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avalyne rinkoje, kurią pateikė Maltos pilietis Godfrey Brincat

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas turi avalynės parduotuvę Maltoje. Brazilijos tiekėjo tarpininkas iš Maltos 
atsisako tiekti prekes peticijos pateikėjo parduotuvei remdamasis žodiniu susitarimu tiekti 
prekes ne daugiau nei vienai parduotuvei jo gyvenvietėje. Peticijos pateikėjas kreipėsi į 
Ministro pirmininko tarnybos Vartotojų ir sąžiningos konkurencijos departamentą, kuris 
patvirtino atitikį Maltos teisei. Taigi peticijos pateikėjas mano, kad Maltos teisė prieštarauja 
ES teisei, ir prašo Europos Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl tariamo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi. Pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį draudžiamas bet koks vienos ar keleto 
įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Tačiau ši nuostata taikoma tik tokiu 
atveju, kai nagrinėjami piktnaudžiavimo veiksmai turi įtakos valstybių narių tarpusavio 
prekybai. Iš pirmo žvilgsnio ir remiantis ribota Komisijos turima informacija atrodo, kad
peticijos pateikėjo skundžiami veiksmai vargiai turi įtakos valstybių narių tarpusavio 
prekybai. Taigi klausimas nėra susijęs su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 
straipsnio taikymo sritimi.

Nepaisant to, nacionalinės konkurencijos taisyklės gali būti taikomos. Tokios taisyklės neturi 
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prieštarauti ES teisės aktams.

Remdamasis Maltos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies d punktu Maltos Sąžiningos 
konkurencijos tarnyba įvertino šį peticijos pateikėjo skundžiamą atvejį. Pagal Maltos 
konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies d punktą draudžiama vienai ar keletui 
dominuojančią padėtį užimančioms įmonėms atsisakyti vienodomis sąlygomis tiekti prekes ar 
teiti paslaugas siekiant iš atitinkamos rinkos pašalinti prekybos partnerį pažeidžiant vartotojų 
interesus. Tarnyba nustatė, kad peticijos pateikėjo tiekėjas neužima dominuojančios padėties 
atitinkamoje rinkoje. Todėl skundas buvo atmestas.

Iš esmės Komisija neprivalo iš naujo nagrinėti tarnybos išvadų dėl Maltos konkurencijos 
įstatymo 9 straipsnio 2 dalies d punkto taikymo. Jeigu tarnyba priima sprendimą atmesti 
skundą, skundo pateikėjas turi galimybę apskųsti sprendimą Maltos konkurencijos ir vartotojų 
reikalų teismui1 vadovaudamasis nacionaliniais teisės aktais.

Bet kuriuo atveju nėra aiškių požymių, kad tarnybos vertinimas, jog tiekėjas neužima 
dominuojančios padėties atsižvelgiant į tai, kad du atitinkami avalynės prekių ženklai rinkoje 
tikrai gali būti pakeisti kitais, yra klaidingas. Taigi tarnybos skundo atmetimo, remiantis tuo, 
kad tiekėjas neužima dominuojančios padėties, negalima interpretuoti kaip Maltos 
konkurencijos įstatymo prieštaravimo ES teisės aktams įrodymo.“

                                               
1 Atliekant tyrimą apeliacinė instancija – Sąžiningos prekybos komisija.


