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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0580/2010, του Salvador López Florencio, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης χονδρεμπόρων ιχθύων «El Barranco», σχετικά με το 
μονοπώλιο της «Mercasevilla» στο χονδρεμπόριο ιχθύων

1. Περίληψη της αναφοράς

Εξ ονόματος των χονδρεμπόρων ιχθύων που πωλούν τα προϊόντα τους στην κεντρική αγορά 
της Σεβίλλης, τη Mercasevilla, ο αναφέρων αντιτάσσεται στο μονοπώλιο που απολαύει η
Mercasevilla και στην εικαζόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της στις 
συναλλαγές της με τους χονδρεμπόρους, στους οποίους χρεώνει υπερβολικά τέλη, 
διογκώνοντας με τον τρόπο αυτόν την τελική τιμή των ιχθύων που αγοράζουν οι 
καταναλωτές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο της Σεβίλλης, μέσω της κοινής 
επιχείρησής του Mercasevilla S.A, παραβιάζει τις αρχές της επιχειρηματικής ελευθερίας, της 
ισότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προστασίας του καταναλωτή, που 
αναγνωρίζονται αντίστοιχα από τα άρθρα 16, 20, 21 και 38 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, επειδή επιβάλλει ορισμένους αδικαιολόγητους κανονιστικούς όρους οι 
οποίοι περιορίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες των χονδρεμπόρων ιχθύων που ασκούν 
δραστηριότητα στην κεντρική ιχθυαγορά χονδρικής πώλησης της Σεβίλλης.

Αυτοί οι όροι αφορούν συγκεκριμένα τη χρέωση συγκεκριμένων τελών ως πληρωμή για την 
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υποχρεωτική παροχή ορισμένων υπηρεσιών από το προσωπικό της Mercasevilla 
(συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς και της τοποθέτησης των αλιευτικών προϊόντων 
στους χώρους της αγοράς, της τιμολόγησης και της είσπραξης των πληρωμών από τους 
εμπόρους λιανικής), τις οποίες οι χονδρέμποροι είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται και δεν 
μπορούν να τις εκτελούν μόνοι τους. Τα εν λόγω τέλη μπορούν να ανέρχονται έως και στο 
3.595% των ημερήσιων πωλήσεων των χονδρεμπόρων.

Παρόλο που δύο εθνικές αποφάσεις τις οποίες εξέδωσαν η εθνική αρχή ανταγωνισμού (ΕΑΑ) 
της Ισπανίας και το ισπανικό εθνικό δικαστήριο (Audiencia Nacional) επιβεβαιώνουν ότι η 
συμπεριφορά της Mercasevilla συνιστά παραβίαση του ισπανικού δικαίου του ανταγωνισμού, 
ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο της Σεβίλλης δεν έχει εγκρίνει ακόμη τα 
απαραίτητα μέτρα για να τεθεί τέλος στην παραβίαση και να θεσπιστούν οι απαραίτητες 
τροποποιήσεις στο ισχύον νομικό πλαίσιο, ώστε να καταργηθούν οι εν λόγω κανονιστικοί 
περιορισμοί.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι η ΕΑΑ της Ισπανίας δεσμεύτηκε να υποβάλει στην 
ισπανική κυβέρνηση έκθεση, παραθέτοντας τις νομικές τροποποιήσεις που απαιτούνται για 
την κατάργηση των περιορισμών αυτών, την οποία δεν έχει εκπονήσει ακόμη.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Όπως εξηγεί λεπτομερώς ο αναφέρων, η ΕΑΑ της Ισπανίας διερεύνησε δεόντως τα επίμαχα 
ζητήματα και διαπίστωσε, μέσω της απόφασης της 7ης Οκτωβρίου 2002, ότι η Mercasevilla 
παραβίασε το ισπανικό δίκαιο του ανταγωνισμού, καθώς έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας 
θέσης της όσον αφορά τη διαχείριση των αγορών χονδρικής πώλησης τροφίμων και σφαγείων 
στη Σεβίλλη. Συγκεκριμένα, η ΕΑΑ της Ισπανίας επέβαλε πρόστιμο 12.000 ευρώ στη 
Mercasevilla για περιορισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων των χονδρεμπόρων ιχθύων 
που ασκούν δραστηριότητα στην κεντρική ιχθυαγορά χονδρικής πώλησης της συγκεκριμένης 
πόλης, και έδωσε εντολή στη συγκεκριμένη εταιρεία να θέσει τέλος στην παραβίαση. Στο 
πλαίσιο της απόφασής της, η ΕΑΑ της Ισπανίας δεσμεύτηκε επίσης να συντάξει έκθεση 
σχετικά με τις αλλαγές που πρόκειται να θεσπιστούν στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, την 
οποία πρέπει να υποβάλει στην ισπανική κυβέρνηση. Η απόφαση της ΕΑΑ της Ισπανίας 
επιβεβαιώθηκε από την απόφαση της 20ής Ιουλίου 2006 του ισπανικού εθνικού δικαστηρίου.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς του αναφέροντος, η Επιτροπή 
θεωρεί σκόπιμο να αναφέρει τις κατευθυντήριες αρχές που αφορούν το πλαίσιο της 
συνεργασίας της με τις ΕΑΑ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου για την εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης1, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και οι ΕΑΑ έχουν παράλληλες αρμοδιότητες όσον αφορά την εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Η Επιτροπή και οι ΕΑΑ συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ). Η συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου έχει 
ως στόχο, μεταξύ άλλων, να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό καταμερισμό εργασίας μεταξύ 
των μελών του, καθώς και την ουσιαστική και συνεπή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
της ΕΕ.
                                               
