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Tárgy: Salvador López Florencio spanyol állampolgár által az El Barranco-i 
Halnagykereskedők Szövetsége (Asociación de mayoristas de pescado, El 
Barranco) nevében benyújtott 0580/2010. számú petíció a Mercasevilla által a 
hal-nagykereskedelemben gyakorolt monopolhelyzetről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozását fejezi ki a halnagykereskedők nevében, akik termékeiket a 
sevillai központi piacon, a Mercasevillán értékesítik, a Mercasevilla által, a 
halnagykereskedőkkel szemben gyakorolt erőfölénnyel való visszaélés és monopolhelyzet 
miatt. A petíció benyújtója szerint tisztességtelen jutalékot kérnek tőlük, ami kihat a hal 
fogyasztói árára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Sevillai Városi Tanács a Mercasevilla, S.A. közös 
vállalkozásán keresztül megsértette a vállalkozás szabadságának, az egyenlőség, a 
megkülönböztetés tilalmának és a fogyasztók védelmének az EU Alapjogi Chartája 16., 20., 
21., illetve 38. cikkében elismert elvét azáltal, hogy bizonyos indokolatlan szabályozási 
feltételeket írt elő, amelyek korlátozzák a sevillai központi hal-nagykereskedelmi piacon 
működő halnagykereskedők gazdasági tevékenységét. 
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Ezek a feltételek különösen bizonyos díjakra vonatkoznak, amelyeket a Mercasevilla 
személyzete által nyújtott, meghatározott szolgáltatásokért számítanak fel (többek között a 
haltermékek szállításáért és elhelyezéséért a piac helyiségeiben, számlázás és díjbeszedés a 
kiskereskedők vonatkozásában), amelyeket a nagykereskedőknek kötelező elfogadniuk és 
saját maguk nem végezhetik el. E díjak a nagykereskedők napi értékesítésének mintegy 
3,595%-át is kitehetik.

Annak ellenére, hogy a spanyol nemzeti versenyhatóság (NCA) és a spanyol nemzeti bíróság 
(Audiencia Nacional) két határozatot is kiadott, amelyek megerősítik, hogy a Mercasevilla 
eljárásával megsérti a spanyol versenyjogot, a petíció benyújtója szerint a sevillai városi 
tanács még nem fogadta el a jogsértés megszüntetéséhez, valamint az alkalmazandó jogi keret 
elengedhetetlen módosításaihoz szükséges intézkedéseket, hogy felszámolja a szóban forgó 
szabályozási korlátozásokat. 

Ezenkívül a petíció benyújtója azt állítja, hogy a spanyol nemzeti versenyhatóság vállalta, 
hogy jelentést terjeszt a spanyol kormány elé, amelyben kidolgozza az említett korlátozások 
felszámolásához szükséges jogi módosításokat, de a jelentés még nem készült el.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Amint azt a petíció benyújtója részletesen ismerteti, a spanyol nemzeti versenyhatóság 
alaposan megvizsgálta a szóban forgó kérdéseket, és a 2002. október 7-i határozatában 
megállapította, hogy a Mercasevilla megsértette a spanyol versenyjogot azáltal, hogy 
erőfölénnyel való visszaélést követett el a sevillai élelmiszer-nagykereskedelmi piacok és 
vágóhidak irányítása során. A spanyol nemzeti versenyhatóság konkrétan 12 000 euró 
összegű büntetést vetett ki a Mercasevillara a város központi hal-nagykereskedelmi piacán 
működő halnagykereskedők gazdasági tevékenységének korlátozásáért, és elrendelte, hogy a 
társaság vessen véget a jogsértésnek. Határozatában a spanyol nemzeti versenyhatóság azt is 
vállalta, hogy az alkalmazandó szabályozási kerettel kapcsolatban bevezetendő 
módosításokról jelentést ad ki, amelyet a spanyol kormány elé kell terjeszteni. A spanyol 
nemzeti bíróság 2006. július 20-i ítélete megerősítette a spanyol nemzeti versenyhatóság 
határozatát.

