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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0752/2010, którą złożyła M. Bateman (Wielka Brytania), w sprawie 
niesprawiedliwych i niewłaściwych warunków określonych w umowach najmu 
dla pubów w Wielkiej Brytanii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje o niewłaściwych i monopolistycznych klauzulach w umowach 
najmu dla pubów w Wielkiej Brytanii. Składająca petycję twierdzi, że agencje wynajmu 
nieruchomości nie tylko pobierają wysokie opłaty czynszowe, lecz także nakładają 
na najemców obowiązek zakupu napojów po wygórowanych cenach detalicznych. Utrzymuje 
ona, że praktyka ta doprowadziła do zamknięcia wielu pubów. Składająca petycję zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego o pomoc w znalezieniu prawnika, który by ją reprezentował 
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości 
w celu położenia kresu takiemu wykorzystywaniu.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 3 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Komisja pragnie przypomnieć, że umowa z klauzulą wyłącznego zakupu to porozumienie, 
na mocy którego właściciel, zazwyczaj przedsiębiorstwo zarządzające pubami (znane też jako 
pubco) lub browar dzierżawi lokal najemcy prowadzącemu pub. Na mocy tej umowy 
właściciel zazwyczaj zapewnia najemcy pewne korzyści gospodarcze i finansowe, takie jak 
pożyczki na preferencyjnych warunkach i dostawa sprzętu. W zamian za te korzyści 
dzierżawa zazwyczaj obejmuje ciążący na najemcy zakaz konkurowania i obowiązek 
pozyskiwania niektórych lub wszystkich napojów alkoholowych sprzedawanych w danym 
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lokalu od właściciela lub od wskazanego przez niego dostawcy.

W rozporządzeniu Komisji w sprawie wyłączeń grupowych (BER) dotyczącym porozumień 
wertykalnych1automatycznie wyłącza się zawarte w porozumieniach wertykalnych 
ograniczenia konkurencji, które spełniają pewne warunki. W rozporządzeniu w sprawie 
wyłączeń grupowych uwzględnia się kwestię ewentualnego zamknięcia dostępu do rynku 
małym i średnim wytwórcom napojów alkoholowych w oparciu o jednomarkowość. 
W szczególności jednomarkowość podlega wyłączeniu, jeżeli udział dostawcy w rynku nie 
przekracza 30%, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu pięciu lat w przypadku zakazu 
konkurowania2.
Umów dystrybucji, które nie wchodzą w zakres rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
grupowych ze względu na udział w rynku przekraczający próg 30%, czy zakazów 
konkurowania dłuższych niż 5 lat nie uznaje się za niezgodne z prawem. W orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości formułuje się pewne kryteria, w oparciu o które można określić, 
czy zakaz konkurowania wchodzi w zakres zastosowania art. 101 ust. 1 TFUE (sprawa C-
234/89 [1991] Rec. I-935 Stergios Delimitis przeciwko Henninger Braü3).

Ponadto jeżeli dostęp do rynku ograniczony jest ze względu na wpływ skumulowany różnych
umów dystrybucji zawieranych pomiędzy pubco a najemcami w zakresie sprzedaży napojów 
alkoholowych (skumulowany efekt zamknięcia rynku), w obwieszczeniu de minimis4uznaje 
się, że poszczególne pubco o udziale w rynku mniejszym niż 5% nie przyczyniają się 
w istotny sposób do powstania skumulowanego efektu zamknięcia rynku. Jest zatem mało 
prawdopodobne, by umowy zawierane przez tak małe pubco wchodziły w zakres art. 101 ust. 
1 TFUE.

Komisja pragnie zauważyć, że sektor pubów w Wielkiej Brytanii jest w zasadzie 
konkurencyjny; 45% rynku jest kontrolowanych przez podmioty mające swobodę tworzenia 
powiązań, zaś pozostałe 55% przez osiem przedsiębiorstw pubowych. Ponadto tylko dwa 
przedsiębiorstwa pubowe, czyli Punch Taverns i Enterprise, posiadają udziały w rynku 
przekraczające 5%, a razem dysponują 14% tych udziałów. W takich warunkach wydaje się 
wysoce nieprawdopodobne, by umowy najmu obowiązujące obecnie w Wielkiej Brytanii 

                                               
1Rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 

ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk 
uzgodnionych.

2Zakazy konkurowania nie wchodzą w zakres rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, jeżeli obowiązują 
przez czas nieokreślony, przez okres dłuższy niż 5 lat lub są automatycznie przedłużane po upływie 5 lat. W 
przypadku, gdy dostawca udziela nabywcy pożyczki, jej spłata nie powinna utrudniać nabywcy skutecznego 
zniesienia zakazu konkurowania. W takiej sytuacja spłata powinna zostać rozłożona na równe lub malejące 
raty i nie powinna zwiększać się z upływem czasu. Podobnie jeżeli dostawca zaopatruje nabywcę w sprzęt, 
nabywca powinien mieć możliwość przejęcia sprzętu zgodnie z jego wartością rynkową po upływie okresu, 
w którym obowiązywał zakaz konkurowania.

3 W sprawie Stergios Delimitis przeciwko Henninger Braü formułuje się kryteria, w oparciu o które można 
określić, czy zakaz konkurowania wchodzi w zakres art. 81 ust. 1 Traktatu WE. Na wstępie należy zbadać, 
czy zespół podobnych umów ma skumulowany wpływ na odmowę dostępu do właściwego rynku 
dla nowych konkurentów. Jeżeli analiza pokaże, iż trudno jest uzyskać dostęp do właściwego rynku, należy 
ocenić, czy poszczególne umowy w istotny sposób przyczyniają się do wpływu skumulowanego 
wywieranego przez zespół podobnych umów. Jeżeli tak, umowy te objęte są zakazem zapisanym w art. 81 
ust. 1 Traktatu WE.

4 Ust. 8 obwieszczenia Komisji w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu, które nie ograniczają 
odczuwalnie konkurencji na mocy art. 81 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
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mogły doprowadzić do zamknięcia rynku ze szkodą dla konsumentów.

Komisja pragnie też przypomnieć, że brytyjski urząd ochrony konkurencji (OFT) zamknął 
ostatnio dochodzenie w sprawie skutków umów z klauzulą wyłącznego zakupu i modelu 
pubco w Wielkiej Brytanii i nie znalazł dowodów na występowanie problemów w dziedzinie 
konkurencji. OFT stwierdził też, że klauzula wyłącznego zakupu nie uniemożliwia 
związanym nią pubom oferowania konsumentom szerokiego wyboru piwa, ustaliwszy, 
że przedsiębiorstwa, do których należą puby, zazwyczaj nabywają piwo od znaczącej liczby 
dostawców, w tym od mniejszych browarów.

Jeżeli w świetle powyższego składająca petycję nadal pragnie zajmować się tą sprawą 
i uzyskać w tym celu pomoc prawną, jedyną możliwą do sformułowania w związku z tym 
sugestią jest odesłanie jej do strony internetowej towarzystwa prawniczego Law Society: 
http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law

Wniosek

Na podstawie przekazanych informacji Komisja nie może stwierdzić, czy w sektorze 
pubowym w Wielkiej Brytanii występują problemy dotyczące konkurencji, które mają 
znaczące niekorzystne skutki dla konsumentów. Jeżeli jednak składająca petycję pragnie dalej 
zajmować się tą sprawą, wskazane jest, by zapoznała się ze stroną internetową towarzystwa 
prawniczego Law Society oraz z wykazem odpowiednich radców prawnych.


