
CM\857257LV.doc PE458.697v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

11.2.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0580/2010, ko zivju vairumtirdzniecības uzņēmumu 
apvienības „El Barranco” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Salvador López Florencio, par uzņēmuma „Mercasevilla” monopolu zivju 
vairumtirdzniecības nozarē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pārstāv zivju vairumtirdzniecības uzņēmumus, kuri pārdod savus 
produktus Seviļas centrālajā tirgū „Mercasevilla”; viņi protestē pret „Mercasevilla” monopolu 
un apgalvo, ka, pieprasot pārmērīgas nodevas zivju vairumtirgotājiem, šis uzņēmums 
ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli, tādējādi paaugstinot zivju cenu patērētājiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 4. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Seviļas pašvaldība sava kopuzņēmuma „Mercasevilla, 
S.A” darbībā ir pieļāvusi ES Pamattiesību hartas 16., 20., 21. un 38. pantā attiecīgi atzīto 
uzņēmējdarbības brīvības, vienlīdzības, diskriminācijas aizlieguma un patērētāju tiesību 
aizsardzības principu pārkāpumus, nosakot atsevišķus nepamatotus regulējošus nosacījumus, 
kas ierobežo Seviļas Centrālajā zivju vairumtirdzniecības tirgū strādājošo zivju 
vairumtirgotāju ekonomiskās darbības iespējas. 

Šie nosacījumi jo īpaši attiecas uz to, ka nodevu veidā tiek iekasēti maksājumi par atsevišķiem 
„Mercasevilla” darbinieku sniegtajiem pakalpojumiem (tostarp zivju produkcijas 
transportēšana un izvietošana tirgus telpās, rēķinu izrakstīšana un maksājumu iekasēšana no 
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mazumtirgotājiem), kurus vairumtirgotājiem ir vienkārši jāpieņem, jo viņiem netiek dota 
iespēja tos veikt pašiem. Šādas nodevas var veidot līdz pat 3,595 % no vairumtirgotāju dienas 
pārdošanas rādītājiem.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka neskatoties uz diviem valsts līmeņa lēmumiem, kurus 
izdevusi Spānijas Valsts konkurences padome un Spānijas Valsts tiesa (Audiencia Nacional) 
un kuros ir apstiprināts, ka uzņēmuma „Mercasevilla” darbības ir uzskatāmas par Spānijas 
konkurences likuma pārkāpumu, Seviļas pašvaldība vēl aizvien nav veikusi nepieciešamos 
pasākumus, lai novērstu pārkāpumus un veiktu vajadzīgos grozījumus spēkā esošajos tiesību 
aktos un tādējādi atceltu iepriekš minētos regulējošos ierobežojumus.

Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka Spānijas Valsts konkurences padome ir apņēmusies 
Spānijas valdībai iesniegt ziņojumu par tiesību aktu grozījumiem, kas nepieciešami šo 
ierobežojumu atcelšanai, taču tas vēl nav sagatavots.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Kā lūgumraksta iesniedzējs jau detalizēti norādījis, minētos jautājumus atbilstīgi izmeklēja 
Spānijas Valsts konkurences padome, kura savā 2002. gada 7. oktobra Lēmumā konstatēja, ka 
uzņēmums „Mercasevilla” ir pārkāpis Spānijas konkurences likumu, ļaunprātīgi izmantojot 
savu dominējošo stāvokli Seviļas pārtikas vairumtirdzniecības un kaušanas tirgus pārvaldībā. 
Konkrētāk, Spānijas Valsts konkurences padome uzņēmumam „Mercasevilla” uzlika 
EUR 12 000 lielu soda naudu par šīs pilsētas Centrālajā zivju vairumtirdzniecības tirgū 
strādājošo zivju vairumtirgotāju ekonomiskās darbības ierobežošanu un uzdeva šim 
uzņēmumam novērst pārkāpumus. Savā lēmumā Spānijas Valsts konkurences padome arī 
izteica apņemšanos sagatavot ziņojumu par grozījumiem, kas veicami piemērojamos tiesību 
aktos, kuru bija paredzēts iesniegt Spānijas valdībai. Spānijas Valsts konkurences padomes 
lēmums tika apstiprināts ar Spānijas Valsts tiesas 2006. gada 20. jūlija spriedumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un lūgumraksta iesniedzēja izteiktos apgalvojumus, Komisija 
uzskata, ka šajā gadījumā būtu jāatsaucas uz pamatprincipiem, kas attiecas uz tās sadarbību ar 
valstu konkurences padomēm.

