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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft een schoenwinkel op Malta. De Maltese agent van een Braziliaanse leverancier 
weigert aan zijn winkel te leveren, op basis van een mondelinge overeenkomst om in zijn 
dorp aan slechts één verkooppunt te leveren. Hij heeft een beroep gedaan op het departement 
Consumentenzaken en Eerlijke Concurrentie van het kabinet van de premier, dat verklaart dat 
de Maltese wetgeving werd nageleefd. Indiener meent dat de Maltese wetgeving in strijd is 
met de EU-wetgeving en vraagt aan het Parlement om actie te ondernemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Indiener beklaagt zich over het beweerde misbruik van een machtspositie. Artikel 102 VWEU 
verbiedt het misbruik maken van een machtspositie door een of meer ondernemingen. Deze 
bepaling is echter alleen van toepassing in situaties waarin het desbetreffende misbruik de 
handel tussen lidstaten kan beïnvloeden. Op het eerste gezicht, en op basis van de beperkte 
informatie waarover de Commissie beschikt, lijkt het onwaarschijnlijk dat de gedragingen 
waarover indiener zijn beklag doet de handel tussen lidstaten zal beïnvloeden. De situatie lijkt 
bijgevolg buiten de werkingssfeer van artikel 102 VWEU te vallen.

Nationale mededingingsregels kunnen desalniettemin van toepassing zijn. Dergelijke regels 
mogen niet in strijd zijn met de EU-wetgeving. 



PE494.749v01-00 2/2 CM\911587NL.doc

NL

De onderhavige zaak is, na een klacht van indiener, uit hoofde van artikel 9, lid 2, onder d, 
van de Maltese mededingingswet, beoordeeld door het Maltese bureau voor eerlijke 
mededinging. Artikel 9, lid 2, onder d, van de Maltese mededingingswet verbiedt het 
ongedifferentieerd weigeren van de levering van goederen of diensten door een of meer 
ondernemingen met een machtspositie met als doel de handelspartner ten nadele van de 
consumenten uit te sluiten van de desbetreffende markt. Het bureau oordeelde dat de 
leverancier van indiener geen machtspositie had op de desbetreffende markt. Het wees de 
klacht daarom af.

Het is in principe niet aan de Commissie om de bevindingen van het bureau met betrekking 
tot de toepasselijkheid van artikel 9, lid 2, onder d, van de Maltese mededingingswet opnieuw 
te onderzoeken. Wanneer het bureau besluit de klacht af te wijzen, heeft de eiser de 
mogelijkheid om, overeenkomstig het nationale recht, beroep tegen dat besluit aan te tekenen 
bij de Maltese rechtbank voor mededinging en consumentenzaken (Malta Competition and 
Consumer Affairs Tribunal)1.

In ieder geval zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat het oordeel van het bureau dat de 
leverancier geen machtspositie heeft onjuist was, aangezien de twee betreffende 
schoeiselmerken in hoge mate verwisselbaar zijn met andere merken op de markt. De 
afwijzing van de klacht van indiener door het bureau op basis van de overweging dat de 
leverancier geen machtspositie heeft, kan dus niet worden uitgelegd als bewijs voor de 
strijdigheid van de Maltese mededingingswetgeving met de EU-wetgeving.

                                               
1 Ten tijde van het onderzoek was de beroepsinstantie de Commissie voor eerlijke handel.


