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πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού στο τοπικό εμπόριο υποδημάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος υποδημάτων στη Μάλτα. Ο Μαλτέζος 
αντιπρόσωπος ενός Βραζιλιάνου προμηθευτή αρνείται να προμηθεύσει το κατάστημά του 
λόγω μιας προφορικής συμφωνίας που τον δεσμεύει να μην προμηθεύει πάνω από ένα σημείο 
διανομής στο χωριό του. Ο αναφέρων έχει προσφύγει στην αρχή καταναλωτών και θεμιτού 
ανταγωνισμού του γραφείου του Πρωθυπουργού η οποία δηλώνει ότι τηρείται η 
συμμόρφωση με το δίκαιο της Μάλτας. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων πιστεύει ότι το δίκαιο της 
Μάλτας αντίκειται στη νομοθεσία της ΕΕ και ζητεί από το Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για εικαζόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Το άρθρο 102 
της ΣΛΕΕ απαγορεύει την καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
της δεσπόζουσας θέσης τους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε 
περιπτώσεις όπου η καταχρηστική συμπεριφορά επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και βάσει των περιορισμένων πληροφοριών που έχει στη διάθεσή 
της η Επιτροπή, προκύπτει ότι η συμπεριφορά για την οποία διαμαρτύρεται ο αναφέρων είναι 
απίθανο να επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών. Συνακόλουθα, προκύπτει ότι το 
συγκεκριμένο θέμα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ.
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Εντούτοις, ενδέχεται να ισχύουν κανόνες που διέπουν τον εθνικό ανταγωνισμό. Οι εν λόγω 
κανόνες δεν πρέπει να αντίκεινται στο δίκαιο της ΕΕ. 

Κατόπιν καταγγελίας από τον αναφέροντα, η παρούσα υπόθεση εξετάστηκε από την αρχή 
καταναλωτών και θεμιτού ανταγωνισμού του γραφείου του Πρωθυπουργού της Μάλτας 
βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο δ) του νόμου περί ανταγωνισμού της Μάλτας. 
Βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο δ) του νόμου περί ανταγωνισμού της Μάλτας, 
απαγορεύεται μία ή περισσότερες επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση να «αρνούνται την 
παροχή αγαθών ή υπηρεσιών αδιακρίτως με σκοπό την απομάκρυνση ενός εμπορικού 
εταίρου από τη σχετική αγορά εις βάρος των καταναλωτών». Η αρχή διαπίστωσε ότι ο 
προμηθευτής του αναφέροντος δεν κατείχε δεσπόζουσα θέση στη συγκεκριμένη αγορά. Γι 
αυτόν τον λόγο απέρριψε το αίτημά του.

Κατ’ αρχήν, δεν εναπόκειται στην Επιτροπή η επανεξέταση των πορισμάτων της μαλτέζικης 
αρχής όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο δ) του νόμου περί 
ανταγωνισμού της Μάλτας. Όταν η μαλτέζικη αρχή εκδίδει απορριπτική απόφαση, τότε 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ο καταγγέλλων έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση κατά 
αυτής στο δικαστήριο της Μάλτας που είναι αρμόδιο για θέματα ανταγωνισμού και 
καταναλωτικές υποθέσεις 1.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ήταν εσφαλμένη η εκτίμηση της 
μαλτέζικης αρχής, βάσει της οποίας ο εν λόγω προμηθευτής δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση, 
δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες δύο επωνυμίες υποδημάτων μπορούν να υποκατασταθούν 
πολύ εύκολα από άλλες επωνυμίες της αγοράς. Ως εκ τούτου, η απορριπτική απόφαση που 
εξέδωσε η μαλτέζικη αρχή όσον αφορά την καταγγελία του αναφέροντος, βάσει της 
εκτίμησης ότι ο προμηθευτής δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση, δεν δύναται να εκληφθεί ως 
καταδεικνύουσα ότι ο νόμος περί ανταγωνισμού της Μάλτας αντίκειται στο δίκαιο της ΕΕ.

                                               
1 Κατά την περίοδο της έρευνας, αρμόδια επί των προσφυγών αρχή ήταν η Επιτροπή Θεμιτών Συναλλαγών.


