-Italja fil-parti l-kbira tal-każijiet kienu 150% ogħla minn dawk fi Stati 
Membri oħra ta’ l-UE: fil-każ tal-formula tat-trabi li għadhom jitwieldu, il-prezzijiet kienu 
tliet darbiet ogħla minn dawk fil-pajjiż bil-prezz l-aktar baxx, filwaqt li għall-prodotti ta’ 
wara kienu darbtejn ogħla); 2) in-nuqqas ta’ ġustifikazzjoni soda u oġġettiva għal prezzijiet 
daqshekk għoljin; 3) l-użu mill-produtturi kollha tal-prezzijiet rakkomandati għall-ispiżeriji 
u d-disponibbiltà wiesgħa ta’ dawn il-listi tal-prezzijiet fuq il-web; 4) il-ftehim tal-fornituri 
biex inaqqsu l-prezzijiet fuq stedina mill-Ministru tas-Saħħa; 5) l-ammont limitat ħafna ta’ 
bejgħ minn distributuri fuq skala kbira; u 6) in-nuqqas ta’ kwalunkwe importazzjoni 
parallela minn pajjiżi ta’ l-UE bi prezzijiet baxxi. 

L-arranġament anti-kompetittiv kellu għadd ta’ karatteristiċi. L-ewwelnett, matul il-perjodu 
kollu investigat, il-fornituri rrakkomandaw prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut lill-ispiżjara (li dawn 
ta’ l-aħħar osservaw) u elenkaw dawn il-prezzijiet fuq il-websajts tal-bejjiegħa bl-ingrossa tal-
prodotti farmaċewtiċi, biex b’hekk dawn kienu disponibbli għall-fornituri kollha. Barra minn 
dan, fl-2004, wara talba mill-Ministru tas-Saħħa biex jitnaqqsu l-prezzijiet tal-ħalib tat-trabi, 
il-kumpaniji adottaw metodu komuni li kellu l-għan li safejn ikun possibbli s-sistema ta’ 
prezzijiet għoljin li kien hemm qabel tinżamm u li jkun żgurat li t-tnaqqis fil-prezzijiet ikun 
ikkoordinat. Tabilħaqq, matul Marzu u April 2004 f’laqgħat speċjali fil-kwartieri ġenerali ta’ 
l-Assoċjazzjoni tal-manifatturi, wara l-istedina inizjali tal-Ministru tas-Saħħa biex jitnaqqsu l-
prezzijiet, il-fornituri informaw lil xulxin dwar kif kienu biħsiebhom jirreaġixxu. Imbagħad 
flimkien fasslu l-aħjar mod biex inaqqsu l-prezzijiet, iżda b’kondizzjoni li dan ma kellux 
igerfex l-‘istabbiltà’ tas-suq. L-investigazzjoni pprovat li l-produtturi qablu li ħadd ma kellu 
jnaqqas il-prezzijiet b’aktar minn 10%.  

L-Awtorità qieset li l-kuntatti diretti fost il-produtturi wara l-istedina tal-Ministru tas-Saħħa 
biex inaqqsu l-prezzijiet u l-fatt li qablu li ma jnaqqsux il-prezzijiet b’aktar minn 10% kienu 
provi diretti ta’ kollużjoni. Barra minn hekk, il-fatt li fil-laqgħat tagħhom biex jiġi diskuss kif 
għandhom jitnaqqsu l-prezzijiet, il-produtturi tal-ħalib tat-trabi rreferew għall-kunċett ta’ 
taħwid fis-suq ikkonvinċiet lill-Awtorità li l-informazzjoni mxerrda dwar il-prezzijiet tal-
bejgħ bl-imnut li kienu disponibbli permezz tal-web kienet strument importanti għall-
monitoraġġ ta’ l-imġiba ta’ xulxin sabiex tiġi appoġġjata l-istrateġija kollużiva ta’ prezzijiet 
għoljin.  

Il-prattiki miftiehma ta’ hawn fuq kellhom l-effett li jżommu l-prezzijiet tal-ħalib tat-trabi fl-
Italja f’livelli li kienu għoljin b’mod sinifikanti għad-detriment tal-konsumaturi. Barra minn 
dan, il-produtturi setgħu jiżguraw l-istabbiltà ta’ l-ishma mis-suq tagħhom matul l-2003-2004. 
L-Awtorità ordnat lill-kumpaniji biex jieqfu u ma jibqgħux għaddejjin bil-ksur u 
imponietilhom multa totali ta’ 10 miljun Euro. Għad hemm appell pendenti. 

Id-Deċiżjoni tat-30 ta’ Novembru 2005 – il-ħlasijiet tas-servejers ta’ l-assigurazzjoni  

F’Novembru 2005, l-Awtorità tal-Kompetizzjoni Taljana kkonkludiet proċeduri ta’ infurzar 
mibdija f’Lulju 2004, skond l-Artikolu 81 KE, kontra l-ANIA (l-assoċjazzjoni nazzjonali tal-
kumpaniji ta’ l-assigurazzjoni) u s-sitt l-akbar servejers ta’ l-assigurazzjoni fl-Italja (is-
servejer jinvestiga t-talbiet ta’ l-assigurazzjoni biex jiżgura li ma jkunux frawdolenti). L-
investigazzjoni kkonċernat żewġ vjolazzjonijiet differenti ta’ l-Artikolu 81 KE:  
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1) ftehim bejn l-ANIA u s-sitt assoċjazzjonijiet ewlenin ta’ servejers ta’ l-assigurazzjoni 
biex jiffissaw il-ħlasijiet tas-servizzi tas-servejers fir-rigward ta’ l-inċidenti tal-karozzi;  

2) diversi miżuri li ppruvaw jinkoraġġixxu l-użu min-naħa tal-kumpaniji ta’ l-
assigurazzjoni ta’ sistema uniformi biex ikunu kkalkulati l-ispejjeż tat-tiswija għall-
ħsara lill-proprjetà (il-ftehim kien jipprevedi l-użu ta’ formola standard provduta mill-
ANIA u l-applikazzjoni ta’ parametri ta’ l-ispejjeż li kienu ddefiniti fi ftehim bejn l-
ANIA u s-sewwejja tal-karozzi, bħall-prezz tal-partijiet oriġinali ta’ sostituzzjoni (jekk 
jintużaw), il-ħin biex jissewwew u jiġu sostitwiti l-vetturi, u l-ispiża tax-xogħol). 

Dwar l-ewwel vjolazzjoni, il-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur tipprovdi li l-ħlasijiet tas-
servejers ta’ l-assigurazzjoni jiġu ddeterminati b’riżultat ta’ proċess kumpless li jinvolvi l-
intervent ta’ korp pubbliku. Madankollu, dan il-proċess qatt ma kien ġie kkompletat u l-
Awtorità sabet li l-ambitu għal imġiba awtonoma mill-partijiet kienet wiesa’ biżżejjed biex 
tkun stabbilita r-responsabbiltà diretta tagħhom għall-imġiba restrittiva. Għall-ewwel 
vjolazzjoni ġiet imposta multa totali ta’ 202,800 EUR fuq l-ANIA u fuq l-assoċjazzjonijiet 
rilevanti tas-servejers.  

Dwar it-tieni vjolazzjoni, l-ANIA kienet inkoraġġiet l-użu ta’ sistema uniformi sabiex ikunu 
kkalkulati l-ispejjeż tat-tiswija għall-ħsarat lill-proprjetà. L-ispejjeż tat-tiswija jikkonstitwixxu 
sehem sinifikanti mill-ħlasijiet tal-kumpaniji ta’ l-assigurazzjoni għall-inċidenti tal-karozzi, u 
għalhekk tqies li l-imġiba ta’ l-ANIA kienet taffettwa waħda mill-varjabbli kompetittivi l-
aktar importanti tas-suq ta’ l-assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-karozzi, bi vjolazzjoni ta’ 
l-Artikolu 81. Għal din it-tieni vjolazzjoni, ġiet imposta multa ta’ 2,000,000 EUR fuq l-ANIA. 
Għad hemm appell pendenti. 

Il-lista tad-deċiżjonijiet kollha meħuda skond l-Artikoli 81/82 fl-2005: 
 
L-Artikolu 81 L-

Artikolu 
82 

Stqarrijiet għall-istampa 
(bl-Ingliż www.agcm.it) 

Bulletin ta’ kull 
ġimgħa 
(bit-Taljan 
www.agcm.it) 

Id-Deċiżjoni tal-25 ta’ 
Awissu 2005 API-ENI 

 Nru. 39, it-30 ta’ Awissu 
2005 

32-33-34/2005 

Id-Deċiżjoni tat-12 ta’ 
Ottubru 2005 il-prezzijiet tal-
ħalib tat-trabi 

 Nru. 49, l-20 ta’ Ottubru 
2005 

40/2005 

Id-Deċiżjoni tat-30 ta’ 
Novembru 2005 il-ħlasijiet 
tas-servejers ta’ l-
assigurazzjoni 

 Nru. 56, it-12 ta’ Diċembru 
2005 

48/2005 

 

Il-Litwanja 

L-abbuż minn pożizzjoni dominanti 
 
Fit-22 ta’ Diċembru 2005, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni tar-Repubblika tal-Litwanja ħa 
Deċiżjoni skond l-Artikolu 9 tal-Liġi Litwana dwar il-Kompetizzjoni u skond l-Artikolu 82 
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tat-Trattat KE kontra l-AB “Mazeikiu nafta”, ir-raffinerija unika fit-tliet Stati Baltiċi, talli 
abbużat mill-pożizzjoni dominanti tagħha fis-suq tal-karburanti Litwan u fis-suq tal-
karburanti tal-Litwanja, tal-Latvja u ta’ l-Estonja. Impona multa ta’ EUR 9,275 miljun fuq il-
kumpanija u ordnalha wkoll biex twaqqaf l-attivitajiet illegali tagħha. 
 
Il-Kunsill tal-Kompetizzjoni kkonkluda li l-AB “Mazeikiu nafta” kienet abbużat mill-
pożizzjoni dominanti tagħha billi ggruppat lill-klijenti fuq bażi territorjali u applikat skontijiet 
u skemi ta’ skontijiet diskriminatorji; billi użat skontijiet diskriminatorji fi ftehimiet ma’ 
klijenti tal-bejgħ bl-ingrossa, u billi imponiet kondizzjonijiet tal-bejgħ u obbligi dwar 
kwantitajiet f’dawn il-ftehimiet ma’ klijenti tal-bejgħ bl-ingrossa biex b’hekk qiegħdithom fi 
żvantaġġ kompetittiv. L-attivitajiet ta’ l-AB “Mazeikiu nafta” affettwaw kemm l-
importazzjonijiet lejn swieq rilevanti tal-karburanti petrol u diżil ta’ tliet Stati Baltiċi kif ukoll 
il-kummerċ transkonfinali bejn l-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja, biex b’hekk influwenzaw id-
deċiżjonijiet kummerċjali ta’ l-importaturi potenzjali ewlenin ta’ prodotti tal-petrol raffinat li 
joperaw fis-swieq imsemmija. Għaldaqstant, il-konsumaturi finali tat-tliet Stati Baltiċi ma 
kellhom l-ebda possibbiltà li jagħżlu bejn tipi differenti ta’ karburanti petrol u diżil importati. 
 
Matul l-investigazzjoni kien hemm kooperazzjoni mill-qrib u skambju ta’ informazzjoni ma’ 
l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni ta’ l-ECN – l-Estonja, il-Latvja u l-Polonja.  

L-Ungerija 
Ftehimiet u prattiċi miftiehma 
 
(1) L-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni ta bidu għal proċeduri għaliex ir-regoli ta’ garanzija 
applikati mill-Hewlett Packard Magyarország Kft. (“HP”) fejn għandhom x’jaqsmu l-printers 
tagħha kien allegat li jikkostitwixxu abbuż minn dominanza skond l-Att dwar il-
Kompetizzjoni nazzjonali u skond l-Artikolu 82 KE u frodi kontra l-konsumatur. Skond ir-
regoli tal-garanzija jekk il-ħsara tal-printer kienet ir-riżultat ta’ użu mhux korrett, il-garanzija 
ma kinitx tapplika. Iżda fil-verżjoni Ungeriża tar-regoli, kien ukoll iddikjarat li l-applikazzjoni 
ta’ inkjets mimlija mill-ġdid jew manifatturati mill-ġdid kien jikkwalifika bħala użu mhux 
korrett, li ta l-impressjoni li l-użu ta’ aċċessorji bħal dawn fih innifsu wassal għat-telf tal-
garanzija. Il-każ kien parzjalment allokat mill-ġdid lill-Kummissjoni Ewropea, ladarba l-
Kummissjoni ttrattat ukoll ċerti aspetti tal-prattika u estendiet, bħala riżultat tal-
konsultazzjoni dwar l-allokazzjoni mill-ġdid, l-ambitu ta’ l-investigazzjonijiet tagħha anki 
għall-Istati Membri l-ġodda. L-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni kompla l-investigazzjonijiet tiegħu 
fir-rigward ta’ l-elementi tal-każ li kienu speċifiċi għall-Ungerija.  
 
Fid-deċiżjoni tiegħu, l-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni qies li l-interpretazzjoni xierqa tar-regoli 
kienet li l-applikazzjoni ta’ l-inkjets li mhumiex tal-HP kienet ikkwalifikata mill-HP bħala 
“użu mhux korrett”. Madanakollu għaliex ma kinitx “użu mhux korrett” fis-sens strett tat-
terminu iżda biss ħsarat li ġejjin minn “użu mhux korrett” li rriżulta fit-tmiem tal-garanzija,  
ir-regoli tal-garanzija ma kkwalifikawx bħala rbit tas-servizz tat-tiswija b’xejn max-xiri tal-
prodotti sekondarji tal-HP stess. Min-naħa l-oħra, il-kwalifikazzjoni ta’ l-użu ta’ prodotti 
sekondarji li jikkompetu bħala “mhux korrett” kien qarrieqi għaliex il-konsumaturi setgħu 
jinterpretawha bħala li tfisser li ma jridux jixtru prodotti sekondarji li mhumiex tal-HP. 
Filwaqt li qies l-effett insinifikanti ta’ l-imġiba frawdolenti fuq il-kompetizzjoni, l-Uffiċċju 
tal-Kompetizzjoni, għalkemm kien stabbilixxa l-ksur, ordna s-sospensjoni tal-proċeduri għal 
perjodu ta’ xahar. L-HP kienet ordnata temenda l-kliem tal-garanzija sa l-aħħar ta’ dan il-
perjodu u tinforma lill-konsumaturi dwar il-bidliet u r-raġunijiet għalihom f’żewġ gazzetti 
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nazzjonali. Wara li skada dan it-terminu, l-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni stabbilixxa li l-HP 
kienet issoddisfat l-obbligi tagħha u temm il-proċeduri.  
 
(2) Minħabba n-natura esklużiva tagħhom, il-ftehimiet li ġew konklużi bejn l-Aréna Rt (il-
kumpanija li tikkontrolla il-Grawnd Sportiv ta’ Budapest), il-Multimedia Light and Sound 
Kft. (promotriċi tal-kunċerti) u t-Ticketpro Kft. (distributriċi tal-biljetti) kienu soġġetti għal 
investigazzjoni li nbdiet mill-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni. Skond il-ftehim annwali tal-kera 
tagħhom, Multimedia rċeviet status speċjali privileġġjat mill-Aréna (eż., trattament speċjali li 
jikkonċerna l-ħlasijiet: wara 10 avvenimenti kulturali (divertiment) il-11-il avveniment kien 
mingħajr ħlas; Multimedia rċeviet it-titolu ta’ “l-ewwel imsieħba ta’ l-Aréna”, eċċ.). Il-
klawżola ta’ esklużività fil-ftehim bejn l-Aréna u t-Ticketpro (fejn il-Multimedia kellha 
interessi tan-negozju sinifikanti) fil-prattika fissret li jekk kwalunkwe promotur tal-kunċerti 
kien biħsiebu jorganizza avveniment fil-Grawnd Sportiv ta’ Budapest, l-Aréna setgħet biss 
tiffirma ftehim ma’ dik il-promutur tal-kunċerti jekk setgħet tobbliga lill-promotur tal-
kunċerti jinvolvi lis-servizzi tat-Ticketpro. Dan l-arranġament ta lill-Multimedia żvantaġġ 
inġust ieħor fuq il-kompetituri tagħha minbarra l-istatus privileġġjat tagħha. L-Uffiċċju tal-
Kompetizzjoni sostna li l-ftehimiet li b’mod konġunt eżerċitaw effett ta’ distorsjoni fuq il-
kompetizzjoni. Madankollu filwaqt li jitqies il-fatt li l-kuntratti li ġew investigati kienu ġew 
mitmuma qabel ma nħarġet kwalunkwe deċiżjoni, u minħabba d-daqs minuri ta’ l-effett ta’ 
distorsjoni, ma ġiet imposta l-ebda multa. Fid-deċiżjoni, l-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni 
iddikjara sempliċement li l-arranġamenti kuntrattwali kumpessi bejn it-tliet intrapriżi 
msemmija hawn fuq kienu inkompatibbli mas-suq komuni. 
 
(3) L-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni bdiet żewġ proċeduri separati kontra UNILEVER 
Magyarország Kft. u Globus Konzervipari Rt għall-abbuż mid-dominanza allegat tagħhom. 
Iż-żewġ kumpaniji irristrutturaw is-sistemi ta’ distribuzzjoni tagħhom billi fdaw l-istess 
intrapriżi bid-distribuzzjoni tal-prodotti surġelati, tal-ġelati, u tal-veġetali tagħhom. Wara r- 
din is-sistema ta’ distribuzzjoni konġunta ngħatat sura ġdida tliet intrapriżi, li qabel kienu 
membri tan-netwerk, ma baqgħux jiġu fornuti. L-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni stabbilixxa li ma 
kien hemm l-ebda raġuni għal azzjoni dwar l-allegat abbuż għaliex la l-UNILEVER 
Magyarország Kft u lanqas il-Globus Konzervipari Rt ma kienu dominanti fis-suq rilevanti. 
Is-suq kien iddefinit skond il-ġurisprudenza tal-KE u skond l-Avviżi tal-Kummissjoni dwar 
is-suq rilevanti u dwar il-ftehimiet vertikali. Dan wassal għal definizzjoni li qieset il-
preferenzi tad-distributuri, milli biss dawk tal-konsumaturi finali. Dan kien minħabba l-fatt li 
d-distributuri, li kienu wkoll ġarriera tal-prodotti, setgħu faċilment jissostitwixxi fil-kapaċità 
ta’ ġarriera tagħhom, prodott iffriżat b’ieħor. Barra minn dan, ma kienx probabbli li l-
Unilever u l-Globus ikunu dominanti fis-suq aktar dejjaq, jiġifieri dak tal-ġelati u tal-veġetali 
ffriżati. 
 
(4) Fuq il-bażi ta’ applikazzjoni għal eżenzjoni individwali skond il-liġi nazzjonali (dan id-
dritti kien għadu jeżisti fiż-żmien meta kienet sottomessa l-applikazzjoni), il-Kunsill tal-
Kompetizzjoni bdiet proċeduri kontra l-Grupp Rába u l-Integris, u eżaminat jekk id-dħul 
tagħhom fi ftehim esklużiv ta’ disa’ snin kienx jirrestrinġi l-kompetizzjoni. Inbdiet ukoll 
proċedura parallela ex officio skond l-Artikolu 81 sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003. Il-perjodu skond il-kuntratt ta’ disa’ snin kien 
maqsum f’fażijiet ta’ tliet snin, bil-bidla għall-fażi li jmiss tkun soġġetta għal negozjati mill-
ġdid. Din il-klawżola kienet inkluża b’mod ċar biex jiġi żgurat li l-ftehim ma kienx jaqa’ 
barra mill-ambitu tar-Regolament ta’ eżenzjoni ta’ kategorija vertikali, ir-Regolament (KE) 
Nru 2790/1999, li jillimita l-perjodu ta’ esklużività għal ħames snin. Iżda kien ċar minn 
klawżoli oħra tal-ftehim li n-negozjar mill-ġdid kien maħsub li jkun purament ta’ natura 
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formali u li l-Grupp Rába ma kellu l-ebda possibbiltà reali li joħroġ mill-ftehim qabel it-
tmiem tal-perjodu ta’ disa’ snin. L-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni qies li l-ftehim ma kienx jaqa’ 
fi ħdan l-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 2790/1999. Min-naħa l-oħra kien stabbilit li skond 
kemm il-liġi tal-kompetizzjoni nazzjonali kif ukoll skond l-Artikolu 81(3), il-ftehim kien 
eżentat mill-projbizzjoni ġenerali. Għaldaqstant, il-proċedura nazzjonali kienet magħluqa bl-
għoti ta’ eżenzjoni individwali filwaqt li l-proċedura l-oħra bbażata fuq il-liġi tal-KE kienet 
mitmuma, għaliex ma kien hemm l-ebda raġuni għall-azzjoni. 
 

L-Olanda 
Kartelli 
 
Is-sanzjonijiet fl-industrija tal-kostruzzjoni 

 
F’dawn l-aħħar snin, l-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda wettqet investigazzjonijiet 
dwar il-ksur tal-projbizzjoni fuq il-kartelli f’diversi sottosetturi ta’ l-industrija tal-
kostruzzjoni. B’reazzjoni għall-appelli min-naħa ta’ l-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda 
u tal-gvern lill-kumpaniji tal-kostruzzjoni biex “jistqarru l-verità”, għadd kbir ta’ kumpaniji 
volontarjament ipprovdew informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-kartelli. F’Ottubru 2004 l-
Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda kkonkludiet l-investigazzjonijiet tagħha fis-
sottosettur ta’ l-inġinerija ċivili u ta’ l-infrastruttura b’rapport (dikjarazzjoni ta’ l-
oġġezzjonijiet). L-investigazzjonijiet fis-sottosettur ta’ l-inġinerija ta’ l-Installazzjonijiet 
kienu konklużi f’April 2005. Fiż-żewġ sottosetturi, kienu esposti strutturi tal-kartelli li kienu 
jinvolvu sistema ġenerali ta’ tbagħbis fl-offerti. L-investigazzjonijiet f’sottosetturi oħrajn 
kienu konklużi fil-Ħarifa ta’ l-2005.  
 
L-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda żviluppat proċedura speċjali u ‘aċċelerata’ (fast-
lane) tas-sanzjonijiet speċifikament għall-industrija tal-kostruzzjoni minħabba l-għadd kbir ta’ 
kumpaniji involuti u r-rieda tajba mifruxa li jistqarru l-verità malajr. Din il-proċedura 
aċċelerata hija miftuħa biss għall-kumpaniji li ma jiddiskutux l-eżistenza ta’ l-istrutturi esposti 
tal-kartell u l-parteċipazzjoni tagħhom fihom. Il-kumpaniji li għażlu li jipparteċipaw fil-
proċedura aċċelerata jirċievu tnaqqis ta’ 15% mill-multa tagħhom (il-kumpaniji involuti 
jżommu l-possibbiltà li jappellaw). Il-kumpaniji li jagħżlu li ma jipparteċipawx fil-proċedura 
aċċelerata huma soġġetti għall-proċedura standard tas-sanzjonijiet, kif ġiet stabbilita fl-
Artikoli 59 sa 61 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda. 
 
