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Temats: Lūgumraksts Nr. 0001/2012, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais Godfrey 
Brincat, par negodīgu konkurenci vietējā apavu tirdzniecībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam pieder apavu veikals Maltā. Brazīlijas piegādātājuzņēmuma 
Maltas pārstāvis atsakās veikt piegādes viņa veikalam, pamatojoties uz mutisko vienošanos 
neapgādāt vairāk kā vienu tirdzniecības vietu viņa ciemā. Viņš iesniedza prasību 
premjerministra biroja Patērētāju un godīgas konkurences departamentā, kas apstiprināja šīs 
vienošanās atbilstību Maltas tiesību aktiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tādējādi 
Maltas tiesību akti ir pretrunā ES tiesību aktiem, un lūdz Parlamentu rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 25. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par iespējamu dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.  
LESD 102. pants aizliedz vienam vai vairākiem uzņēmumiem, kam ir dominējošs stāvoklis, 
šādu stāvokli ļaunprātīgi izmantot. Tomēr šo noteikumu piemēro tikai situācijās, ja attiecīgā 
ļaunprātīgā rīcība attiecas uz tirdzniecību starp dalībvalstīm. Bez dziļākas analīzes un, ņemot 
vērā ierobežoto informāciju, kas pieejama Komisijai, šķiet, ka rīcība, par ko sūdzas 
lūgumraksta iesniedzējs, visticamāk neattiecas uz tirdzniecību starp dalībvalstīm. Tādējādi šis 
gadījums šķiet arī tāds, uz ko neattiecas LESD 102. pants. 

Tomēr var piemērot valsts noteikumus konkurētspējas jomā. Šādi noteikumi nedrīkst būt 
pretrunā ES tiesību aktiem. 
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Šo konkrēto gadījumu pēc lūgumraksta iesniedzēja sūdzības saņemšanas  atbilstīgi Maltas 
konkurences likuma 9. panta 2. punkta d) apakšpunktam izvērtējis Maltas Godīgas 
konkurences birojs. Maltas konkurences likuma 9. panta 2. punkta d) apakšpunkts aizliedz 
vienam vai vairākiem uzņēmumiem, kam ir dominējošs stāvoklis tirgū, patvarīgi atteikties 
piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, lai izslēgtu tirdzniecības partneri no attiecīgā tirgus, 
kaitējot patērētājiem. Birojs secināja, ka lūgumraksta iesniedzēja piegādātājuzņēmumam nav 
dominējošs stāvoklis attiecīgajā tirgū. Tādēļ birojs sūdzību noraidīja.

Būtībā biroja secinājumu pārskatīšana attiecībā uz Maltas konkurences likuma 9. panta 
2. punkta d) apakšpunkta piemērošanu nav Komisijas kompetencē. Gadījumos, kad birojs 
pieņem lēmumu izbeigt prasības izskatīšanu, lūgumraksta iesniedzējs var pārsūdzēt lēmumu 
Maltas Konkurences un patērētāju aizsardzības tiesā1 saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 

Jebkurā gadījumā nav skaidru pierādījumu, ka birojs kļūdījies uzskatot, ka attiecīgajam 
piegādātājuzņēmumam nav dominējošs stāvoklis tirgū, ņemot vērā, ka abi konkrētie apavu 
zīmoli ir viegli aizstājami ar citiem tirgū esošiem zīmoliem. Tādējādi biroja lēmumu par 
lūgumraksta iesniedzēja prasības izskatīšanas izbeigšanu, pamatojoties uz apsvērumu, ka 
piegādātājuzņēmumam nav dominējošs stāvoklis tirgū, nevar uzskatīt par tādu, kas pierāda, ka 
Maltas konkurences likums ir pretrunā ES tiesību aktiem.

                                               
1 Izmeklēšanas laikā apelācijas instance bija Godīgas tirdzniecības komisija.


