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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0752/2010, внесена от г-жа M. Bateman, с британско гражданство, 
относно несправедливите и неправомерни условия, определени в договорите 
за отдаване под наем на баровете в Обединеното кралство

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията осъжда монополните и неправомерни клаузи на договорите 
за отдаване под наем на баровете в Обединеното кралство. Тя твърди, че дружествата 
наемодатели не само начисляват високи наеми, но и принуждават наемателите 
задължително да купуват напитките на извънредно високи цени на дребно. Тя твърди, 
че тази практика ще извади от бизнеса значителен брой барове. Вносителката моли 
Европейския парламент да й помогне да намери адвокат, който да я представлява пред 
Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз, за да се сложи край 
на тази експлоатация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Комисията би желала да припомни, че „beer tie“ е споразумение, чрез което наемодател, 
обикновено дружество за управление на барове (известно още като „pubco“) или 
„пивоварница“, отдава под наем заведенията на наемател, който управлява баровете. В 
рамките на това споразумение наемодателят обикновено позволява на наемателя някои 
икономически и финансови облаги като предоставяне на заеми при благоприятни 
условия и предоставяне на оборудване. В замяна на тези облаги лизинговите 
отношения обикновено включват задължение за въздържане от конкуренция за 
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наемателя, който следва да доставя някои или всички алкохолни напитки, продавани в 
заведенията, от наемодателя или от доставчика, определен от наемодателя.

Регламентът на Комисията за групово освобождаване относно вертикалните 
споразумения1 автоматично освобождава ограниченията за конкуренцията, съдържащи 
се във вертикалните споразумения, които отговарят на определени условия. Въпросът 
за потенциално препятстване на достъпа до пазара на малки и средни производители на 
алкохолни напитки чрез снабдяване с продукт от една марка е взет предвид в 
регламента за групово освобождаване. По-специално, снабдяването с продукт от една 
марка подлежи на освобождаване, когато пазарният дял на доставчика не надвишава 
30% и при спазване на ограничение във времето от пет години на задължението за 
въздържане от конкуренция.2
Споразуменията за дистрибуция, които не попадат в обхвата на регламента за групово 
освобождаване, тъй като пазарните дялове надвишават прага от 30% или задълженията 
за въздържане от конкуренция надвишават срока от пет години, няма да се считат за 
незаконни. Практиката на Съда формулира някои критерии, за да се определи дали 
задължение за въздържане от конкуренция попада в обхвата на член 101, параграф 1 от 
ДФЕС (дело C-234/89 [1991] Сборник I-935 Stergios Delimitis срещу Henninger Braü)3).

Освен това, когато достъпът до пазара е ограничен от кумулативния ефект на 
различните споразумения за дистрибуция между „pubcos“ и наемателите за продажбата 
на алкохолни напитки (кумулативен ефект на препятстване на достъпа до пазара), 
известието de minimis4 счита, че отделно „pubco“ с пазарен дял, надвишаващ 5%, не 
                                               
1     Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 година за прилагането 

на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики.

2     Задълженията за въздържане от конкуренция не са обхванати от регламента за 
групово освобождаване, когато тяхната продължителност е неопределена или 
надхвърля пет години или могат мълчаливо да бъдат подновени след петгодишен 
период. В случай че доставчикът предостави заем на купувача, изплащането на този 
заем не следва да възпрепятства купувача ефективно да прекрати задължението за 
въздържане от конкуренция. В този случай изплащането е необходимо да бъде 
извършено на равни или на намаляващи вноски, които не следва да нарастват с 
течение на времето. По подобен начин, когато доставчикът снабди купувача с 
оборудване, купувачът трябва да има възможността да получи оборудването на 
пазарната стойност на активите в края на задължението за въздържане от 
конкуренция.

3  Дело Stergios Delimitis срещу Henninger Braü определя критериите, за да се 
определи дали задължение за въздържане от конкуренция попада в обхвата на член 
81, параграф 1 от ДЕС. Необходимо е да се анализира първоначално дали 
съществуването на група подобни споразумения има кумулативен ефект като се 
отказва достъп до съответния пазар за нови конкуренти. Ако проверката разкрие, че 
е трудно да се осигури достъп до съответния пазар, необходимо е да се оцени дали 
индивидуалните споразумения допринасят значително за кумулативния ефект на 
групата подобни споразумения. В такъв случай тези споразумения попадат в 
обхвата на забраната, съдържаща се в член 81, параграф 1 от Договора за ЕС.

4  Точка 8 от Известието на Комисията относно споразуменията с незначителен ефект, 



CM\857275BG.doc 3/3 PE458.714v01-00

BG

допринася значително за даден кумулативен ефект на препятстване на достъпа до 
пазара. Следователно споразуменията, сключени между такива по-малки „pubcos“, при 
всички случаи е малко вероятно да попадат в обхвата на член 101, параграф 1 от ДФЕС.

Комисията би желала да подчертае, че секторът на баровете в Обединеното кралство е 
конкурентоспособен като цяло с приблизително 45% от пазара, контролирани от 
оператори, които са свободни, а останалите 55% са контролирани от осем дружества за 
управление на барове. Освен това само две дружества за управление на барове държат 
пазарни дялове над 5%, по-специално „Punch Taverns“ и „Enterprise“, които общо 
държат 14% от пазара. При такива условия изглежда малко вероятно договорите за 
наем, които понастоящем действат в Обединеното кралство, да препятстват достъпа до 
пазара в ущърб на потребителите.

Комисията също така би желала да припомни, че Службата за лоялна търговия (OFT) 
неотдавна е приключила разследване относно последиците от споразуменията „beer tie“ 
и модела „pubco“ в Обединеното кралство и не е открила доказателства за проблеми, 
свързани с конкуренцията. OFT също така е заключила, че споразуменията „beer tie“ не 
са попречили на обвързаните барове да предлагат широк избор от бири на 
потребителите като е открила, че дружествата, които притежават баровете, обикновено 
доставят бира от различни доставчици, включително по-малки производители на бира.

Като се има предвид казаното, ако вносителката на петицията желае да отнесе случая за 
по-нататъшно разглеждане и за тази цел да получи подходяща правна помощ, 
единственото предложение, което може да бъде формулирано в това отношение, е да 
направи справка на уебсайта на „Law Society“:
http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law

Заключение

Въз основа на предоставената информация Комисията не може да заключи, че 
съществуват проблеми, свързани с конкуренцията в сектора на баровете в Обединеното 
кралство, които оказват значително неблагоприятно въздействие върху потребителите.
Въпреки това, ако вносителката на петицията желае да отнесе случая за по-нататъшно 
разглеждане, препоръчително е да се консултира с уебсайта на „Law Society“, за да се 
запознае със списък на подходящи адвокати.

                                                                                                                                                  
които не ограничават значително конкуренцията съгласно член 81, параграф 1 от 
Договора за ЕС.