Is-sottosettur ta’ l-inġinerija ċivili u ta’ l-infrastruttura  
 
Fis-sottosettur ta’ l-inġinerija ċivili u ta’ l-infrastruttura, 90% tat-380 kumpanija għażlu li 
jipparteċipaw fil-proċedura aċċelerata u rċevew deċiżjoni li imponiet multa. Il-proċedura 
aċċelerata f’dan is-sottosettur ġiet konkluża f’Marzu 2005 fejn ġew imposti multi ta’ madwar 
EUR 100 miljun. Il-proċedura standard tas-sanzjonijiet għadha għaddejja. 

 
Is-sottosettur ta’ l-inġinerija ta’ l-Installazzjonijiet 
Fis-sottosettur ta’ l-inġinerija ta’ l-Installazzjonijiet, 88% tal-180 kumpanija għażlu li 
jipparteċipaw fil-proċedura aċċelerata, li ġiet konkluża f’Ottubru 2005. Kienu imposti multi 
ta’ madwar EUR 40 miljun. Il-proċedura standard tas-sanzjonijiet għadha għaddejja.  
 
Sommarju tal-Każ – Il-Każ 2021 OSB 
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L-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda sabet li l-OSB, l-assoċjazzjoni ta’ l-aġenziji tat-
tindif fl-Olanda, bejn l-1998 u l-2000 tat parir lill-membri tagħha biex darba fis-sena jżidu l-
livelli tal-prezzijiet tagħhom b’ċertu perċentwal. Il-perċentwali kienu ddeterminati mill-bord 
ta’ l-OSB fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni dwar l-iżvilupp tal-livelli ta’ l-ispejjeż. Barra minn 
dan, f’nofs l-2000, OSB tat parir lill-membri tagħha biex iwettqu żjieda addizzjonali fil-
prezzijiet.  
L-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda kkonkludiet li b’hekk l-OSB kisret l-Artikolu 6 (1) 
ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni u l-Artikolu 81(1) KE. Din is-sejba kienet ikkonfermata fl-
appell amministrattiv u kienet imposta multa ta’ EUR 2 000 000 fuq l-OSB. 

 
L-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda – skond il-parir tal-Kumitat Konsultattiv – fil-
proċedura ta’ l-appell amministrattiv iddeċidiet li fuq il-bażi ta’ l-evidenza disponibbli, il-fajl 
ma fihx biżżejjed provi li CSU, Asito u GOM, tliet aġenziji tat-tindif li l-impjegati tagħhom 
kienu – fost l-oħrajn – membri tal-bord ta’ l-OSB, kisru l-Artikolu 6(1) ta’ l-Att dwar il-
Kompetizzjoni. L-impożizzjoni tal-multi fuq dawn il-kumpaniji ġiet revokata għaliex ma 
kienx ippruvat li s-CSU, il-GOM u l-Asito bdew pjanijiet li jikkonċernaw iż-żjieda 
addizzjonali fil-prezzijiet f’nofs l-2000 u mbagħad kellhom rwol attiv u partikolari fil-
preparazzjoni tal-parir ta’ l-OIB lill-membri tagħha. 
 
Sommarju tal-Każ - 2910 Interpay 
 
Dan il-każ kien jikkonċerna lill-intrapriża konġunta, Interpay, li nħolqot minn tmien banek 
Olandiżi biex tkun ġestita sistema tal-kards ta’ debitu msejħa “PIN”. Minbarra l-proviżjon tas-
servizzi bħall-ikklerjar u l-ħlas, Interpay, permezz ta’ sussidjarja li hija proprjetà totalment 
tagħha, Beanet, irreġistrat direttament lin-negozjanti għall-aċċettazzjoni tal-kards ta’ kreditu u 
b’hekk ipprovdiet garanzija ta’ ħlas lin-negozjanti għal kull tranżazzjoni li kienet awtorizzata 
minn Interpay.  

L-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda imponiet multi fir-rigward ta’ l-ipprezzar eċċessiv 
ta’ Interpay u l-bejgħ ta’ servizzi tan-netwerk bħala intrapriża konġunta kooperattiva. Din id-
deċiżjoni ttieħdet fuq il-bażi tal-liġi tal-kompetizzjoni Olandiża kif kienet qabel ma daħal fis-
seħħ ir-Regolament (KE) Nru 1/2003. Madankollu, sussegwentement inbdiet proċedura ta’ 
reviżjoni amministrattiva, wara l-1 ta’ Mejju 2004, quddiem il-Bord ta’ l-Awtorità tal-
Kompetizzjoni ta’ l-Olanda li jqis il-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE. Il-każ ta’ l-ipprezzar 
eċċessiv kontra Interpay imbagħad twaqqa’ bħala parti minn ftehim bejn l-irġiel wara ftehim 
f’kawża ta’ bejjiegħ bl-imnut kontra Interpay u l-banek azzjonisti tagħha fejn il-banek qablu li 
jbaxxu l-prezzijiet tagħhom b’minimu ta’ 20%.  
 
Instab li l-konċentrazzjoni ta’ l-aspetti finanzjarji ta’ l-akkwist tal-kard tal-ħlas f’idejn entità 
interbankarja waħda teskludi l-kompetizzjoni bejn il-banek biex jiġu akkwistati n-negozjanti 
kontra l-Artikolu 81 (l-applikazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE għall-industrija tal-
kards tal-ħlas integrata b’mod vertikali).  

L-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda ddeċidiet li tbaxxi l-multi imposti fuq l-azzjonisti 
għal total ta’ EUR 14 000 000. Ir-raġuni għal dan it-tnaqqis tal-multi kienet l-istabbiliment ta’ 
fond li jwassal għal trasferiment tal-flus li huwa soċjalment effiċjenti, fejn iddepożitaw total 
ta’ EUR 10 000 000. 
 
Sommarju tal-Każ - 1615 Produtturi tal-bajsikils 
Fid-deċiżjoni tiegħu tal-21 ta' April 2004, id-Direttur-Ġenerali ta’ l-Awtorità tal-
Kompetizzjoni ta’ l-Olanda impona sanzjonijiet fuq it-tliet l-akbar produtturi tal-bajsikils fl-
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Olanda (sehem mis-suq konġunt ta’ madwar 80% (bejgħ ta’ l-2000) fis-suq Olandiż tal-
bajsikils) għal vjolazzjoni ta’ l-Artikolu 6 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni Olandiż (simili 
għall-Artikolu 81 KE). Accell (permezz tas-sussidjarji tagħha Batavus u Koga), Gazelle u 
Giant kellhom żewġ laqgħat dwar l-istrateġija ta’ l-ipprezzar (futura) tagħhom fl-istaġun tal-
bajsikils 2001. Il-ksur seħħ mill-01 ta' Settembru 2000 sa l-1 ta' Settembru 2001. Id-Direttur-
Ġenerali impona multi ta’ EUR 12,809,000, 12,898,000 u 3,978,000 rispettivament. Il-
produtturi tal-bajsikils appellaw. Skond il-liġi amministrattiva Olandiża, (issa) il-Bord ta’ l-
Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda għandu jerġa’ jqis id-deċiżjoni tad-Direttur-Ġenerali 
fi proċedura amministrattiv ta’ reviżjoni, qabel ma l-partijiet ikunu jistgħu jimpunjaw id-
deċiżjoni fil-qorti. Fid-deċiżjoni tiegħu ta’ l-24 ta' Novembru 2005 il-Bord ċaħad il-parti l-
kbira ta’ l-oġġezzjonijiet tal-partijiet. Huwa applika l-Artikolu 81 KE għall-ksur, li ma kienx 
il-każ fid-deċiżjoni kkontestata għaliex ittieħdet qabel ma daħal fis-seħħ ir-Regolament (KE) 
Nru 1/2003. Minħabba vjolazzjoni għad-drittijiet tad-difiża, il-Bord ta lill-partijiet tnaqqis ta’ 
10% tal-multi. Il-multi wara r-reviżjoni amministrattiva kienu kif ġej: l-Accell: 
EUR 11,528,000, il-Gazelle: EUR 11 608 000, il-Giant: EUR 3 421 000. Id-Deċiżjoni issa 
qed tiġi impunjata fil-qorti.    
 
Sommarju tal-Każ - 3353 CR Delta  

 
Fid-deċiżjoni tiegħu tal-31 ta' Diċembru 2003, id-Direttur-Ġenerali ta’ l-Awtorità tal-
Kompetizzjoni ta’ l-Olanda impona sanzjonijiet fuq CR Delta għal vjolazzjoni tas-Sezzjoni 24 
ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda (simili għall-Artikolu 82 KE) minħabba tliet 
sistemi ta’ skontijiet li, kemm b’mod separat kif ukoll flimkien, jikkostitwixxu abbuż minn 
pożizzjoni dominanti. Is-CR Delta hija fornitur ta’ sperma tal-barrin għat-trobbija li l-klijenti 
tagħha huwa persuni jrabbu l-baqar. Dawk li jissejħu “skontijiet ta’ kwantità” li tat ma kinux 
“skontijiet fuq il-fatturi” iżda tħallsu fl-aħħar ta’ perjodu ta’ referenza ta’ sena, fejn ir-rata 
żdiedet b’mod gradwali (1-5%) skond il-kwantitajiet mixtrija. L-iskont kien ikkalkulat skond 
il-fatturat kollu tal-klijent ta’ sperma tal-barrin għat-trobbija mas-CR Delta. It-tieni sistema ta’ 
skontijiet (1-2%) ingħatat għal impenn mogħtija mill-klijent biex jikseb il-ħażna tiegħu ta’ 
sperma tal-barrin għat-trobbija (kważi) esklużivament (90-100%) mingħand is-CR Delta. It-
tielet sistema ta’ skontijiet involviet skont ta’ 10% fuq ix-xiri tal-klijent ta’ sperma tal-barrin 
għat-trobbija kklassifikata meta l-klijent jaqbel li jittestja sperma tal-barrin għat-trobbija li 
mhix ikklassifikata. Is-sehem mis-suq tas-CR Delta fis-suq rilevanti huwa ta’ madwar 80%. 
Il-ksur seħħ mill-01 ta' Settembru 2001 sal-01 ta' Settembru 2003. Id-Direttur-Ġenerali 
impona multa ta’ EUR 2,600,000 u żewġ ordnijiet. Is-CR Delta appellat. Fil-proċedura ta’ 
reviżjoni amministrattiva sussegwenti, il-Bord ta’ l-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda 
ċaħad l-oġġezzjonjiet kollha tal-parti. Minħabba d-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 
1/2003, għall-ksur kien applikat l-Artikolu 82 KE , li ma kienx il-każ fid-deċiżjoni oriġinali. 
Issa l-każ qed jiġi eżaminat mill-qorti tal-kompetizzjoni Olandiża. 
 
Il-lista tad-deċiżjonijiet kollha meħuda skond l-Artikoli 81/82 fl-2005: 

 
Is-Settur tal-Kostruzzjoni 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-40_bouw.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-32.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_29_installatie.asp 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp


 43

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
5/05_13.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
5/05_12.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
5/05_01.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
4/04_24.asp 

 
L-OSB 
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0
5_08.asp 

L-Interpay 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp 

Il-produtturi tal-bajskils 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp 

Is-CR Delta 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp 
 

L-Awstrija 
Ftehimiet u prattiki miftiehma 
 
L-iskala tal-ħlasijiet għall-inġiniera tal-bini  
F’Ġunju 2004, il-BWB (u l-Avukat-Ġenerali Federali għall-Każijiet ta’ Kartelli) irrikorra 
għall-Qorti tal-Kartelli għar-revoka ta’ l-iskala tal-ħlasijiet ta’ l-inġiniera tal-bini 
(Honorarordnung der Baumeister (HOB)) wara investigazzjonijiet mifruxa. F’dan il-każ, l-
iskala tal-ħlasijiet iddaħħlet fir-reġistru tal-kartelli bħala rakkomandazzjoni li ma torbotx ta’ 
assoċjazzjoni li tistabbilixxi l-prezzijiet għal attivitajiet speċifiċi. 
 
L-awtorità tal-kompetizzjoni qieset li l-iskala tal-ħlasijiet kienet inkompatibbli ma’ l-Artikolu 
81 KE. Wara stħarriġ estensiv, il-Qorti tal-Kartelli permezz ta’ deċiżjoni ta’ l-14 ta’ April 
ordnat lill-Assoċjazzjoni ta’ l-Industrija tal-Kostruzzjoni biex tirrevoka l-iskala tal-ħlasijiet 
għaliex skond il-linja ta’ argument imressqa mill-BWB u mill-Avukat-Ġenerali Federali 
għall-Każijiet ta’ Kartelli waslet għall-konklużjoni li kienet qed tikser il-liġi Ewropea dwar il-
kartelli. Il-Qorti Suprema tal-Kartelli kkonfermat din id-Deċiżjoni.  
 

Attivitajiet oħrajn ta’ infurzar 

Il-Lufthansa/L-aġenziji ta’ l-ivvjaġġar Awstrijaċi 
Fl-1 ta’ Novembru 2004 il-Lufthansa ħabbret riforma sħiħa tas-sistema tal-bejgħ tagħha u l-
introduzzjoni ta’ mudell ta’ prezz nett. B’hekk l-aġenziji ta’ l-ivvjaġġar ma baqgħux jitħallsu 
kummissjoni bażika. Iżda l-aġenziji ta’ l-ivvjaġġar kienu ħielsa li jimponu l-ħlasijiet għas-
servizzi tagħhom stess fuq il-klijenti. Meta jintalab ħlas għal servizz, u kemm, tħalla f’idejn l-
aġenziji ta’ l-ivvjaġġar individwali.  

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp
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F’Novembru 2004, l-Assoċjazzjoni ta’ l-Aġenziji ta’ l-Ivvjaġġar ressqet petizzjoni quddiem 
il-Qorti tal-Kartelli fejn argumentat li l-abolizzjoni tal-kummissjoni flimkien mar-rekwiżit tal-
Lufthansa li l-prezz nett jidher fuq il-biljett tat-titjira għandu jkun dikjarat illegali bħala ffissar 
tal-prezzijiet. L-applikazzjoni kienet miċħuda. Il-Qorti qieset li l-Artikolu 81 kien applikabbli 
għaliex is-sistema tal-bejgħ kienet tintuża f’diversi Stati Membri ta’ l-UE, iżda ma kien hemm 
l-ebda ffissar illegali tal-prezzijiet. Il-kuntratt ta’ l-ivvjaġġar kien konkluż direttament bejn 
Lufthansa u l-klijent, u għal dan il-kuntratt tat-trasport biss il-Lufthansa ffissat prezz tal-
bejgħ. L-aġenzija ta’ l-ivvjaġġar kienet biss qed tesegwixxi dikjarazzjoni ta’ interess f’isem il-
klijent. Tħalla fid-diskrezzjoni ta’ l-aġenzija ta’ l-ivvjaġġar jekk u kemm titlob għas-servizz 
ta’ konsulenza tagħha. L-aġenziji ta’ l-ivvjaġġar għalhekk ma kinux ristretti fil-libertà ta’ 
azzjoni kompetittiva tagħhom. 
 
Id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Kartelli li huma relatati ma’ l-Artikoli 81 u 82: 

- L-iskala tal-ħlasijiet ta’ l-inġiniera tal-bini  
- Il-Lufthansa/L-aġenziji ta’ l-ivvjaġġar Awstrijaċi 
- redmail - Logistik & Zustellservice GmbH/Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH/da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH*  
(*intemm bi ftehim bejn il-partijiet) 
 
Link għar-rapport ta’ l-attivitajiet tal-BWB (kollha ħlief Synchron Film et al): 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

 

Il-Portugall 
Ftehimiet u prattiki miftiehma 
 
L-Assoċjazzjoni Portugiża tal-Veterinarji  
 
Fl-1996, l-Assoċjazzjoni Professjonali tal-Veterinarji adottat Kodiċi Deontoloġiku, li 
jippreskrivi li s-servizzi mwettqa fi prattika indipendenti minn veterinarju (inkluż minn 
Stati Membri oħrajn ta’ l-Unjoni Ewropea) irid jintalab ħlas għalihom skond ħlas 
minimu li ġie stabbilita mill-Unjoni Nazzjonali tal-Veterinarji.  
 
L-Awtorità tal-Kompetizzjoni Portugiża sabet l-Assoċjazzjoni Portugiża tal-Veterinarji
ħatja talli tistabbilixxi obbligu li jintalbu ħlasijiet minimi kuntrarju għall-Artikolu 81 KE 
u mmultatha total ta’ madwar EUR 76,000 f’deċiżjoni meħuda fid-19 ta' Mejju2005. 
Minħabba s-serjetà tal-ksur, il-ħati kien obbligat jippubblika d-deċiżjoni fil-gazzetta 
uffiċjali u f’gazzetta Portugiża b’ċirkolazzjoni nazzjonali. Barra minn dan, l-
Assoċjazzjoni tal-Veterinarji kellha tirreklama l-miżuri adottati fuq il-websajt tagħha u 
f’rivista perjodika fi żmien 15-il jum. 
 
L-Awtorità tal-Kompetizzjoni Portugiża hija tal-fehma li l-istabbiliment ta’ obbligu li 
jintalbu ħlasijiet minimi mill-Assoċjazzjoni tal-Veterinarji ma jistax jitqies bħala meħtieġ 
sabiex tiġi żgurata l-prattika xierqa ta’ l-attività veterinarja indipendenti fi ħdan it-tifsira
tas-sentenza ta’ Wouters (C-309/99).  
 
Din kienet l-ewwel deċiżjoni ta’ l-Awtorità tal-Kompetizzjoni Portugiża li tinvolvi ksur 
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tar-regoli tal-kompetizzjoni li ġew stabbiliti fit-Trattat KE li jistabbilixxu, maħruġa taħt 
is-sistema deċentralizzata l-ġdida għall-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni 
Komunitarji. 
Ġie ppreżentat appell minn din id-deċiżjoni quddiem il-Qorti Kummerċjali ta’ Liżbona 
(id-deċiżjoni tal-Qorti hija mistennija fil-bidu ta’ l-2006).  
 
 
L-Assoċjazzjoni Dentali Portugiża 
 
L-Assoċjazzjoni Dentali Portugiża adottat Kodiċi Deontoloġiku li jippreskrivi li s-servizzi 
mwettqa fi prattika indipendenti minn dentist irid jintalab ħlas għalhom skond ħlas minimu u 
massimu li ġie stabbilit minn din l-Assoċjazzjoni.  
 
L-Awtorità tal-Kompetizzjoni Portugiża (PCA - Portuguese Competition Authority) sabet lill-
Assoċjazzjoni Dentali Portugiża ħatja talli stabbiliet obbligu li jintalbu ħlasijiet minimi u 
massimi kuntarji għall-Artikolu 81 KE u mmultatha total ta’ madwar EUR 160,000 
f’deċiżjoni meħuda fit-30 ta' Ġunju 2005. Meta jitqies is-serjetà tal-ksur, il-ħati kien obbligat 
jippubblika d-deċiżjoni fil-gazzetta uffiċjali u f’gazzetta Portugiża b’ċirkolazzjoni nazzjonali. 
Barra minn dan, l-Assoċjazzjoni Dentali Portugiża kellha tirreklama l-miżuri adottati fuq il-
websajt tagħha u f’rivista perjodika fi żmien 20 jum. 
 
L-Awtorità Portugiża tal-Kompetizzjoni hija tal-fehma li l-istabbiliment ta’ obbligu li jintalbu 
ħlasijiet minimi mill-Assoċjazzjoni Dentali Portugiża ma tistax titqies bħala raġuni dominanti 
li tiġi ġġustifikata mill-interess pubbliku fi ħdan it-tifsira tas-sentenza ta’ Wouters. 
Ġie ppreżentat appell minn din id-deċiżjoni quddiem il-Qorti Kummerċjali ta’ Liżbona (ara 
taħt “Perspettiva ġenerali ta’ l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-KE mill-qrati 
nazzjonali”). 

 
Il-lista tad-deċiżjonijiet meħuda skond l-Artikoli 81/82 fl-2005 
 
L-Assoċjazzjoni Portugiża tal-Veterinarji 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf 
 
L-Assoċjazzjoni Dentali Portugiża 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 
 
Ir-Rakkomandazzjoni Nru 1/2005 – Is-settur tal-gass 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
 
Ir-Rakkomandazzjoni Nru 2/2005 – Is-servizzi tat-telefonija ċellulari 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 
 

Is-Slovakkja 

Il-kartelli 

Fl-2004, il-kostruzzjoni tat-taqsima ta’ l-awtostrada D1 Mengusovce - Jánovce kienet 
soġġetta għal sejħa għall-offerti mill-Amministrazzjoni tat-Toroq Slovakki. It-taqsima ta’ l-
awtostrada kienet maqsuma f’żewġ partijiet, li fisser li kien hemm żewġ sejħiet għall-offerti 
separati. 
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Il-prezzijiet l-aktar baxxi li kienu proposti ta’ l-applikanti fiż-żewġ sejħiet għall-offerti 
eċċedew il-prezz massimu li kien iddeterminat mill-Istat b’madwar 20%. Iż-żewġ sejħiet 
għall-offerti għaldaqstant ġew aboliti. Sabiex jiġi vvalutat jekk kienx konkluż ftehim 
antikompetittiv, l-Uffiċċju Antimonopolju tar-Repubblika Slovakka beda jinvestiga.  
Billi pparaguna l-offerti tal-prezzijiet tal-parteċipanti fis-sejħiet għall-offerti fuq il-livell ta’ 
oġġetti individwali (l-assenjazzjoni tas-sejħa għall-offerti kienet tinkludi madwar 900 oġġett), 
l-Uffiċċju sab li r-rata ta’ l-offerti tal-prezzijiet għall-oġġetti individwali mill-parteċipanti 
kollha fis-sejħa għall-offerti kienet kostanti b’mod straordinarju fl-offerti għall-ewwel taqsima 
ta’ l-awtostrada.  
L-Uffiċċju kkonkluda li l-parteċipanti fis-sejħiet għall-offerti kkonkludew ftehim li jirrestrinġi 
l-kompetizzjoni li rriżulta f’koordinazzjoni tal-prezzijiet għall-ewwel taqsima ta’ l-awtostrada. 
Iżda, l-Uffiċċju ma ġabarx biżżejjed evidenza biex jipprova mġiba kollużiva fis-sejħa għall-
offerti għat-tieni taqsima ta’ l-awtostrada. L-Uffiċċju impona l-multa fuq il-partijiet ta’ 
1 473 978 000 kuruni Slovakki (40 000 000 EUR). 

