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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0580/2010, którą złożył Salvador López Florencio (Hiszpania) 
w imieniu stowarzyszenia hurtowników ryb „El Barranco”, w sprawie 
monopolu spółki Mercasevilla w sektorze hurtowej sprzedaży ryb

1. Streszczenie petycji

W imieniu hurtowników ryb sprzedających swoje produkty na głównym targowisku 
w Sewilli, Mercasevilla, składający petycję sprzeciwia się monopolowi spółki Mercasevilla 
i rzekomemu nadużywaniu przez nią pozycji dominującej w rozliczeniach z hurtownikami, 
na których nakłada ona wygórowane opłaty, wpływający tym samym na wzrost cen ryb 
kupowanych przez konsumentów.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 4 października 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Składający petycję twierdzi, że rada miejska Sewilli, za pośrednictwem wspólnego 
przedsięwzięcia Mercasevilla S.A., działa z naruszeniem zasad wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej, równości, niedyskryminacji i ochrony konsumentów 
zagwarantowanych odpowiednio w art. 16, 20, 21 i 38 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej poprzez narzucanie pewnych nieuzasadnionych warunków, które ograniczają 
działalność gospodarczą hurtowników ryb działających na głównym hurtowym targowisku 
rybnym w Sewilli. 

Warunki te dotyczą w szczególności pobierania pewnych opłat jako wynagrodzenia 
za obowiązkowe świadczenie określonych usług przez personel spółki Mercasevilla (w tym 
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transport i dystrybucję produktów rybnych na terenie targowiska, wystawianie faktur 
i pobieranie opłat od sprzedawców detalicznych), które hurtownicy są zobowiązani 
zaakceptować i których nie mogą wykonywać samodzielnie. Takie opłaty mogą stanowić 
nawet do 3,595% dziennej wielkości sprzedaży hurtowników.

Pomimo dwóch krajowych orzeczeń wydanych przez hiszpański krajowy organ ds. ochrony 
konkurencji i hiszpański sąd krajowy (Audiencia Nacional) potwierdzających, że działania 
spółki Mercasevilla stanowią naruszenie przepisów hiszpańskiego prawa konkurencji, 
składający petycję twierdzi, że rada miejska Sewilli nie powzięła jeszcze niezbędnych 
środków, aby położyć kres naruszeniom i wprowadzić niezbędne zmiany w obowiązujących 
ramach prawnych w celu usunięcia ograniczeń regulacyjnych. 

Składający petycję twierdzi również, że hiszpański krajowy organ ds. ochrony konkurencji 
zobowiązał się przedstawić rządowi hiszpańskiemu sprawozdanie na temat zmian 
koniecznych do wprowadzenia w celu usunięcia tych ograniczeń i że to sprawozdanie nie 
zostało jeszcze opracowane.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zgodnie ze szczegółowymi wyjaśnieniami składającego petycję przedmiotowe zagadnienia 
zostały właściwie zbadane przez hiszpański krajowy organ ds. ochrony konkurencji, który 
decyzją z dnia 7 października 2002 r. orzekł, że spółka Mercasevilla naruszyła hiszpańskie 
prawo konkurencji poprzez nadużycie swojej dominującej pozycji w zakresie zarządzania 
rynkami hurtowego handlu żywnością i uboju w Sewilli. Ponadto hiszpański krajowy organ 
ds. ochrony konkurencji nałożył na spółkę Mercasevilla grzywnę w wysokości 12 000 euro 
za ograniczanie działalności gospodarczej hurtowników ryb działających na głównym 
hurtowym targowisku rybnym tego miasta i wezwał spółkę do usunięcia naruszenia. W swojej 
decyzji hiszpański krajowy organ ds. ochrony konkurencji zobowiązał się także 
do sporządzenia sprawozdania na temat zmian koniecznych do wprowadzenia 
do obowiązujących ram regulacyjnych, które powinno zostać przedłożone rządowi 
hiszpańskiemu. Decyzję hiszpańskiego krajowego organu ds. ochrony konkurencji 
potwierdził wyrok hiszpańskiego sądu krajowego z dnia 20 lipca 2006 r.

