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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja smerkia orumą žeminančias ir monopolines Jungtinės Karalystės alinių 
nuomos sutarčių sąlygas. Peticijos pateikėja teigia, kad nuomos įmonės ne tik ima didelius 
nuomos mokesčius, bet taip pat nuomininkams nustato privalomą gėrimų įsigijimą pernelyg 
didelėmis mažmeninėmis kainomis. Jos teigimu, dėl šios taikomos praktikos iš verslo 
išstumta nemažai alinių. Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento padėti jai surasti 
teisininką, kuris atstovautų jai Europos Žmogaus Teisių Teisme ir Europos Teisingumo 
Teisme siekiant baigti šį išnaudojimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Komisija norėtų priminti, kad „sąlygos dėl alaus“ yra susitarimas, pagal kurį savininkas, 
paprastai alinių valdymo įmonė (taip pat anglų k. vadinama pubco) arba alaus darykla, 
išnuomoja patalpas nuomininkui, kuris užsiima alinių verslu. Pagal šį susitarimą savininkas 
nuomininkui paprastai suteikia tam tikras ekonomines ir finansines privilegijas, pvz., 
palankiomis sąlygomis teikia paskolas ir aprūpina jį įranga. Mainais į šias privilegijas į 
nuomos sutartį jis paprastai įtraukia nuomininko įsipareigojimą nekonkuruoti – visus arba kai 
kuriuos šiose patalpose parduodamus alkoholinius gėrimus įsigyti iš savininko arba savininko 
pasiūlyto tiekėjo.
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Komisijos Bendrosios išimties reglamente (BIR) dėl vertikaliųjų susitarimų1 automatiškai 
taikoma išimtis į vertikaliuosius susitarimus įtrauktiems konkurencijos apribojimams, kurie 
atitinka tam tikras sąlygas. Į galimo mažųjų ir vidutinių alkoholinių gėrimų gamintojų rinkos 
ribojimo, įpareigojant juos pirkti iš vieno tiekėjo, klausimą atsižvelgta Bendrosios išimties 
reglamente. Visų pirma įsipareigojimui pirkti iš vieno tiekėjo išimtis taikoma tuo atveju, kai 
tiekėjo rinkos dalis neviršija 30 proc., jeigu įsipareigojimas nekonkuruoti trunka ne ilgiau kaip 
5 metus.2
Bendrosios išimties reglamentas netaikomas platinimo sutartims, nes tokiu atveju rinkos dalys 
viršys 30 proc. ribą arba įsipareigojimai nekonkuruoti, kurių trukmė ilgesnė nei penkeri metai, 
nebus laikomi neteisėtais. Teisingumo Teismo praktikoje suformuluoti tam tikri kriterijai, 
pagal kuriuos galima nustatyti, ar įpareigojimas nekonkuruoti patenka į SESV 101 straipsnio 
1 dalies taikymo sritį (Byla C-234/89 [1991] ECR I-935 Stergios Delimitis prieš Henninger 
Braü3).

Be to, kai patekimą į rinką riboja suminis įvairių alinių valdymo įmonių ir nuomininkų 
platinimo sutarčių dėl alkoholinių gėrimų pardavimo poveikis (suminis rinkos apribojimo 
poveikis), de minimis pranešime4 laikoma, kad atskiros alinių valdymo įmonės, kurių rinkos 
dalis neviršija 5 proc., daug neprisideda prie suminio rinkos apribojimo poveikio. Todėl tokių 
mažesnių alinių valdymo įmonių sudaryti susitarimai bet kuriuo atveju greičiausiai nepatektų į 
SESV 101 straipsnio 1 dalies taikymo sritį.