 
Il-lista tad-deċiżjonijiet meħuda skond l-Artikoli 81/82 fl-2005 

 
Il-Kamra ta’ l-Avukati Slovakka – restrizzjonijiet fuq ir-reklamar (Id-Deċiżjoni Nru. 
2005/KH/1/1/136 tat-22 ta’ Diċembru 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=870) 

 
Strabag a.s., ir-Repubblika Ċeka, Doprastav, a.s., ir-Repubblika Slovakka, BETAMONT 
s.r.o., ir-Repubblika Slovakka, Inžinierske stavby, a.s., ir-Repubblika Slovakka, Skanska DS 
a.s., ir-Repubblika Ċeka, Skanska BS a.s., ir-Repubblika Slovakka, Mota - Engil, Engenharia 
e Construcao, S.A., il-Portugall – sejħiet għall-offerti kollużivi (Id-Deċiżjoni Nru. 
2005/KH/1/1/137 ta’ Diċembru 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=1009) 
 

Il-Finlandja 
 
Fl-2005, l-Awtorità tal-Kompetizzjoni Finlandiża (FCA - Finnish Competition Authority) 
applikat l-artikoli dwar il-kompetizzjoni tal-KE f’każ wieħed: 
 
L-FCA ħarġet deċiżjoni li tiddikjara li s-Suomen Numeropalvelu Ltd (Is-Servizz Finlandiż 
tan-Numri tat-Telefon, SNOY) kienet abbużat mill-pożizzjoni dominanti tagħha billi ħtieġet li 
l-kumpaniji klijenti tagħha li jipprovdu servizzi tad-direttorju tat-telefon ma jistgħux joffru s-
servizzi tagħhom lill-klijenti finali b’xejn u mingħajr reġistrazzjoni minn qabel fuq l-Internet. 
 
Is-SNOY hija kumpanija konġunta tal-Fonecta Group Ltd u tal-Finnet-Media Ltd, li żżomm 
database nazzjonali ta’ informazzjoni dwar l-abbonati tat-telefon u tbigħ mill-ġdid l-
informazzjoni lill-kumpaniji li joffru servizzi tad-direttorju tat-telefon. Bħalissa s-SNOY 
m’għandha l-ebda kompetitur. Il-proprjetarji tas-SNOY jikkompetu ma’ min għamel l-ilment, 
l-Eniro Finland Ltd, bħal fornituri ta’ servizzi tad-direttorju tat-telefon. 
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Fuq il-bażi ta’ l-investigazzjonijiet tagħha, l-FCA sabet li l-imġiba tas-SNOY fl-aħħar mill-
aħħar hija attentat biex tipprevjeni d-dħul tal-kompetituri li joffru tip ġdid ta’ servizz. Fl-istess 
l-imġiba tas-SNOY tnaqqas ir-rata ta’ żvilupp tas-servizzi tad-direttorju li jesplojtaw 
teknoloġija ġdida u li jiffavorixxu aktar lill-utent, huma aktar versatili u aktar effettivi fl-infiq. 
Għalhekk l-imġiba tas-SNOY tikkontradixxi l-għan tal-leġiżlatur li jżid il-forniment ta’ tipi 
ġodda ta’ servizzi tad-direttorju tat-telefon u jippromwovi l-użu tagħhom. 
 
Fid-deċiżjoni tagħha, l-FCA tipprojbixxi l-imġiba tas-SNOY bħala ksur ta’ l-Att dwar il-
Kompetizzjoni u ta’ l-Artikolu 82 KE. Id-deċiżjoni timponi wkoll obbligu ta’ forniment fuq 
is-SNOY rigward l-informazzjoni dwar l-abbonati tat-telefon. Biex tkun infurzata d-deċiżjoni, 
kienet imposta multa kondizzjonali li tibqa’ għaddejja. Minbarra d-deċiżjoni ta’ projbizzjoni, 
l-FCA pproponiet lill-Qorti tas-Suq li timponi multa għall-ksur tal-kompetizzjoni ta’ 150 000 
euro fuq is-SNOY. Id-deċiżjoni (1097/61/2003) tista’ tinsab fuq il-paġni tal-web tal-FCA bil-
Finlandiż fuq: http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-
ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097 

L-Iżvezja 

L-abbużi minn pożizzjoni dominanti 
 
Dnr 797/2004 
SES, manifattriċi u distributriċi ta’ prodotti ta’ installazzjoni elettrika fis-suq Żvediż, abbużat 
mill-pożizzjoni dominanti tagħha fis-suq għall-manifattura u għad-distribuzzjoni ta’ sokits u 
swiċċijiet ordinarji (inklużi swiċċijiet tal-kontroll mill-bogħod, swiċċijiet bit-time-lag u 
dimmers) billi użat skontijiet ta’ lealtà fil-ftehimiet tagħha ma’ klijenti tal-bejgħ bl-ingrossa. 
Billi użat skontijiet ta’ lealtà s-SES għamlitha aktar diffiċli biex kumpaniji ġodda jidħlu fis-
suq.  
 
Riżultat: deċiżjoni ta’ impenn b’piena proposta ta’ multa ta’ 3 Miljun SEK soġġetta għal 
konferma mill-Qorti Distrettwali ta’ Stokkolma.   
 
Dnr 873/2005 
It-TS, operatriċi Żvediża tal-mezzi ta’ telekomunikazzjoni, abbużat mill-pożizzjoni dominanti 
tagħha fis-suq għall-aċċess għan-netwerk tat-telefonija pubblika f’post fiss għal klijenti 
residenzjali. It-TS ipprovat tirrestrinġi l-kompetizzjoni minn operaturi tal-broadband li joffru 
aċċess ibbażat fuq l-IP għal servizzi tat-telefonija billi offriet skontijiet selettivi fuq l-
installazzjoni ta’ abbonament għal linja fissa lil dawk il-klijenti li jitolbu t-trasferiment tan-
numru ta’ l-abbonament tagħhom għan-netwerk ta’ l-operatur il-ġdid.  
Riżultat: deċiżjoni ta’ projbizzjoni b’piena proposta ta’ multa ta’ 44 Miljun SEK soġġetta għal 
konferma mill-Qorti Distrettwali ta’ Stokkolma.  
 
Ftehimiet u Prattiki Miftiehma 
 
Dnr 532/2004 
L-EB timmanifattura u tiddistribwixxi karti tal-ħitan fis-suq Svediż. L-EB għandha pożizzjoni 
qawwija ħafna fis-suq għall-manifattura u għad-distribuzzjoni tal-karti tal-ħitan lill-bajjada u 
lil dawk li jwaħħlu l-karti. L-investigazzjoni ta’ l-Awtorità tal-Kompetizzjoni Żvediża turi li l-
EB, billi użat kriterju selettiv kwantitattiv fis-sistema tad-distribuzzjoni selettiva tagħha mal-
bejjiegħa bl-imnut tagħha, għamlitha aktar diffiċli biex bejjiegħa bl-imnut ġodda jidħlu fis-
suq. Is-sistema ta’ distribuzzjoni selettiva ta’ l-EB ma tistax tkun eżentata skond ir-

http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
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Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2790/1999 tat-22 ta’ Diċembru 1999 dwar l-
applikazzjoni ta’ l-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal kategoriji ta’ ftehimiet vertikali u prattiċi 
miftiehma. 
 
Riżultat: deċiżjoni ta’ impenn b’piena proposta ta’ multa ta’ 1 Miljun SEK.    

 
Il-lista tad-deċiżjonijiet meħuda skond l-Artikoli 81/82 fl-2005: 

 

 
 

Ir-Renju Unit 

Ftehimiet u prattiki miftiehma 
 
MasterCard UK Members Forum Limited – is-6 ta’ Settembru 2005 
L-Uffiċċju tal-Kummerċ Ġust (OFT) ikkonkluda li l-membri tal-MasterCard UK Members 
Forum u persuni oħrajn li għandhom liċenzja għal MasterCard fir-Renju Unit kienu parti għal 
ftehim li jikser kemm: 

• il-projbizzjoni fl-Artikolu 81(1) tat-Trattat KE, kif ukoll  

• il-projbizzjoni tal-Kapitolu I fit-Taqsima 2 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni ta’ l-1998. 

Dan il-ftehim, li jiffissa l-livell tal-ħlas ta’ l-iskambju ta’ rikorrenza multilaterali (fallback 
multilateral interchange fee) li applikata għat-tranżazzjonijiet kollha li jużaw il-kards tal-
MasterCard maħruġa fir-Renju Unit, kien effettiv mill-1 ta’ Marzu 2000 sat-18 ta’ Novembru 
2004. Mit-18 ta’ Novembru 2004, kienu introdotti arranġamenti ġodda għall-iffissar ta’ ħlas 
ta’ skambju ta’ rikorrenza li japplika għat-tranżazzjonijiet tal-MasterCard tar-Renju Unit. 

L-OFT sab li l-ftehim li jikser kien jirrestrinġi l-kompetizzjoni b’żewġ modi. L-ewwel, ta lok 
għal ftehim kollettiv fuq il-livell tal-ħlas multilaterali ta’ skambju (essenzjalment, ftehim 

In-Nru tal-
Każ  

 Intrapriża Links 

Dnr 532/2004 Eco-Borås Tapeter http://www.konkurrensverket.se/ovr/Boråstap
eter.shtm 

Dnr 873/2005 TeliaSonera Sverige AB http://www.konkurrensverket.se/press/pressm
eddelanden/2005/prm12_2005.shtm 
 

Dnr 797/2004 Schneider Electric 
Sverige AB  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm 

Dnr 948/2003 Teracom AB  http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-
0948.htm  
 

Dnr 586/2004 Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0586.htm  

Dnr 1126/2004 Brenntag Nordic 
Holdning 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
1126.htm  

Dnr 883/2004 Reci Industri /Dansk Olie 
Genbrug A/S 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0883.htm  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
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kollettiv dwar il-prezz). It-tieni, irriżulta fl-irkupru mhux iġġustifikat ta’ ċerti spejjeż (spejjeż 
barranija) li kellhom il-membri tal-MasterCard UK Members Forum .u persuni oħrajn li 
kellhom il-liċenzja tal-MasterCard permezz tal-ħlas multilaterali ta’ skambju. 

Il-ftehim li jikser kien innotifikat lill-OFT għal deċiżjoni fl-1 ta’ Marzu 2000. Fid-dawl taċ-
ċirkostanzi kollha ta’ dan il-każ, l-OFT ma qiesx li kien xieraq li tkun imposta piena fir-
rigward tal-ksur li ġej mill-ftehim. Minħabba li l-ftehim issa wasal fi tmiem, f’dan il-każ ma 
qamitx il-kwistjoni tad-direzzjonijiet. Madanakollu, huwa probabbli li l-prinċipji li fuqhom 
hija bbażata din id-Deċiżjoni x’aktarx ikunu applikabbli għall-arranġamenti l-ġodda għall-
iffissar tal-ħlas ta’ skambju ta’ rikorrenza. 
 
Attivitajiet oħrajn ta’ infurzar 
 
Ilment mingħand Gamma Telecom Limited kontra BT Wholesale dwar rati mnaqqsa għal 
Sejħiet bl-Ingrossa mill-1 ta’ Diċembru sas-17 ta’ Ġunju 2005 
L-Uffiċċju tal-Komunikazzjonijiet (Ofcom) qieset li l-British Telecommunications Group plc 
(BT) ma kinitx kisret is-sezzjoni 18 (il-projbizzjoni tal-Kapitolu II) ta’ l-Att dwar il-
Kompetizzjoni ta’ l-1998 jew ta’ l-Artikolu 82 tat-Trattat KE f’relazzjoni għall-ipprezzar 
rivedut, li sar effettiv mill-1 ta’ Diċembru 2004, tal-Prodott ta’ Sejħiet bl-Ingrossa tal-BT (l-
istruttura riveduta tat-tariffi għas-sejħiet bl-ingrossa tal-BT).  

Id-deċiżjoni ta’ l-Ofcom ittieħdet wara investigazzjoni li nfetħet minħabba lment mill-Gamma 
Telecom Limited (Gamma) li l-istruttura riveduta tat-tariffi għas-sejħiet bl-ingrossa tal-BT 
kienet tirrappreżenta kompressjoni tal-marġni (margin squeeze) anti-kompetittiva. 

Id-Deċiżjoni tistabbilixxi fid-dettall il-valutazzjoni ta’ l-Ofcom li skond medda ta’ 
suppożizzjonijiet u xenarji, ma kien hemm l-ebda komprezzjoni tal-marġni fir-rigward ta’ l-
istruttura riveduta tat-tariffi għas-sejħiet bl-ingrossa tal-BT u, għalhekk, ma kien hemm l-ebda 
raġuni biex tittieħed azzjoni. 
 
L-investigazzjoni mill-ġdid ta’ lment minn VIP Communications Limited kontra T-Mobile 
(UK) Limited – it-30 ta’ Ġunju 2005 
L-Ofcom ikkonkludiet li t-T-Mobile ma kinitx kisret il-projbizzjoni tal-Kapitolu II jew l-
Artkolu 82 tat-Trattat KE billi ssosspendiet/skonnettjat is-servizzi li kienet qed tipprovdi lill-
VIP biex jintużaw fil-GSM gateways tal-VIP, filwaqt li allegatament kompliet tforni l-istess 
servizzi lil kumpaniji oħrajn biex jintużaw fil-GSM gateways. Għalhekk ma kien hemm l-
ebda raġuni biex tittieħed azzjoni kontra t-T-Mobile. 
 
L-investigazzjoni mill-ġdid ta’ lment minn Floe Telecom Limited kontra Vodafone Limited – 
it-30 ta’ Ġunju 2005 
L-Ofcom ikkonkludiet li l-Vodafone ma kinitx kisret il-projbizzjoni tal-Kapitolu II ta’ l-Att 
dwar il-Kompetizzjoni ta’ l-1998 jew l-Artkolu 82 tat-Trattat KE billi skonnetjat is-servizzi li 
kienet qed tipprovdi lill-Floe biex jintużaw fil-GSM gateways tal-Floe, filwaqt li allegatament 
kompliet tforni l-istess servizzi lil kumpaniji oħrajn biex jintużaw fil-GSM gateways. 
Għalhekk ma kien hemm l-ebda raġuni biex tittieħed azzjoni kontra l-Vodafone. 
 
Ilment minn NTM Sales and Marketing Ltd kontra Portec Rail Products (UK) Ltd dwar il-
forniment ta’ grass biex jintuża fil-lubrikaturi tal-binarji elettriċi - 19 ta’ Awissu 2005 
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L-Uffiċċju tar-Regolazzjoni tal-Ferroviji (“ORR” - Office of Rail Regulation) iddeċieda li ma 
kien hemm l-ebda raġuni biex tittieħed azzjoni skond il-projbizzjoni tal-Kapitolu I ta’ l-Att 
dwar il-Kompetizzjoni ta’ l-1998/l-Artikolu 81 tat-Trattat KE kontra l-Portec Rail Products 
UK Ltd (Portec) u l-RS Clare and Company Ltd (Clare). L-ORR iddeċieda wkoll li, fir-
rigward tal-Portec, ma kien hemm l-ebda raġuni biex tittieħed azzjoni skond il-projbizzjoni 
tal-Kapitolu II ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni ta’ l-1998/l-Artikolu 82 tat-Trattat KE. 

Id-deċiżjoni ta’ l-ORR issegwi l-investigazzjoni tiegħu ta’ ilment min-NTM Sales and 
Marketing (NTM), li saret fl-20 ta’ Lulju 2004, li l-Portec kienet ippruvat tuża pożizzjoni 
dominanti fis-suq għall-forniment ta’ servizzi ta’ ttestjar għall-grass biex jintuża fil-lubrikaturi 
tal-binarji elettriċi biex teskludi s-suq għall-forniment ta’ grass biex jintuża fil-lubrikaturi tal-
binarji elettriċi lin-NTM. 

Għalkemm l-ORR ma eskludiex li l-Portec setgħet tkun dominanti fis-suq għas-servizzi ta’ l-
ittestjar, ma sabx biżżejjed provi biex jikkonkludi li l-Portec kienet abbużat minn pożizzjoni 
dominanti jew li kienet daħlet fi kwalunkwe ftehim jew prattika antikompetittiva mal-Clare. 
 
2. L-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-KE mill-qrati nazzjonali 
 
L-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tar-Repubblika Ċeka, tal-Greċja, ta’ l-Irlanda, ta’ l-Italja, ta’ 
Ċipru, ta’ l-Estonja, tal-Latvja, tal-Litwanja, tal-Lussemburgu, ta’ l-Ungerija, ta’ Malta, tal-
Polonja, tas-Slovenija, tas-Slovakkja u tal-Finlandja ma rrapportaw l-ebda deċiżjoni mill-
qrati tagħhom li tapplika r-regoli tal-kompetizzjoni tal-KE. Id-deċiżjonijiet li japplkaw ir-
regoli tal-kompetizzjoni tal-KE  kienu rrapportati kif ġej mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni 
ta’ l-Istati Membri li ġejjin:  

Il-Belġju 
 
Id-deċiżjonijiet nazzjonali preliminari  
 
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Brussell għandha l-ġuriżdizzjoni unika biex tagħti deċiżjonijiet 
preliminari dwar kwistjonijiet li ġew sottomessi lilha mill-qrati domestiċi li jisimgħu l-każijiet 
tal-kompetizzjoni. Fl-2005, tat deċiżjonijiet preliminari fi tliet każijiet li jinvolvu l-liġi tal-
kompetizzjoni Komunitarja u f’każ wieħed li jinvolvi l-liġi tal-kompetizzjoni nazzjonali.  
 
Fit-tliet każijiet li jinvolvu l-liġi Komunitarja, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni u l-‘Corps des 
Rapporteurs’ issottomettew osservazzjonijiet bil-miktub. Rigward dawn il-każijiet ukoll, il-
Kummissjoni Ewropea tat opinjoni b’reazzjoni għat-talba għall-għajnuna indirizzata lilha 
mill-Qorti ta’ l-Appell ta’ Brussell skond l-Artikolu 15(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003. 

1. Emond Laurent v Brasserie Haacht: sentenza tal-Qorti ta’ l-Appell ta’ Brussell tat-23 ta’ 
Ġunju 2005 

Fl-1993 il-Brasserie Haacht iffirmat ma’ kerrej ta’ kafetterija ftehim ta’ xiri esklużiv għal 
għaxar snin għall-birer ta’ dik il-birrerija. Il-kerrej sussegwentement biegħ l-avvjament tiegħu 
u fl-1997 ix-xerrej ikkonkluda ftehim ta’ xiri esklużiv ieħor mal-Brasserie Haacht għal xorb li 
mhux birra.  
 
Fl-1999 ix-xerrej falla u l-ewwel kerrej fittex tmiem bikri tal-ftehim ta’ l-1993. Il-Brasserie 
Haacht irrifjutat, filwaqt li argumentat li, għall-kuntrarju, kienet intitolata tinsisti fuq 
osservanza tal-perjodu stabbilit fil-ftehim ta’ l-1993.  
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Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Liège għamlet referenza għal deċiżjoni preliminari dwar il-legalità tal-
ftehim ta’ l-1993 fid-dawl ta’ l-Artikolu 81 KE. 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Brussell eżaminat il-kompatibilità tal-ftehimiet mal-liġi Komunitarja, 
fejn qisitha bħala fatt magħruf li l-kondizzjoni ta’ effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri 
kienet sodisfatta. Iż-żewġ ftehimiet kienu legali fil-ħin meta ġew konklużi għaliex kienu 
koperti mill-eżenzjonijiet ta’ kategorija li ġew stabbiliti fir-Regolamenti (KE) Nri 1984/83 u 
2790/1999. Minkejja kollox, il-Qorti kienet tal-fehma li ż-żmien rilevanti meta ġiet biex 
teżamina l-kompatibilità tal-ftehimiet mar-regoli tal-kompetizzjoni ma kienx iż-żmien tal-
konklużjoni tal-ftehimiet iżda ż-żmien tat-tmiem tagħhom. Barra minn dan, il-Qorti qieset li 
kull ftehim kellu jkun eżaminat b’mod separat għaliex l-oġġetti li kienu relatati magħhom iż-
żewġ ftehimiet ma kinux sostitwibbli u għalhekk ma kinux jifformaw parti mill-istess suq. 
 
Wara analiżi dettaljata ħafna ta’ l-applikazzjoni maż-żmien tar-Regolamenti ta’ eżenzjoni ta’ 
kategorija tal-KE, il-Qorti osservat li, fi żmien il-ksur allegat, il-ftehim ta’ l-1993 kien kopert 
mill-eżenzjoni ta’ kategorija provduta mir-Regolament (KE) Nru 2790/1999 u kien jissodisfa 
l-kondizzjonijiet ta’ l-avviż tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Ottubru 2000 li kien fiha linji ta’ 
gwida dwar restrizzjonijiet vertikali (ĠU C 291, 13.10.2000, p. 1). 
 
B’kuntrast, fi żmien l-allegat ksur, it-tieni ftehim ma kienx kopert minn kwalunkwe 
Regolament ta’ eżenzjoni ta’ kategorija tal-KE. Minkejja dan, il-Qorti sostniet li l-ftehim kien 
legali skond ir-regoli tal-kompetizzjoni fuq il-bażi ta’ l-avviżi tal-Kummissjoni dwar il-
ftehimiet “de minimis”, anki jekk wieħed jagħti lok għal effett kumulattiv possibbli ta’ 
esklużjoni. Il-Qorti kkonkludiet li ma kienx hemm dubju dwar il-legalità tal-ftehimiet u li 
għalhekk ma qamitx il-kwistjoni tan-nullità ta’ ftehim ipprojbit skond l-Artikolu 81(1) KE.  

2. SABAM v Productions & Marketing (P&M): sentenza tal-Qorti ta’ l-Appell ta’ Brussell 
tat-3 ta’ Novembru 2005 

Il-P&M, organizzatriċi ta’ avvenimenti mużikali, ressqet azzjoni quddiem il-Qorti 
Kummerċjali ta’ Brussell kontra s-SABAM, soċjetà tal-ġbir li tiġġestixxi l-copyrights tal-
mużika u li tgawdi minn monopolju de facto fuq l-għoti tal-liċenzji tal-copyright għall-wirjiet 
u għall-kunċerti mużikali. Is-SABAM kienet irrifjutat li tikkonferixxi fuq il-P&M l-istatus ta’ 
“organizzatriċi kbira”, li kieku kien jintitolaha għal roħs ta’ 50% fir-royalties pagabbli. Il-
P&M argumentat li s-SABAM kienet ħatja talli abbużat minn pożizzjoni dominanti billi 
għamlet mill-konferiment ta’ l-istatus ta’ “organizzatriċi kbira” kondizzjonali fuq, fost l-
oħrajn, li l-P&M tkun wettqet l-attivitajiet tagħha għal mill-inqas tliet snin, u li s-SABAM 
b’hekk mingħajr raġuni kienet iffavorixxiet lin-negozji stabbiliti aktar milli lin-negozji li 
kienu għadhom kemm daħlu fis-suq.  
 
