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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0752/2010 af M. Bateman, britisk statsborger, om de uretfærdige og 
urimelige vilkår i lejekontrakterne for pubejendomme i Det Forenede Kongerige

1. Sammendrag

Andrageren anfægter de urimelige og monopolistiske bestemmelser i lejekontrakterne for 
pubejendomme i Det Forenede Kongerige. Andrageren hævder, at udlejningsselskaberne ikke 
blot opkræver en høj leje, men også påtvinger lejerne obligatorisk indkøb af drikkevarer til 
ublu detailpriser. Hun hævder, at denne praksis har fået mange pubber til at opgive at drive 
virksomhed. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at hjælpe hende med at finde en 
advokat, som kan repræsentere hende ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og 
EF-Domstolen, for at gøre en ende på denne udnyttelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

"Kommissionen ønsker at minde om, at ølklausulen er en aftale, i henhold hvortil en udlejer, 
som regel et pubudlejningsselskab (også kaldet "pubco") eller bryggeri, lejer lokaliteterne ud 
til en lejer, som driver pubvirksomhed. I henhold til denne aftale tilbyder udlejer som regel 
lejeren visse økonomiske og finansielle fordele, som f.eks. ydelse af lån på gunstige vilkår og 
levering af udstyr. Lejekontrakten indeholder til gengæld for disse fordele en 
konkurrenceklausul, som indebærer at lejeren køber samtlige eller en del af de alkoholiske 
drikke, der sælges i pubben, af udlejeren eller af en leverandør, som er udpeget af udlejeren.
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I Kommissionens gruppefritagelsesforordning om vertikale aftaler1 undtages restriktioner 
automatisk i vertikale aftaler, som opfylder visse krav. Spørgsmålet om eventuel 
markedsafskærmning i forbindelse med små og mellemstore producenter af alkoholiske 
drikke på grund af mærkeeksklusivitet er behandlet i gruppefritagelsesforordningen. Netop 
mærkeeksklusivitet er fritaget efter gruppefritagelsesforordningen, hvis leverandørens 
markedsandel ikke overstiger 30 %, og konkurrenceklausulen er underlagt en tidsbegrænsning 
på fem år2

.

Distributionsaftaler, der ikke hører under gruppefritagelsesforordningen, idet 
markedsandelene er over 30 % eller konkurrenceklausulerne af en varighed på over fem år, 
anses ikke for at være ulovlige. I Domstolens retspraksis er der fastsat kriterier til afgørelse af, 
hvorvidt en konkurrenceklausul hører under artikel 101, stk. 1, i TEUF (sag C-234/89 [1991] 
ECR I-935 Stergios Delimitis mod Henninger Braü3).

Hvis adgangen til markedet er begrænset af den kumulative virkning af de forskellige 
distributionsaftaler mellem "pubcos" og lejere med hensyn til salget af alkoholiske drikke 
(kumulativ markedsafskærmende virkning), er det i de minimis-meddelelsen4 fastsat, at et
enkelt pubudlejningsselskab med en markedsandel, der ikke overstiger 5 %, ikke bidrager 
væsentligt til den kumulative markedsafskærmende virkning. Derfor er det ikke sandsynligt, 
at aftaler, der er indgået af mindre "pubcos", vil høre under artikel 101, stk. 1, i TEUF.

Kommissionen ønsker at bemærke, at pubsektoren i Det Forenede Kongerige er 
konkurrencedygtig med ca. 45 % af markedet, som kontrolleres af uafhængige operatører, og 
de resterende 55 %, som kontrolleres af otte pubselskaber. Derudover er der kun to 
pubselskaber, som har en markedsandel på over 5 %, nemlig Punch Taverns og Enterprise, 
der tilsammen tegner sig for 14 % af markedet. Under disse omstændigheder er det meget 
usandsynligt, at de lejeaftaler, der er gældende på nuværende tidspunkt i Det Forenede 
Kongerige, vil kunne medføre markedsafskærmning til ulempe for forbrugerne.

Kommissionen ønsker endvidere at minde om, at Office of Fair Trading i Det Forenede 
Kongerige for nylig foretog en undersøgelse af virkningerne af ølklausuler og pubmodellen i 
Det Forenede Kongerige, som ikke viste tegn på konkurrenceproblemer. Office of Fair 
Trading konkluderede endvidere, at ølklausuler ikke har forhindret pubber i at tilbyde 
                                               
1 Kommissionens forordning (EF) nr. 330/2010 af 20. april 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis.
2 Konkurrenceklausuler er ikke omfattet af gruppefritagelsesforordningen, hvis de er af ubegrænset 
varighed eller overstiger fem år eller stiltiende fornys ud over en periode på fem år. Hvis leverandøren yder 
køberen et lån, må afdraget af dette lån ikke hindre køberen i at opsige konkurrenceklausulen. I denne situation 
skal tilbagebetalingen være struktureret i lige store eller faldende afdrag og må ikke stige med tiden. Ligeledes 
skal køberen have mulighed for at overtage udstyret til markedsværdien efter udløbet af konkurrenceklausulen i 
tilfælde, hvor leverandøren forsyner køberen med udstyr.
3 I sag C-234/89, Stergios Delimitis mod Henninger Braü, er der fastsat kriterier til afgørelse af, om en 
konkurrenceklausul hører under EF-traktatens artikel 81, stk. 1. Det er som udgangspunkt nødvendigt at 
undersøge, hvorvidt eksistensen af en række lignende aftaler har en kumulativ virkning, således at nye 
konkurrerende parter nægtes adgang til det relevante marked. Hvis undersøgelsen viser, at det relevante marked 
er vanskeligt tilgængeligt, er det nødvendigt at vurdere, om de enkelte aftaler bidrager væsentligt til den 
kumulative virkning fra rækken af lignende aftaler. Hvis dette er tilfældet, omfattes disse aftaler af forbuddet i 
EF-traktatens artikel 81, stk. 1.
4 Punkt 8 i Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar 
begrænsning af konkurrencen i henhold til EF-traktatens artikel 81, stk. 1.
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kunderne et bredt udvalg af øl, og at pubselskaberne generelt har aftaler med mange 
leverandører, herunder mindre bryggerier.

Skulle andrageren i lyset af disse oplysninger ønske at forfølge sagen og således søge relevant 
retshjælp, vil det eneste relevante forslag i denne sammenhæng være at henvise til Law 
Society's websted på:
http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law.

Konklusioner

Efter at have gennemgået de fremlagte oplysninger kan Kommissionen ikke konkludere, at 
pubsektoren i Det Forenede Kongerige er forbundet med konkurrenceproblemer, som har 
betydelige negative konsekvenser for forbrugerne. Skulle andrageren imidlertid ønske at 
forfølge sagen yderligere, vil det være tilrådeligt at konsultere Law Society's websted for en 
liste over relevante advokater."


