
CM\911587DA.doc PE494.749v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

30.8.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
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konkurrence i den lokale handel med sko

1. Sammendrag

Andrageren har en skoforretning i Malta. Den maltesiske repræsentant for en brasiliansk 
leverandør nægter at levere til denne forretning i kraft af en mundtlig aftale, som går ud på 
ikke at levere til mere end et salgssted i hans landsby. Han har klaget til afdelingen for 
forbrugere og urimelig konkurrence under premierministerens kontor, som har bekræftet, at 
den maltesiske lovgivning er blevet overholdt. Andrageren mener, at den maltesiske 
lovgivning derfor er i strid med EU-lovgivningen, og anmoder Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25 april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30 august 2012

Andrageren påklager det angivelige misbrug af en dominerende stilling. Artikel 102 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forbyder en eller flere virksomheders 
misbrug af en dominerende stilling. Denne bestemmelse finder imidlertid kun anvendelse i 
situationer, hvor det pågældende misbrug af en dominerende stilling påvirker handlen mellem 
medlemsstater. På baggrund af de begrænsede oplysninger, som Kommissionen råder over, 
ser det ikke ud til, at den adfærd, andrageren klager over, vil kunne påvirke handlen mellem 
medlemsstaterne. Situationen falder følgelig uden for anvendelsesområdet for artikel 102 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 

Nationale konkurrenceregler kan imidlertid finde anvendelse. Sådanne regler må ikke være i 
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strid med EU-lovgivningen. 

Sagen er blevet vurderet af Maltas kontor for loyal konkurrence, under artikel 9, stk. 2, litra d) 
i Maltas konkurrencelov som følge af en klage fra andrageren. I artikel 9, stk. 2, litra d) i 
Maltas konkurrencelov forbydes det en eller flere virksomheder med en dominerende stilling 
at afslå at levere varer eller tjenesteydelser uden forskelsbehandling med henblik på at 
udelukke en handelspartner fra det relevante marked til skade for forbrugerne. Kontoret fandt, 
at andragerens leverandør ikke havde en dominerende stilling på det relevante marked, og det 
afviste derfor klagen.

Kommissionen genbehandler i princippet ikke kontorets resultater med hensyn til anvendelse 
af artikel 9, stk. 2, litra d) i Maltas konkurrencelov. Når kontoret træffer beslutning om at 
afvise en klage, har klageren mulighed for appellere afgørelsen til retten for konkurrence- og 
forbrugeranliggender1 i Malta i overensstemmelse med national lovgivning.

Der er under alle omstændigheder ingen tydelige tegn på, at kontoret tog fejl i sin vurdering 
af, at den pågældende leverandør ikke har en dominerende stilling, idet de to fodtøjsmærker 
let kan erstattes med andre på markedet. Kontorets afvisning af andragerens klage, ud fra den 
betragtning at leverandøren ikke har en dominerende stilling, kan ikke anses som bevis for, at 
Maltas konkurrencelov strider mod EU-lovgivningen.

                                               
1 På undersøgelsestidspunktet var "Commission for Fair Trading"appelinstans.