Il-Qorti Kummerċjali ta’ Brussell irrikorriet għall-Qorti ta’ l-Appell ta’ Brussell għal 
deċiżjoni preliminari dwar jekk l-imġiba tas-SABAM kinitx tikkostitwixxi abbuż minn 
pożizzjoni dominanti.  
L-ewwelnett, il-Qorti ġġustifikat l-applikazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni Komunitarja f’dan 
il-każ. Minħabba li s-SABAM hija l-unika operatriċi li tista’ toħroġ awtorizzazzjonijiet fis-
suq Belġjan għall-organizzazzjoni ta’ wirjiet mużikali, l-ipprezzar f’livelli differenti li 
applikat għall-organizzaturi tal-wirjiet skond kriterju bbażat fuq iż-żmien fis-suq seta’ 
jagħmliha aktar diffiċli għall-kompetituri minn Stati Membri oħrajn biex jiksbu aċċess għas-
suq Belġjan għall-organizzazzjoni tal-wirjiet. Il-Qorti sostniet li s-sistema ta’ pprezzar tas-
SABAM kienet tikkostitwixxi prattika abbużiva għaliex kellha l-effett li għall-organizzaturi 
tal-wirjiet tapplika kondizzjonijiet li mhumiex indaqs għal servizzi li kienu ekwivalenti.  
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Il-Qorti sabet li s-SABAM ma setgħetx tibbaża l-ipprezzar fuq livelli differenti fuq argumenti 
ekonomiċi bħall-volum tan-negozju ġġenerat jew l-ekonomiji ta’ skala. Barra minn hekk, hija 
qieset bħala definittivament eċċessiva d-differenza – bi proporzjon ta’ 2:1 – bejn ir-rata 
offruta lil organizzaturi kbar u r-rata bażika. 
 

3. Wallonie Expo (“WEX”) v FEBIAC: sentenza tal-Qorti ta’ l-Appell ta’ Brussell ta’ l-10 
ta’ Novembru 2005 

 
Il-FEBIAC hija federazzjoni tal-manifatturi u ta’ l-importaturi Belġjani kollha tal-karozzi bil-
mutur u tal-vetturi ta’ utilità li kull sentejn torganizza esebizzjoni tal-vetturi ta’ utilità. Għall-
esebizzjoni tagħha ta’ l-2005 tagħha, il-FEBIAC introduċiet regola li tipprojbixxi lill-esebituri 
milli jipparteċipaw fi kwalunkwe avveniment simili li jsir fil-Belġju matul is-sitt xhur ta’ 
qabel il-ftuħ ta’ l-esebizzjoni tagħha. 
 
Il-President tal-Qorti tal-Prim’Istanza, meta sema’ applikazzjoni għal miżuri provviżorji, 
irrefera l-każ lill-Qorti ta’ l-Appell ta’ Brussell għal deċiżjoni preliminari dwar il-kwistjoni 
tal-legalità ta’ klawżola ta’ nuqqas ta’ kompetizzjoni bħal din. Fl-osservazzjonijiet bil-miktub 
tagħhom, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni u l-‘Corps des Rapporteurs’ ikkonkludew bħalma 
kkonkludiet il-Kummissjoni Ewropea fl-opinjoni li ppreżentat lill-Qorti – li kien hemm effett 
fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri. Il-parti l-kbira tal-vetturi esebiti kienu importati u l-
esebituri kienu responsabbli għal kważi l-importazzjonijiet kollha u l-bejgħ kollu tal-prodotti 
rilevanti fil-Belġju, bir-riżultat li probabbilment il-projbizzjoni fuq il-parteċipazzjoni 
f’esebizzjonijiet oħrajn fil-Belġju kien se jkollha impatt fuq il-kummerċ intra-Komunitarju.  
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Brussell sostniet li r-regola tal-FEBIAC ma kinitx kontra l-Artikolu 
81(1) għaliex il-kondizzjoni dwar in-natura apprezzabbli tar-restrizzjoni tal-kompetizzjoni ma 
ġietx sodisfatta. Il-Qorti qieset li ma kienx ġie stabbilit li l-projbizzjoni ta’ sitt xhur kellha l-
effett li tirrestrinġi b’mod apprezzabbli l-abbiltà ta’ organizzatur li jikkompeti b’mod effettiv 
mal-FEBIAC billi jiġbed numru biżżejjed ta’ esebituri u ta’ viżitaturi. Ir-regola tal-FEBIAC 
għall-esebizzjoni ta’ l-2005 għalhekk ma nqabditx mill-Artikolu 81(1) KE. 
 
Il-Qorti mbagħad eżaminat il-legalità tar-regola fid-dawl ta’ l-Artikolu 82 KE. Hija sabet li l-
FEBIAC kellha monopolju de facto fis-suq għall-proviżjon tas-servizzi li huma relatati ma’ l-
organizzazzjoni ta’ l-esebizzjonijiet tal-vetturi ta’ utilità fil-Belġju u b’hekk f’parti sostanzjali 
mis-suq komuni. Il-projbizzjoni fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti oħrajn li l-FEBIAC 
imponiet fuq l-esebituri tagħha fformat ostaklu għal kwalunkwe kompetizzjoni matul il-
perjodu ta’ sitt xhur u setgħet tinfluwenza l-istruttura tas-suq. Fl-opinjoni tal-Qorti, din il-
projbizzjoni la kienet iġġustifikata u lanqas proporzjonata.  
 
B’konklużjoni, ir-regola tal-FEBIAC għall-esebizzjoni tagħha ta’ l-2005 kienet legali u 
għalhekk ma setgħetx tkun ipprojbita skond l-Artikolu 81(1) KE. Madanakollu, bħala 
intrapriża dominanti, il-FEBIAC ma setgħetx tapplika r-regola ta’ projbizzjoni għall-
esebizzjoni tagħha ta’ l-2005 għaliex kienet tikkostitwixxi prattika abbużiva. 
 
4. Kristel Cools v Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: sentenza tal-Qorti ta’ l-Appell ta’ 
Brussell tal-25 ta’ Jannar 2005 
 
Permezz tas-sentenza tal-25 ta’ Jannar 2005, il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Brussell irrispondiet 
mistoqsija dwar il-liġi tal-kompetizzjoni Belġjana li saritilha bħala referenza għal deċiżjoni 
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preliminari mill-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ Antwerp f’każ li kien jinvolvi l-assigurazzjoni 
supplementari għal trattament ortodontiku li l-Fond Kristjan għall-Assigurazzjoni tal-Mard ta’ 
Antwerp kien joffri lill-membri tiegħu. Din l-assigurazzjoni kienet tagħti l-jedd għal rimborż 
addizzjonali jekk il-kura kienet provduta minn dentist li kien jissodisfa ċerti rekwiżiti, bħal 
taħriġ fl-ortodonzja u ċertu ammont ta’ esperjenza fid-dentistrija. 
 
Is-Sinjura Kristel Cools kienet dentista li ma kinitx tissodisfa dawn ir-rekwiżiti u li fittxet 
mingħand il-Qorti sentenza li tordna lill-Fond Kristjan għall-Assigurazzjoni tal-Mard ta’ 
Antwerp iħallasha d-danni għal telf ta’ qligħ minn pazjenti li, sabiex jiksbu rimborż ta’ l-
ispiża tal-kura ortodontika, kienu marru għand dentisti oħrajn li ssodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti mill-fond ta’ l-assigurazzjoni. 
 
Il-Qorti llimitat ruħha li tirrispondi fin-negattiv il-mistoqsija jekk, billi jipprovdi servizz bħal 
dan, il-Fond Kristjan għall-Assigurazzjoni tal-Mard ta’ Antwerp kienx qed jaġixxi bħala 
intrapriża fi ħdan it-tifsira ta’ l-Att tal-5 ta’ Awissu 1991, kif ġie kkoordinat fl-1 ta’ Lulju 
1999, dwar il-Protezzjoni tal-Kompetizzjoni Ekonomika. Meta jitqies li l-pussess ta’ l-istatus 
ta’ intrapriża kien rekwiżit għall-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 2 u 3 ta’ dak l-Att, il-Qorti ma 
kelliex għalfejn teżamina aktar il-legalità tal-prattika kompetittiva. 
 
Ir-raġunament tal-Qorti kien ibbażat fuq il-fatt li s-servizz kien ipprovdut bħala parti mit-
twettiq tal-kompitu li l-leġiżlatur kien afda lill-fondi ta’ l-assigurazzjoni tal-mard u lil 
korpijiet oħrajn tas-sigurtà soċjali, jiġifieri l-ħlas ta’ benefiċċji obbligatorji li l-assiguraturi 
privati ma setgħux jew iħallsu jew iħallsu biżżejjed. Għalhekk il-benefiċċju ta’ l-ortodonzja, 
fil-fehma tal-Qorti, kellu l-karatteristiċi ta’ benefiċċju mħallas minn skema tas-sigurtà soċjali.  
 
Fl-osservazzjonijiet bil-miktub tiegħu lill-Qorti, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni kien esprima l-
fehma li, billi jipprovdi l-benefiċċju ta’ l-ortodonzja, il-Fond Kristjan għall-Assigurazzjoni 
tal-Mard ta’ Antwerp fil-fatt kien qed jaġixxi bħala intrapriża, u rrefera għad-deċiżjoni tal-
President tal-Kunsill dwar applikazzjoni għal miżuri interim, Nru 2001-V/M-tat-2 ta’ Jannar 
2001 (Moniteur belge tal-5 ta’ Mejju 2001, 14852).  
 

Id-Danimarka 
Højesterets dom af 20. april 2005 (UfR 2005.2171H) (Sentenza tal-Qorti Suprema ta’ l-20 ta’ 
April 2005). GT Linien A/S vs. DSB and Scanlines A/S. 
Is-sentenza tikkonċerna fost l-oħrajn abbuż minn dominanza skond l-Artikolu 82. De Danske 
Statsbaner (DSB) hija operatriċi tal-ferroviji u l-laneċ li hija proprjetà ta’ l-Istat. Is-DSB 
kienet proprjetarja tal-port ta’ Gedser u pprovdiet it-trasport bil-laneċ lejn il-Ġermanja. Bħala 
l-proprjetarja tal-port, id-DSB kienet tiġbor il-ħlasijiet portwali għall-użu tal-port minn 
operatur ieħor tal-laneċ, GT Linien, li wkoll kien juża l-port ta’ Gedser għat-trasport bil-laneċ. 
Il-Qorti Suprema sabet li d-DSB kellha pożizzjoni dominanti fis-suq għas-servizzi portwali li 
jikkonċernaw it-trasport bil-laneċ bejn id-Danimarka u l-Ġermanja fuq il-Baħar Baltiku. Il-
Qorti Suprema ddeċidiet li d-DSB abbużat mill-pożizzjoni dominanti tagħha billi imponiet 
ħlasijiet portwali fuq il-GT Linien u mingħajr ma talbet ħlasijiet bħal dawn mingħandha stess 
u mingħand id-Deutsche Bundesbahn. Dan ikkostitwixxa abbuż mill-Artikolu 82(2)(c) KE. Il-
Qorti kkonkludiet li l-ħlasijiet portwali ma kinux jingħaddu lill-klijenti tal-GT Linien u 
għaldaqstant, id-DSB kienet ordnata tħallas id-danni lill-GT Linien.    

Il-Ġermanja 
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Dan li ġej huwa sommarju tad-deċiżjonijiet mill-qrati ċivili Ġermaniżi fejn kienet applikata l-
liġi Komunitarja u li ġie informat dwarhom il-Gvern Federali.  
 
Qorti Data tad-

Deċiżjoni 
Suġġett 

(Oberlandesgericht) 
München U (K) 
3447/04 

20.01.2005 Tmiem ta’ kuntratt ta’ trattazzjoni wara l-adozzjoni tar-
Regolament Nru 1400/2002 applikabbli għall-klawżola rilevanti 
tal-kuntratt  
Raġunijiet: l-Artikolu 81(1) KE, ir-Regolament (KE) Nru 
1400/2002 

LG (Landgericht) 
Bremen 12 o 
442/02 

03.02.2005     Ladarba l-konvenut ma kellux pożizzjoni dominanti fis-suq, l-
ebda jedd għal ħlas ta’ danni għal rifjut ta’ aċċess għall-port ta’ 
Bremerhaven għat-twettiq tas-servizzi ta’ burdnara mill-attur (l-
Artikoli 33 u 19(4), pil-unt 4, l-Att li jipprojbixxi t-Trażżin tal-
Kompetizzjoni (GWB); l-Artikolu 82 EC) 

OLG Stuttgart 2 u 
84/04 

17.02.2005     L-ebda abbuż meta l-konvenut żied il-ħlasijiet tan-netwerk u l-
kera tal-miter: suppożizzjoni ta’ prattika tajba skond l-Artikolu 
6(1) ta’ l-Att dwar l-Enerġija (EnWG) fil-kalkolu tal-ħlasijiet 
tan-netwerk fuq il-bażi tal-VV Strom II Plus; approvazzjoni tal-
ħlasijiet skond l-Artikolu 12 tar-Regolament Federali dwar it-
Tariffi ta’ l-Elettriku (BTOElt), l-Artikolu 6(1) ta’ l-EnWG, l-
Artikoli 19 u 20 GWB, l-Artikolu 315 tal-Kodiċi Ċivili (BGB) u 
l-Artikolu 81 KE 
 

BGH 
(Bundesgerichtshof) 
KZR 28/03 

22.02.2005    L-attur mhuwiex obbligat li jħallas id-danni talli rrifjuta ftehim 
dwar miri tal-bejgħ fil-kuntratt tas-servizz; nullità tal-ftehim 
dwar miri tal-bejgħ għaliex kien ekwivalenti għal forniment 
“marbut”  
(l-Artikolu 81 KE, il-punt (3) ta’ l-Artikolu 4(1) tar-Reg. Nru 
1475/95) 

LG Köln 85 O 
75/04 

08.03.2005 Jedd għal ħlasijiet lura ta’ primjums imħallsa skond il-
programmi tal-klijenti tad-ditti għal dawn ir-raġunijiet: regoli 
kuntrattwali sottostanti validi skond il-liġi dwar l-antitrust  
(l-Artikolu 81 KE) 
 

LG München I 27 O 
899/04 

01.04.2005 Jedd għal ħlas skond kuntratt dwar kera u forniment tal-birra 
għal dawn ir-raġunijiet: kuntratt validu skond il-liġi dwar l-
antitrust 
(l-Artikoli 17, 19 u 20 GWB; l-Artikoli 81 u 82 KE) 

 
OLG Düsseldorf VI 
Kart 3/05 (V) 

13.04.2005    Ċaħda ta’ l-applikazzjoni ta’ l-apellant għar-restawr ta’ l-effett 
sospensiv ta’ l-appell kontra d-deċiżjoni ta’ l-Uffiċċju tal-
Kartelli: kemm jekk formalment, proċeduralment jew 
sostantivament, ma kien hemm l-ebda dubju serju dwar il-
leġittimità tad-deċiżjoni impunjata. Konsiderazzjoni ta’ l-
interessi konfliġġenti ġġustifikat li jkollha effett immedjat. L-
effett immedjat ma kkawżax tbatija mhux xierqa lil min għamel 
l-ilment  
 

LG Köln 28 O 
(Kart) 647/04 

13.04.2005  Jedd għal ħlas lura ta’ skontijiet minħabba l-bejgħ mill-ġdid ta’ 
vetturi akkwistati mill-konvenut (l-Artikolu 81 KE) 
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LG Mannheim 22 O 
74/04 KArt. 

29.04.2005 L-attur mhux intitolat għal kumpens mingħand il-konvenut 
minħabba l-parteċipazzjoni tal-konvenut fil-kartell tal-prezzijiet 
tal-manifatturi Ewropej tal-karti (fuq il-bażi tad-drittijiet 
ittrasferiti)  
(l-Artikolu 823(2) BGB, l-Artikolu 81 KE, l-Artikoli 1 u 33 
GWB) 

OLG Düsseldorf 
VI-2 Kart 12/04 (V) 

10.06.2005 Annulament ta’ l-ordni ta’ projbizzjoni ta’ l-Uffiċċju tal-Kartelli 
tas-17 ta’ Ġunju 2004 li tikkonċerna kartell ta’ SMEs fid-
distribuzzjoni tal-partijiet tal-konkrit prefabbrikat; apprezzabilità 
ta’ l-effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri ma setgħetx tkun 
aċċertata 

BGH KZR 26/04 28.06.2005 Annullament tas-sentenza tat-tribunal industrijali: ir-Regolament 
ta’ eżenzjoni ta’ kategorija (vetturi bil-mutur) jirregola biss l-
eżenzjoni mill-projbizzjoni provduta fl-Artikolu 81(1): standards 
ta’ mġiba infurzabbli fil-liġi ċivili ma jistgħux ikunu dedotti 
minnha 
(l-Artikoli 33 u 20(1) u (2) GWB; ir-Regolament (KE) Nru 
1475/95; l-Artikolu 81 KE 
 

OLG Düsseldorf U 
(Kart) 39/03 

05.07.2005 Jedd għal ħlas li ġej minn diversi kuntratti tax-xogħol għall-
ipproċessar ta’ l-iskart tal-ħġieġ: anki jekk il-garanzija minima 
miftiehma tal-konvenut ma kinitx kompatibbli mal-liġi dwar il-
kartelli, dan m’għandux jaffettwa l-validità tal-ftehim dwar il-
prezzijiet  
(l-Artikolu 81(1) u (2) KE; l-Artikolu 139 BGB) 

BGH KZR 14/04 26.07.2005 Sospensjoni tal-proċedura: sottomissjoni lill-ECJ skond l-
Artikolu 234 KE biex tinkiseb kjarifika ta’ kwistjoni li hija 
relatata mar- Regolament ta’ eżenzjoni ta’ kategorija (vetturi bil-
mutur) 
 

BGH KZR 16/04 26.07.2005 Sospensjoni tal-proċedura: sottomissjoni lill-ECJ skond l-
Artikolu 234 KE biex tinkiseb kjarifika ta’ kwistjoni li hija 
relatata mar- Regolament ta’ eżenzjoni ta’ kategorija (vetturi bil-
mutur) 

LG Köln 28 O 
(Kart) 308/05 

03.08.2005 Talba għall-ħruġ ta’ ordni interim dwar l-aċċess parzjali għal 
servizzi inammissibbli: preferenza għall-proċedura ta’ arbitraġġ 
skond l-Artikolu 31 ta’ l-Att Postali 
(l-Artikoli 20 u 33 GWB; l-Artikolu 82 KE; l-Artikolu 31 ta’ l-
Att Postali) 

OLG Düsseldorf 
VI-U 11/05 (Kart) 

28.09.2005 L-ebda jedd għal attivazzjoni ta’ "SIM cards" mill-konvenut: l-
imblukkar kien permissibbli għaliex l-attur uża s-SIM cards ma’ 
GSM gateway, bi ksur tal-kuntratt, biex jippermetti lil kumpaniji 
oħrajn jtemmu telefonati fin-netwerk tat-telefonija ċellulari ta’ l-
attur. L-ebda jedd għall-użu tas-SIM cards għas-servizzi tal-
mezzi ta’ telekomunikazzjoni kummerċjali 
(l-Artikoli 19 u 20 GWB; l-Artikolu 82 KE; l-Artikolu 1 ta’ l-Att 
li Jipprojbixxi l-Kompetizzjoni Inġusta (UWG)) 
 

OLG Düsseldorf 
VI-U 10/05 (Kart) 

28.09.2005 L-ebda jedd kuntrattwali għall-attivazzjoni tas-"SIM cards" mill-
konvenut: l-imblukkar kien permissibbli għaliex l-attur uża s-
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SIM cards ma’ GSM gateway, bi ksur tal-kuntratt, biex 
jippermetti lil kumpaniji oħrajn itemmu t-telefonati fin-netwerk 
tat-telefonija ċellulari ta’ l-attur. L-ebda jedd biex juża s-SIM 
cards għas-servizzi tal-mezzi ta’ telekomunikazzjoni 
kummerċjali  
(l-Artikoli 19 u 20 GWB; l-Artikolu 82 KE; l-Artikolu 1 UWG) 
 

LG Dortmund 13 O 
135/05 (Kart) 

18.10.2005  Jedd għal infurzar ta’ ftehim ta’ distribuzzjoni esklużiva 
(l-Artikolu 1 GWB; l-Artikolu 81 KE) 
 

LG Berlin 16 O 
151/05 Kart 

15.11.2005 Inammissibilità ta’ klawżoli fil-kuntratti tal-ġestjoni ta’ l-
istazzjonijiet tal-petrol użati mill-konvenut 
(l-Artikolu 16(2) GWB; l-Artikolu 307 BGB; l-Artikolu 89b 
HGB; l-Artikolu 81 KE) 
 

 

Spanja 
 
Fl-2005, għaxar sentenzi fejn kien applikat l-Artikolu 81 jew 82 tat-Trattat ġew trażmessi lill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003.  
 
Disa’ sentenzi kienu relatati ma’ proċeduri li tressqu minn stazzjonijiet tal-petrol kontra l-
kumpaniji taż-żejt. Il-kwistjonijiet li kienu argumentati f’dawn il-proċeduri legali bejn il-
kumpaniji taż-żejt u l-istazzjonijiet tal-petrol kienu lkoll ta’ natura simili, fejn kienu jiffokaw 
prinċipalment fuq il-possibbli invalidità tal-kuntratti ta’ forniment u n-nullità tagħhom. 
 
Ħamsa minn dawn il-proċeduri kienu appelli kontra sentenzi mogħtija minn qrati tal-
prim’istanza. Il-qorti tal-prim’istanza hija jew “Juzgado de lo Mercantil” jew “Juzgado de 
Primera Instancia”, filwaqt li l-qorti tat-tieni istanza hija l-“Audiencia Provincial”. 

Is-sentenza Nru. 42/05 tal-31 ta’ Jannar 2005 mogħtija mill- Audiencia Provincial ta’ Madrid 
Taqsima 9. Partijiet: Melón, SA & Zarza SL kontra Repsol SA. 

Fis-sentenza inizjali, l-ilment miġjub mill-istazzjonijiet tal-petrol Melón SA u Zarza SL ġie 
miċħud. L-istazzjonijiet tal-petrol appellaw, iżda l-Audiencia Provincial ikkonfermat is-
sentenza tal-qorti tal-prim’istanza li l-kuntratti kkonċernati kienu “ftehimiet ta’ kummissjoni”, 
jiġifieri ftehimiet ta’ aġenzija ġenwina.  
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Is-sentenza Nru. 14/05 tat-22 ta’ Marzu 2005 mogħtija mill-Juzgado de lo Mercantil Nru. 2 
ta’ Madrid. Partijiet: kunfidenzjali. 