1 Επίσημη Εφημερίδα L 1 της 04.01.2003, σ. 1-25.
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Ωστόσο, δυνάμει του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου, η Επιτροπή δεν έχει δικαιοδοσία να 
αναθεωρεί τις αποφάσεις των ΕΑΑ, όταν εφαρμόζουν εθνικούς κανόνες ανταγωνισμού σε 
πρακτικές κατά του ανταγωνισμού που, λόγω του πεδίου εφαρμογής τους και της απουσίας 
επιπτώσεων στο διακρατικό εμπόριο, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί ανταγωνισμού που 
περιέχονται στη Συνθήκη. Εν προκειμένω, ο κανονισμός 1/2003 δεν αναγνωρίζει στην 
Επιτροπή την εξουσία να υποχρεώνει μια ΕΑΑ να εγκρίνει μια απόφαση ή να λάβει ένα 
συγκεκριμένο διαδικαστικό μέτρο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση.

Κάθε ΕΑΑ διατηρεί επίσης ακέραια την ευθύνη για τη διασφάλιση της προσήκουσας 
διεκπεραίωσης των υποθέσεων με τις οποίες ασχολείται. Επομένως, κάθε ισχυρισμός περί 
παραβίασης διαδικαστικών δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του εθνικού 
διαδικαστικού πλαισίου. Επιπλέον, εντός του ΕΔΑ, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων ως 
προς την επιβολή αποτελεί ζήτημα που επαφίεται σε κάθε μέλος του δικτύου και εμπίπτει 
στην πλήρη αρμοδιότητα κάθε αρχής ανταγωνισμού, εντός των ορίων που προβλέπει η 
νομοθεσία. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με 
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ισπανικής ΕΑΑ.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται ότι το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στις δραστηριότητες 
της Mercasevilla, με την επιβολή υποχρεωτικής παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών από το 
προσωπικό της Mercasevilla σε χονδρεμπόρους οι οποίοι υπόκεινται σε καταβολή τελών που 
μπορούν να ανέλθουν έως και στο 3.595% των ημερήσιων πωλήσεών τους, θα μπορούσε να 
δημιουργεί προβλήματα συμβατότητας με το άρθρο 49 της ΣΛΕΕ σχετικά με την ελευθερία 
εγκατάστασης. Αυτοί οι όροι φαίνεται ότι εμποδίζουν τους χονδρεμπόρους να παρέχουν 
στους πελάτες τους ορισμένες υπηρεσίες (όπως, για παράδειγμα, υπηρεσίες εμπορικής 
πίστωσης, καθώς δεν μπορούν να συμφωνήσουν με τους πελάτες τους όρους ή τις προθεσμίες 
πληρωμής) και να τους επιβαρύνουν με πρόσθετο κόστος, με αποτέλεσμα να καθίσταται 
λιγότερο ελκυστική η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει την υφιστάμενη κατάσταση των διαδικασιών που 
αφορούν την εφαρμογή της απόφασης της ΕΑΑ της Ισπανίας της 7ης Οκτωβρίου 2002. Κάθε 
ισχυρισμός περί παραβίασης διαδικαστικών μέτρων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός του 
εθνικού διαδικαστικού πλαισίου.

Εντούτοις, η Επιτροπή θα αποστείλει επιστολή στις ισπανικές αρχές ζητώντας περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στις δραστηριότητες της 
Mercasevilla, προκειμένου να μπορέσει να εκτιμήσει αν η εν λόγω νομοθεσία δημιουργεί 
προβλήματα συμβατότητας με το άρθρο 49 της ΣΛΕΕ.


