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Комисия по петиции

11.2.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0580/2010, внесена от Salvador López Florencio, с испанско 
гражданство, от името на асоциацията на търговците на едро на риба 
„El Barranco“, относно монопола, упражняван от „Mercasevilla“ в 
сектора за търговия на едро с риба

1. Резюме на петицията

От името на търговците на едро на риба, които продават своите продукти на 
централния пазар в Севиля „Mercasevilla“, вносителят на петицията възразява срещу 
монопола на „Mercasevilla“ и предполагаемата злоупотреба от негова страна с 
господстващо положение при неговите сделки с търговците на едро, на които налага 
прекомерни такси, като по този начин изкуствено покачва крайната цена на рибата, 
купувана от потребителите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Вносителят на петицията твърди, че Общинският съвет на Севиля чрез своето 
съвместно предприятие „Mercasevilla” АД е действал в нарушение на принципите на 
свобода на стопанската инициатива, равенство, недискриминация и защита на 
потребителите, признати съответно в членове 16, 20, 21 и 38 от Хартата на основните 
права на ЕС, като е налагал определени необосновани регулаторни условия, които 
ограничават икономическите дейности на търговците на едро на риба, осъществяващи 
дейност на Централния пазар за търговия на едро на риба в Севиля.
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Тези условия се отнасят по-специално до налагането на определени такси, като 
плащане за задължително предоставяне на определени услуги от персонала на 
Mercasevilla (включително превоз и разполагане на рибните продукти в пазарните 
помещения, фактуриране и събиране на плащания от търговците на дребно), които 
продавачите на едро са длъжни да приемат и не могат да осъществяват самостоятелно.
Тези такси могат да съставляват до 3.595% от дневните продажби на търговците на 
едро.

Въпреки две национални решения, постановени от испанския национален орган по 
конкуренцията (НОК) и испанския национален съд (Audiencia Nacional), 
потвърждаващи, че поведението на Mercasevilla съставлява нарушение на испанското 
конкурентно право, вносителят на петицията твърди, че Общинският съвет на Севиля 
все още не е предприел необходимите мерки за прекратяване на нарушението и 
въвеждане на необходимите изменения в приложимата нормативна уредба, за да бъдат 
отстранени съществуващите регулаторни ограничения.

Вносителят на петицията твърди също така, че испанският НОК се е ангажирал да 
представи пред испанското правителство доклад, сочещ законовите изменения, които 
са необходими, за да се отстранят тези ограничения, който все още не е изготвен.

Забележки на Комисията относно петицията

Както подробно обяснява вносителят на петицията, въпросите в случая са надлежно 
разследвани от испанския НОК, който установява с решение от 7 октомври 2002 г., че 
Mercasevilla нарушава испанското законодателство в областта на конкуренцията, като 
злоупотребява със своето господстващо положение при управлението на пазарите за 
търговия на едро с храна и клане на животни в Севиля. По-специално испанският НОК 
е наложил глоба в размер на 12 000 евро на Mercasevilla за ограничаване на стопанските 
дейности на търговците на едро на риба, осъществяващи дейност на Централния пазар 
за търговия на едро на риба в града, и е наредил на това дружество да прекрати 
нарушението. Освен това, в своето решение испанският НОК се ангажира да състави 
доклад за измененията, които трябва да бъдат въведени в приложимата регулаторна 
нормативна уредба, който доклад следва да бъде представен на испанското 
правителство. Решението на испанския НОК е потвърдено с решение от 20 юли 2006 г. 
на испанския национален съд.

На фона на тези събития и исковете, предявени от вносителя на петицията, Комисията 
счита за уместно да се позове на ръководните принципи по отношение на рамката на 
своето сътрудничество с националните органи по конкуренцията.

Съгласно Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета относно изпълнението на правилата за 
конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора1, Комисията и националните 
органи по конкуренцията имат паралелни правомощия да прилагат правилата на 
Общността в областта на конкуренцията. Комисията и националните органи по 
конкуренцията работят в тясно сътрудничество в рамките на Европейската мрежа по 
конкуренция (ЕМК). Сътрудничеството в мрежата цели, наред с другото, осигуряването 
                                               
1 Официален вестник L 1, 04.01.2003 г., стр. 1–25.
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на ефективно разпределяне на работата между членовете, като същевременно 
правилата на Общността в областта на конкуренцията се прилагат по ефективен и 
последователен начин.

Въпреки това, съгласно тази нормативна уредба Комисията няма правомощия да 
преразглежда решенията на националните органи по конкуренцията, когато те прилагат 
националните правила в областта на конкуренцията спрямо антиконкурентни практики, 
които поради своя обхват и липса на въздействие върху търговията между държавите 
не попадат в обхвата на разпоредбите за конкуренцията, съдържащи се Договора. В 
това отношение Регламент 1/2003 не признава правомощията на Комисията да задължи 
НОК да приеме решение или да предприеме определени процедурни мерки в конкретен 
случай.

Освен това, всеки НОК е изцяло отговорен за гарантирането на справедлив процес в 
случаите, които разглежда. Поради това всяко предполагаемо нарушение на 
процедурни права следва да бъде преследвано в рамките на съответната национална 
процедурна рамка. Освен това, в рамките на ЕМК определянето на приоритетите при 
правоприлагането е въпрос, който се решава от всеки член на мрежата и попада изцяло 
в отговорността на всеки орган по конкуренцията, в границите на закона. Поради това 
Комисията не е в състояние да коментира определянето на приоритетите на испанския 
НОК.

Въпреки това не е изключена вероятността регулаторната рамка, приложима спрямо 
дейностите на Mercasevilla, чрез налагането на задължително предоставяне на 
определени услуги от персонала на Mercasevilla на търговците на едро срещу 
заплащане на такси, които могат да достигнат до 3,595% от дневните им продажби, да 
породи проблеми във връзка със спазването на член 49 от ДФЕС по отношение на 
свободата на установяване. Тези условия изглежда пречат на търговците на едро да 
предоставят на своите клиенти определени услуги (като например, услуги по търговски 
кредит, тъй като те не могат да постигнат съгласие с последните за условията или 
сроковете за плащане) и изглежда налагат допълнителни разходи на търговците на 
едро, които биха могли да направят по-малко привлекателно упражняването на тази 
дейност.  

Заключение

Комисията не е в състояние да коментира състоянието на производствата по отношение 
на прилагането на Решението на испанския НОК от 7 октомври 2002 г. Всяко 
предполагаемо нарушение на процедурните мерки следва да бъде преследвано в 
рамките на съответната национална процедурна рамка.

Независимо от това, Комисията ще изпрати писмо до испанските органи, за да изиска 
допълнителна информация относно нормативната уредба, приложима към дейностите 
на Mercasevilla, за да може да прецени дали това законодателство създава проблеми по 
отношение съвместимостта с член 49 от ДФЕС.