Stazzjon tal-petrol ressaq proċeduri kontra kumpanija taż-żejt talli allegatament iffissat il-
prezzijiet finali għall-klijenti u talbet id-danni. Il-qorti ċaħdet it-talbiet kollha. Hija 
kklassifikat il-kuntratt bħala “ftehim ta’ aġenzija mhux ġenwina” skond il-Linji ta’ Gwida 
dwar it-Trażżin Vertikali (Avviż tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Ottubru 2000). It-tieni, iddeċidiet 
kontra l-eżistenza ta’ l-iffissar tal-prezzijiet għaliex il-kumpanija taż-żejt iffissat il-prezzijiet 
massimi u ħalliet lill-istazzjon tal-petrol biex inaqqas il-prezzijiet finali billi jnaqqas il-
marġnijiet tiegħu favur il-klijenti. L-argumenti fiskali ta’ l-attur li kienu relatati ma’ din il-
kwistjoni kienu miċħuda wkoll. 

Is-sentenza Nru. 45/05 tal-15 ta’ April 2005 mogħtija mill-Juzgado de lo Mercantil Nru. 5 ta’ 
Madrid.Partijiet: Aloyas SL kontra Repsol SA. 

Stazzjon tal-petrol ressaq azzjoni quddiem din il-qorti speċjalizzata tal-prim’istanza dwar il-
possibbiltà li kuntratt ta’ forniment kien invalidu, in-nullità tiegħu u talab id-danni. Wara 
eżami tal-kuntratt u d-distribuzzjoni tar-riskji kummerċjali, finanzjarji u tal-prodott, il-qorti 
ddeċidiet li l-kuntratti ma jistgħux jitqiesu bħala ftehimiet ta’ aġenzija iżda pjuttost huma 
ftehimiet ta’ bejgħ mill-ġdid. It-tieni, iddeċidiet kontra l-allegazzjoni ta’ ffissar tal-prezzijiet 
tal-konsumatur mill-kumpanija taż-żejt. Il-qorti sabet li l-klawżola tad-distribuzzjoni 
esklużiva kkonċernata ma kinitx taqa’ fi ħdan l-ambitu tar-Regolamenti ta’ Eżenzjoni ta’ 
Kategorija u li kellha effetti antikompetittivi projbiti mill-Artikolu 81 KE. In-nullità tal-
kawżola ta’ esklużività wasslet għal sejba ta’ nullità tal-kuntratt kollu. Ma ngħatawx danni. 

Is-sentenza Nru. 368/05 tal-5 ta’ Lulju 2005 mogħtija mill-Audiencia Provincial ta’ Madrid 
it-Taqsima 21. Partijiet: Rutamur SA kontra Repsol SA. 

 
L-appell ifforma parti mill-proċeduri ordinarji mressqa minn dawk li għamlu l-ilment 
quddiem il-“Juzgado de Primera Instancia” (il-Qorti tal-Prim’Istanza) ta’ Madrid Nru. 26. Fis-
sentenza inizjali, it-talba mressqa mill-istazzjon tal-petrol Rutamur SA, fejn fittex li l-kuntratti 
jitqiesu bħala ftehimiet ta’ bejgħ mill-ġdid mill-1993 u li jitħallas id-danni għat-telf ta’ dħul 
matul dawk is-snin, kien miċħud. L-Audiencia kkonfermat id-deċiżjoni tal-qorti tal-
prim’istanza, fejn sabet li l-kuntratt ma kienx ftehim ta’ bejgħ mill-ġdid iżda pjuttost ftehim 
ta’ aġenzija ġenwina li għalih ma tapplikax il-projbizzjoni ta’ l-Artikolu 81(1) (l-applikabilità 
tar-Regolamenti ta’ Eżenzjoni ta’ Kategorija għalhekk ma kinitx involuta). L-ispejjeż li saru 
nqasmu bejn iż-żewġ partijiet. 
 
Is-sentenza Nru. 180/05 tad-29 ta’ Lulju 2005 mogħtija mill-Juzgado de Primera Instancia 
Nru. 3 ta’ Madrid. Partijiet: LV Tobar e Hijos SL kontra Cepsa Estaciones de Servicio SA.  
 
L-imħallef ammetta l-azzjoni ta’ operatur ta’ stazzjon tas-servizz u ddikjara li l-operatur ta’ l-
istazzjon tas-servizz huwa bejjiegħ mill-ġdid tal-prodotti taż-żejt u li minħabba r-Regolamenti 
ta’ Eżenzjoni ta’ Kategorija 1984/1983 u 2790/1999 il-kuntratt mal-kumpanija taż-żejt huwa 
null kollu kemm hu. L-imħallef qies tliet aspetti. L-ewwelnett, in-natura legali tal-kuntratt 
huwa ta’ ftehim ta’ bejgħ mill-ġdid, pjuttost milli aġenzija ġenwina, sakemm l-attur jassumi r-
riskju finanzjarju. It-tieni, il-ftehim ikkonċernat ma setax jibbenefika mir-Regolamenti ta’ 
Eżenzjoni ta’ Kategorija, minħabba r-restrizzjoni fuq iż-żamma tal-prezz tal-bejgħ mill-ġdid u 
l-marġnijiet ta’ profitt li huma ffissati mill-kumpanija taż-żejt. It-tielet, it-tul tal-kuntratt 
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ikkonċernat jeċċedi l-limitu ffissat mill-Artikolu 12.1c) tar-Regolament (KE) Nru 1984/1983. 
Fl-aħħarnett, is-sentenza inkludiet is-sodisfazzjon ta’ l-obbligi tal-ħlas skond il-kuntratti 
b’karatteristiċi simili.  
 
Is-sentenza Nru. 191/05 tat-3 ta’ Ottubru 2005 mogħtija mill-Audiencia Provincial ta’ 
Albacete, it-Taqsima 2. Partijiet: Conrado Quilez Alejo kontra Compañía Logística de 
Hidrocarburos SA & CEPSA Estaciones de Servicio SA. 
 
Għal darb’oħra, il-mertu tal-każ huwa n-natura legali tal-kuntratt bejn l-operatur ta’ l-
istazzjon tal-petrol u d-distributuri tal-karburanti tal-karozzi. F’dan il-każ, il-qorti sabet li r-
rieda tal-partijiet kienet li jikkonkludu ftehim ta’ aġenzija. Barra minn dan, is-sentenza 
tiddeskrivi fil-qosor il-kriterji (riskji finanzjarji u ta’ investiment) biex jiġi vvalutat jekk 
bejjiegħ bl-imnut huwiex aġent skond ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-KE b’referenza għal-linji 
ta’ gwida tal-Kummissjoni Ewropea. Il-qorti ċaħdet il-pretensjoni ta’ nullità tal-kuntratt u 
kkonfermat id-deċiżjoni tal-prim’istanza. 
 
Is-sentenza tas-7 ta’ Ottubru 2005 mogħtija mill-Audiencia Provincial ta’ Madrid, it-Taqsima 
8. Partijiet: I.D.Infraestructuras y Desarrollo SL kontra Repsol SA. 
 
Dak li għamel l-ilment - operatur ta’ stazzjon tal-petrol – ressaq talba kontra Repsol li n-
natura legali tar-relazzjoni kuntrattwali hija ftehim ta’ bejgħ mill-ġdid, u għalhekk għandu 
jkun applikat l-Artikolu 12.1.c) tar-Regolament 1984/1983 (eċċezzjoni għall-Artikolu 10), 
sabiex il-kuntratt ikun mingħajr effett skond l-Artikolu 81 KE. Il-qorti ddeċidiet skond id-
duttrina tal-Qorti Suprema dwar il-bejgħ bl-imnut tal-karburanti għall-karozzi (is-sentenzi tat-
2 ta’ Ġunju 2000, ta’ l-20 ta’ Ġunju 2001) u l-linji ta’ gwida tal-Kummissjoni. L-ewwelnett, 
sabet li l-I.D.Infraestructuras y Desarrollo hija aġent u li mhemm l-ebda trasferiment tal-
proprjetà tal-prodotti. Barra minn hekk, il-bejjiegħ bl-imnut għandu l-għażla li jissostitwixxi 
l-ftehim tal-bejgħ mill-ġdid bi ftehim ta’ aġenzija, u dan id-dritt ma ntużax. It-tieni, l-Artikolu 
12.2 tar-Regolament 1984/1983 irid ikun applikat bħala eċċezzjoni għal-limitu ta’ żmien 
indikat mill-Artikolu 12.1c) għaliex il-ftehim “huwa relatat ma’ stazzjon tal-petrol li l-fornitur 
jikri lill-bejjiegħ mill-ġdid jew jippermetti li l-bejjiegħ mill-ġdid jokkupa fuq xi bażi oħra”. It-
tielet, ma ġiex ippruvat netwerk ta’ kuntratti ta’ forniment esklużiv li jistgħu jwasslu għall-
esklużjoni tas-suq skond il-ġurisprudenza ta’ l-ECJ (Delimitis). Għaldaqstant, l-appell ġie 
miċħud u kienet ikkonfermata d-deċiżjoni fl-ewwel istanza. 
 
Is-sentenza Nru. 103/05 tad-19 ta’ Ottubru 2005 mogħtija mill-Juzgado de lo Mercantil Nru. 
4 ta’ Madrid. Partijiet: Inversiones Cobasa SL kontra BP Oil España SA. 
 
F’każ simili, l-imħallef iddeċieda li n-natura legali tal-kuntratt mhijiex ta’ ftehim ta’ bejgħ 
mill-ġdid iżda kuntratt ta’ aġenzija. Madanakollu, kien konkluż ukoll li ma kienx ftehim ta’ 
aġenzija ġenwina għaliex il-bejjiegħ bl-imnut jassumi xi livell ta’ riskju finanzjarju. L-
imħallef sab li t-tip u d-daqs tan-netwerk tal-fornituri fi Spanja la jaffettwaw il-kummerċ bejn 
l-Istati u lanqas ma jwasslu għal restrizzjoni tal-kompetizzjoni. Barra minn dan, mill-kuntratt 
ma kienet imposta l-ebda żamma tal-prezzijiet tal-bejgħ mill-ġdid. Dwar it-tul tal-kuntratt, 
kien deċiż li f’dan il-każ kien applikabbli l-Artikolu 12.2 tar-Regolament 1984/1983. L-
azzjoni ta’ l-operatur ta’ l-istazzjon tal-petrol ġiet miċħuda skond dan. 
 
Is-sentenza Nru. 85/05 tal-11 ta’ Novembru 2005 mogħtija mill-Juzgado de lo Mercantil Nru. 
5 ta’ Madrid. Partijiet: Conduit Europe SA kontra Telefonica de España SAU. 
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Telefónica ġiet ordnata tħallas danni ta' 693,000 EUR għall-Conduit għal kisra fil-liġi tal-
kompetizzjoni (Il-liġi Spanjola tal-Kompetizzjoni Inġusta, Artikolu 82 KE u regolamenti 
nazzjonali oħrajn). Il-qorti ddeċidiet li Telefónica abbużat mill-pożizzjoni dominanti tagħha 
billi pprovdiet Conduit b'data ta' l-abbonati li kienet difettuża u mhux kompluta. 
 
Din hija l-ewwel darba li qorti Spanjola ddeċidiet li jitħallsu danni għal ksur tar-regoli tal-
kompetizzjoni fis-suq tat-telekomunikazzjonijiet, flimkien ma' dikjarazzjoni preċedenti tal-
ksur mir-regolatur tat-telekoms, il-“Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones” 
(CMT). B'hekk is-setenza ngħatat skond il-liġi tal-każistika tal-KE (Courage). 
 
Iċ-ċirkostanzi in kwistjoni jmorru lura sa meta effettivament infetaħ s-suq ta' l-informazzjoni 
tad-direttorju fi Spanja u tnedew is-servizzi tal-"118" Telefónica ntalbet tressaq data 
ddetaljata ta' l-abbonati lill-fornituri kompetittivi għall-għan tal-kompetizzjoni ġusta. 
Madankollu, fl-2003 is-CMT stqarret, minħabba l-ilmenti li tressqu mill-Conduit, li 
Telefónica kienet kisret dawn l-impenji. 
 
Din is-sentenza tal-Qorti tikkonferma li Telefónica pprovdiet lil Conduit b'data dwar l-
abbonati li ma kinitx eżatta u mhux kompleta u b'hekk ikkawżat kompetizzjoni inġusta u 
spejjeż addizjonali fir-rigward ta' l-ispiża biex tinkiseb data alternattiva u korrezzjoni tad-
data. Il-Qorti ordnat lil Telefónica sabiex tħallas għal dawn l-ispejjeż kif ukoll għall-ispejjeż 
legali. 
 
Is-sentenza tad-19 ta’ Novembru 2005 mogħtija mill-Audiencia Provincial ta’ Madrid, it-
Taqsima 11. Partijiet: Multipetróleos SL kontra Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
L-azzjoni ta’ l-operatur ta’ l-istazzjon tal-petrol kontra ċ-Cepsa hija simili għall-każijiet l-oħra 
li ġew deskritti fil-qosor aktar ’il fuq. Il-qorti ddeċidiet li kellha ġuriżdizzjoni tisma’ l-każ, li 
kien miċħud mill-qorti tal-prim’istanza. Il-mertu tal-proċedura kien dwar in-natura tal-
kuntratt. Għalkemm hemm sentenzi kontradittorji fost it-taqsimiet differenti ta’ din l-
“Audiencia Provincial”, tqies li l-kuntratt huwa ftehim ta’ aġenzija u ta’ forniment esklużiv 
(ma ttieħdux riskji finanzjarji, l-ebda trasferiment tal-proprjetà fil-prodotti, l-għażla li jinbidel 
fi ftehim tal-bejgħ mill-ġdid) li għalih ma jistax jiġi applikat ir-Regolament (KE) Nru 
1984/1983. Għaldaqstant l-azzjoni ġiet miċħuda. 
 

Franza 

L-inġunzjonijiet (biex jitwaqqaf ksur, is-sodisfazzjon ta’ dmir kuntrattwali) 

Il-Qorti tal-Kassazzjoni, it-28 ta’ Ġunju 2005, Daimler Chrysler France 
Il-każ kien jikkonċerna rifjut li tingħata awtorizzazzjoni skond ir-regolament il-ġdid dwar il-
vetturi bil-mutur, ir-Regolament (KE) Nru 1400/2002, lil negozjant li l-kuntratt tiegħu kien 
skada wara li ntemm skond ir-regolament ta’ qabel, ir-Regolament Nru 1475/95. 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Dijon kienet ordnat, bla ħsara għall-ħlas ta’ piena, li l-manifattur 
jagħraf lill-aġent bħala sewwej awtorizzat. Il-qorti kienet sostniet li r-rifjut tal-manifattur li 
jawtorizza applikant li ssodisfa l-kondizzjonijiet tagħha kienet deċiżjoni diskriminatorja 
kuntrarja għall-għanijiet tar-Regolament (KE) Nru 1400/2002. 
 
Il-Qorti tal-Kassazzjoni kkonfermat l-analiżi tal-Qorti ta’ l-Appell iżda ddeċidiet li ma kinitx 
din ta’ l-aħħar li kellha tivvaluta kemm hija xierqa l-għażla tal-kriterji li jagħmel il-manifattur. 



 60

Għalhekk hija qalbet is-sentenza tal-Qorti ta’ l-Appell dwar dan il-punt u bagħtet lill-partijiet 
quddiem il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

 
 

Id-deċiżjonijiet ta’ nullità 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi, it-12 ta’ April 2005, Ténor 
Bid-deċiżjoni 04-D-48 ta’ l-14 ta’ Ottubru 2004, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni kien sab li 
France Télécom u s-SFR kienu kisru d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 82 tat-Trattat billi 
imponew ħlasijiet li pprevjenu lill-kumpaniji l-ġodda li jidħlu fis-suq tat-telefonija fissa li 
jipproponu, permezz ta’ interkonnessjoni man-netwerks mobbli taż-żewġ operaturi, offerti 
kompetittivi “mil-linja fissa għat-telefon ċellulari” mingħajr ma jsofru telf. Il-Kunsill tal-
Kompetizzjoni qies li dawk il-prattiki kellhom l-effett li jdewmu d-dħul ta’ operaturi ġodda 
fis-suq fi żmien meta, sabiex joperaw fis-suq, ma kellhom l-ebda soluzzjoni teknika oħra ħlief 
interkonnessjoni man-netwerks ta’ France Télécom u tas-SFR. 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell qalbet id-deċiżjoni u ddeċidiet li ma kienx ġie stabbilit li France Télécom 
u s-SFR kienu kisru d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 82 tat-Trattat. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi, it-2 ta’ Marzu 2005, Kitch Moto sarl v Suzuki France 
Bl-għan li tikseb sejba li t-tmiem ta’ ftehim ta’ negozju esklużiv bejnha u s-Suzuki kien 
abbużiv u iebes, il-Kitch Moto appellat kontra sentenza tal-Qorti Kummerċjali ta’ Pariġi, fejn 
invokat ir-Regolament ta’ eżenzjoni (KE) Nru 2790/1999 tat-22 ta’ Diċembru 1999 dwar l-
applikazzjoni ta’ l-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal kategoriji ta’ ftehimiet vertikali. 
 
Hija talbet lill-Qorti ta’ l-Appell biex tannulla l-Artikolu 2 tal-ftehim ta’ negozju, li kienet 
kisret, fuq il-bażi li l-Artikolu 4(b) tar-Regolament ta’ eżenzjoni, li jipprojbixxi restrizzjonijiet 
territorjali f’ċerti kondizzjonijiet. Hija argumentat li huwa biss il-bejgħ attiv barra min-
netwerk li seta’ jkun ipprojbit formalment. 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell ċaħdet l-applikazzjoni minħabba li l-klawżola ta’ lokalizzazzjoni 
provduta fil-ftehim ta’ negozju ma kinitx tikser id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 4(c) tar-
Regolament, li jippermetti lill-fornitur “il-possibbiltà li jipprojbixxi lil membru tas-sistema 
milli jopera minn post ta’ stabbililment mhux awtorizzat”. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi, it-12 ta’ April 2005, Appell mill-Export Press kontra d-
Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni 04-D-45 tas-16 ta’ Settembru 2004 
Liġi tat-2 ta’ April 1947 dwar l-istatus ta’ l-intrapriżi ta’ konsolidazzjoni u ta’ distribuzzjoni 
tal-gazzetti u tal-perjodiċi tirriżerva l-bejgħ ta’ ħarġiet individwali fid-dipartimenti barranin 
għall-pubblikaturi u għas-servizzi tad-distribuzzjoni ta’ l-istampa. 
Il-Kunsill tal-Kompetizzjoni kien iddikjara bħala inammissibbli azzjoni mressqa mill-Export 
Press kontra prattiki esklużjonarji min-naħa ta’ l-NMPP, li kienet f’pożizzjoni dominanti fis-
suq, minħabba li, peress li la kienet servizz tad-distribuzzjoni ta’ l-istampa u lanqas 
pubblikatriċi, l-Export Press ma kellhiex interess li tressaq proċeduri. 
 
L-Export Press appellat fuq il-bażi li l-Liġi ta’ l-1947 kienet kontra d-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikoli 82 u 86 tat-Trattat. Il-Qorti ta’ l-Appell ikkonfermat l-analiżi tal-Kunsill tal-

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf


 61

Kompetizzjoni u sostniet li ma kien hemm xejn li jissuġġerixxi li l-istatus ta’ l-intrapriżi ta’ l-
istampa kif kien stabbilit fil-Liġi ta’ l-1947 kien minnu nnifsu kontra d-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikoli 82 u 86 tat-Trattat u b’hekk ma jistax ikun fdat bil-kuntrarju ta’ Export Press. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 
Il-Qorti tal-Kassazzjoni, it-12 ta’ Lulju 2005, SPEA 
Is-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile (SPEA) allega li r-Renault u l-
assoċjazzjoni tan-negozjanti tagħha kienu involvew irwieħhom fi prattiki antikompetittivi li 
kellhom l-għan li jirrestrinġu importazzjonijiet paralleli tal-vetturi permezz ta’, l-ewwelnett, 
appoġġ għall-bejgħ lin-negozjanti li jiffaċċjaw kompetizzjoni minn aġenti u bejjiegħa mill-
ġdid indipendenti li jinsabu barra mill pajjiż u, it-tieni, il-projbizzjoni formali ta’ l-għotja min-
netwerk ta’ skontijiet fuq ċerti mudelli. 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell kienet ikkonfermat l-analiżi mwettqa mill-Kunsill tal-Kompetizzjoni fid-
Deċiżjoni tagħha 03-D-66, fejn sostniet li l-appoġġ mogħti lin-negozjanti kkwalifika għal 
eżenzjoni skond ir-Regolament 1475/95 tat-28 ta’ Ġunju 1995 (dwar l-eżenzjoni ta’ ċerti 
ftehimiet ta’ distribuzzjoni u ta’ l-għoti ta’ servis tal-vetturi bil-mutur esklużivi jew selettivi) 
ladarba ma kellux l-effett li jnaqqas il-libertà kummerċjali tan-negozjanti, tad-distributuri 
barra min-netwerk u ta’ l-utenti finali iżda bil-kontra kellu impatt pożittiv fuq il-
kompetizzjoni billi jippermetti ż-żamma tad-densità tan-netwerk u l-kwalità tas-servizzi 
offruti u billi ġab tnaqqis sinifikanti fil-prezzijiet. 
 
Barra minn hekk, il-Qorti ta’ l-Appell kienet sabet li l-ebda ftehim volontarju bejn il-
manifattur u n-negozjanti tiegħu li kellu l-għan li jipprojbixxi lin-netwerk milli jagħti 
skontijiet fuq ċerti mudelli, ma kien ipprovat li jeżisti. 
Il-Qorti tal-Kassazzjoni kkonfermat l-analiżi tal-Qorti ta’ l-Appell. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf 
 
Il-Qorti Reġjonali ta’ Strasbourg, it-3 ta’ Frar 2005, Brasseries Kronenbourg SA  
Il-Brasseries Kronenbourg SA kienet itterminat ftehim ta’ forniment tal-birra li kienet daħlet 
fih ma’ kafetterija, Le Victor Hugo, minħabba li din ta’ l-aħħar ma kinitx ikkonformat ruħha 
mad-dispożizzjonijiet tal-ftehim. 
 
