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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0001/2012, którą złożył Godfrey Brincat (Malta), w sprawie 
nieuczciwej konkurencji w ramach lokalnego handlu obuwiem

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest właścicielem sklepu z obuwiem na Malcie. Maltański przedstawiciel 
brazylijskiego dostawcy odmówił zaopatrywania jego sklepu na podstawie ustnego 
porozumienia, zgodnie z którym będzie odtąd zaopatrywał tylko jeden punkt sprzedaży w tej 
miejscowości. Składający petycję odwołał się do departamentu ds. konsumentów i uczciwej 
konkurencji w kancelarii premiera, gdzie potwierdzono, że sytuacja ta nie narusza 
ustawodawstwa maltańskiego. Składający petycję ocenia, że ustawodawstwo maltańskie jest 
w związku z tym sprzeczne z prawodawstwem Unii, i zwraca się do Parlamentu o podjęcie 
działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Składający petycję zgłasza skargę z związku z domniemanym nadużyciem pozycji 
dominującej. Art. 102 TFUE zakazuje nadużywania przez jedno lub większą liczbę 
przedsiębiorstw pozycji dominującej. Jednakże przepis ten może być stosowany jedynie 
w sytuacjach, w których rozpatrywane nadużycie wpływa na handel między państwami 
członkowskimi. Na pierwszy rzut oka i na podstawie ograniczonych informacji będących 
w dyspozycji Komisji wydaje się mało prawdopodobne, aby nadużycie, na które skarży się 
składający petycję, wpływało na handel między państwami członkowskimi. Wydaje się 
zatem, że sytuacja, o której mowa, nie wchodzi w zakres stosowania art. 102 TFUE.
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Zastosowanie mogą mieć jednak krajowe przepisy dotyczące konkurencji. Przepisy te nie 
mogą być sprzeczne z prawem UE. 

Maltański Urząd ds. Uczciwej Konkurencji (Maltese Office for Fair Competition) poddał 
ocenie omawianą sprawę na mocy art. 9 ust. 2 lit. d) maltańskiej ustawy o konkurencji po 
złożeniu skargi przez składającego petycję. Art. 9 ust. 2 lit. d) maltańskiej ustawy 
o konkurencji zakazuje, aby jedno lub większa liczba przedsiębiorstw zajmujących pozycję 
dominującą arbitralnie odmówiło zaopatrywania w towary lub usługi celem wykluczenia 
partnera handlowego z danego rynku ze szkodą dla konsumentów. Urząd uznał, że dostawca, 
którego dotyczy petycja, nie zajmuje pozycji dominującej na danym rynku. W związku 
z powyższym odrzucił tę skargę.

Zasadniczo nie jest zadaniem Komisji dokonywanie ponownej oceny ustaleń tego urzędu 
w odniesieniu do zakresu stosowania art. 9 ust. 2 lit. d) maltańskiej ustawy w sprawie 
konkurencji. Gdy urząd podejmuje decyzję o odrzuceniu skargi, skarżący ma możliwość 
złożyć odwołanie od tej decyzji do maltańskiego Trybunału ds. Konkurencji i Konsumentów 
(Malta Competition and Consumer Affairs Tribunal) 1, zgodnie z prawem krajowym.

W żadnym razie nie ma wyraźnych dowodów na to, że urząd ten błędnie ocenił, iż dostawca, 
którego dotyczy petycja, nie zajmuje pozycji dominującej, ponieważ obydwie marki 
obuwnicze mogą w wysokim stopniu być zastąpione innymi markami na rynku. W związku 
z tym odrzucenie przez urząd skargi składającego petycję oparte na założeniu, że dostawca 
nie jest dominujący, nie może być interpretowane w sposób wskazujący na to, że maltańskie 
prawo z zakresu konkurencji jest sprzeczne z prawem UE.

                                               
1 W czasie postępowania instancją odwoławczą była komisja ds. sprawiedliwego handlu (Commission for Fair 
Trading).


