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Ref.: Petiția nr. 0752/2010, adresată de M. Bateman, de cetățenie britanică, privind 
condițiile incorecte și abuzive stabilite în contractele de închiriere pentru puburi în 
Regatul Unit

1. Rezumatul petiției

Petiționara denunță clauzele abuzive și monopoliste incluse în contractele de închiriere pentru 
puburi în Regatul Unit. Petiționara susține că, pe lângă faptul că firmele de închiriere cer 
chirii foarte mari, ele impun, în același timp, chiriașilor obligația de a achiziționa în mod 
obligatoriu băuturi la prețuri de distribuție exorbitante. Ea susține că această practică ar fi dus 
la falimentarea unui număr considerabil de puburi. Petiționara solicită Parlamentului 
European să o ajute să găsească un avocat care să o reprezinte în fața Curții Europene a 
Drepturilor Omului și în fața Curții Europene de Justiție, pentru a pune capăt acestei 
exploatări.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Comisia dorește să reamintească faptul că o „clauză de bere” reprezintă un acord prin care un 
locator, de obicei o firmă de gestionare a puburilor (cunoscută și sub denumirea de „PubCo”) 
sau o fabrică de bere, închiriază spațiile unui locatar care desfășoară o activitate economică în 
sectorul puburilor. În baza acestui acord, locatorul oferă, de obicei, locatarului anumite 
beneficii economice și financiare, cum ar fi acordarea de împrumuturi în condiții favorabile și 
furnizarea de echipamente. În schimbul acestor beneficii, contractul de închiriere include în 
mod normal o obligație de neconcurență din partea locatarului, prin care acesta trebuie să 
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procure, parțial sau integral, băuturile alcoolice vândute în spațiile închiriate fie de la locator, 
fie de la un furnizor desemnat de acesta.

Regulamentul de exceptare pe categorii privind acordurile verticale1 acordă în mod automat o 
exceptare pentru restricționările concurenței conținute în acordurile verticale care îndeplinesc 
anumite condiții. Chestiunea potențialei blocări a producătorilor mici și mijlocii de băuturi 
alcoolice prin impunerea unei mărci unice este luată în considerare în Regulamentul de 
exceptare pe categorii. În special, impunerea unei mărci unice beneficiază de exceptarea pe 
categorii atunci când cota de piață a furnizorului nu depășește 30 % și cu condiția limitării 
obligației de neconcurență la o perioadă de cinci ani2.
Acordurile de distribuție care nu fac obiectul Regulamentului general de exceptare pe 
categorii deoarece cotele de piață depășesc pragul de 30% sau obligațiile de neconcurență 
dincolo de perioada limită de cinci ani nu vor fi considerate ilegale. Jurisprudența Curții de 
Justiție formulează anumite criterii pentru a stabili dacă o obligație de neconcurență se înscrie
în domeniul de aplicare al articolului 101 alineatul (1) din TFUE (cauza C-234/89 [1991], 
Stergios Delimitis/Henninger Braü, Rec., p. I-9353).

De asemenea, atunci când accesul pe piață este restricționat în virtutea efectului cumulativ al 
diferitelor acorduri de distribuție încheiate între firmele PubCo și locatari pentru vânzarea de 
băuturi alcoolice (efect cumulativ de blocare), Comunicarea de minimis4 consideră că o firmă 
PubCo individuală cu o cotă de piață ce nu depășește 5% nu contribuie semnificativ la efectul 
cumulativ de blocare. Prin urmare, este, în orice caz, puțin probabil ca acordurile încheiate de 
aceste firme PubCo mai mici să intre sub incidența articolului 101 alineatul (1) din TFUE.

Comisia dorește să precizeze că sectorul puburilor în Regatul Unit este, în general, 
competitiv, aproape 45% din piață fiind controlată de operatori care sunt liberi de orice 
obligație contractuală, în timp ce restul de 55% este controlată de opt firme de gestionare a 
puburilor. În plus, doar două firme de gestionare a puburilor dețin cote de piață ce depășesc 
5%, și anume Punch Taverns și Enterprise, care dețin împreună 14% din piață. În asemenea 
condiții, pare foarte puțin probabil ca acordurile de închiriere care funcționează în prezent în 
Regatul Unit să poată bloca piața în detrimentul consumatorilor.
                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul 

(3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale ș i  practici 
concertate.

2 Obligațiile de neconcurență nu fac obiectul Regulamentului de exceptare pe categorii atunci când durata lor 
este nedeterminată sau depășește cinci ani ori este reînnoită în mod tacit dincolo de perioada de cinci ani. În 
cazul în care furnizorul acordă un împrumut cumpărătorului, rambursarea acestui împrumut nu trebuie să 
împiedice cumpărătorul să pună capăt efectiv obligației de neconcurență. În această situație, rambursarea 
trebuie eșalonată în tranșe egale sau descrescătoare și nu trebuie să crească în timp. În mod similar, atunci 
când furnizorul pune la dispoziția cumpărătorului echipamente, acesta trebuie să aibă posibilitatea de a 
prelua echipamentele, la valoarea lor de piață, după încetarea obligației de neconcurență.

3 Cauza Stergios Delimitis / Henninger Braü enunță criteriile necesare pentru a stabili dacă o obligație de 
neconcurență intră în domeniul de aplicare al articolului 81 alineatul (1) din Tratatul CE. Este necesar să se 
analizeze încă de la început dacă existența unui grup de acorduri similare are drept efect cumulativ blocarea 
accesului pe piața relevantă al noilor concurenți. În cazul în care analiza relevă faptul că accesul pe piața 
relevantă se face cu dificultate, este necesar să se evalueze dacă acordurile individuale contribuie în mod 
semnificativ la efectul cumulativ produs de grupul de contracte similare. În caz afirmativ, aceste acorduri 
intră sub incidența interdicției prevăzute la articolul 81 alineatul (1) din Tratatul CE.

4 Punctul 8 din Comunicarea Comisiei privind acordurile de importanță minoră care nu restrâng semnificativ 
concurența în temeiul articolului 81 alineatul (1) din Tratatul CE.
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De asemenea, Comisia dorește să reamintească faptul că autoritatea în domeniul concurenței 
(Office of Fair Trading - OFT) tocmai a finalizat o anchetă cu privire la efectele clauzelor de 
bere și modelul PubCo din Regatul Unit, fără a constata însă existența unor probleme de 
concurență. De asemenea, OFT a ajuns la concluzia că clauzele respective nu au împiedicat 
puburile afiliate să ofere consumatorilor o gamă largă de mărci de bere, constatând că firmele 
deținătoare de puburi se aprovizionează, în general, cu bere de la o multitudine de furnizori, 
inclusiv producători de bere mai mici.

Acestea fiind spuse, în eventualitatea în care petiționara dorește să urmărească în continuare 
cazul și, în acest scop, să beneficieze de asistență juridică, singura sugestie care poate fi 
formulată în acest sens este să consulte site-ul asociației Law Society, la următoarea adresă:
http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate, Comisia nu poate să stabilească existența unor probleme de 
concurență în sectorul puburilor în Regatul Unit, probleme de natură a avea un impact negativ 
asupra consumatorilor. Cu toate acestea, în eventualitatea în care petiționara dorește să 
urmărească în continuare acest caz, i se recomandă să acceseze site-ul Law Society pentru a 
consulta o listă de avocați potriviți cauzei sale.