Il-Qorti Reġjonali ta’ Strasbourg sostniet li l-ftehim kien kopert mir-Regolament ta’ eżenzjoni 
ta’ kategorija (KE) Nru 2790/1999 jekk is-sehem mis-suq tal-Brasseries Kronenbourg ma 
kienx jeċċedi t-30% tas-suq rilevanti, anki jekk il-volumi tal-birra tqiesu li huma 
kuntrattwalment eċċessivi. 
Il-qorti sabet li, fejn is-sehem mis-suq tal-Brasseries Kronenbourg ikun tali li l-ftehim ma 
jikkwalifikax għal eżenzjoni awtomatika skond ir-Regolament, għandu jkun il-proprjetarju 
tal-kafetterija li jrid juri li l-ftehim ma kienx jissodisfa l-kondizzjonijiet għall-eżenzjoni. Fis-
sentenza tagħha, il-qorti ċaħdet, minħabba nuqqas ta’ provi, l-applikazzjoni tal-proprjetarju 
għal dikjarazzjoni li l-ftehim kien null u mingħajr effett. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi, il-21 ta’ Settembru 2005, Jean-Louis David France 
Meta talbet lill-Qorti ta’ l-Appell tiddikjara li l-klawżola ta’ kunsens li tinsab fil-ftehim ta’ 
franchise bejnha u Jean-Louis David hija abbużiva, Socovi sostniet li kienet l-ewwel 
kumpanija li trid tipprova l-legalità tal-klawżola fid-dawl ta’ l-Artikolu 81 tat-Trattat. Il-qorti 
sostniet li ma kienx stabbilit li probabbilment in-netwerk tal-franchise stabbilit minn Jean-

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
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Louis David kien se jaffettwa l-kummerċ intra-Komunitarju u sabet li l-klawżola kkonċernata 
ma kinitx tikkostitwixxi restrizzjoni assolutament ipprojbita tal-kompetizzjoni pprojbita mir-
Regolamenti ta’ eżenzjoni 4082/88 u 2790/1999. 
 
Il-qorti kkonfermat is-sentenza tal-Qorti Kummerċjali ta’ Pariġi tat-23 ta’ Mejju 2003. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi, it-8 ta’ Ġunju 2005, LCJ Diffusion SA v La Roche-Posay SA u 
Cosmétique Active France SNC 
La Roche-Posay timmanifattura prodotti għall-kura tal-ġilda li tqiegħed fis-suq permezz ta’ 
netwerk ta’ distribuzzjoni selettiva li minnu tagħmel parti l-Cosmétique Active France. Wara 
li kienet ordnata mill-qorti inferjuri biex tieqaf tbiegħ il-prodotti ta’ La Roche-Posay, l-LCJ 
Diffusion, kumpanija barra min-netwerk, talbet lill-Qorti ta’ l-Appell biex issib li l-ftehimiet 
ta’ La Roche-Posay ma kinux jikkwalifikaw għal eżenzjoni skond l-Artikolu 81(3). 
 
Il-qorti sostniet li l-ftehimiet ma kien fihom l-ebda klawżola pprojbita mill-Artikolu 4 tar-
Regolament ta’ eżenzjoni ta’ kategorija (KE) Nru 2790/1999 u li l-eżenzjoni provduta minn 
dak ir-Regolament ma saritx inapplikabbli biss minħabba li teċċedi l-limitu ta’ 30% ta’ suq li, 
barra minn dan, ma kienx is-suq rilevanti. 
 
Il-qorti kkonfermat is-sentenza tal-qorti inferjuri. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 
 
 
Il-kwistjonijiet proċedurali (eż, l-oneru tal-prova,il- kwistjonijiet ta’ ġuriżdizzjoni, eċċ.) 

 
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi, il-15 ta’ Ġunju 2005, Automobiles de Gap SA 
L-Automobiles de Gap SA ressqet azzjoni fejn allegat li l-Automobiles Citroën SA kienet 
iffissat miri ta’ bejgħ eċċessivament għoljin fil-ftehimiet ta’ negozju tagħha u li dan kien 
wassal biex l-attur isir insolventi. 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell innotat li r-Regolament ta’ eżenzjoni 123/85 dwar il-ftehimiet għad-
distribuzzjoni tal-vetturi bil-mutur, kif miktub fiż-żmien materjali, ipprovda li “l-Artikoli 1, 2 
u 3 għandhom japplikaw minkejja kwalunkwe obbligu impost fuq in-negozjant biex jagħmel 
ħiltu ħalli jbigħ, fi ħdan it-territorju tal-kuntratt u fi ħdan perjodu speċifikat, kwantità minima 
ta’ oġġetti tal-kuntratt … ”, ħlief fejn il-kriterji stabbiliti biex jinkisbu dawk l-għanijiet ma 
kinux oġġetti u mhux diskriminatorji. 
 
Il-Qorti sostniet li l-metodu adottat kien ibbażat kemm b’mod konkret kif ukoll b’mod 
oġġettiv mhux biss fuq ir-rendiment tal-marka fuq il-livell nazzjonali u dak reġjonali, iżda 
wkoll fuq ir-riżultati preċedenti tan-negozjant rilevanti. 
 
Il-Qorti kkonfermat is-sentenza tal-Qorti Kummerċjali. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi, it-22 ta’ Frar 2005, appell minn JC Decaux SA kontra d-
Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni 04-D-32 tat-8 ta’ Lulju 2004 
Il-Kunsill tal-Kompetizzjoni kien immulta lid-Decaux skond l-Artikolu 82 tat-Trattat KE 
EUR 700 000 talli abbużat mill-pożizzjoni dominanti tagħha fis-suq għall-forniment lill-
awtoritajiet lokali ta’ għamara tar-reklamar fit-toroq. 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
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Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi ċaħdet id-dikjarazzjoni tad-Decaux illi f’dan il-każ il-Kunsill 
tal-Kompetizzjoni kien eċċeda l-kompetenza tiegħu billi pprojbixxa prattiki li mhumiex 
koperti mir-riferiment. Il-qorti ddeċidiet li, skond il-ġurisprudenza stabbilita, ladarba 
kwistjoni kienet riferita lilu, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni kellu s-setgħa jinvestiga l-fatti u l-
prattiki kollha li jaffettwaw is-suq li miegħu kien jirrelata r-riferiment, u b’hekk li jeżamina 
prattiki żvelati mill-investigazzjoni, kemm-il darba kellhom l-istess għan jew l-istess effett 
bħal dawk li nġibdet l-attenzjoni tiegħu lejhom, anki jekk dawk il-prattiki kompliet wara r-
riferiment. 
 
Il-Qorti kkonfermat id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi, l-24 ta’ Mejju 2005, Digitechnic 
Il-Qorti ta’l-Appell ta’ Pariġi semgħet appell kontra deċiżjoni tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni 
(04-D-76) li ċaħad ilment mid-Digitechnic, kumpanija li tarma l-kompjuters, kontra prattiki 
mill-Microsoft, ditta f’pożizzjoni dominanti fis-suq għas-sistemi operattivi tal-kompjuters 
personali u f’dak għas-softwer ta’ l-applikazzjonijiet għall-uffiċċji. Il-Kunsill tal-
Kompetizzjoni kien sab li l-prattiki allegati taż-żamma tal-liċenzji u tad-diskriminazzjoni fil-
prezzijiet ma kinux ippruvati, li d-Digitechnic ma twaqqfitx milli twettaq l-attivitajiet ta’ 
armar tagħha u li d-diskriminazzjoni fil-prezzijiet kienet iġġustifikata minn raġunijiet 
oġġettivi. 
 
Bil-kontra, il-Qorti ta’ l-Appell sostniet, li ma setgħetx tkun eskluża l-possibbiltà li l-
Microsoft setgħet abbużat mill-pożizzjoni dominanti tagħha fiż-żewġt iswieq rilevanti bid-
differiment ta’ l-għotja tal-liċenzji ta’ distribuzzjoni lil dawk li jarmaw u billi talbithom 
prezzijiet li ma kellhom l-ebda relazzjoni ma’ dawk li talbet lil manifatturi tat-tagħmir oħrajn. 
Il-qorti annullat id-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni u rreferiet il-każ lura lill-Kunsill 
tal-Kompetizzjoni għak aktar investigazzjoni. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 
Il-Qorti Reġjonali ta’ Strasbourg, l-4 ta’ Frar 2005, Il-Brasseries Kronenbourg SA: Il-qorti 
nazzjonali għandha ġuriżdizzjoni biex tapplika l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat 
Il-Brasseries Kronenbourg kienet temmet il-ftehim ta’ forniment tal-birra tagħha mal-JBEG 
sarl. Din ta’ l-aħħar talbet lill-qorti tissospendi s-sentenza u titlob l-opinjoni tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar il-kompatibilità tal-ftehim ma’ l-Artikolu 81 tat-Trattat. 
 
It-talba tal-JBEG kienet irrifjurtata minħabba li l-Artikolu 6 tar-Regolament 1/2003 ta s-
setgħa lill-qrati ta’ l-Istati Membri biex japplikaw l-Artikolu 81 tat-Trattat u ħtieġ 
mingħandhom li japplikaw ukoll ir-regoli Komunitarji meta japplikaw il-liġi nazzjonali dwar 
prattiki restrittivi jew abbużi minn pożizzjonijiet dominanti. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi, il-21 ta’ Settembru 2005, Jean-Louis David France 
Il-Qorti ta’ l-Appell iddeċidiet li ma kienx ġie ppruvat li n-netwerk tal-franchise stabbilit 
minn Jean-Louis David France tista’ taffettwa l-kummerċ intra-Komunitarju. Kien x’kien il-
każ, ma deherx li l-klawżola li kienet is-suġġett ta’ l-ilment, li kienet tikkostitwixxi mezz li 
jingħata effett lill-intuitus personae li jikkaratterizza l-ftehim ta’ franchise u li kienet imfassla 
biex ma tħalliex li l-benefiċċju ta’ l-għarfien u ta’ l-għajnuna provduta jmur direttament għand 
kompetitur, kisret, bħala restrizzjoni assolutament ipprojbita tal-kompetizzjoni, ir-regoli 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
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introdotti mir-Regolament ta’ eżenzjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 2790/1999 tat-22 ta’ 
Diċembru 1999 dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal kategoriji ta’ 
ftehimiet ta’ franchise. 
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi kkonfermat is-sentenza tal-Qorti Kummerċjali ta’ Pariġi. 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi, is-26 ta’ Jannar u s-16 ta’ Frar 2005, Volkswagen 
Claude Petit u Raphaël Petit, negozjanti fin-netwerk tal-Volkswagen France, kienu ressqu 
azzjoni għan-nuqqas ta’ dan ta’ l-aħħar li jgħinhom jiffaċċjaw il-kompetizzjoni kontra n-
negozjanti Belġjani tal-Volkswagen li kienu involuti f’importazzjonijiet paralleli. 
 
Il-Qorti ta’ l-Appell iddeċidiet li skond l-Artikolu 81 tat-Trattat il-provvista minn fornitur ta’ 
għajnuna jew ta’ appoġġ għall-membri tan-netwerk tiegħu ma kinitx illegali per se. Qieset, 
madankollu li l-Volkswagen France ma kinitx obbligata tikkumpensa għal kwalunkwe 
differenza bejn il-prezzijiet mitluba min-netwerk tagħha stess u dawk mitluba minn negozjanti 
fi Stati Membri oħrajn. Għaldaqstant iddikjarat li ma tressqux provi biżżejjed għall-appell.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 
 

Il-lista tas-sentenzi tal-qorti li japplikaw l-Artikolu 81 jew 82 tat-Trattat fl-2005 
 

Sentenza L-Artikolu 81 L-Artikolu 
82 

21/9/2005 il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi:  
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise v Jean-Louis David 
France SA 

X  

12/7/2005 il-Qorti tal-Kassazzjoni:  
SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile v 
Renault/Peugeot: kienet ikkonfermata d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-
Kompetizzjoni  

X  

28/6/2005 il-Qorti tal-Kassazzjoni:  
Garage Gremeau SA v Daimler Chrysler France SA 

X  

15/6/2005 il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi: 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé v 
Automobiles Citroën SA: Appell 

X  

8/6/2005 il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi:  
LCJ Diffusion SA v La Roche Posay SA u Cosmétique Active 
France SA 

X  

24/5/2005 il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi: 
Digitechnic sarl v Microsoft (pendenti wara l-annullament tad-
deċiżjoni tal-Kunsill tal-Kompetizzjoni: riferiment lura għall-
Kunsill tal-Kompetizzjoni għal aktar investigazzjoni) 

 X 

12/4/2005 il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi: 
Appell mill-Export Press: appell miċħud  

 X 

12/4/2005 il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi:  
France Télécom and SFR v Ténor: deċiżjoni maqluba 

 X 

2/3/2005 il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi:  X  

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf
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Kitch Moto sarl v Suzuki France SA 

22/2/2005 il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi:  
Appell minn JC Decaux SA: appell miċħud 

 X 

4/2/2005: il-Qorti Reġjonali ta’ Strasbourg: Kronenbourg v JBEG 
sarl 

X  

3/2/2005 il-Qorti Reġjonali ta’ Strasbourg: Kronenbourg v Café le 
Victor Hugo sarl  

X  

26/1/2005 u 16/2/2005 il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Pariġi:  
Volkswagen Franza v Bellevue Auto SA, Claude Petit u Raphaël 
Petit 

X  

L-Olanda 
Il-Qrati Olandiżi applikaw il-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE fis-sentenzi li ġew elenkati aktar ’l 
isfel. F’dan ir-rigward ta’ min jinnota li l-qrati Olandiżi jinterpretaw ukoll l-Artikoli 81 u 82 
tat-Trattat KE meta japplikaw l-Att dwar il-Kompetizzjoni Olandiż, għaliex dan l-Att huwa 
bbażat fuq il-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE. Il-Qorti Distrettwali ta’ Rotterdam stipulat b’mod 
aktar preċiż fid-deċiżjonijiet tagħha li paragun mal-liġi Komunitarja huwa ta’ rilevanza biss 
għall-applikazzjoni tal-liġi sostantiva.  
 
1. Il-Qorti ta’ l-Aja, l-24 ta’ Marzu 2005, 04/694 en 04/695, Marketing Displays International 
Inc. v. VR (proċeduri ċivili) 
 
Dan il-każ jikkonċerna l-infurzar ta’ tliet deċiżjonijiet Amerikani ta’ arbitraġġ fuq il-bażi tal-
Kodiċi tal-Proċedura Ċivili ta’ l-Olanda u fuq it-Trattat ta’ New York. Il-proċeduri rriżultaw 
mill-appell mis-sentenza tal-President tal-Qorti Distrettwali ta’ l-Aja fi proċedura 
interlokutorja (ara Rapport tal-KE ta’ l-2004 Marketing Displays International Inc. v VR Van 
Raalte Reclame B.V. is-27 ta’ Mejju 2004, KG/RK 2002-979 u 2002-1617). Il-Qorti l-ewwel 
irriferiet għas-sentenza Eco Swiss (C-126/97), fejn il-Qorti tal-Ġustizzja tal-KE sostniet li l-
Artikolu 81 KE huwa kwistjoni ta’ politika pubblika. Għalhekk il-Qorti ta’ l-Aja tista’ 
tannulla għotja ta’ arbitraġġ jekk din tikkonfliġġi mal-politika pubblika. Il-Qorti qablet mas-
sentenza tal-President tal-Qorti Distrettwali ta’ l-Aja li l-ftehim ta’ liċenzjar huwa kontra l-
Artikolu 81(1) KE u rrifjutat li tinforza d-deċiżjonijiet ta’ arbitraġġ. Il-Qorti ma eżaminatx 
jekk il-ftehim ta’ liċenzjar issodisfax il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 81(3) KE, għaliex il-Qorti 
ppreżumiet li r-Regolament (KE) Nru 1/2003 ma kellux effett retroattiv. Fi kliem ieħor, il-
qorti nazzjonali ma setgħetx tagħti eżenzjoni mill-Artikolu 81(1) KE għal ftehim qabel l-1 ta’ 
Mejju, 2004. 
 
2. Il-President tal-Qorti Distrettwali ta’ Zwolle, l-4 ta’ April 2005, 106345/KG ZA 05-92, 
Bicycle shop [A] v. Polar Electro Nederland B.V. (proċeduri interlokutorji) (proċeduri ċivili) 
 
Dan il-każ jikkonċerna t-tmiem ta’ ftehim ta’ distribuzzjoni mill-fornitur Polar, għaliex id-
distributur A ma qabilx ma bidla fis-sistema tad-distribuzzjoni. Id-distributur A ried li l-Polar 
tforni l-prodotti tiegħu skond is-sistema li kienet applikabbli qabel. Id-distributur A afferma li 
l-Polar kienet abbużat mill-pożizzjoni dominanti tagħha, kuntrarju għall-Artikolu 82 KE u 
għall-Artikolu 24 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni Olandiż. Id-distributur A allega wkoll li 
jekk il-Polar titqies li topera sistema ta’ distribuzzjoni selettiva, ma tissodisfax il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 81(3) jew fir-Regolament ta’ Eżenzjoni ta’ Kategorija dwar it-Trażżin 
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Vertikali. Il-Polar ħadet il-pożizzjoni li ma toperax sistema ta’ distribuzzjoni selettiva iżda 
pjuttost sistema ta’ distribuzzjoni esklużiva.  
 
Il-Qorti l-ewwel irriferiet għall-fatt li l-Artikolu 81(1) KE ma jikkonċernax ftehimiet li 
m’għandhom l-ebda effett apprezzabbli fuq il-kummerċ (l-Avviż De Minimis tal-
Kummissjoni Ewropea). It-tieni, il-Qorti ddeċidiet li l-Artikolu 7(1) ta’ l-Att dwar il-
Kompetizzjoni Olandiż, l-ekwivalenti nazzjonali ta’ l-Avviż De Minimis, mhuwiex 
applikabbli f’dan il-każ. Imbagħad il-Qorti rreferiet għall-Avviż tal-Kummissjoni dwar it-
Trażżin Vertikali. Il-Qorti ddikjarat li l-Polar ma pprovdiet l-ebda informazzjoni dwar is-
sehem mis-suq tagħha u għalhekk il-Qorti ma setgħetx tistrieħ fuq il-limitu ta’ 30% kif ġie 
stabbilit fir-Regolament ta’ Eżenzjoni ta’ Kategorija dwar it-Trażżin Vertikali. Barra minn 
dan, sabet li l-Polar ma kinitx ippruvat li d-distributuri tagħha jistgħu jbiegħu biss f’territorju 
partikolari, li huwa tipiku għal ftehim ta’ distribuzzjoni esklużiva. Għalhekk il-Qorti ddeċidiet 
li l-Polar ma ppruvatx li topera sistema ta’ distribuzzjoni esklużiva, iżda pjuttost li s-sistema 
għandha tendenzi lejn dik ta’ distribuzzjoni selettiva. Ladarba mhux probabbli li s-sistema ta’ 
distribuzzjoni tal-Polar tissodisfa l-kriterji ta’ l-Artikolu 81(3) KE u ta’ l-Artikolu 6(3) ta’ l-
Att dwar il-Kompetizzjoni Olandiż, il-Qorti kkonkludiet li s-sistema ta’ distribuzzjoni tal-
Polar hija kontra l-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE u ta’ l-Olanda. Minħabba li l-bidla fis-sistema 
tad-distribuzzjoni kienet ir-raġuni biex jiġi mitmum il-ftehim ta’ distribuzzjoni, u s-sistema ta’ 
distribuzzjoni l-ġdida hija kontra l-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE u ta’ l-Olanda, it-tmiem tal-
ftehim ta’ distribuzzjoni kien kontra l-Liġi Ċivili Olandiża fir-rigward tal-prinċipju tal-
ġustizzja. Il-Qorti ordnat lill-Polar biex tforni l-prodotti tagħha lill-A sakemm il-ftehim ta’ 
distribuzzjoni l-antik jkun mitmum b’mod legali. Il-Qorti ma ddeċidietx dwar jekk il-Polar 
abbużatx mill-pożizzjoni dominanti tagħha. 
 
3. Il-Qorti ta’ Amsterdam tat-23 ta’ Ġunju 2005, 1974/04 KG attur v Chevrolet Nederland 
B.V.(qabel Daewoo Motor Benelux B.V.) (proċeduri ċivili) 
 
Fl-2002, id-Daewoo legalment temmet ftehim ta’ negozjant ma’ l-attur. Wara dan, l-attur 
talab lid-Daewoo li jinħatar bħala Sewwej Awtorizzat tad-Daewoo. Id-Daewoo rrifjutat din it-
talba minħabba li r-relazzjoni tan-negozju bejn id-Daewoo u l-attur kienet iddanneġġjata sa 
tali punt li l-attur ma kienx jikkwalifika biex jinħatar Sewwej Awtorizzat. Il-kwistjoni ċentrali 
f’dan il-każ huwa jekk ir-Regolament (KE) Nru 1400/2002 kienx jobbliga lid-Daewoo tidħol 
f’Kuntratt ta’ Sewwej Awtorizzat ma’ l-attur. Il-Qorti qablet mas-sentenza tal-President tal-
Qorti Distrettwali ta’ Haarlem li obbligu li wieħed jidħol f’kuntratt ma jistax ikun derivat mir-
Regolament (KE) Nru1400/2002 (ara r-rapport tal-KE 2004, attur v Daewoo Motor Benelux 
B.V. it-28 ta’ Settembru 2004, 103753/KG ZA 04-347). Il-Qorti ddeċidiet ukoll li r-
Regolament (KE) Nru 1400/2002 ma jipprevjenix lid-Daewoo milli ttemm Kuntratt ta’ 
Sewwej Awtorizzat. Skond il-Qorti, għalhekk għandu jkun possibbli għad-Daewoo li tirrifjuta 
li tidħol f’kuntratt ma’ l-attur, għall-istess raġunijiet li huwa possibbli li ttemm Kuntratt ta’ 
Sewwej Awtorizzat. Minħabba li r-relazzjoni tan-negozju bejn id-Daewoo u l-attur kienet 
iddanneġġjata sa tali punt mill-attur (l-attur, pereżempju, irrifjuta li jħallas darbtejn, u rrifjuta 
li jixtri karozzi li qabel kienu tal-kiri kif kien miftiehem), hija sabet li d-Daewoo legalment 
irrifjutat li tikkonkludi kuntratt ma’ l-attur.  

 
4. Il-President tal-Qorti Distrettwali ta’ Utrecht tat-3 ta’ Novembru 2005, 201038 KG ZA 05-
911, PCA v Peugeot Nederland N.V. (proċeduri interlokutorji) (proċeduri ċivili) 
 
Il-Peugeot Nederland hija l-importatriċi Olandiża tal-vetturi bil-mutur tal-Peugeot. Fir-
rigward tad-distribuzzjoni, tat-tiswija u tal-manutenzjoni tal-vetturi bil-mutur tal-Peugeot, il-
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Peugeot għażlet għadd limitat ta’ distributuri u ta’ sewwejja. Għat-tiswija u għall-
manutenzjoni tal-vetturi bil-mutur tal-Peugeot, is-sewwejja jeħtieġu informazzjoni teknika 
speċifika/tagħmir għad-dijanjożi fir-rigward tas-sistemi tas-softwer li ġew implimentati fil-
vetturi bil-mutur tal-Peugeot. Il-Peugeot għandha żewġ verżjonijiet ta’ dan it-tagħmir, jiġifieri 
sistema kompluta (PPS) għal distributuri u sewwejja awtorizzati u verżjoni ristretta tas-
sistema (PPRI) għas-sewwejja indipendenti. In-negozjanti tal-PCA huma sewwejja 
indipendenti li talbu aċċess għas-sistema kompluta.  
 
