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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0580/2010 dėl didmeninės prekybos žuvimi monopolio Sevilijos 
turguje (Mercasevilla), kurią pateikė Ispanijos pilietis Salvador López 
Florencio El Barranco žuvimi prekiaujančių didmenininkų asociacijos (isp. 
Asociación de mayoristas de pescado) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas žuvimi prekiaujančių didmenininkų, parduodančių savo produktus 
centriniame Sevilijos turguje Mercasevilla, vardu protestuoja dėl šio turgaus piktnaudžiavimo 
didmenininkų atžvilgiu, jo turimo monopolio ir dominavimo. Peticijos pateikėjo teigimu, iš jų 
reikalaujama neteisėtų komisinių, turinčių įtaką vartotojų mokamai galutinei žuvies kainai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad per savo bendrąją įmonę Mercasevilla, S.A. Sevilijos 
savivaldybės taryba pažeidė laisvės užsiimti verslu, lygybės, nediskriminavimo ir vartotojų 
apsaugos principus, pripažintus ES pagrindinių teisių chartijos 16, 20, 21 ir 38 straipsniuose, 
taikydama tam tikras nepagrįstas reguliavimo sąlygas, kuriomis ribojama centriniame 
Sevilijos didmeninės prekybos žuvimi turguje žuvimi prekiaujančių didmenininkų ūkinė 
veikla. 

Taikant šias sąlygas imami tam tikri mokesčiai už privaloma tvarka Mercasevilla personalo 
teikiamas tam tikras paslaugas (pvz., žuvies produktų atvežimas ir laikymas turgaus 
patalpose, sąskaitų išrašymas mažmenininkams ir mokesčių rinkimas iš jų), kuriomis 
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didmenininkai privalo naudotis ir negali šių veiksmų atlikti patys. Šie mokesčiai gali sudaryti 
iki 3,595 proc. didmenininkų dienos apyvartos.

Nepaisant dviejų sprendimų, kuriuos nacionaliniu lygiu priėmė Ispanijos nacionalinė 
konkurencijos institucija (NKI) ir Ispanijos nacionalinis teismas (Audiencia Nacional), 
patvirtindami, kad Mercasevilla savo veiksmais pažeidžia Ispanijos konkurencijos įstatymą, 
peticijos pateikėjo teigimu Sevilijos savivaldybės taryba nesiėmė reikiamų priemonių, kad 
būtų sustabdytas pažeidimas ir padaryta reikiamų galiojančios teisės sistemos pakeitimų, 
siekiant pašalinti reguliavimo apribojimus, kuriais pažeidžiamas įstatymas. 

Peticijos pateikėjas taip pat tvirtina, kad Ispanijos NKI įsipareigojo pateikti Ispanijos 
Vyriausybei raštą, kuriame būtų išdėstyta, kokių teisinių pakeitimų reikia šiems apribojimams 
pašalinti, tačiau jis dar neparengtas.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Remiantis išsamiu peticijos pateikėjo paaiškinimu, su įstatymo pažeidimu susijusius 
klausimus kruopščiai išnagrinėjo Ispanijos NKI, kuri 2002 m. spalio 7 d. sprendime nustatė, 
kad Mercasevilla pažeidė Ispanijos konkurencijos įstatymą piktnaudžiaudama savo 
dominuojančia padėtimi Sevilijos didmeninės prekybos maistu ir skerdimo turgų valdymo 
srityje. Ispanijos NKI skyrė Mercasevilla 12 000 EUR baudą už šio miesto centriniame 
didmeninės prekybos žuvimi turguje žuvimi prekiaujančių didmenininkų ūkinės veiklos 
ribojimą ir nurodė šiai bendrovei liautis pažeidinėjus įstatymą. Be to, savo sprendime 
Ispanijos NKI įsipareigojo parengti ir pateikti Ispanijos Vyriausybei raštą dėl galiojančios 
teisės sistemos pakeitimų. Ispanijos NKI sprendimą 2006 m. liepos 20 d. sprendimu patvirtino 
Ispanijos nacionalinis teismas.

Atsižvelgdama į šią informaciją ir peticijos pateikėjo tvirtinimus, Komisija mano, jog yra 
tinkama remtis pagrindiniais jos bendradarbiavimo su nacionalinėmis konkurencijos 
institucijomis principais. 

Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų EB sutarties 
81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo1 Komisija ir nacionalinės konkurencijos institucijos turi 
lygiagrečią kompetenciją taikyti ES konkurencijos taisykles. Komisija ir nacionalinės 
konkurencijos institucijos glaudžiai bendradarbiauja su Europos konkurencijos tinklu (EKT). 
Vienas iš bendradarbiavimo šiame tinkle tikslų – užtikrinti veiksmingą valstybių narių darbo 
pasidalijimą veiksmingai ir nuosekliai taikant ES konkurencijos taisykles. 

Tačiau pagal šią teisės sistemą Komisija neturi kompetencijos persvarstyti nacionalinių 
konkurencijos institucijų sprendimus konkurencijos pažeidimo atvejais taikyti nacionalines 
konkurencijos taisykles, kurių dėl jų taikymo srities ir riboto poveikio tarpvalstybinei 
prekybai neapima ES sutarties nuostatos dėl konkurencijos. Šiuo požiūriu pagal Reglamentą 
Nr. 1/2003 Komisijai nesuteikiama įgaliojimų įpareigoti NKI konkrečiu atveju priimti 
sprendimą arba imtis konkrečių procedūrinių veiksmų.

Be to, kiekvienai NKI tenka visa atsakomybė už tinkamo bylų nagrinėjimo proceso 
                                               
1 OL L 1, 2003 1 4, p. 1–25.
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užtikrinimą. Todėl veiksmų dėl visų įtariamų procesinių teisių pažeidimų turi būti imamasi 
pagal tinkamą nacionalinę procedūrų sistemą. Europos konkurencijos tinkle įgyvendinimo 
prioritetus apsibrėžia kiekviena tinklo valstybė narė atskirai, o visa atsakomybė pagal 
įstatymą tenka atitinkamai konkurencijos institucijai. Todėl Komisija negali komentuoti 
Ispanijos NKI prioritetų nustatymo.

Tačiau neatmetama galimybė, kad problemų galėtų kilti dėl reguliavimo sistemos, taikomos 
Mercasevilla veiklai, kurią vykdant Mercasevilla personalas privaloma tvarka teikia 
didmenininkams tam tikras paslaugas už mokesčius, galinčius siekti 3,595 proc. jų dienos 
apyvartos, suderinamumo su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsniu, susijusiu 
su įsisteigimo laisve. Atrodo, kad taikant šias sąlygas didmenininkams neleidžiama savo 
klientams teikti tam tikrų paslaugų (pvz., prekybos kredito paslaugų, nes jie negali suderinti 
mokėjimo sąlygų ar terminų), be to, jie patiria papildomų išlaidų, dėl kurių ši veikla gali būti 
mažiau patraukli.  

Išvada

Komisija negali teikti pastabų dėl procesinių veiksmų eigos įgyvendinant 2002 m. spalio 7 d. 
Ispanijos NKI sprendimą. Veiksmų dėl visų įtariamų procesinių veiksmų pažeidimų turi būti 
imamasi pagal tinkamą nacionalinę procedūrų sistemą. 

Tačiau Komisija nusiųs Ispanijos institucijoms raštą, kad jos pateiktų išsamesnę informaciją 
apie reguliavimo sistemą, taikomą Mercasevilla veiklai, ir kad Komisija galėtų įvertinti, ar šie 
teisės aktai yra suderinami su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnio 
nuostatomis.“