A fentiek és a petíció benyújtója állításainak figyelembevételével a Bizottság helyénvalónak 
tartja megemlíteni a nemzeti versenyhatóságokkal való együttműködésének keretére 
vonatkozó irányadó elveket. 

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 
1/2003/EK tanácsi rendelet1 alapján a Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok párhuzamos 
hatáskörökkel rendelkeznek az uniós versenyjog alkalmazása tekintetében. A Bizottság és a 
nemzeti versenyhatóságok szorosan együttműködnek az Európai Versenyhatóságok Hálózatán 
belül (ECN). A hálózaton belüli együttműködés többek között a tagok közötti hatékony 
munkamegosztás biztosítására, valamint az uniós versenyszabályok tényleges és következetes 
alkalmazására irányul. 

E jogi keret alapján azonban a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel, hogy felülvizsgálja a 
                                               
1 Hivatalos Lap L 1., 2003.1.4., 1–25. o.
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nemzeti versenyhatóságok határozatait, amikor nemzeti versenyszabályokat alkalmaznak 
versenyellenes gyakorlatokra, amelyek – alkalmazási körük miatt vagy azért, mert nem hatnak 
ki az államközi kereskedelemre – nem tartoznak a Szerződésben foglalt, a versenyre 
vonatkozó rendelkezések hatálya alá. Ebben a tekintetben az 1/2003/EK rendelet nem ismeri 
el a Bizottság arra vonatkozó hatáskörét, hogy kötelezze a nemzeti versenyhatóságokat, hogy 
egy adott esetben határozatot fogadjanak el vagy bizonyos eljárási lépést tegyenek.

Ezenkívül minden egyes nemzeti versenyhatóság teljes mértékben felelős azért, hogy 
igazságos eljárást biztosítson az általa vizsgált ügyekben. Ennélfogva az eljárási jogok 
állítólagos megsértésével a vonatkozó nemzeti eljárási kereten belül kell foglalkozni. Továbbá 
az Európai Versenyhatóságok Hálózatán belül a végrehajtással kapcsolatos prioritások 
meghatározása az egyes tagok feladata és teljes mértékben a nemzeti hatóságok felelősségi 
körébe tartozik a jogszabályi kereteken belül. Ennélfogva a Bizottság nem tehet észrevételt a 
spanyol nemzeti versenyhatóság prioritásainak meghatározására vonatkozóan.

Nincs kizárva azonban, hogy a Mercasevilla tevékenységeire alkalmazandó szabályozási keret 
– azáltal, hogy a nagykereskedőkre kényszeríti a Mercasevilla személyzete által nyújtott 
bizonyos szolgáltatásoknak a napi értékesítés akár 3,595%-át kitevő díj fizetése ellenében 
történő elfogadását – problémákat vethet fel az EUMSZ letelepedési joggal kapcsolatos 49. 
cikkével való összeegyeztethetőséget illetően. Úgy tűnik, hogy e feltételek megakadályozzák, 
hogy a nagykereskedők bizonyos szolgáltatásokat nyújtsanak ügyfeleiknek (például 
kereskedelmi hitelnyújtási szolgáltatásokat, mivel nem állapodhatnak meg az ügyfelekkel a 
fizetési feltételekben, illetve a határidőkben), valamint többletköltségeket okoznak a 
nagykereskedőknek, ami kevésbé vonzóvá teheti e tevékenység gyakorlását.  

Következtetés

A Bizottság nem tehet észrevételt a spanyol nemzeti versenyhatóság 2002. október 7-i 
határozatának végrehajtásával kapcsolatos eljárás jelenlegi állására vonatkozóan. Az eljárási 
lépések állítólagos megsértésével a vonatkozó nemzeti eljárási kereten belül kell foglalkozni. 

Mindazonáltal a Bizottság levelet fog küldeni a spanyol hatóságoknak, hogy további 
információkat kérjen a Mercasevilla tevékenységeire alkalmazandó szabályozási keretről, 
hogy megállapíthassa, hogy ez a szabályozás problémákat vethet-e fel az EUMSZ 49. 
cikkével való összeegyeztethetőséget illetően.


