
MT 

 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – Kelliem   T: (+352) 4398 47063  M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Uffiċjal tal-Istampa  T: (+352) 4398 45410   M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-3 ta’ Lulju 2018 

 
 

L-Awdituri tal-UE biħsiebhom jeżaminaw kif il-Kummissjoni 
Ewropea qed tinforza r-regoli tal-kompetizzjoni 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu biex teżamina jekk il-Kummissjoni Ewropea 
infurzatx ir-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni fis-Suq Uniku b’mod effettiv. Ir-regoli tal-UE 
dwar il-kompetizzjoni jkopru diversi forom ta’ mġiba antikompettitiva, il-kontroll ta’ mergers u 
oqsma oħra fejn jista’ jkun meħtieġ li tittieħed azzjoni minn awtorità pubblika biex il-
kompetizzjoni tiġi mħarsa. L-awdituri se jeżaminaw kemm il-Kummissjoni rnexxielha tinforza r-
regoli dwar il-kompetizzjoni tal-UE permezz tal-proċedimenti antitrust proprji tagħha, il-
kontroll tal-mergers, u permezz ta’ kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-
Istati Membri.  

“Ir-regoli tal-kompetizzjoni għandhom importanza sinifikanti għaċ-ċittadini u għall-ekonomija tal-
UE. L-għan tagħhom għandu jkun li jippermettu lill-konsumaturi jibbenefikaw minn prezzijiet 
aktar baxxi u minn varjetà akbar ta’ prodotti u ta’ servizzi billi jiggarantixxu li l-kumpaniji jkunu 
jistgħu jwettqu l-attivitajiet ta’ negozju tagħhom f’kundizzjonijiet ekwi. Dan huwa kruċjali għall-
funzjonament tajjeb tas-Suq Uniku tal-UE,” qal Alex Brenninkmeijer, il-Membru tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu. “Aħna se nfittxu li nidentifikaw il-punti 
b’saħħithom u d-dgħufijiet fix-xogħol tal-Kummissjoni, nenfasizzaw l-oqsma fejn ċerti bidliet 
jistgħu jkunu ta’ benefiċċju, u nivvalutaw kemm il-Kummissjoni kkomunikat tajjeb l-objettivi 
tagħha u l-impatt tax-xogħol tagħha liċ-ċittadini tal-UE u lil partijiet ikkonċernati oħra.” 

L-awdituri se jintervistaw uffiċjali tal-Kummissjoni u se jeżaminaw diversi dokumenti tal-
Kummissjoni relatati mal-attivitajiet tagħha ta’ infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni. Huma se 
jżuru wkoll l-awtoritajiet kompetenti ta’ xi wħud mill-Istati Membri. 

Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat lejn nofs l-2019. 

Nota lill-Edituri 

Ir-regoli prinċipali tal-UE dwar il-kompetizzjoni jinsabu fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. L-għan globali tal-politika tal-kompetizzjoni tal-UE huwa li żżomm is-Suq Uniku miftuħ u 
effiċjenti, tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji fl-attivitajiet ta’ negozju tagħhom u tgħin 
biex jitnaqqsu l-prezzijiet għall-benefiċċju tal-konsumaturi.  
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Il-politika tikkontribwixxi wkoll għall-objettivi u l-prijoritajiet ġenerali tal-Kummisjsoni Ewropea; 
pereżempju, billi trawwem kundizzjonijiet favorevoli għall-ħolqien ta’ impjiegi u billi tħeġġeġ 
livelli ogħla ta’ tkabbir u investiment. Biex tikseb dan, il-politika tal-UE timmira li telimina t-
theddid reali u dak potenzjali għall-kompetizzjoni. Imġiba li tista’ toħloq distorsjoni tal-
kompetizzjoni ħielsa hija pprojbita bil-liġi. Pereżempju, il-kompetituri ma jistgħux jiftiehmu 
bejniethom biex jiffissaw il-prezzijiet u ma jistgħux jiddividu s-swieq b’mod li jagħmilha aktar 
diffiċli biex kumpaniji oħra jkunu jistgħu jikkompetu.  

Sistema parallela ta’ infurzar tar-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni ilha teżisti mill-2004: kemm il-
Kummissjoni kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri għandhom is-setgħat 
legali u r-responsabbiltà li jinfurzaw ir-regoli tal-UE f’dan il-qasam. Il-Kummissjoni hija 
responsabbli wkoll milli tipprojbixxi mergers u akkwiżizzjonijiet li jnaqqsu b’mod sinifikanti l-
kompetizzjoni fis-Suq Uniku billi, pereżempju, jinħolqu kumpaniji dominanti li jistgħu jgħollu l-
prezzijiet għall-konsumaturi. 

 


