
CM\857275EL.doc PE458.714v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

11.2.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0752/2010 της M. Bateman, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
άδικους και καταχρηστικούς όρους που περιέχονται σε συμβόλαια μίσθωσης 
καταστημάτων κατανάλωσης ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει τις καταχρηστικές και μονοπωλιακού χαρακτήρα ρήτρες των 
συμβολαίων μίσθωσης καταστημάτων κατανάλωσης ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η 
αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες μίσθωσης όχι μόνο χρεώνουν υψηλά ενοίκια, αλλά 
επιβάλλουν επίσης στους μισθωτές την υποχρεωτική αγορά ποτών σε εξωφρενικές τιμές 
λιανικής. Ισχυρίζεται ότι η πρακτική αυτή θα αναγκάσει σημαντικό αριθμό καταστημάτων 
κατανάλωσης ποτών να διακόψουν τη δραστηριότητά τους. Η αναφέρουσα ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τη βοηθήσει στην προσπάθειά της να βρει έναν δικηγόρο που θα 
την εκπροσωπήσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προκειμένου να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν την εκμετάλλευση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η «ρήτρα ζύθου» είναι μια συμφωνία βάσει της οποίας ένας 
ιδιοκτήτης, συνήθως εταιρεία διαχείρισης παμπ (γνωστή επίσης ως «pubco») ή ζυθοποιία, 
μισθώνει τις εγκαταστάσεις της σε μισθωτή ο οποίος διαχειρίζεται την παμπ ως επιχείρηση. 
Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ο ιδιοκτήτης συνήθως προσφέρει στον μισθωτή ορισμένα 
οικονομικά και χρηματοπιστωτικά οφέλη, όπως τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους και 
την προμήθεια εξοπλισμού. Ως αντάλλαγμα για τα οφέλη αυτά, η σύμβαση μίσθωσης 
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περιλαμβάνει συνήθως υποχρέωση μη άσκησης ανταγωνισμού από πλευράς του μισθωτή έτσι 
ώστε να προμηθεύεται μέρος ή το σύνολο των οινοπνευματωδών ποτών που πωλούνται στις 
εγκαταστάσεις από τον ιδιοκτήτη ή από προμηθευτή τον οποίο ορίζει ο ιδιοκτήτης.

Ο κανονισμός της Επιτροπής για τις απαλλαγές κατά κατηγορία όσον αφορά τις κάθετες 
συμφωνίες1 εξαιρεί αυτομάτως από το πεδίο εφαρμογής του τους περιορισμούς του 
ανταγωνισμού που περιλαμβάνονται σε κάθετες συμφωνίες οι οποίες πληρούν ορισμένες 
προϋποθέσεις. Το θέμα του ενδεχόμενου κλεισίματος μικρών και μεσαίων παραγωγών 
οινοπνευματωδών ποτών εξαιτίας της προώθησης συγκεκριμένου σήματος λαμβάνεται υπόψη 
στον κανονισμό που διέπει τις απαλλαγές κατά κατηγορία. Ειδικότερα, η προώθηση 
συγκεκριμένου σήματος απαλλάσσεται όταν το μερίδιο αγοράς του προμηθευτή δεν 
υπερβαίνει το 30% και υπόκειται σε χρονικό περιορισμό 5 ετών ως προς την ισχύ της 
υποχρέωσης μη άσκησης ανταγωνισμού.2
Οι συμφωνίες διανομής που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού για την απαλλαγή 
κατά κατηγορία επειδή τα μερίδια αγοράς υπερβαίνουν το όριο του 30% ή οι υποχρεώσεις μη 
άσκησης ανταγωνισμού υπερβαίνουν το χρονικό όριο των πέντε ετών δεν θεωρούνται
αυτομάτως παράνομες. Η νομολογία του Δικαστηρίου ορίζει ορισμένα κριτήρια που 
καθορίζουν κατά πόσον μια υποχρέωση μη άσκησης ανταγωνισμού εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 101, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ (υπόθεση C-234/89 [1991] ECR I-935 
Στέργιος Δελημίτης κατά Henninger Braό3).

Επιπλέον, όπου η πρόσβαση στην αγορά περιορίζεται λόγω του σωρευτικού αποτελέσματος 
των διαφόρων συμφωνιών διανομής μεταξύ εταιρειών διαχείρισης παμπ και ενοικιαστών για 
                                               
1     Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010 , για την 

εφαρμογή του άρθρου 101, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων 
πρακτικών.

2     Οι υποχρεώσεις μη άσκησης ανταγωνισμού δεν καλύπτονται από τον κανονισμό για τις 
απαλλαγές κατά κατηγορία όταν είναι αόριστης διάρκειας ή υπερβαίνουν τα 5 έτη ή 
ανανεώνονται σιωπηρά για περίοδο άνω των 5 ετών. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής 
χορηγεί δάνειο στον αγοραστή, η εξόφληση του εν λόγω δανείου δεν πρέπει να εμποδίζει 
τον αγοραστή να τερματίσει πρακτικά την υποχρέωση μη άσκησης ανταγωνισμού. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η αποπληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται σε ισόποσες ή 
μειούμενες και όχι αυξανόμενες προοδευτικά δόσεις. Επίσης, εφόσον ο προμηθευτής 
παρέχει στον αγοραστή εξοπλισμό, ο αγοραστής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
εξαγοράσει τον εξοπλισμό στην αγοραία αξία του κατά τη λήξη της υποχρέωσης μη 
άσκησης ανταγωνισμού.

