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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0001/2012, adresată de Godfrey Brincat, de cetățenie malteză, 
privind concurența neloială în comerțul local cu încălțăminte

1. Rezumatul petiției

Petiționarul deține un magazin de încălțăminte în Malta. Agentul maltez al unui furnizor 
brazilian refuză să îi aprovizioneze magazinul pe baza acordului verbal de a nu aproviziona 
mai mult de un magazin în orașul acestuia. Petiționarul a făcut apel la Departamentul pentru 
consumatori și concurență loială din cadrul cabinetului prim-ministrului, care a susținut 
conformitatea cu legislația malteză. Petiționarul consideră că legislația malteză contravine 
legislației UE și solicită Parlamentului să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiționarul reclamă presupusul abuz de poziție dominantă. Articolul 102 din TFUE interzice 
orice abuz de poziție dominantă de către una sau mai multe întreprinderi. Cu toate acestea, 
acea dispoziție se aplică numai în situațiile în care comportamentul abuziv în cauză afectează 
schimburile comerciale dintre statele membre. În acest sens, având în vedere, de asemenea, 
informațiile limitate deținute de Comisie, se pare că comportamentul de care s-a plâns 
petiționarul nu poate să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre. Astfel, situația 
pare să nu intre sub incidența articolului 102 din TFUE.

Cu toate acestea, s-ar putea aplica normele naționale în materie de concurență. Aceste norme 
nu trebuie să contravină legislației UE. 
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Cazul de față a fost evaluat de Oficiul maltez pentru concurență loială, în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (2) litera (d) din Legea malteză privind concurența, în urma unei plângeri 
din partea petiționarului. Articolul 9 alineatul (2) litera (d) din Legea malteză privind 
concurența interzice unei întreprinderi sau mai multor întreprinderi cu o poziție dominantă să 
„refuze furnizarea de bunuri sau servicii, în mod nediferențiat, în vederea eliminării unui 
partener comercial de pe piața relevantă, în detrimentul consumatorilor.” Oficiul a constatat 
că furnizorul magazinului petiționarului nu deține o poziție dominantă pe piața relevantă și a 
respins, în consecință, plângerea.

În principiu, nu ține de competențele Comisiei să reevalueze constatările Oficiului, în 
conformitate cu aplicabilitatea articolului 9 alineatul (2) litera (d) din Legea malteză privind 
concurența. În momentul în care Oficiul decide să respingă o plângere, reclamantul poate 
înainta un recurs împotriva hotărârii în fața Tribunalului maltez în materie de concurență și 
protecția consumatorilor1, în conformitate cu legislația națională.

În orice caz, nu există indicii clare că Oficiul a comis o greșeală în cadrul evaluării sale, 
conform căreia furnizorul în cauză nu deține o poziție dominantă, având în vedere că cele 
două mărci de încălțăminte pot fi substituibile în mare măsură cu alte mărci de pe piață. Prin 
urmare, respingerea din partea Oficiului a reclamației petiționarului, întemeiată pe 
considerația potrivit căreia furnizorul nu deține o poziție dominantă, nu poate fi interpretată ca 
o dovadă a faptului că legislația malteză privind concurența contravine legislației UE.

                                               
1 În momentul investigației, instanța de apel era Comisia pentru comerț echitabil.


