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Temats: Lūgumraksts Nr. 0752/2010, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā 
M. Bateman, par negodīgiem un aizskarošiem nomas līgumu nosacījumiem 
attiecībā uz bāriem Apvienotajā Karalistē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja nosoda aizskarošos un monopolistiskos nomas līgumu noteikumus 
attiecībā uz bāriem Apvienotajā Karalistē. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka nomas 
uzņēmumi ne vien prasa lielu nomas maksu, bet arī liek īrniekiem piespiedu kārtā iegādāties 
dzērienus par ļoti augstām mazumtirdzniecības cenām. Viņa apgalvo, ka šāda prakse varētu 
izputināt ļoti daudz bāru. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu palīdzēt atrast 
advokātu, kas viņu pārstāvētu Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Eiropas Kopienu Tiesā, lai 
izbeigtu šādu praksi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 3. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī.

Komisijas vēlas atgādināt, ka alus tirgus kontrole ir vienošanās, saskaņā ar kuru īpašnieks, 
parasti krogu pārvaldīšanas uzņēmums (pazīstams arī kā pubco) vai alus darītava, iznomā 
telpas nomniekam, kurš darbojas krogu biznesā. Saskaņā ar šo vienošanos īpašnieks parasti 
sniedz nomniekam noteiktus ekonomiskus un finansiālus labumus, tādus kā aizdevumu 
piešķiršana uz labvēlīgiem nosacījumiem un iekārtu nodrošinājums. Atlīdzinot par šiem 
labumiem, nomā parasti iekļauj nekonkurēšanas saistību nomniekam iepirkt dažus vai visus 
alkoholiskos dzērienus, ko pārdod telpās, vai nu no īpašnieka vai īpašnieka izraudzīta 
piegādātāja.
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Komisijas Grupālā atbrīvojuma regula (BER) par vertikālajiem nolīgumiem1 automātiski 
atbrīvo no konkurences ierobežojumiem, kas ietverti vertikālajos nolīgumos, ja tie atbilst 
noteiktiem nosacījumiem. Jautājums par mazu un vidēju alkoholisko dzērienu ražotāju 
iespējamu izslēgšanu no tirgus, izmantojot viena zīmola veicināšanu, tiek ņemts vērā saskaņā 
ar Grupālā atbrīvojuma regulu. Īpaši viena zīmola preču veicināšanas saistības nepiemēro, ja 
piegādātāja tirgus daļa nepārsniedz 30 % un nekonkurēšanas saistības termiņš nepārsniedz 
piecus gadus.2
Izplatīšanas nolīgumi, uz kuriem neattiecas Grupālā atbrīvoja regula tāpēc, ka tirgus daļa 
pārsniedz 30 % slieksni, vai nekonkurēšanas saistības, kas pārsniedz 5 gadu termiņu, netiks 
uzskatīti par nelikumīgiem. Eiropas Kopienu tiesas judikatūrā ir formulēti daži kritēriji, lai 
noteiktu vai nekonkurēšanas saistības ietilpst LESD 101. panta 1. punkta piemērošanas jomā 
(1991. gada lieta C-234/89 [1991], Recueil, I-935. lpp., Stergios Delimitis pret Henninger 
Braü3).

Turklāt, ja piekļuvi tirgum ierobežo dažādi līgumi, kas noslēgti starp krogu pārvaldīšanas 
uzņēmumiem un nomniekiem par alkoholisko dzērienu pārdošanu (kumulatīvs tirgus 
ierobežošanas efekts), atbilstīgi de minimis paziņojumam4 uzskata, ka atsevišķs krogu 
pārvaldīšanas uzņēmums, kura tirgus daļa nepārsniedz 5 %, būtiski neveicina kumulatīvo 
tirgus ierobežošanas efektu. Tādēļ ir maz ticams, ka nolīgumi, ko noslēguši šādi mazāki krogu 
pārvaldīšanas uzņēmumi, pārkāpj LESD 101. panta 1. punktu.

