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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0580/2010, ingediend door Salvador López Florencio 
(Spaanse nationaliteit), namens de vereniging voor visgroothandelaren, El 
Barranco, over het monopolie van Mercasevilla in de visgroothandel

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert namens de visgroothandelaren die hun producten verkopen op de centrale 
markt van Sevilla, Mercasevilla, tegen het misbruik, het monopolie en de machtspositie van 
Mercasevilla jegens de handelaren. Volgens indiener moeten de handelaren buitensporig hoge 
kosten betalen die hun weerslag hebben op de eindprijs van de vis voor de consumenten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

Indiener beweert dat de gemeenteraad van Sevilla, door middel van de gemeenschappelijke 
onderneming Mercasevilla, S.A., de beginselen van vrijheid van ondernemerschap, gelijkheid 
voor de wet, non-discriminatie en consumentenbescherming, die worden erkend in 
respectievelijk de artikelen 16, 20, 21 en 38 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, heeft geschonden door bepaalde ongerechtvaardigde regelgeving op te leggen 
die een beperkend effect hebben op de economische activiteiten van visgroothandelaren die 
hun producten op de centrale visgroothandelsmarkt van Sevilla verkopen.

Deze regelgeving heeft met name betrekking op het in rekening brengen van bepaalde 
vergoedingen als betaling voor bepaalde verplicht van het personeel van Mercasevilla af te 
nemen diensten (waaronder het vervoer van visproducten, de plaatsing van visproducten in 
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het marktgebouw en de verzending en inning van facturen) die groothandelaren moeten 
accepteren en niet zelf mogen uitvoeren. Deze vergoedingen kunnen oplopen tot 3,595 % van 
de dagelijkse omzet van groothandelaren.

Indiener beweert dat de gemeenteraad van Sevilla, ondanks twee nationale uitspraken van 
respectievelijk de Spaanse nationale mededingingsautoriteit en het Spaanse nationale 
gerechtshof (Audiencia Nacional) waarin wordt bevestigd dat het optreden van Mercasevilla 
een inbreuk op de Spaanse nationale mededingingswetgeving vormt, nog niet de nodige 
maatregelen heeft genomen om een eind te maken aan de inbreuk en het toepasselijke 
wettelijk kader zodanig te wijzigen dat de bewuste regelgeving wordt ingetrokken.

Indiener stelt tevens dat de Spaanse nationale mededingingsautoriteit heeft toegezegd om de 
Spaanse regering een rapport over te leggen waarin de wetswijzigingen worden beschreven 
die nodig zijn om de genoemde beperkingen weg te nemen, maar dat dit rapport nog niet is 
opgesteld.

Opmerkingen van de Commissie betreffende het verzoekschrift

Zoals indiener gedetailleerd uitlegt, zijn de betwiste regelingen naar behoren onderzocht door 
de Spaanse nationale mededingingsautoriteit, die bij besluit van 7 oktober 2002 bepaalde dat 
Mercasevilla inbreuk had gepleegd op de Spaanse mededingingswetgeving door zijn 
dominante positie in het beheer van de levensmiddelengroothandel- en slachtmarkten in 
Sevilla te misbruiken. De Spaanse nationale mededingingsautoriteit legde Mercasevilla 
daarbij een boete van 12 000 euro op voor het beperken van de economische activiteiten van 
visgroothandelaren die hun producten op de centrale visgroothandelsmarkt van Sevilla 
verkopen en beval Mercasevilla om een eind aan de inbreuk te maken. In haar besluit zegde 
de Spaanse nationale mededingingsautoriteit ook toe een rapport uit te brengen over de in het 
toepasselijke wettelijk kader aan te brengen wijzigingen, welk rapport aan de Spaanse 
regering zou worden overgelegd. Het besluit van de Spaanse nationale mededingingsautoriteit 
werd bevestigd door het arrest van 20 juli 2006 van het Spaanse nationale gerechtshof.

Tegen deze achtergrond en gezien de beweringen van indiener acht de Commissie het passend 
om te verwijzen naar de leidende beginselen voor het kader voor samenwerking met nationale 
mededingingsautoriteiten.

Krachtens Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad betreffende de uitvoering van de 
mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag1 hebben de Commissie en de 
nationale mededingingsautoriteiten parallelle bevoegdheden om de mededingingswetgeving 
van de EU toe te passen. De Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten werken 
nauw samen met het Europees mededingingsnetwerk (European Competition Network –
ECN). De samenwerking in dit netwerk is er onder andere op gericht om, behalve voor een 
doeltreffende en consistente toepassing van de mededingingswetgeving van de EU, voor een 
efficiënte taakverdeling tussen de leden te zorgen.

Binnen dit wettelijk kader heeft de Commissie echter geen rechtsbevoegdheid om besluiten 
van de nationale mededingingswetgevingsautoriteiten te herzien waarin de nationale 

                                               
1 PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1 t/m 25.
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mededingingsregels worden toegepast op concurrentiebeperkende praktijken die vanwege hun 
beperkte reikwijdte of het ontbreken van gevolgen voor de handel tussen landen niet onder de 
bepalingen inzake mededinging van het Verdrag vallen. In dit verband verleent Richtlijn 
1/2003 de Commissie geen bevoegdheid om een nationale mededingingsautoriteit te 
verplichten om in een specifieke zaak een besluit te nemen of een specifieke procedurele actie 
te ondernemen.

Ook is elke mededingingsautoriteit ten volle verantwoordelijk voor de correcte afhandeling 
van de zaken die ze in behandeling heeft. Elke vermeende schending van procedurele rechten 
moet derhalve worden aangekaart in het nationale procedurele kader. Bovendien is binnen het 
ECN de vaststelling van handhavingsprioriteiten een zaak van elk individueel lid van het 
netwerk en valt dit volledig onder de verantwoordelijkheid van elke mededingingsautoriteit, 
binnen de grenzen van de wet. De Commissie is derhalve niet in een positie om commentaar 
te geven op de prioriteitstelling van de Spaanse nationale mededingingsautoriteit.

Uitgesloten wordt echter niet dat het regelgevingskader dat van toepassing is op de 
activiteiten van Mercasevilla, te weten de verplichte levering van diensten door personeel van 
Mercasevilla aan groothandelaren waarvoor vergoedingen worden gevraagd die kunnen 
oplopen tot 3,595 % van hun dagelijkse omzet, vragen kan opwerpen over de verenigbaarheid 
met artikel 49 van het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie (VWEU) met 
betrekking tot de vrijheid van vestiging. De genoemde voorwaarden lijken groothandelaren te 
verhinderen om hun klanten bepaalde diensten aan te bieden (zoals, bijvoorbeeld, 
handelskredietdiensten, omdat ze geen betalingsvoorwaarden of -termijnen met hun klanten 
kunnen afspreken), en leggen de groothandelaren extra kosten op, die de uitoefening van deze 
activiteit minder aantrekkelijk kunnen maken.

Conclusie

De Commissie is niet in een positie om commentaar te geven op de stand van zaken in 
procedures met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het besluit van de Spaanse nationale 
mededingingsautoriteit van 7 oktober 2002. Elke vermeende schending van procedurele 
rechten moet derhalve worden aangekaart in het relevante nationale procedurele kader.

Desondanks zal de Commissie de Spaanse autoriteiten in een brief verzoeken om nadere 
informatie over het regelgevingskader dat van toepassing is op de activiteiten van 
Mercasevilla om te kunnen beoordelen of deze wetgeving vragen oproept over de 
verenigbaarheid met artikel 49 van het VWEU.