W związku z tym i w kontekście oświadczeń złożonych przez składającego petycję Komisja 
uważa za stosowne odnieść się do wytycznych dotyczących ram współpracy z krajowymi 
organami ds. ochrony konkurencji. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł 
konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu1 Komisja i krajowe organy ds. ochrony 
konkurencji mają równoległe kompetencje w stosowaniu wspólnotowych reguł konkurencji.
Komisja i krajowe organy ds. ochrony konkurencji ściśle współpracują w ramach 
Europejskiej Sieci Konkurencji (ESK). Sieć ta ma na celu między innymi zapewnienie 
skutecznego podziału pracy pomiędzy jej członków przy stosowaniu wspólnotowych 
przepisów z zakresu konkurencji w skuteczny i spójny sposób. 

Jednak w tych ramach prawnych Komisja nie ma kompetencji do weryfikowania decyzji 
                                               
1Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1–25.
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krajowych organów ds. ochrony konkurencji dotyczących stosowania krajowych reguł 
konkurencji do praktyk antykonkurencyjnych, które ze względu na zakres i brak wpływu na 
wymianę handlową między państwami nie są objęte przepisami dotyczącymi konkurencji 
zawartymi w Traktacie. W związku z tym rozporządzenie nr 1/2003 nie daje Komisji 
uprawnień do zobowiązywania krajowych organów ds. ochrony konkurencji do wydawania 
konkretnych decyzji lub podejmowania określonych działań proceduralnych w konkretnych 
przypadkach.

Każdy krajowy organ ds. ochrony konkurencji jest również w pełni odpowiedzialny 
za zagwarantowanie należytego przebiegu postępowania w sprawach, które prowadzi. 
Jakiekolwiek domniemane naruszenie praw proceduralnych winno być zatem badane 
w obrębie odpowiednich krajowych ram proceduralnych. Ponadto określenie priorytetów 
dotyczących egzekwowania przepisów w ramach ESK leży w gestii poszczególnych 
członków sieci i w granicach prawa podlega pełnej odpowiedzialności każdego krajowego 
organu ds. ochrony konkurencji. W związku z tym Komisja nie jest w stanie sformułować 
dalszych uwag dotyczących ustalania priorytetów przez hiszpański krajowy organ ds. ochrony 
konkurencji.

Nie jest jednak wykluczone, że ramy prawne mające zastosowanie do działalności spółki 
Mercasevilla i nakładania przez nią obowiązku świadczenia określonych usług przez personel 
spółki Mercasevilla na rzecz hurtowników po uiszczeniu opłat, które mogą wynieść 
do 3,595% ich dziennej wielkości sprzedaży, mogą powodować problemy związane 
ze zgodnością z art. 49 TFUE w odniesieniu do swobody przedsiębiorczości. Warunki 
te wydają się uniemożliwiać hurtownikom świadczenie pewnych usług klientom (związanych 
na przykład z udzielaniem kredytu kupieckiego, ponieważ nie mogą uzgadniać z nimi 
warunków i terminów płatności) oraz generować dodatkowe koszty dla hurtowników, 
co może obniżyć atrakcyjność wykonywania tej działalności.

Wniosek

Komisja nie jest w stanie sformułować dalszych uwag na temat statusu postępowania 
w sprawie wdrożenia decyzji hiszpańskiego krajowego organu ds. ochrony konkurencji z dnia 
7 października 2002 r. Jakiekolwiek domniemane naruszenie praw proceduralnych powinno 
być zatem badane w obrębie odpowiednich krajowych ram proceduralnych. 

Niemniej jednak Komisja prześle pismo do władz hiszpańskich z prośbą o dalsze informacje 
na temat ram prawnych mających zastosowanie do działalności spółki Mercasevilla w celu 
umożliwienia dokonania oceny, czy ustawodawstwo to stwarza problemy związane 
ze zgodnością z art. 49 TFUE.


