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Suġġett: Petizzjoni 0580/2010, imressqa minn Salvador López Florencio, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem l-Assoċjazzjoni “El Barranco” tal-grossisti tal-
ħut, dwar il-monopolju li tgawdi minnu l-kumpanija “Mercasevilla” fis-
settur tal-bejgħ bl-ingrossa tal-ħut

1. Sommarju tal-petizzjoni

F’isem il-grossisti tal-ħut li jbigħu l-prodotti tagħhom fis-suq ċentrali ta’ Sevilja, 
Mercasevilla, il-petizzjonant joġġezzjona l-monopolju li tgawdi minnu l-kumpanija 
Mercasevilla u l-allegat abbuż tal-pożizzjoni dominanti tagħha fil-ftehimiet tagħha mal-
grossisti, li jiġu ċċarġjati miżati eċċessivi mingħandha, fatt li jikkawża żieda fil-prezz finali 
tal-ħut mixtri mill-konsumaturi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Il-petizzjonant jilmenta li l-Kunsill Muniċipali ta’ Seville, permezz tal-impriża konġunta 
tiegħu, Mercasevilla, S.A., kiser il-prinċipji tal-libertà li jitwettqu attivitajiet ekonomiċi, l-
ugwaljanza, in-nondiskriminazzjoni u l-ħarsien tal-konsumatur rikonoxxuti rispettivament bl-
Artikoli 16, 20, 21, u 38 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, minħabba li impona 
ċerti kundizzjonijiet regolatorji mhux ġustifikati li jirrestrinġu l-attivitajiet ekonomiċi tal-
grossisti tal-ħut li joperaw fis-Suq Ċentrali tal-Ħut bl-Ingrossa f’Seville. 

Dawn il-kundizzjonijiet jirreferu b’mod partikolari għall-ħlasijiet ta’ ċerti tariffi għall-
provvista obbligatorja ta’ ċerti servizzi mill-persunal ta’ Mercasevilla (inkluż it-trasport u t-



PE458.697v01-00 2/3 CM\857257MT.doc

MT

tqegħid tal-prodotti tal-ħut fil-ħwienet tas-suq, il-fatturazzjoni u l-ġbir ta’ ħlasijiet mill-
bejjiegħa bl-imnut), li l-grossisti huma obbligati jaċċettaw u li ma jistgħux jagħmluhom huma.  
Tali tariffi jistgħu jitilgħu sa 3.595%  tal-bejgħ ta’ kuljum tal-grossisti.

Minkejja ż-żewġ sentenzi nazzjonali mogħtija mill-Awtorità Nazzjonali Spanjola għall-
Kompetizzjoni  (NCA) u l-Qorti Nazzjonali Spanjola (Audiencia Nacional) li jikkonfermaw li 
l-imġiba ta’ Mercasevilla tfisser ksur tal-liġi Spanjola dwar il-kompetizzjoni, il-petizzjonant 
jisħaq li l-Kunsill Muniċipali ta’ Seville għadu ma adottax il-miżuri neċessarji biex jitwaqqaf 
il-ksur u biex jiġu introdotti l-modifiki neċessarji fil-qafas legali applikabbli biex jitneħħew ir-
restrizzjonijiet regolatorji inkwistjoni. 

Il-petizzjonant isostni wkoll li l-NCA Spanjola ntrabtet li tippreżenta Rapport lill-Gvern 
Spanjol, li jistabbilixxi l-emendi legali meħtieġa sabiex jitneħħew dawn ir-restrizzjonijiet, li 
s’issa għadu ma tħejjiex.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Bħalma jispjega fid-dettall il-petizzjonant, il-kwistjonijiet ikkonċernati kienu investigati kif 
xieraq mill-NCA Spanjola li sabet, permezz tad-Deċiżjoni tas-7 ta’ Ottubru 2002, li 
Mercasevilla kisret il-liġi Spanjola dwar il-kompetizzjoni billi abbużat mill-pożizzjoni 
dominanti tagħha fil-ġestjoni tal-ingrossar tal-ikel u s-swieq tal-qatla f’Seville. B’mod 
partikolari, l-NCA Spanjola imponiet multa ta’ €12,000 fuq Mercasevilla billi rrestrinġiet l-
attivitajiet ekonomiċi tal-grossisti tal-ħut li joperaw fis-Suq Ċentrali tal-Ħut bl-Ingrossa ta’ 
din il-belt, u ordnat lil din il-kumpanija biex twaqqaf il-ksur. Fid-deċiżjoni tagħha l-NCA 
Spanjola ntrabtet ukoll li toħroġ Rapport dwar il-bidliet, li għandhom jiġu introdotti fil-qafas 
regolatorju applikabbli, li għandu jiġi ppreżentat lill-Gvern Spanjol. Id-Deċiżjoni tal-NCA 
Spanjola kienet ikkonfermata bis-Sentenza tal-Qorti Nazzjonali Spanjola tal-20 ta’ Lulju 
2006.