Il-kwistjoni ċentrali f’dan il-każ hija jekk il-Peugeot hijiex obbligata li tagħti lil sewwejja 
indipendenti l-istess informazzjoni bħalma tagħmel lil sewwejja awtorizzati. Għall-ewwel, il-
Peugeot affermat li vjolazzjoni ta’ l-Artikolu 4(2) tar-Regolament 1400/2002 tfisser biss li l-
ftehimiet bejn il-Peugeot u d-distributuri u s-sewwejja awtorizzati tagħha m’għadhomx eżenti 
skond ir-Regolament. Madankollu, il-Qorti ddeċidiet li r-Regolament 1400/2002 għandu 
effett dirett, li jfisser li l-Peugeot trid tikkonforma ma’ l-obbligi kif ġew stabbiliti fl-Artikolu 
4(2) tar-Regolament.  
 
Il-Peugeot imbagħad allegat li ma kisritx l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 1400/2002 
u rreferiet għall-premessa 26 tar-Regolament. Il-Qorti ddeċidiet li s-sistemi PPS u PPRI huma 
definiti bħala għarfien skond ir-Regolament (KE) Nru 1400/2002. Kontra l-liġi, il-Peugeot 
ċaħdet aċċess għas-sistema kompluta fir-rigward ta’ dawn is-sewwejja indipendenti. Il-Qorti 
tqis din iċ-ċaħda kontra l-liġi bħala tip ta’ abbuż kif jissemma fil-premessa 26 tar-
Regolament. Skond il-Qorti, il-Peugeot aġixxiet kontra l-liġi fil-konfront tan-negozjanti tal-
PCA u trid tagħtihom aċċess għall-informazzjoni teknika meħtieġa skond l-Artikolu 4 (2) tar-
Regolament. 
 
5. It-Tribunal ta’ l-Appelli Kummerċjali u Industrijali, is-7 ta’ Diċembru 2005, AWB 04/237 u 
04/249 9500, Secon Group B.V./ G-Star International B.V. v. the NMa (proċeduri 
amministrattivi) 
 
L-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda imponiet multa fuq is-Secon għaliex is-Secon 
kisret l-Artikolu 6 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda (projbizzjoni ġenerali fuq il-
kartelli ekwivalenti għall-Artikolu 81 KE). Fil-Kondizzjonijiet Ġenerali tal-Bejgħ tagħha, is-
Secon inkludiet dispożizzjonijiet li taw lok għal projbizzjoni ta’ bejgħ mill-ġdid, prezzijiet ta’ 
bejgħ mill-ġdid rakkomandati minimi u prezzijiet tal-bejgħ mill-ġdid rakkomandati. Fl-appell, 
il-Qorti ta’ Rotterdam iddeċidiet li l-kondizzjonijiet ġenerali tas-Secon kienu kontra l-Artikolu 
6 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni Olandiż. Fl-appell, it-Tribunal ta’ l-Appelli Kummerċjali u 
Industrijali (minn hawn ’il quddiem: it-Tribunal) iddeċieda li l-Artikolu 6 ta’ l-Att dwar il-
Kompetizzjoni Olandiż ma nkisirx. 
 
L-ewwelnett, it-Tribunal qies jekk kienx hemm ftehim u kunsens bejn is-Secon u x-xerrejja 
tagħha. Filwaqt li kkwota s-sentenzi ta’ Sandoz u Adalat tal-Qorti tal-Ġustizzja, it-Tribunal 
iddeċieda li kien hemm kunsens bejn is-Secon u x-xerrejja tagħha. It-tieni, Tribunal qies jekk 
kienx hemm sistema ta’ distribuzzjoni selettiva imperfetta li kieku jfisser li l-projbizzjoni tal-
bejgħ mill-ġdid ma kinitx antikompetittiva. Skond l-Artikoli 12 u 13 ta’ l-Att dwar il-
Kompetizzjoni Olandiż, l-Artikolu 6 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni Olandiż ma japplikax 
għal ftehim li jissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Eżenzjoni ta’ Kategorija dwar it-Trażzin 
Vertikali. It-Tribunal iddeċieda li s-Secon ma toperax sistema ta’ distribuzzjoni selettiva 
(imperfetta), għaliex is-Secon ma ppruvatx li tagħżel lix-xerrejja tagħha skond kriterji selettivi 
oġġettivi, li hija l-karatteristika prinċipali ta’ sistema ta’ distribuzzjoni selettiva. Dan fisser li 
l-projbizzjoni tal-bejgħ mill-ġdid instab li kienet antikompetittiva. It-tielet, it-Tribunal 
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iddeċieda li li l-prezzijiet rakkomandati minimi huma antikompetittivi. Il-Kondizzjonijiet 
Ġenerali tas-Secon jipprovdu li xerrej ma jistax jiddevja mill-prezzijiet rakkomandati minimi 
sakemm is-Secon ma tkunx tat il-permess tagħha. Skond ir-Regolament ta’ Eżenzjoni ta’ 
Kategorija dwar it-Trażzin Vertikali, ix-xerrejja jridu jkunu ħielsa li jiffissaw il-prezzijiet tal-
bejgħ mill-ġdid tagħhom stess. Fl-aħħarnett, it-Tribunal qies jekk il-ftehim għandux effett 
apprezzabbli fuq il-kompetizzjoni (fi ħdan it-tifsira tal-ġurisprudenza ta’ Volk Vervaecke 
dwar il-kriterji kwantitattivi biex tkun ivvalutata l-apprezzabilità tar-restrizzjonijiet). 
Iddeċieda li trid titqies is-sitwazzjoni speċifika li fiha jseħħ il-ftehim, b’mod partikolari l-
kuntest ekonomiku u ġudizzjarju fejn joperaw l-intrapriżi, in-natura tas-servizzi kkonċernati, 
l-istruttura tas-suq rilevanti u ċ-ċirkostanzi effettivi li fihom jopera l-ftehim. It-Tribunal 
iddeċieda li l-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda ma qisitx biżżejjed is-sitwazzjoni 
speċifika li fih kienjopera l-ftehim u ma kinitx irraġunat biżżejjed għaliex l-argument tas-
Secon li l-ftehim m’għandu l-ebda effett apprezzabbli fuq il-kompetizzjoni (sehem mis-suq 
baxx ħafna) huwa infondat. It-Tribunal iddeċieda li l-Awtorità tal-Kompetizzjoni ta’ l-Olanda 
għandha tieħu deċiżjoni ġdida. 
 

L-Awstrija 
Il-Qorti tal-Kartelli fil-kapaċità tagħha bħala waħda mill-awtoritajiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni applikat l-Artikoli 81 u 82 KE fi tliet deċiżjonijiet li ġew trażmessi lill-
Kummissjoni Ewropea skond l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) 1/2003 (ara wkoll taħt il-
punt pt. I.1.2). Saru appelli kontra dawn id-deċiżjonijiet kollha u s-sentenzi definittivi diġà 
ngħataw mill-qrati superjuri fir-rigward ta’ kull waħda minnhom. 
 

Il-Portugall 
 
L-Assoċjazzjoni Dentali Portugiża  
Il-Qorti Kummerċjali ta’ Liżbona ħadet Deċiżjoni fid-9 ta’ Diċembru 2005 dwar appell 
imressaq kontra d-deċiżjoni ta’ l-Awtorità tal-Kompetizzjoni Portugiża fil-każ ta’ l-
Assoċjazzjoni Dentali Portugiża. 
 
Il-Qorti kkonfermat is-sejba ta’ l-Awtorità tal-Kompetizzjoni Portugiża li l-Assoċjazzjoni 
Dentali Portugiża kienet stabbiliet obbligu li jintalbu ħlasijiet minimi għall-prattikanti dentali 
kollha fil-Portugall kontra l-Artikolu 81 KE. Il-Qorti qieset, madankollu, li l-Assoċjazzjoni 
Dentali Portugiża kienet aġixxiet b’mod negliġenti u naqqset il-multa għal EUR 50,000. Barra 
minn dan, il-Qorti ddikjarat mingħajr effett uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi 
Deolontoloġiku. Aktar minn hekk, il-Qorti kkonfermat l-obbligu għall-konvenut li jippubblika 
silta midd-deċiżjoni fil-gazzetta uffiċjali u f’gazzetta Portugiża b’ċirkolazzjoni nazzjonali, kif 
ukoll fuq il-websajt u f’rivista perjodika ta’ l-Assoċjazzjoni.  
 
L-Awtorità tal-Kompetizzjoni Portugiża ressqet appell kontra din id-deċiżjoni quddiem il-
Qorti ta’ l-Appell ta’ Liżbona. 

L-Iżvezja 
 
Il-Qorti tas-Suq  
 
Il-Każ Nru 2005:5: VVS-Installatörerna v. l-Awtorità tal-Kompetizzjoni Żvediża–  
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Data Id-29 ta' Frar 2005 
Il-każ kien jikkonċerna appell kontra deċiżjoni ta’ l-Awtorità tal-Kompetizzjoni Żvediża li 
ordnat lill-assoċjazzjoni kummerċjali Żvediża għall-kuntratturi tal-plaming, tat-tisħin, tar-
refriġerazzjoni, ta’ l-elettriku u tax-xogħol bil-pjanċi, VVS-Installatörerna, taħt piena ta’ 
multa ta’ SEK 5 miljuni, biex tieqaf tipprovdi lista ta’ prezzijiet għal oġġetti u servizzi 
speċifiċi għas-settur li jintużaw spiss. Fl-istess deċiżjoni, l-Awtorità tal-Kompetizzjoni 
Żvediża kienet iddeċidiet li ma tagħtix eżenzjoni individwali għal dawn l-arranġamenti. Il-
Qorti tas-Suq neħħiet il-parti ta’ l-aħħar tad-deċiżjoni mil-lista tal-każijiet minħabba 
diżpożizzjonijiet tranżitorji fl-Att dwar il-Kompetizzjoni Żvediż. Dwar l-ordni ta’ waqfien u 
ebda tkomplija, il-Qorti tas-Suq ikkonfermat id-deċiżjoni iżda ppostponiet bi tliet xhur id-data 
sa meta r-rimedju għandu jidħol fis-seħħ. 
 
 
Il-Każ Nru 2005:7 : L-Awtorità tal-Kompetizzjoni Żvediża v. 5 kumpaniji tal-petrol - Data 
2005-02-22 
Wara investigazzjoni kbira mill-Awtorità tal-Kompetizzjoni Żvediża, kienu kkonfermati s-
suspetti dwar l-eżistenza ta’ kartell tal-petrol fl-Iżvezja. L-Awtorità tal-Kompetizzjoni 
Żvediża ffajljat azzjonijiet mal-Qorti tal-Belt ta’ Stokkolma kontra Statoil Detaljhandel AB, 
OK-Q8 AB, AB Svenska Shell, Preem Petroleum AB u Norsk Hydro Olje AB fl-2000, fejn 
talbet multi għall-ksur ta’ l-Artikolu 6 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni Żvediż u ta’ l-Artikolu 
81 tat-Trattat. L-investigazzjoni wriet li r-rappreżentanti mill-kumpaniji kellhom laqgħat 
sigrieti matul il-Ħarifa ta’ l-1999 sabiex jippjanaw u jimplimentaw ftehim dwar prezzijiet u 
skontijiet. Kien hemm għadd kbir ta’ laqgħat bl-iskuża ta’ diskussjonijiet li kienu għaddejjin 
dwar ċerta kwistjoni ambjentali. Matul dawn il-laqgħat, il-kumpaniji żviluppaw strateġija 
komuni biex jitbaxxew l-ispejjeż tagħhom b’konnessjoni ma’ l-iskontijiet. Il-Qorti tas-Suq 
sabet li ħames kumpaniji tal-petrol kienu kisru l-Att dwar il-Kompetizzjoni Żvediż u ffissat il-
multi għall-ħames kumpaniji għal 112-il miljun SEK.  
 
Il-Qorti tas-Suq ma sabitx li l-liġi Komunitarja kienet direttament applikabbli għall-każ 
għaliex ma kien hemm l-ebda effett fuq il-kummerċ. Hija nnotat li l-prattiki miftiehma, min-
naħa l-waħda, koprew Stat Membru sħiħ u li l-intrapriżi kkonċernati kellhom ishma mis-suq 
kbar ħafna, li skond il-Qorti, appoġġjaw l-effetti fuq il-kriterju tal-kummerċ. L-elementi li 
ħadmu kontra sejbiet bħal dawn kienu, min-naħa l-oħra, il-fatt li l-prattika kienet tikkonċerna 
biss arranġamenti ta’ skont wieħed u li l-iskambju ta’ informazzjoni seħħ biss matul perjodu 
ta’ żmien limitat. Il-Qorti sabet li f’dawn iċ-ċirkostanzi hemm restrizzjonijiet naturali tal-
kummerċ fuq is-suq rilevanti li huma tali li jeskludu li l-prattika jkollha effett fuq il-kummerċ 
fi ħdan it-tifsira ta’ l-Artikolu 81 KE. Madanakollu, il-Qorti tas-Suq ikkonkludiet li anki jekk 
il-Qorti applikat l-Artikolu 81 KE, ir-riżultat tal-każ kien ikun l-istess.  
 
Il-metodu ta’ l-Awtorità tal-Kompetizzjoni Żvediża biex tikkalkula l-multi, ibbażat fuq il-linji 
ta’ gwida dwar il-multi tal-Kummissjoni, kien miċħud mill-Qorti tas-Suq. Il-Qorti ddikjarat li 
l-multi għandhom ikunu kkalkulati fuq il-bażi ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali u mhux 
primarjament billi jiġi applikat il-metodu li jintuża mill-Kummissjoni.  
 
 
Il-Każ Nru 2005:27: FAC Flygbussarna Airport Coaches AB a.O. v. L-Awtorità tal-
Kompetizzjoni Żvediża u L-Awtorità ta’ l-Avjazzjoni Ċivili (Luftfartsverket) - Data 30 ta' 
Awissu 2005 
Il-każ kien jikkonċerna appell kontra deċiżjoni mill-Awtorità tal-Kompetizzjoni Żvediża li 
sabet li s-sistema ta’ aċċess u l-ħlasijiet miksuba għall-karozzi tal-linja u għall-kowċijiet li 
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jieqfu fl-ajruport ta’ Arlanda ma kinux jikkostitwixxi abbuż mill-pożizzjoni dominanti ta’ l-
Awtorità ta’ l-Avjazzjoni Ċivili (Luftsfartsverket). Il-Qorti tas-Suq sabet li ma setax jiġi 
eskluż li s-sistema ta’ ħlasijiet ta’ waqfien bħal dawn setgħet tikkostitwixxi abbuż mill-
pożizzjoni dominanti tal-Luftsfartsverket u għalhekk iddeċidiet favur l-attur.  
 
Il-Qorti tas-Suq sabet li ċ-ċirkostanzi tal-każ kienu tali li kien japplika l-Artikolu 82 KE. Hija 
kkonkludiet li l-valutazzjoni mwettqa skond il-liġi nazzjonali kienet kompatibbli ma’ l-
Artikolu 82 KE u li l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 82 KE għalhekk kellha twassal għall-istess 
riżultat bħall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu ekwivalenti fl-Att dwar il-Kompetizzjoni Żvediż (l-
Artikolu 19).  
 
 
Il-Każ Nru 2005:29: B2 Bredband Holding AB v. TeliaSonera AB a.O – Data: l-1 ta' 
Novembru 2005 
Il-B2 Bredband Holding AB affermat li t-TeliaSonera abbużat mill-pożizzjoni dominanti 
tagħha fis-suq għall-abbonament għall-mezzi ta’ telekomunikazzjoni fuq linja fissa billi 
offriet lil klijenti ġodda tal-broadband prezzijiet aktar baxxi għat-telekomunikazzjoni fuq 
linja fissa (mixed bundling, jiġifieri l-prattika li jiġu offruti għżall-bejgħ żewġ prodotti jew 
servizzi jew aktar jew bi prezzijiet individwali jew għal prezz uniku. Il-prezz uniku għall-
mazz ġeneralment ikun inqas mis-somma tal-prezzijiet individwali). Il-Qorti tas-Suq sabet li 
l-B2 Bredband Holding AB ma rnexxiliex tipprova li t-TeliaSonera kellha pożizzjoni 
dominanti.  
 

Ir-Renju Unit 

Il-kwistjonijiet proċedurali (eż. l-oneru tal-prova, il-kwistjonijiet ta’ ġuriżdizzjoni, eċċ.) 

BHB Enterprises plc v Victor Chandler (International) Ltd – Qorti Għolja 
L-Imħallef Laddie is-27 ta’ Mejju 2005 
 
Livell xieraq ta’ dettall f’talba li tallega l-ksur ta’ l-Artikolu 82 
 
L-attriċi hija mogħnija bil-funzjoni li tamministra t-tlielaq taż-żwiemel Brittaniċi u biex 
tagħmel dan, fost l-oħrajn, tiġbor data relatata mat-tlielaq taż-żwiemel. Il-konvenut huwa 
Brittaniku li jiġbor l-imħatri fuq it-tlielaq taż-żwiemel. Il-konvenut waqaf iħallas il-ħlas tal-
liċenzja għall-użu tad-data ta’ l-attriċi dwar it-tlielaq taż-żwiemel, fejn ikkontenda li d-
drittijiet ta’ l-attriċi għad-database m’għadhomx jeżistu aktar minħabba sentenza ta’ l-ECJ u 
li l-ftehim tal-liċenzjar għalhekk kien mingħajr effett. L-attriċi asseriet li kellha tieħu aktar 
minn £200,000 mingħand il-konvenut u heddet ukoll li tagħti struzzjonijiet lil trażmettitur ’il 
quddiem (onward transmitter) terz tad-data kkonċernata biex jieqaf iforni lill-konvenut bid-
data. L-attriċi ressqet azzjoni għal ksur ta’ kuntratt. 
 
Il-kovenut talab permess mingħand il-qorti, fost l-oħrajn, biex jemenda d-Difiża u l-
Kontrotalba tiegħu, sabiex jiddikjara, fost l-oħrajn, li l-attriċi kienet qed tabbuża minn 
pożizzjoni dominanti kontra l-Artikolu 82 tat-Trattat KE u l-projbizzjoni tal-Kapitolu II ta’ l-
Att dwar il-Kompetizzjoni ta’ l-1998. B’mod aktar speċifiku, talab permess biex jiddikjara li 
l-Attriċi kellha pożizzjoni dominanti fis-suq għall-forniment ta’ data ta’ qabel it-tlielaq għat-
tlielaq taż-żwiemel fir-Renju Unit, li d-data kienet faċilità essenzjali meħtieġa għal 
kwalunkwe teħid ta’ mħatri f’relazzjoni għat-tlielaq taż-żwiemel professjonali fir-Renju Unit 
u li billi titlob prezzijiet partikolarment għoljin għal dik id-data u billi thedded li tagħmel 
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arranġamenti biex tipprevjeni l-forniment ta’ dik id-data, l-attriċi kienet abbużat mill-
pożizzjoni dominanti tagħha. 
 
Il-qorti kkunsidrat li l-każ stabbilit fl-emenda proposta ma ġiex argumentat tajjeb. Skond ir-
regoli tal-proċedura ċivili Ingliża, talba jrid ikun fiha dikjarazzjoni preċiża dwar il-fatti li 
fuqhom il-parti tkun qed tistrieħ. F’uħud mis-sitwazzjonijiet, bħal meta jkun allegat frodi, fit-
talbiet jinħtieġ grad akbar ta’ partikolarità. Il-qorti qieset li l-prinċipju ta’ l-aħħar huwa 
applikat ukoll għal allegazzjonijiet ta’ ksur ta’ l-Artikoli 81 u 82 u l-projbizzjonijiet 
korrispondenti fil-liġi tal-kompetizzjoni domestika. B’mod aktar speċifiku, il-qorti qieset li 
għandha tkun mistennija kura partikolari mingħand parti li tallega ksur ta’ l-Artikolu 82 u l-
kontroparti domestiku tiegħu, il-projbizzjoni tal-Kapitolu II. Il-qorti nnotat li l-każijiet li 
jinvolvu allegazzjonijiet bħal dawn jistgħu jwasslu għal kawżi twal u li jqumu ħafna flus. 
Għaldaqstant, sempliċi asserzjoni ta’ ksur f’talba mhux se tkun biżżejjed. Minflok, se jkun 
meħtieġ li parti li tagħmel allegazzjoni tistabbilixxi b’mod ċar u konċiż il-fatti ewlenin li se 
tistrieħ fuqhom. F’dan il-każ, l-emenda proposta naqset milli tistabbilixxi bażi biex ikun 
iddikjarat għaliex il-prezzijiet ta’ l-attriċi kienu għoljin b’mod abbużiv, b’kuntrast għal 
sempliċement għoljin. 
 
Il-qorti qieset ukoll li t-talba proposta ma setgħetx tkun emendata sabiex ikun stabbilit każ 
vijabbli. Fil-fehma tal-qorti, f’każ fejn huwa allegat ipprezzar abbużiv, valutazzjoni tal-valur 
ta’ l-assi kemm għall-bejjiegħ kif ukoll għax-xerrej trid tkun parti kruċjali mill-valutazzjoni. 
Il-metodu tal-konvenut ma qiesx dan bl-ebda mod. Sempliċement irrelata l-prezzijiet ma’ l-
ispiża ta’ l-akkwist jew tal-ħolqien. Skond il-qorti, il-konvenut injora l-ħtieġa li jipprova li l-
prezzijiet kienu inġusti u qies biss jekk kinux għoljin.  
 
Għalhekk ma ngħatax permess li jiġu emendati t-talbiet biex tiġi inkluża allegazzjoni ta’ ksur 
ta’ l-Artikolu 82 u l-projbizzjoni tal-Kapitolu II.  
 
AtTheRaces Ltd u oħra v British Horseracing Board Ltd u oħra - il-Qorti Għolja 
Il-Viċi-Kanċillier – il-15 ta’ Lulju 2005 
 
L-atturi jfornu servizzi ta’ xandir, ta’ websajt u servizzi awdjo-viżivi oħrajn b’relazzjoni mat-
tlielaq taż-żwiemel Brittaniċi. Huma kisbu drittijiet fir-rigward ta’ ċerti korsi tat-tlielaq 
Brittaniċi li tawhom id-dritt li jipproduċu kopertura awdjo u viżiva tat-tlielaq taż-żwiemel. 
Ippermettew ukoll lill-ispettaturi biex jagħmlu mħatri fuq dawk it-tlielaq permezz ta’ l-
internet jew permezz ta’ servizzi interattivi li kienu offruti fuq it-televiżjoni bis-satellita. 
 