Komisija norėtų pažymėti, kad JK alinių sektorius, kurio 45 proc. rinkos kontroliuoja 
sąlygomis nesusaistyti ekonominės veiklos vykdytojai, o likusius 55 proc. rinkos kontroliuoja 
aštuonios alinių įmonės, apskritai yra konkurencingas. Be to, didesnes nei 5 proc. rinkos dalis 
užima tik dvi alinių įmonės, t. y. „Punch Taverns“ ir „Enterprise“, kurios kartu užima 14 proc. 
rinkos. Tokiomis aplinkybėmis atrodo, kad labai mažai tikėtina, jog šiuo metu Jungtinėje 
                                               
1 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir 
suderintų veiksmų rūšims.

2 Įpareigojimui nekonkuruoti netaikomas Bendrosios išimties reglamentas, kai jo trukmė 
nėra nustatyta, yra ilgesnė kaip penkeri metai arba yra automatiškai pratęsiama po 
penkerių metų. Kai tiekėjas suteikia pirkėjui paskolą, paskolos grąžinimas neturėtų 
pirkėjui trukdyti iš tikrųjų nutraukti įsipareigojimą nekonkuruoti. Tokiu atveju paskolos 
grąžinimas turi būti išdėstytas lygiomis arba mažėjančiomis įmokomis ir laikui bėgant 
neturi didėti. Taip pat kai tiekėjas aprūpina pirkėją įranga, pirkėjas turi turėti galimybę 
baigiantis įpareigojimo nekonkuruoti terminui įsigyti šią įrangą jos rinkos kaina.

3 Byloje Stergios Delimitis prieš Henninger Braü nustatomi kriterijai, pagal kuriuos galima 
nustatyti, ar įpareigojimui nekonkuruoti taikoma EB sutarties 81 straipsnio 1 dalis. Nuo 
pat pradžių būtina ištirti, ar panašių susitarimų paketo buvimas turi suminį poveikį 
atsisakymui suteikti galimybę naujiems konkurentams patekti į rinką. Jeigu patikrinimo 
metu paaiškėja, kad sunku užsitikrinti galimybę patekti į atitinkamą rinką, reikia įvertinti, 
ar individualiomis sutartimis labai prisidedama prie neigiamo suminio paketinių arba 
panašių sutarčių poveikio. Jei taip yra, šiems susitarimas taikomas EB sutarties 
81 straipsnio 1 dalyje numatytas draudimas.

4 Komisijos pranešimo dėl nedidelės svarbos susitarimų, kurie nestipriai riboja 
konkurenciją pagal EB sutarties 81 straipsnio 1 dalį, 8 punktas.
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Karalystėje veikiančiomis nuomos sutartimis apribojama rinka ir taip daroma žala 
vartotojams.

Komisija taip pat norėtų priminti, kad Sąžiningos prekybos biuras (SPB) neseniai užbaigė 
sutarčių dėl „sąlygų dėl alaus“ ir alinių valdymo įmonių modelio poveikio tyrimą ir nerado 
jokių konkurencijos problemų įrodymų. Sąžiningos prekybos biuras, nustatęs, kad įmonės 
alinių savininkės daugiausia perka alų iš gana daug įvairių tiekėjų, įskaitant mažesnes alaus 
daryklas, taip pat padarė išvadą, kad „sąlygos dėl alaus“ netrukdė šiomis sąlygomis 
susaistytoms alinėms savo klientams siūlyti didelį alaus pasirinkimą.

Kita vertus, jeigu peticijos pateikėja nori siekti iškelti bylą teisme ir tuo tikslu gauti atitinkamą 
teisinę pagalbą, vienintelis patarimas, kurį būtų galima suformuluoti šiuo klausimu, būtų 
žvilgtelti į Teisės draugijos interneto svetainę adresu:
http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law

Išvada

Remdamasi pateikta informacija Komisija negali daryti išvados, kad Jungtinės Karalystės 
alinių sektoriuje yra konkurencijos problemų, kurios turi didelį neigiamą poveikį vartotojams. 
Tačiau jei peticijos pateikėja norėtų toliau siekti pareikšti ieškinį teisme, būtų patartina 
paieškoti Teisės draugijos interneto svetainės, kad galėtų susirasti tinkamų advokatų sąrašą.“


