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Tárgy: M. Bateman, brit állampolgár által benyújtott 0752/2010. számú petíció az 
egyesült királyságbeli sörözők bérleti szerződéseiben rögzített tisztességtelen 
és visszaélésszerű feltételekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja az egyesült királyságbeli sörözők bérleti szerződéseiben 
foglalt visszaélésszerű és monopolisztikus záradékokat. A petíció benyújtója kifejti, hogy a 
bérbeadó társaságok nemcsak magas bérleti díjat számolnak fel, hanem kötelezővé teszik a 
bérlők számára az italok aránytalanul magas kiskereskedelmi árakon történő beszerzését. Azt 
állítja, hogy az említett gyakorlat következtében jelentős mennyiségű söröző kénytelen volt 
bezárni. A petíció benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri egy olyan ügyvéd 
felkutatásában, aki vállalná képviseletét az Emberi Jogok Európai Bírósága, valamint az 
Európai Bíróság előtt annak érdekében, hogy véget vethessenek eme kizsákmányolásnak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A Bizottság emlékeztetni kíván arra, hogy a „sörkikötések” egy olyan megállapodást 
takarnak, amely keretében a bérbeadó – rendszerint egy sörözőtulajdonos társaság (ún. pubco)
vagy sörfőzde – bérbe adja a létesítményt egy bérlőnek, aki üzemelteti a sörözőt. E 
megállapodás keretében a bérbeadó rendszerint bizonyos gazdasági és pénzügyi előnyöket 
biztosít a bérlő részére, például kedvező feltételekkel nyújt hitelt és berendezéseket bocsát 
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rendelkezésre. Ezen előnyökért cserébe a bérleti szerződés általában magában foglal egy 
versenytilalmi kötelezettséget a bérlőre nézve, amely szerint a létesítményben árult szeszes 
italok egy részét vagy egészét vagy a bérbeadótól, vagy a bérbeadó által megnevezett 
szállítótól kell beszereznie.

A Bizottság vertikális megállapodásokra vonatkozó csoportmentességi rendelete1

automatikusan mentességet ad a bizonyos feltételeknek megfelelő vertikális 
megállapodásokban foglalt versenykorlátozásoknak. A csoportmentességi rendelet keretében 
figyelembe kell venni annak lehetőségét, hogy a kis- és középméretű szeszesitalgyártók az 
egyedüli márka kikötése révén kizárhatók a piacról. Vagyis az egyedüli márka kikötése akkor 
mentesül, ha a szállító piaci részesedése nem haladja meg a 30%-ot, és vonatkozik rá a 
versenytilalmi kötelezettséget korlátozó legfeljebb ötéves határidő.2
Azokról a forgalmazási megállapodásokról, amelyek kívül esnek a csoportmentességi rendelet 
hatályán, mivel a piaci részesedés meghaladja a 30%-os küszöbértéket, illetve a több mint öt 
évre szóló versenytilalmi kötelezettségek miatt, nem vélelmezik, hogy jogellenesek. A 
Bíróság ítélkezési gyakorlata megállapít néhány kritériumot annak meghatározásához, hogy a 
versenytilalmi kötelezettség az EUMSz. 101. cikke (1) bekezdésének alkalmazási körébe 
tartozik-e (C-234/89. sz. ügy [1991], EBHT I-935. oldal, Stergios Delimitis kontra Henninger 
Braü3).

Ezenfelül, amennyiben a piachoz való hozzáférés a „pubco” társaságok és a bérlők közötti 
különböző szeszesital-forgalmazási szerződések által előidézett halmozott hatások miatt 
korlátozott (halmozott kizáró hatás), a de minimis közlemény4 úgy tekinti, hogy a legfeljebb 
                                               
1     A Bizottság 330/2010/EU rendelete (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt 
magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról.

