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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0580/2010 af Salvador López Florencio, spansk statsborger, for 
sammenslutningen af fiskegrossister "El Barranco", om Mercasevillas monopol i 
fiskegrossistsektoren

1. Sammendrag

På vegne af de fiskegrossister, der sælger deres varer på Sevillas centrale marked, 
Mercasevilla, anfægter andrageren Mercasevillas monopol og markedets påståede misbrug af 
en dominerende stilling i forbindelserne med grossisterne, som pålægges uforholdsmæssigt 
høje gebyrer, hvilket får den endelige pris på de fisk, som forbrugerne køber, til at stige.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011

"Andrageren hævder, at byrådet i Sevilla gennem sit fællesforetagende Mercasevilla S.A. har 
indført uberettigede retlige vilkår, som begrænser de økonomiske aktiviteter for de 
fiskegrossister, der sælger deres varer på det centrale fiskegrossistmarked i Sevilla, og at 
byrådet dermed har handlet i strid med principperne om frihed til at drive egen virksomhed, 
lighed, ikkeforskelsbehandling og forbrugerbeskyttelse som defineret i hhv. artikel 16, 20, 21 
og 38 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. 

Disse vilkår omfatter opkrævning af gebyrer for visse obligatoriske tjenesteydelser ydet af 
Mercasevillas personale (herunder transport og anbringelse af fiskeprodukter i markedets
lokaler, fakturering og opkrævning af betaling fra forhandlerne), som grossisterne er forpligtet
til at acceptere og ikke selv må udføre. Disse gebyrer kan udgøre op til 3,595 % af 
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grossisternes daglige omsætning.

Andrageren hævder, at byrådet i Sevilla, på trods af at to nationale afgørelser truffet af den 
nationale spanske konkurrencemyndighed og den nationale spanske domstol (Audiencia 
Nacional) har bekræftet, at Mercasevillas ageren krænker den spanske 
konkurrencelovgivning, endnu ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe 
overtrædelsen og indføje de påkrævede ændringer i den gældende juridiske ramme med 
henblik på at ophæve de retlige restriktioner. 

Andrageren anfører endvidere, at den nationale spanske konkurrencemyndighed forpligtede 
sig til at sende den spanske regering en rapport indeholdende de juridiske ændringer, der 
skulle gennemføres for at fjerne disse restriktioner, men at denne endnu ikke er blevet 
udarbejdet.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Som andrageren udførligt forklarer, blev de centrale spørgsmål grundigt undersøgt af den 
nationale spanske konkurrencemyndighed, som i sin afgørelse af 7. oktober 2002 fastslog, at 
Mercasevilla havde overtrådt den spanske konkurrencelovgivning ved at misbruge sin 
dominerende stilling i forvaltningen af grossist- og slagtermarkedet i Sevilla. Den nationale 
spanske konkurrencemyndighed pålagde Mercasevilla en bøde på 12.000 euro for at have 
begrænset de økonomiske aktiviteter for de fiskegrossister, der sælger deres varer på byens 
centrale fiskegrossistmarked, og påbød foretagendet at sætte en stopper for overtrædelsen. I 
sin afgørelse forpligtede den nationale spanske konkurrencemyndighed sig desuden til at 
udarbejde en rapport indeholdende de ændringer, der skulle indføres i den gældende juridiske 
ramme, og sende den til den spanske regering. Den nationale spanske 
konkurrencemyndigheds afgørelse blev stadfæstet ved dom af 20. juli 2006 afsagt af den 
nationale spanske domstol.

På baggrund af ovenstående samt andragerens påstande finder Kommissionen det 
hensigtsmæssigt at henvise til de vejledende principper vedrørende rammerne for 
Kommissionens samarbejde med nationale konkurrencemyndigheder. 

I henhold til Rådets forordning (EF) 1/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne i 
traktatens artikel 81 og 821, har Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder 
parallel kompetence til at anvende EU's konkurrenceregler. Kommissionen og de nationale 
konkurrencemyndigheder samarbejder tæt inden for Det Europæiske Konkurrencenetværk. 
Samarbejdet i netværket tilstræber bl.a. at sikre en effektiv arbejdsdeling mellem 
medlemmerne og en effektiv og ensartet anvendelse af EU's konkurrenceregler. 

I henhold til denne juridiske ramme har Kommissionen imidlertid ikke prøvelsesret med 
hensyn til klager over konkurrencemyndighedernes afgørelser i forbindelse med anvendelsen 
af national konkurrencelovgivning på konkurrenceforvridende praksis, som på grund af 
dennes omfang og manglende indvirkning på den mellemstatslige handel, ikke falder ind 
under traktatens konkurrencebestemmelser. I denne forbindelse giver forordning 1/2003 ikke 
Kommissionen nogen beføjelser til at pålægge en national konkurrencemyndighed at vedtage 
                                               
1 EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1-25.



CM\857257DA.doc 3/3 PE458.697v01-00

DA

en afgørelse eller tage et særligt proceduremæssigt skridt i en konkret sag.

Den enkelte nationale konkurrencemyndighed forbliver også fuldt ud ansvarlig for, at de 
sager, den behandler, behandles korrekt. Enhver påstået krænkelse af proceduremæssige 
rettigheder bør derfor følges op inden for de relevante nationale proceduremæssige rammer. 
Inden for Det Europæiske Konkurrencenetværk er det op til det enkelte netværksmedlem at 
definere prioriteringen af håndhævelse, og denne henhører alene under den enkelte 
konkurrencemyndigheds ansvarsområde inden for rammerne af loven. Kommissionen er 
derfor ikke i stand til at kommentere den spanske konkurrencemyndigheds prioritering.

Det er dog ikke udelukket, at den juridiske ramme for Mercasevillas aktiviteter - at pålægge 
grossisterne at tage imod visse tjenesteydelser fra Mercasevillas personale mod betaling af
gebyrer, som kan udgøre op til 3,595 % af deres daglige omsætning - kan være uforenelig 
med EUF-traktatens artikel 49 om etableringsfrihed. Disse vilkår synes at forhindre
grossisterne i at yde deres kunder bestemte tjenesteydelser (såsom varekreditter, idet de ikke 
kan indgå aftaler med kunderne om betalingsvilkår eller tidsfrister) og pålægge grossisterne 
ekstra omkostninger, som kan gøre udøvelsen af denne aktivitet mindre attraktiv.  

Konklusioner

Kommissionen er ikke i stand til at kommentere den aktuelle situation for gennemførelsen af 
den nationale spanske konkurrencemyndigheds afgørelse af 7. oktober 2002. Enhver påstået 
krænkelse af proceduremæssige skridt skal følges op inden for de relevante nationale 
proceduremæssige rammer. 

Kommissionen vil ikke desto mindre sende et brev til de spanske myndigheder og anmode om
yderligere oplysninger om den juridiske ramme for Mercasevillas aktiviteter med henblik på 
at kunne vurdere, om denne lovgivning er uforenelig med EUF-traktatens artikel 49."


