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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy máltai cipőbolt tulajdonosa. Kifejti, hogy egy brazil beszállító máltai 
ügynöke nem hajlandó az ő boltjába is szállítani, mégpedig egy szóbeli megállapodás alapján, 
amelynek értelmében egynél több viszonteladót nem lát el termékkel a faluban. A petíció 
benyújtója panaszt tett a máltai miniszterelnöki hivatal fogyasztói jogokkal és tisztességes 
versennyel foglalkozó osztályán, amely megerősítette, hogy mindez megfelel a máltai 
törvényeknek. Ezért a petíció benyújtója úgy véli, hogy a máltai törvények ellentétesek az 
uniós joggal, és a Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtója erőfölénnyel való állítólagos visszaélés vonatkozásában nyújt be panaszt. 
Az EUMSZ 102. cikke megtiltja, hogy egy vagy több vállalkozás visszaéljen az 
erőfölényével. Ez a rendelkezés azonban csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a szóban 
forgó visszaélés a tagállamok közötti kereskedelmet érinti. Első látásra, valamint a Bizottság 
rendelkezésére álló korlátozott mennyiségű információ alapján úgy tűnik, hogy a petíció 
benyújtója által kifogásolt magatartás valószínűleg nem befolyásolja a tagállamok közötti 
kereskedelmet. Ennek megfelelően ez a helyzet a jelek szerint nem tartozik az EUMSZ 102. 
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cikkének hatálya alá.

Ettől függetlenül nemzeti versenyjogi szabályok vonatkozhatnak erre a helyzetre. Ezek a 
szabályok nem lehetnek ellentétesek az uniós joggal.

A tisztességes versennyel foglalkozó máltai hivatal a petíció benyújtójának panaszát követően 
a máltai versenytörvény 9. cikke (2) bekezdésének d) pontja alapján elbírálta a szóban forgó 
esetet. A máltai versenytörvény 9. cikke (2) bekezdésének d) pontja megtiltja, hogy egy vagy 
több erőfölénnyel rendelkező vállalkozás „megkülönböztetés nélkül visszautasítsa termékek 
biztosítását vagy szolgáltatások nyújtását annak érdekében, hogy a fogyasztók kárára 
kereskedelmi partnert távolítson el az érintett piacról.” A hivatal megállapította, hogy a 
petíció benyújtójának beszállítója nem rendelkezik erőfölénnyel az érintett piacon. A hivatal 
ezért elutasította a panaszt.

Elvileg nem a Bizottság feladata, hogy felülvizsgálja a hivatalnak a máltai versenytörvény 9. 
cikke (2) bekezdése d) pontjának alkalmazhatósága tekintetében hozott megállapításait. 
Amikor a hivatal úgy határoz, hogy elutasít egy panaszt, a panasz benyújtójának jogában áll, 
hogy a nemzeti jogszabályokkal összhangban jogorvoslattal éljen e határozat ellen a Máltai 
Versenyügyi és Fogyasztóvédelmi Törvényszék1 előtt.

Mindenesetre nem utal egyértelmű jel arra, hogy a hivatal tévedett volna az arra vonatkozó 
megítélésében, hogy a szóban forgó beszállító nem rendelkezik erőfölénnyel, tekintettel arra, 
hogy a szóban forgó lábbelik két márkája a piacon elérhető egyéb márkákkal nagymértékben 
helyettesíthető. Ezért azt, hogy a hivatal – azon megfontolás alapján, hogy a beszállító nem 
rendelkezik erőfölénnyel – visszautasította a petíció benyújtójának panaszát, nem lehet annak 
igazolásaként értelmezni, hogy a máltai versenyjogi szabályok ellentétben állnak az uniós 
jogszabályokkal.

                                               
1 A vizsgálat idején a fellebbviteli fórum a tisztességes versennyel foglalkozó bizottság volt.