Saskaņā ar noteikumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu 
īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā1, Komisijai un valstu konkurences padomēm 
ir piešķirtas paralēlas pilnvaras ES konkurences noteikumu piemērošanā. Komisija un valstu 
konkurences padomes cieši sadarbojas Eiropas Konkurences iestāžu tīklā (ECN). Šajā tīklā 
notiekošās sadarbības mērķis cita starpā ir arī nodrošināt efektīvu darba sadalījumu starp tā 
dalībniekiem, vienlaikus efektīvā un konsekventā veidā piemērojot ES konkurences 
noteikumus.

Tomēr atbilstoši šim tiesiskajam regulējumam Komisijai nav tiesību pārskatīt valstu 
konkurences padomju lēmumus, ko tās pieņem, piemērojot valsts konkurences noteikumus 
attiecībā uz darbībām, kuras vērstas pret konkurenci un uz kurām to būtības dēļ un tādēļ, ka 
tās nespēj ietekmēt starpvalstu tirdzniecību, neattiecas Līgumā ietvertie konkurences 
noteikumi. Šajā sakarā Regulā (EK) Nr. 1/2003 Komisijai nav piešķirtas pilnvaras uzlikt 
                                               
1 OV C 1, 4.1.2003., 1.–25. lpp.
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valstu konkurences padomēm par pienākumu šajā konkrētajā gadījumā pieņemt lēmumu vai 
veikt kādas procesuālas darbības.

Katra valsts konkurences padome ir pilnībā atbildīga par attiecīgo lietu izskatīšanas gaitu. 
Ikviens iespējamais procesuālo tiesību pārkāpums tādēļ ir jāizskata atbilstoši attiecīgajiem 
valsts procesuālajiem noteikumiem. Turklāt Eiropas Konkurences iestāžu tīklā (ECN) katrs 
tīkla dalībnieks pats atbild par piemērošanas prioritāšu noteikšanu, un tā ietilpst katras 
konkurences padomes atbildības jomā saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem. 
Tādēļ Komisija nevar sniegt komentārus par prioritāšu noteikšanu Spānijas valsts 
konkurences padomē.

Tomēr nav izslēgts, ka tiesību akti, kas piemērojami attiecībā uz uzņēmuma „Mercasevilla” 
darbību, proti, atsevišķu „Mercasevilla” darbinieku sniegto pakalpojumu uzspiešanu 
vairumtirgotājiem, kuriem par tiem jāmaksā nodevas, kas var veidot līdz pat 3,595 % no to 
dienas pārdošanas rādītājiem, varētu būt pretrunā LESD 49. pantam par tiesībām veikt 
uzņēmējdarbību. Šķiet, ka šie nosacījumi vairumtirgotājiem liedz saviem klientiem sniegt 
atsevišķus pakalpojumus (piemēram, tirdzniecības kredītu pakalpojumus, jo 
vairumtirgotājiem nav dota iespēja ar klientiem vienoties par maksājumu nosacījumiem vai 
termiņiem) un rada vairumtirgotājiem papildu izdevumus, kas šo uzņēmējdarbības veidu 
varētu padarīt mazāk pievilcīgu.

Secinājums

Komisija nevar sniegt komentārus par pašreizējo situāciju saistībā ar Spānijas Valsts 
konkurences padomes 2002. gada 7. oktobra lēmuma īstenošanas gaitu. Ikviens iespējamais 
procesuālās kārtības pārkāpums ir jāizskata atbilstoši attiecīgajiem valsts procesuālajiem 
noteikumiem. 

Tomēr Komisija nosūtīs vēstuli Spānijas varas iestādēm, lai lūgtu papildu informāciju par 
tiesību aktiem, kas piemērojami uzņēmuma „Mercasevilla” darbībai, un lai varētu izvērtēt, vai 
šie tiesību akti ir vai nav pretrunā LESD 49. panta noteikumiem.