3  Η απόφαση για την υπόθεση Στέργιος Δελημίτης κατά Henninger Braό ορίζει τα κριτήρια 
που καθορίζουν κατά πόσον μια υποχρέωση μη άσκησης ανταγωνισμού εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 81, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ. Είναι αναγκαίο να 
αναλυθεί εκ προοιμίου το εάν η ύπαρξη δέσμης παρόμοιων συμφωνιών έχει ως 
σωρευτικό αποτέλεσμα την άρνηση πρόσβασης νέων ανταγωνιστών στην αγορά. Εάν από 
την εξέταση προκύψει ότι δυσχεραίνεται η πρόσβαση στην εν λόγω αγορά, είναι αναγκαίο 
να αξιολογηθεί αν οι επιμέρους συμφωνίες συνεισφέρουν ουσιωδώς στο σωρευτικό 
αποτέλεσμα το οποίο παράγει η δέσμη παρομοίων συμβάσεων. Εάν αποδειχθεί κάτι 
τέτοιο, οι συμφωνίες αυτές υπάγονται στην απαγόρευση του άρθρου 81, παράγραφος 1, 
της Συνθήκης ΕΚ.
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την πώληση οινοπνευματωδών ποτών (σωρευτικό αποτέλεσμα αποκλεισμού), σύμφωνα με 
την ανακοίνωση de minimis1, γίνεται δεκτό ότι οι εταιρείες διαχείρισης παμπ των οποίων το 
μερίδιο αγοράς δεν υπερβαίνει το 5% δεν συντελούν σημαντικά στο σωρευτικό αποτέλεσμα 
στεγανοποίησης. Ως εκ τούτου, οι συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί από τέτοιες 
μικρότερες εταιρείες διαχείρισης παμπ είναι, ούτως ή άλλως, απίθανο να καλύπτονται από το 
άρθρο 101, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι ο τομέας των παμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι εν 
γένει ανταγωνιστικός, καθώς περίπου το 45% της αγοράς ελέγχεται από επιχειρήσεις οι 
οποίες δεν υπόκεινται σε κανενός είδους δέσμευση ενώ το υπόλοιπο 55% ελέγχεται από οκτώ 
εταιρείες διαχείρισης παμπ. Επίσης, μόνον δύο εταιρείες διαχείρισης παμπ ελέγχουν μερίδια 
της αγοράς που υπερβαίνουν το 5%, συγκεκριμένα οι Punch Taverns και Enterprise, οι οποίες 
ελέγχουν και οι δύο μαζί το 14% της αγοράς. Υπό τις συνθήκες αυτές, θεωρείται εξαιρετικά 
απίθανο οι συμφωνίες μίσθωσης που εφαρμόζονται επί του παρόντος στο Ηνωμένο Βασίλειο 
να οδηγήσουν σε στεγανοποίηση της αγοράς εις βάρος των καταναλωτών.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι η Βρετανική Επιτροπή Ανταγωνισμού (Office of Fair 
Trading, OFT) ολοκλήρωσε προσφάτως έρευνα σχετικά με τις συνέπειες των συμφωνιών 
«ρήτρας ζύθου» και του μοντέλου των εταιρειών διαχείρισης παμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
και δεν εντόπισε ενδείξεις προβλημάτων στο πεδίο του ανταγωνισμού. Η εν λόγω επιτροπή 
κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η «ρήτρα ζύθου» δεν έχει εμποδίσει τις παμπ οι οποίες 
εφαρμόζουν το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο να προσφέρουν μεγάλη ποικιλία τύπων 
μπύρας στους καταναλωτές, καθώς διαπίστωσε ότι οι ιδιοκτήτριες εταιρείες σε γενικές 
γραμμές προμηθεύονται μπύρες από ευρύ φάσμα προμηθευτών, περιλαμβανομένων και 
μικρότερων ζυθοποιών.

Ενόψει των ανωτέρω, αν η αναφέρουσα επιθυμεί να δώσει συνέχεια στην υπόθεση και, προς 
τον σκοπό αυτόν, να λάβει κατάλληλη νομική βοήθεια, η μόνη πρόταση που μπορεί να 
διατυπωθεί εν προκειμένω είναι η παραπομπή της αναφέρουσας στον βρετανικό Δικηγορικό 
Σύλλογο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που της παρασχέθηκαν, η Επιτροπή αδυνατεί να διαπιστώσει την 
ύπαρξη προβλημάτων ανταγωνισμού στον τομέα των παμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο τα οποία 
έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές. Εντούτοις, εάν η αναφέρουσα 
επιθυμεί να δώσει περαιτέρω συνέχεια στην υπόθεση, της προτείνεται να συμβουλευθεί τον 
ιστότοπο του βρετανικού Δικηγορικού Συλλόγου, μέσω του οποίου μπορεί να αναζητήσει 
κατάλληλους συνηγόρους.

                                               
1  Σημείο 8 της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας οι 

οποίες δεν περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 81, 
παράγραφος 1, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.