F’dan l-isfond u fl-isfond tal-ilmenti li saru mill-petizzjonant, il-Kummissjoni tqis li jkun 
xieraq li ssir referenza għall-prinċipji ta’ gwida dwar il-qafas tal-koperazzjoni tagħha mal-
NCAs. 

Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli dwar il-
kompetizzjoni stabbiliti fl-Artikoli 81 sa 82 tat-Trattat 1, il-Kummissjoni u l-NCAs għandhom 
kompetenzi paralleli biex japplikaw ir-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni. Il-Kummissjoni u 
l-NCAs qed jikkoperaw mill-qrib fin-Netwerk Ewropew għall-Kompetizzjoni (ECN). Il-
koperazzjoni fin-netwerk hija maħsuba biex inter alia tiżgura tqassim effikaċi tax-xogħol bejn 
il-membri filwaqt li tapplika r-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni b’mod effettiv u 
konsistenti. 

Madankollu, skont dan il-qafas legali l-Kummissjoni m’għandhiex il-ġurisdizzjoni biex 
tirrevedi d-deċiżjonijiet tal-NCAs, meta r-regoli nazzjonali dwar il-kompetizzjoni jiġu 
applikati għall-prattiċi antikompetittivi li, minħabba l-qasam ta’ applikazzjoni tagħhom u n-
nuqqas ta’ impatt fuq il-kummerċ bejn l-Istati, ma jaqgħux taħt id-dispożizzjonijiet dwar il-
kompetizzjoni mniżżla fit-Trattat. F’dan ir-rigward, ir-Regolament Nru 1/2003 ma 
                                               
1 Il-Ġurnal Uffiċjali L 1, 04.01.2003, p. 1-25.
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jirrikonoxxix is-setgħa biex il-Kummissjoni tobbliga lill-NCA tadotta deċiżjoni jew tieħu pass 
proċedurali partikolari f’każ partikolari.

Kull NCA hija wkoll responsabbli għalkollox biex tiżgura l-proċess xieraq fil-każijiet li hija 
tittratta. Kull allegat ksur tad-drittijiet proċedurali għandu għalhekk jiġu segwiti fil-qafas 
proċedurali nazzjonali rilevanti. Barra minn hekk, fl-ECN id-definizzjoni tal-prijoritajiet ta’ 
infurzar hija kwistjoni għal kull membru tan-netwerk u taqa’ fir-responsabilità sħiħa ta’ kull 
Awtorità tal-Kompetizzjoni, fil-limiti tal-liġi.  Għaldaqstant, il-Kummissjoni mhix 
f’pożizzjoni li tikkummenta dwar l-iffissar ta’ prijoritajiet tal-NCA Spanjola.

Madankollu, mhux eskluż li l-qafas regolatorju applikabbli għall-attivitajiet ta’ Mercasevilla, 
billi ġiet imposta provvista obbligatorja ta’ ċerti servizzi mill-persunal ta’ Mercasevilla fuq il-
grossisti, li huma soġġetti għal pagament ta’ tariffi li jistgħu jitilgħu sa 3.595% tal-bejgħ 
tagħhom ta’ kuljum, jista’ joħloq problemi fir-rigward tal-konformità mal-Artikolu 49 tat-
TFUE relatati mal-libertà tal-istabbiliment. Dawn il-kundizzjonijiet jidhru li jipprojbixxu lill-
grossisti milli jipprovdu ċerti servizzi lill-klijenti tagħhom (bħal pereżempju, is-servizzi tal-
kreditu għan-negozju ladarba ma jistgħux jaqblu ma’ dawn tal-aħħar dwar il-kundizzjonijiet 
ta’ ħlas jew l-iskadenzi), u li jimponu ħlasijiet żejda fuq il-grossisti, u dan kollu jista’ jagħmel 
din l-attività inqas attraenti.  

Konkluzjoni

Il-Kummissjoni mhix f’pożizzjoni li tikkummenta dwar is-sitwazzjoni tal-proċeduri fir-
rigward tal-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-NCA Spanjola tas-7 ta’ Ottubru 2002. Kull 
allegat ksur tal-passi proċedurali għandu jiġi segwit fil-qafas proċedurali nazzjonali rilevanti. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni se tibgħat ittra lill-awtoritajiet Spanjoli biex titlob għal 
aktar informazzjoni dwar il-qafas regolatorju applikabbli għall-attivitajiet ta’ Mercasevilla, 
sabiex tkun tista’ teżamina jekk din il-liġi toħloqx problemi ta’ konformità mal-Artikolu 49 
tat-TFUE.