Komisija vēlas atzīmēt, ka krogu nozare Apvienotajā Karalistē kopumā ir konkurējoša, un 
aptuveni 45 % no tirgus kontrolē uzņēmumi, kas ir brīvi no saistībām, un atlikušos 55 % 
kontrolē astoņi krogu uzņēmumi. Turklāt tikai divu krogu uzņēmumu tirgus daļas pārsniedz 
5 %, konkrēti Punch Taverns un Enterprise, kam kopā pieder 14 % no tirgus. Šādos apstākļos 
ir ļoti maz ticams, ka nomas līgumi, kas pašreiz darbojas Apvienotajā Karalistē, ir cēlonis 
tirgus piekļuves ierobežošanai, lai aizsargātu patērētājus.
                                               
1 Komisijas 2010. gada 20. aprīļa Regula (ES) Nr. 330/2010 par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu 
darbību kategorijām.

2   Nekonkurēšanas saistībām nepiemēro Grupālā atbrīvoja regulu, ja to ilgums ir nenoteikts 
vai pārsniedz 5 gadus, vai tiek automātiski atjaunots pēc piecu gadu ilgas spēkā esamības.
Ja piegādātājs sniedz pircējam aizdevumu, šī aizdevuma atmaksāšanai nevajadzētu kavēt 
pircēju no faktiskas nekonkurēšanas saistību izbeigšanas. Šādā situācijā atmaksājamā 
summa ir jāsadala vienādās vai sarūkošās daļās, un laika gaitā tai nevajadzētu palielināties.
Tāpat arī, ja piegādātājs piešķir pircējam iekārtas, konkurēšanas saistību termiņa beigās 
pircējam jādod iespēja atpirkt iekārtas par tirgus cenu.

3  Lietā Stergios Delimitis pret Henninger Braü ir izklāstīti kritēriji, lai noteiktu, vai 
nekonkurēšanas saistības ietilpst EK līguma 81. panta 1. punkta piemērošanas jomā.
Sākumā ir jāizanalizē, vai vairāku līdzīgu nolīgumu esamība rada kumulatīvu ietekmi uz 
piekļuves liegšanu jauniem konkurentiem attiecīgajā tirgū. Ja pārbaude atklāj, ka ir grūti 
piekļūt attiecīgajam tirgum, ir jānovērtē, vai atsevišķi nolīgumi būtiski veicina kumulatīvu 
ietekmi, ko radījuši vairāki līdzīgi līgumi. Ja tā ir, tad šie nolīgumi pārkāpj EK līguma 
81. panta 1. punktā noteikto aizliegumu.

4 Komisijas paziņojuma par maznozīmīgiem nolīgumiem, kas ievērojami neierobežo 
konkurenci atbilstīgi EK līguma 81. panta 1. punktam, 8. punkts.
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Komisija arī vēlas atgādināt, ka Godīgas tirdzniecības birojs (OFT) nesen pabeidza 
izmeklēšanu par alus tirgus kontroles vienošanām un krogu pārvaldīšanas uzņēmumu modeli 
Apvienotajā Karalistē un neatklāja pierādījumus konkurences problēmām. OFT arī secināja, 
ka alus tirgus kontrole nav traucējusi saistītiem krogiem piedāvāt plašu alu izvēli patērētājiem, 
un konstatēja, ka uzņēmumi, kam pieder krogi, parasti iepērk alu no ievērojama loka dažādu 
piegādātāju, tai skaitā no mazām alusdarītavām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ja lūgumraksta iesniedzēja vēlas turpināt izmeklēt lietu un šai 
nolūkā saņemt atbilstošu juridisku palīdzību, vienīgais ieteikums, ko var izteikt šai sakarā, ir 
apmeklēt Juristu biedrības tīmekļa vietni:
http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law

Secinājums

Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija nekonstatē, ka Apvienotajā Karalistē pastāv
konkurences problēmas krogu nozarē, kas ir būtiski negatīvi ietekmējušas patērētājus. Tomēr, 
ja lūgumraksta iesniedzēja vēlas turpināt šīs lietas izskatīšanu, viņai ieteicams apmeklēt 
Juristu biedrības tīmekļa vietni, lai iepazīstos ar piemērotu advokātu sarakstu.


