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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0001/2012, внесена от Godfrey Brincat, с малтийско гражданство, 
относно нелоялна конкуренция в местната търговия на обувки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е собственик на магазин за обувки в Малта. Представителят 
на бразилски доставчик в Малта отказва да снабдява неговия магазин въз основа на 
устно споразумение да не снабдява повече от един магазин в неговото село. Той се е 
обърнал към отдела за защита на потребителите и лоялната конкуренция към кабинета 
на министър-председателя, който е потвърдил съответствието с малтийското 
законодателство. Вносителят на петицията счита, че малтийското законодателство е в 
противоречие с законодателството на Съюза и призовава Парламента да вземе мерки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 април 2012 г.  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Вносителят на петицията се оплаква от предполагаема злоупотреба с господстващо 
положение. Член 102 от ДФЕС забранява всяка форма на злоупотреба от едно или 
повече предприятия, които имат господстваща позиция. Независимо от това, тази 
разпоредба се прилага единствено в ситуации, при които въпросното поведение на 
злоупотреба засяга търговията между държави членки. При разглеждането и въз основа 
на ограничената информация, с която Комисията разполага, изглежда, че няма 
вероятност поведението, което е предмет на жалбата, да засегне търговията между 
държавите членки. Съответно, положението се явява извън обхвата на член 102 от 
ДФЕС.
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При все това могат да се приложат националните правила в областта на конкуренцията. 
Тези правила не трябва да противоречат на законодателството на ЕС. 

Настоящият случай беше разгледан от Малтийската служба за лоялна конкуренция 
съгласно член 9, параграф 2, буква г) от малтийския Закон за конкуренцията след 
подаване на жалба от вносителя на петицията. Член 9, параграф 2, буква г) от 
малтийския Закон за конкуренцията забранява едно или повече предприятия с 
господстваща позиция да „отказва да предоставя стоки или услуги безразборно с цел 
елиминиране на търговски партньор от съответния пазар във вреда на потребителите”. 
Службата установи, че доставчикът на вносителя на петицията не е имал господстваща 
позиция на съответния пазар. Следователно, тя отхвърли жалбата.

По принцип, не е задължение на Комисията да преразглежда установеното от Службата 
във връзка с приложимостта на член 9, параграф 2, буква г) от малтийския Закон за 
конкуренцията. При вземане на решение, от страна на Службата, за отхвърляне на 
жалба, жалбоподателят има възможност да обжалва решението пред Малтийския съд 
по въпросите на конкуренцията и потребителите 1  в съответствие с националното 
право.

Във всеки случай няма ясен белег, че Службата е сгрешила в своята оценка, че 
доставчикът не е в господстваща позиция, при условие че двете съответни марки 
обувки са силно взаимнозаменяеми с другите на пазара. Следователно отхвърлянето на 
жалбата на вносителя на петицията от страна на Службата, въз основа на 
съображението, че доставчикът не е в господстваща позиция, не може да се счита за 
показателно, че малтийският Закон за конкуренцията противоречи на правото на ЕС.

                                               
1 По време на разследването, апелативната инстанция беше Комисията по лоялна търговия. 