Il-konvenuti huma proprjetarji ta’ u jżommu database kompjuterizzata ta’ informazzjoni li 
fiha kwantità kbira ta’ data li hija relatata mat-tlielaq taż-żwiemel Brittaniċi. Parti ewlenija 
tad-database tal-konvenuti tikkonsisti f’data ta’ qabel it-tlielaq, li hija distinta minn data ta’ 
fuq il-korsa (din ta’ l-aħħar tinkludi informazzjoni relatata ma’ dawk li ma ħadux sehem fi, u 
r-riżultati tat-tlielaq). Is-servizzi awdjo-viżivi ta’ l-atturi jipprovdu data ta’ qabel it-tlielaq lill-
klijenti u veduti u dawk li prospettivament se jagħmlu l-imħatri li fl-aħħar mill-aħħar ġejjin 
mid-database tal-konvenuti.  
 
Fil-proċeduri, l-atturi allegaw li l-konvenuti effettivament għandhom monopolju fil-forniment 
tad-data ta’ qabel it-tlielaq lil dawk li huma involuti fit-tlielaq Brittaniċi li jeħtieġu 
informazzjoni bħal din, inklużi, b’mod partikolari, dawk li jieħdu l-imħatri u l-produtturi ta’ l-
istazzjonijiet tat-TV jew tas-siti ta’ l-internet li juru t-tlielaq Brittaniċi. Huma allegaw ukoll li 
l-konvenuti ppruvaw jimponu termini għall-forniment tad-data ta’ qabel it-tlielaq u għamlu 
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theddid biex jiksbu t-tmiem tal-forniment ta’ data bħal din lilhom li ammonta għal abbuż 
minn pożizzjoni dominanti kontra l-Artikolu 82 u l-projbizzjoni tal-Kapitolu II li tinsab fl-
Artikolu 18 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni ta’ l-1998. L-allegazzjonijiet ewlenin kienu 
pprezzar eċċessiv, inġust u diskriminatorju. 
  
L-atturi talbu wkoll inġunzjoni interim biex trażżan lill-konvenuti milli jtemmu l-forniment 
tad-data ta’ qabel it-tlielaq. 
 
Il-qorti ddikjarat li kellha tqies jekk l-atturi kellhomx raġunijiet raġonevoli biex iressqu t-talba 
u wkoll jekk it-talba kellhiex prospett reali ta’ suċċess. Meta qieset dawn il-kwistjonijiet, il-
qorti kellha toqgħod attenta milli twettaq kwalunkwe forma ta’ “kawża żgħira”. Filwaqt li 
qieset din il-konsiderazzjoni, il-qorti nnotat li ħafna mill-kwistjonijiet kontenzjużi, b’mod 
partikolari dawk li huma relatati ma’ ġustifikazzjoni oġġettiva, involvew kwistjonijiet 
kumplessi ta’ fatt u ta’ liġi u ma kinux xieraq biex jiġu ddeterminati fuq applikazjoni bħal dik 
ikkonċernata. Għalhekk, il-qorti ma setgħetx tikkonkludi li dawk li għamlu t-talba ma 
kellhom l-ebda raġuni raġonevoli biex iressqu t-talba tagħhom u lanqas li ma kellha l-ebda 
prospett reali ta’ suċċess. L-applikazzjoni għall-kanċellament ta’, jew għal sentenza sommarja 
kontra, l-affermazzjonijiet ta’ abbuż minn pożizzjoni dominanti għalhekk ġiet rifjutata.  
 
Il-qorti qieset ukoll li l-bilanċ tal-konvenjenza u ż-żamma ta’ l-istatus quo t-tnejn 
iffavorixxew l-għotja ta’ inġunzjoni interim. Il-qorti qieset li jekk il-forniment tad-data ta’ 
qabel it-tlielaq lill-atturi twaqqfet, allura t-telf tan-negozju li ġie kkawżat lill-atturi ma setax 
jiġi kumpensat b’mod xieraq bi flus. Informazzjoni aġġornata u preċiża kienet kruċjali għal 
dawk li jieħdu l-imħatri u għal dawk li jagħmluhom. Barra minn dan, ir-raġunijiet għall-
kanċellament ta’, jew biex ma tingħatax sentenza sommarja dwar, it-talba kienu wkoll isostnu 
l-fehma li kien hemm każ serjament argumentabbli għall-għotja ta’ inġunzjoni waqt is-smigħ.  
 
 
Hewlett Packard Development Company LP u oħrajn v Expansys UK Limited – Qorti Għolja 
L-Imħallef Laddie – il-15 ta’ Lulju 2005 
 
L-ebda ness biżżejjed bejn l-abbuż allegat u l-eżerċizzju ta’ dritt ta’ IP li jirriżulta fl-għotja 
ta’ sentenza sommarja 
 
L-atturi applikaw għal sentenza sommarja fit-talba tagħhom għal ksur ta’ trade marks 
irreġistrati. L-atturi jagħmlu u jqiegħdu fis-suq organizzaturi personali elettroniċi taħt it-trade 
marks HP u iPAQ. Il-konvenut huwa bejjiegħ mill-ġdid onlajn ta’ tagħmir elettroniku u ġab 
fornimenti ta’ l-organizzaturi personali ta’ l-atturi mill-Asja u offra li jbiegħuhom u biegħhom 
fir-Renju Unit. L-atturi argumentaw li dan kiser it-trade marks irreġistrati ta’ l-atturi u li ma 
kien hemm l-ebda difiża reali jew kredibbli għat-talba. 
 
Fost l-oħrajn, il-konvenuti affermaw li bħala riżultat ta’ l-imġiba allegatament anti-
kompetittiva ta’ l-atturi, l-atturi ma kellhomx id-dritt li jagħmlu użu  mit-trade marks 
irreġistrati tagħhom kontra l-importazzjoni li b’mod ieħor tkun illegali ta’ l-oġġetti li 
għandhom it-trade-mark. B’mod aktar speċifiku, il-konvenuti argumentaw li l-HP, l-ewwel 
attriċi, kienet qed tabbuża minn pożizzjoni dominanti billi tiffissa l-prezz ta’ l-organizzaturi 
personali tagħha. 
 
Skond ir-regoli tal-proċedura ċivili Ingliża, is-sentenza summarja tista’ tkun xierqa fejn il-
konvenut m’għandu l-ebda prospett reali li jiddefendi t-talba b’suċċess u mhemm l-ebda 
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raġuni konvinċenti oħra għaliex il-każ jew il-kwistjoni għandha kun deċiża permezz ta’ kawża. 
Sabiex ikun applikat dan it-test għall-argumenti tal-liġi dwar il-kompetizzjoni li qajjem il-
konvenut, il-qorti issupponiet li kien hemm għall-inqas ksur agumentabbli tar-regoli tal-
kompetizzjoni (għalkemm il-kwistjonijiet kollha rilevanti għal din is-suppożizzjoni kienu 
argumentati bil-qawwa mill-attriċi). Madankollu l-qorti nnotat li dak m’għandux jipprovdi 
difiża għat-talba sakemm ma jkunx hemm ness rilevanti bejn il-ksur u l-kawża ta’ l-azzjoni ta’ 
l-atturi. 
 
Il-qorti qieset li ma kien jeżisti l-ebda ness bħal dan. Il-qorti nnotat li anki jekk kien hemm 
abbuż minn pożizzjoni dominanti (li għal darb’oħra kien miċħud mill-atturi), dak li kien 
ipprojbit kien l-abbuż, mhux il-pożizzjoni dominanti jew l-abbiltà ta’ min wettaq l-abbuż li 
jkompli fis-suq rilevanti u li jesplojta d-diversi drittijiet tal-proprjetà tiegħu. Għalhekk, jekk l-
allegazzjonijiet tal-konvenut dwar l-iffissar tal-prezzijiet saru waqt il-kawża, allura l-atturi 
kellhom jiġu ordnati jieqfu jiffissaw il-prezzijiet. Madanakollu, dan ma kienx jiċħdilhom il-
jedd li jużaw id-drittijiet tagħhom ta’ trade mark, għaliex drittijiet bħal dawn ma 
ddeterminawx jekk jew kif iffissaw il-prezzijiet tagħhom fir-Renju Unit. Għaldaqstant, ma 
kien hemm l-ebda prospett reali li, anki jekk jirnexxi fl-allegazzjoni tiegħu ta’ abbuż, il-
konvenut seta’ juża dik bħala difiża għat-talba ta’ l-atturi. Barra minn dan, ma kien hemm l-
ebda raġuni konvinċenti oħra għaliex l-azzjoni għandha tmur quddiem il-qorti. Għaldaqstant, 
wara li ċaħdet l-argumenti l-oħra tal-konvenut li ma kinux tal-liġi tal-kompetizzjoni, il-qorti 
tat sentenza sommarja favur l-atturi. 
 
Sportswear Company Spa u Four Marketing Ltd v Sarbeet Ghattaura (topera bħala “GS3”) u 
Stonestyle Ltd – il-Qorti Għolja  
L-Imħallef Warren – it-3 ta’ Ottubru 2005 
 
In-nuqqas ta’ ness biżżejjed bejn l-abbuż allegat u l-eżerċizzju ta’ drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali huma raġuni biżżejjed biex jitħassru l-eċcezzjonijiet tal-liġi tal-kompetizzjoni. 
 
Il-qorti kellha tqis applikazzjoni mill-attriċi f’każ ta’ ksur ta’ trade mark biex jitħassru 
paragrafi ta’ difiżi li allegaw ksur ta’ l-Artikolu 81(1). L-atturi fl-azzjoni rilevanti kienu l-
proprjetarju u d-distributuri ta’ trade mark ewlenija ta’ ħwejjeġ sportivi u ta’ ħwejjeġ li 
għandhom dik il-marka. L-atturi kienu ressqu azzjoni kontra l-konvenuti talli biegħu ħwejjeġ 
bit-trade mark ta’ l-atturi li kellhom it-tikketti mgħarrqa u/jew it-tikketti mdendlin maqtugħa 
u mgħarrqa. It-tikketti jagħtu “Kodiċijiet tal-Ħwejjeġ” li fihom informazzjoni li għandha 
x’taqsam ma’ l-ordni u l-kwantità ta’ l-ordni u minl-liema Sportswear għanhda tkun tista’ 
taċċerta lil liema distributuri/klijent tagħha oriġinarjament inbiegħu l-ħwejjeġ . Għalkemm l-
atturi ma ċaħdux li l-ħwejjeġ mibjugħa kienu prodotti awtentiċi, xorta allegaw li minkejja l-
prinċipju ta’ l-eżawriment tad-drittijiet, skond il-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit dwar it-trade 
marks huma setgħu jopponu aktar negozju fil-prodotti li għandhom it-trade-mark, minħabba 
l-istat allegatament iddanneġġjat tal-ħwejjeġ.  
 
Il-konvenuti straħu fuq għadd ta’ eċċezzjonijiet, inkluża asserzjoni li ċerti ftehimiet ta’ 
distribuzzjoni magħmula bejn l-atturi kisru l-Artikolu 81(1). Argumentaw ukoll li d-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit dwar it-trade marks, li jippermettu 
li proprjetrju ta’ trade-mark joġġezzjona għal aktar negozju fil-prodotti f’ċerti każi, kellhom 
jiġu interpretati kontra l-Artikolu 81(1). Skond il-konvenuti, ir-raġuni vera għall-ksur tat-
trade mark kienet biex il-konvenuti jkunu sfurzati jżommu l-Kodiċijiet tal-Ħwejjeġ u b’hekk 
l-atturi jkunu jistgħu jidentifikaw il-persuni li dawn ta’ l-aħħar oriġinarjament fornewhom bil-



 74

ħwejjeġ. Il-konvenuti argumentaw li b’dak il-mod, l-atturi se jkunu jistgħu jaqtgħu l-
fornimenti u b’hekk jeliminaw in-negozju tal-konvenuti. 
 
L-attur oġgezzjona għall-eċċezzjoni bbażata fuq il-liġi tal-kompetizzjoni għal żewġ raġunijiet: 
(1) li r-rekwiżiti ta’ l-effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati ma kienx iddikjarat u (2) li anki jekk 
seta’ jiġi ppruvat ksur ta’ l-Artikolu 81(1), ma kienx se jipprovdi difiża għal ksur ta’ trade 
mark minħabba nuqqas ta’ ness biżżejjed. 
 
Il-qorti ma qisitx li kien meħtieġ li tqis fit-tul il-punt ta’ l-effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati, 
għalkemm il-konvenut issottometta emendi u dettalji biex jieħu ħsieb dan id-diffett, li 
asserixxa kien sempliċement punt ta’ talba. Minflok, il-qorti ffokat fuq il-punt tan-ness. 
 
Filwaqt li l-qorti rrikonoxxiet il-każistika tal-liġi Komunitarja dwar il-moviment liberu ta’ l-
oġġetti tista’ tkun rilevanti għall-kwistjonijiet fil-kawża, hija ċaħdet kwalunkwe rilevanza ta’ 
l-Artikolu 81(1) għall-proċeduri. Il-qorti qieset li għalkemm l-infurzar ta’ trade mark sabiex l-
aġenti ma jitħallewx ifornu lil persuni li jwettqu kummerċ parallel jista’ jkun jew jista’ ma 
jkunx ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni Komunitarja, ma kienx rilevanti f’relazzjoni għal dawk l-
argumenti jekk, meta wettqu dak l-iskop, l-atturi kinux partijiet għal ftehim li nzerta jikser l-
Artikolu 81(1). Fil-fehma tal-qorti, jekk il-konvenuti kellhom raġun jgħidu li hemm tqassim 
artifiċjali tas-swieq, allura jista’ jkollhom eċċezzjonijiet ibbażati fuq il-liġi tal-kompetizzjoni 
tajba għall-azzjonijiet ta’ ksur skond il-ligi Komunitarja, iżda dawk l-eċċezzjonijiet ma 
jkollhom xejn x’jaqsmu ma’ l-Artikolu 81(1). Barra minn dan, jekk il-konvenuti ma kellhomx 
eċċezzjonijiet tajbin skond il-liġi Komunitarja ħlief taħt l-Artikolu 81(1), allura, fil-fehma tal-
qorti, huwa probabbli li lanqas l-Artikolu 81(1) ma jkun ta’ għajnuna għalihom.  
 
AtTheRaces u oħrajn  vs  il-Bord Brittaniku tat-Tlielaq taż-Żwiemel u oħra - il-Qorti Għolja 
L-Imħallef Etherton – il-21 ta’ Diċembru 2005 
 
L-atturi jfornu servizzi ta’ xandir, ta’ websajt u servizzi awdjo-viżivi oħrajn b’relazzjoni għat- 
tlielaq taż-żwiemel Brittaniċi. Huma kisbu drittijiet fir-rigward ta’ ċerti korsi tat-tlielaq 
Brittaniċi li jagħthom id-dritt li jipproduċu kopertura awdjo u viżiva tat-tlielaq taż-żwiemel. 
Ippermettew ukoll lill-ispettaturi li jagħmlu mħatru fuq dawk it-tlielaq permezz ta’ l-internet 
jew permezz ta’ servizzi interattivi li ġew offruti fuq it-televiżjon bis-satellita.  
 
Il-konvenuti huma proprjetarji ta’ u jżommu database kompjuterizzata ta’ informazzjoni li 
fiha kwantità kbira ta’ data li hija relatata mat-tlielaq taż-żwiemel Brittaniċi. Parti ewlenija 
tad-database tal-konvenuti tikkonsisti f’data ta’ qabel it-tlielaq, li hija distinta minn data ta’ 
fuq il-korsa (din ta’ l-aħħar tinkludi informazzjoni relatata ma’ dawk li ma ħadux sehem fi, u 
r-riżultati tat-tlielaq). Is-servizzi awdjo-viżivi ta’ l-atturi jipprovdu data ta’ qabel it-tlielaq lill-
klijenti u fehmiet u dawk li prospettivament jagħmlu l-imħatri li fl-aħħar mill-aħħar hija 
derivata mid-database tal-konvenuti.  
 
Fil-proċeduri, l-atturi affermaw li l-konvenuti effettivament għandhom monopolju fil-
forniment tad-data ta’ qabel it-tlielaq lil dawk fit-tlielaq Brittaniċi li jeħtieġu informazzjoni 
ta’ din ix-xorta, inklużi, b’mod partikolari, dawk li jieħdu l-imħatri u l-produtturi ta’ l-
istazzjonijiet tat-TV jew tas-siti ta’ l-internet li juru t-tlielaq Brittaniċi. Affermaw ukoll li l-
konvenuti ppruvaw jimponu termini għall-forniment ta’ data ta’ qabel it-tlielaq u għamlu 
theddid biex jiksbu t-tmiem tal-forniment ta’ data bħal din lilhom li ammonta għal abbuż 
minn pożizzjoni dominanti kontra l-Artikolu 82 u l-projbizzjoni tal-Kapitolu II li tinsab fl-
Artikolu 18 ta’ l-Att dwar il-Kompetizzjoni ta’ l-1998. L-allegazzjonijiet ewlenin kienu 
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pprezzar eċċessiv, inġust u diskriminatorju. Qabel il-kawża, kienu miftiehma ċerti elementi 
tat-tilwima. Għalhekk is-sentenza kienet tirrelata biss mal-pul pari-mutuel u mas-servizzi ta’ 
l-imħatri fissi (li ma terġax lura minnhom) li joffru l-atturi. 
 
Il-qorti kkonkludiet li s-suq rilevanti kien dak tal-forniment ta’ data ta’ qabel it-tlielaq tar-
Renju Unit lil dawk fl-industrija tat-tlielaq taż-żwiemel li kienu jeħtieġu informazzjoni bħal 
din għas-servizzi li jipprovdu lill-klijenti tagħhom (b’mod partikolari dawk li jieħdu l-imħatri 
u l-produtturi ta’ l-istazzjonijiet tat-TV jew tas-siti ta’ l-internet li huma relatati mat-tlielaq 
taż-żwiemel). Fil-fehma tal-qorti, dik il-konklużjoni kienet ikkonfermata bl-applikazzjoni tat-
test SSNIP. Skond il-qorti, għall-iskopijiet tal-proċeduri, il-firxa ġeografika tas-suq tal-prodott 
kienet il-pajjiżi kollha barra r-Renju Unit u l-Irlanda, iżda m’għamlet l-ebda differenza għar-
riżultat tal-każ jekk dak ma kinitx korretta u l-firxa ġeografika tas-suq kienet id-dinja.  
 
Il-qorti sostniet ukoll li l-BHB kienet dominanti f’dak is-suq. Fil-fehma tal-qorti, l-atturi 
abbużaw mid-dominanza tas-suq tagħhom billi heddu li jtemmu l-forniment tad-data ta’ qabel 
it-tlielaq lill-konvenuti, anki jekk il-konvenuti kienu klijenti eżistenti ta’ l-atturi u d-data ta’ 
qabel it-tlielaq kienet faċilità essenzjali li kienet ikkontrollata mill-konvenuti, li mingħajrha l-
atturi jkunu eliminati mis-suq. Fil-fehma tal-qorti, ma kien hemm l-ebda ġustifikazzjoni 
oġġettiva għal imġiba bħal din min-naħa tal-konvenuti. Skond il-qorti, kien irrelevanti li l-
atturi u l-konvenuti ma kinux kompetituri. Il-konvenuti ppruvaw jiġġustifikaw il-proposti 
tagħhom dwar il-prezz, li l-atturi rrifjutaw li jaċċettaw, bħala li huma ħlasijiet raġonevoli fuq 
il-klijenti barranin ta’ l-atturi – li kieku jkunu “qed jieħdu servizz b’xejn” – miġbura permezz 
ta’ l-aġenzija ta’ l-atturi. Skond il-qorti, dik ma kinitx deskrizzjoni korretta tagħhom bħala 
kwistjoni ta’ sustanza jew ta’ forma: kieku jkunu ħlasijiet fuq l-attur fis-sustanza u fil-forma. 
Barra minn dan, fl-opinjoni tal-qorti, il-prezzijiet proposti qabel ma ngħata bidu għall-
proċeduri kienu inġustament eċċessivi, u ddiskriminaw ukoll b’mod inġust kontra l-atturi. 
Barra minn dan, il-kovenuti komplew jinsistu, sa wara li nbdew il-proċeduri, li l-atturi jidħlu 
f’liċenzja tal-proprjetà intellettwali mill-konvenuti, anki jekk l-użu mill-atturi tad-data ta’ 
qabel it-tlielaq tal-konvenuti ma kienet tikser l-ebda dritt tal-proprjetà intellettwali tal-
konvenuti. 
 
B’mod aktar speċifiku, il-prezzijiet mitluba minn żmien għal żmien mill-konvenuti lill-atturi 
qabel ma ngħata bidu għall-proċeduri kienu eċċessivi u inġusti, u għalhekk kienu abbuż mill-
pożizzjoni dominanti tal-konvenuti fis-suq, għaliex kienu ferm aktar mill-valur ekonomiku 
tad-data ta’ qabel it-tlielaq u ma kinux ġustifikati b’mod ieħor. Il-valur ekonomiku tad-data 
kellu jitkejjel, fuq il-fatti tal-każ, mill-ispiża għall-konvenuti biex jipproduċu d-Database 
tagħhom (madwar £5m) flimkien ma’ profitt raġonevoli fuq dik l-ispiża. Il-ħlasijiet proposti 
tal-konvenut lill-atturi kienu tant jeċċedu kwalunkwe allokazzjoni ġustifikabbli lill-atturi ta’ 
dak l-ammont li kienu sempliċement eċċessivi.  
 
Il-qorti żiedet li fin-nuqqas ta’ kwalunkwe eċċezzjoni bbażata fuq il-liġi tal-kompetizzjoni ta’ 
interess pubbliku skond l-Artikolu 86 tat-Trattat KE jew skond il-para. 4 ta’ l-Iskeda 3 ta’ l-
Att dwar il-Kompetizzjoni ta’ l-1998 (li fil-liġi domestika jikkorrispondi għall-Artikolu 
86(2)), il-fatt li deċiżjoni kontra l-konvenuti fil-każ preżenti kieku jkollha konsegwenzi serji 
għall-proposti u għall-pjanijiet tal-Gvern u tal-konvenuti biex jimmodernizzaw it-tlielaq 
Brittaniċi billi “jikkummerċjalizzaw” l-assi tal-konvenuti u jissostitwixxu l-levy statutarja fuq 
dawk li jieħdu l-imħatri ma jistax jaffettwa r-riżultat tal-proċeduri. Fil-fehma tal-qorti, lanqas 
ma setgħet tagħmel kwalunkwe differenza għall-applikazzjoni xierqa ta’ l-Artikolu 82 u tal-
projbizzjoni tal-Kapitolu II ta’ l-Att ta’ l-1998 li l-konvenuti kienu motivati, fil-proposti 
tagħhom lill-atturi, mill-interessi usa’ tat-tlielaq Brittaniċi minflok il-profitt privat.  
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Għalhekk il-qorti ddeċidiet favur l-atturi u stiednet argumenti dwar il-forma ta’ kwalunkwe 
rimedju xieraq. 
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