2     A versenytilalmi kötelezettségekre nem terjed ki a csoportmentességi rendelet abban az 
esetben, ha azok határozatlan időre szólnak, az időtartamuk meghaladja az öt évet vagy 
hallgatólagosan öt évnél hosszabb időtartamra meghosszabbíthatók. Amennyibe a szállító 
hitelt nyújt a vevőnek, a hitel visszafizetése nem hátráltathatja a vevőt abban, hogy 
ténylegesen felmondja a versenytilalmi kötelezettséget. Ebben az esetben a visszafizetést 
egyenlő vagy csökkenő összegű részletekben kell meghatározni, és az emelkedő 
részletösszegű visszafizetési kötelezettség nem megengedhető. Hasonlóképpen, ha a 
szállító a vevő részére berendezést biztosít, a vevő részére lehetővé kell tenni, hogy a 
versenytilalmi kötelezettség lejártakor piaci eszközértéken megvásárolja a berendezést.

3  A Stergios Delimitis kontra Henninger Braü ügyben megállapították az annak 
meghatározására szolgáló kritériumokat, hogy a versenytilalmi kötelezettség az EK-
Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozik-e. A legelején meg kell 
vizsgálni, hogy vajon a hasonló megállapodáscsomagok fennállása jár-e olyan halmozott 
hatással, hogy az új versenytársak nem tudnak bejutni az érintett piacra. Ha a vizsgálat azt 
mutatja ki, hogy nehéz hozzáférni az érintett piachoz, meg kell vizsgálni azt is, hogy az 
egyedi megállapodások jelentősen hozzájárulnak-e a hasonló megállapodáscsomagok által 
előidézett halmozott hatáshoz. Ha ez az eset áll fenn, akkor ezek a megállapodások az EK-
Szerződés 81. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalom hatálya alá tartoznak.

4  Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke (1) bekezdése szerint a versenyt 
érzékelhetően nem korlátozó, csekély jelentőségű (de minimis) megállapodásokról szóló 
bizottsági közlemény 8. pontja.



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

HU

5%-os piaci részesedéssel bíró pubco társaság nem járul hozzá jelentősen a halmozott kizáró 
hatáshoz. Ezért egyáltalán nem valószínű, hogy az ilyen kisebb pubco társaságok által 
megkötött megállapodások az EUMSz. 101. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

A Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy a brit sörözőágazat általánosságban kompetitívnek 
tekinthető, mivel a piac körülbelül 45%-át kikötésektől mentesen az üzemeltetők ellenőrzik, a 
fennmaradó 55%-át pedig nyolc sörözőtulajdonos társaság irányítja. Ráadásul csupán két 
olyan sörözőtulajdonos társaság van, amelynek piaci részesedése meghaladja az 5%-ot, 
nevezetesen a Punch Taverns és az Enterprise, amelyek együttesen a piac 14%-át uralják. 
Ilyen körülmények között rendkívül valószínűtlen, hogy az Egyesült Királyságban jelenleg 
alkalmazott bérleti szerződések lennének a felelősek a fogyasztók rovására bekövetkező piaci 
kizárásért.

A Bizottság emlékeztetni kíván arra is, hogy az Office of Fair Trading (OFT, az Egyesült 
Királyság versenyhivatala) nemrégiben vizsgálatot folytatott a sörkikötésekre vonatkozó 
megállapodások hatásaival és a pubco társaságok brit modelljével kapcsolatban, és nem találta 
semmilyen nyomát a versenyproblémáknak. Az OFT továbbá arra a következtetésre jutott, 
hogy a sörkikötések nem akadályozták a hálózatba tömörült sörözőket, hogy nagy sörkínálatot 
biztosítsanak a fogyasztóknak, mivel úgy találta, hogy a sörözőtulajdonos társaságok a sört 
általában a szállítók meglehetősen széles körétől szerzik be, köztük kisebb sörfőzdéktől.

A fentiek alapján, ha a petíció benyújtója tovább kívánja vinni az ügyet, és ehhez megfelelő 
jogi segítséget kíván kapni, az egyetlen dolog, amit javasolhatunk e tekintetben, hogy 
látogassa meg a Law Society alábbi weboldalát:
http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law

Következtetés

A szolgáltatott információk alapján a Bizottságnak nem áll módjában megállapítani, hogy 
olyan versenyproblémák merültek volna fel a brit sörözőágazatban, amelyek jelentős 
mértékben hátrányosan érintenék a fogyasztókat. Mindazonáltal, ha a petíció benyújtója 
tovább kívánja vinni az ügyet, tanácsos, hogy meglátogassa a Law Society weboldalát, 
ahonnan letöltheti a megfelelő ügyvédek listáját.


