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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0580/2010 af Salvador López Florencio, spansk statsborger, for 
sammenslutningen af fiskegrossister "El Barranco", om Mercasevillas 
monopol i fiskegrossistsektoren

1. Sammendrag

På vegne af de fiskegrossister, der sælger deres varer på Sevillas centrale marked, 
Mercasevilla, anfægter andrageren Mercasevillas monopol og markedets påståede misbrug af 
en dominerende stilling i forhold til grossisterne, som pålægges uforholdsmæssigt høje 
gebyrer, hvilket får den endelige pris på de fisk, som forbrugerne køber, til at stige.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011

"Andrageren hævder, at byrådet i Sevilla gennem sit fællesforetagende Mercasevilla S.A. har 
indført uberettigede retlige vilkår, som begrænser de økonomiske aktiviteter for de 
fiskegrossister, der sælger deres varer på det centrale fiskegrossistmarked i Sevilla, og at 
byrådet dermed har handlet i strid med principperne om frihed til at drive egen virksomhed, 
lighed, ikkeforskelsbehandling og forbrugerbeskyttelse som defineret i hhv. artikel 16, 20, 21 
og 38 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. 

Disse vilkår omfatter opkrævning af gebyrer for visse obligatoriske tjenesteydelser ydet af 
Mercasevillas personale (herunder transport og anbringelse af fiskeprodukter i markedets 
lokaler, fakturering og opkrævning af betaling fra forhandlerne), som grossisterne er forpligtet 
til at acceptere og ikke selv må udføre. Disse gebyrer kan udgøre op til 3,595 % af 
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grossisternes daglige omsætning.

Andrageren hævder, at byrådet i Sevilla, på trods af at to nationale afgørelser truffet af den 
nationale spanske konkurrencemyndighed og den nationale spanske domstol (Audiencia 
Nacional) har bekræftet, at Mercasevillas ageren krænker den spanske 
konkurrencelovgivning, endnu ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe 
overtrædelsen og indføje de påkrævede ændringer i den gældende juridiske ramme med 
henblik på at ophæve de retlige restriktioner. 

Andrageren anfører endvidere, at den nationale spanske konkurrencemyndighed forpligtede 
sig til at sende den spanske regering en rapport indeholdende de juridiske ændringer, der 
skulle gennemføres for at fjerne disse restriktioner, men at denne endnu ikke er blevet 
udarbejdet.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Som andrageren udførligt forklarer, blev de centrale spørgsmål grundigt undersøgt af den 
nationale spanske konkurrencemyndighed, som i sin afgørelse af 7. oktober 2002 fastslog, at 
Mercasevilla havde overtrådt den spanske konkurrencelovgivning ved at misbruge sin 
dominerende stilling i forvaltningen af grossist- og slagtermarkedet i Sevilla. Den nationale 
spanske konkurrencemyndighed pålagde Mercasevilla en bøde på 12 000 euro for at have 
begrænset de økonomiske aktiviteter for de fiskegrossister, der sælger deres varer på byens 
centrale fiskegrossistmarked, og påbød foretagendet at sætte en stopper for overtrædelsen. I 
sin afgørelse forpligtede den nationale spanske konkurrencemyndighed sig desuden til at 
udarbejde en rapport indeholdende de ændringer, der skulle indføres i den gældende juridiske 
ramme, og sende den til den spanske regering. Den nationale spanske 
konkurrencemyndigheds afgørelse blev stadfæstet ved dom af 20. juli 2006 afsagt af den 
nationale spanske domstol.

På baggrund af ovenstående samt andragerens påstande finder Kommissionen det 
hensigtsmæssigt at henvise til de vejledende principper vedrørende rammerne for 
Kommissionens samarbejde med nationale konkurrencemyndigheder. 

I henhold til Rådets forordning (EF) 1/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne i 
traktatens artikel 81 og 821, har Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder 
parallel kompetence til at anvende EU's konkurrenceregler. Kommissionen og de nationale 
konkurrencemyndigheder samarbejder tæt inden for Det Europæiske Konkurrencenetværk. 
Samarbejdet i netværket tilstræber bl.a. at sikre en effektiv arbejdsdeling mellem 
medlemmerne og en effektiv og ensartet anvendelse af EU's konkurrenceregler. 

I henhold til denne juridiske ramme har Kommissionen imidlertid ikke prøvelsesret med 
hensyn til klager over konkurrencemyndighedernes afgørelser i forbindelse med anvendelsen 
af national konkurrencelovgivning på konkurrenceforvridende praksis, som på grund af 
dennes omfang og manglende indvirkning på den mellemstatslige handel, ikke falder ind 

                                               
1 EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1-25.
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under traktatens konkurrencebestemmelser. I denne forbindelse giver forordning 1/2003 ikke 
Kommissionen nogen beføjelser til at pålægge en national konkurrencemyndighed at vedtage 
en afgørelse eller tage et særligt proceduremæssigt skridt i en konkret sag.

Den enkelte nationale konkurrencemyndighed forbliver også fuldt ud ansvarlig for, at de 
sager, den behandler, behandles korrekt. Enhver påstået krænkelse af proceduremæssige 
rettigheder bør derfor følges op inden for de relevante nationale proceduremæssige rammer. 
Inden for Det Europæiske Konkurrencenetværk er det op til det enkelte netværksmedlem at 
definere prioriteringen af håndhævelse, og denne henhører alene under den enkelte 
konkurrencemyndigheds ansvarsområde inden for rammerne af loven. Kommissionen er 
derfor ikke i stand til at kommentere den spanske konkurrencemyndigheds prioritering.

Det er dog ikke udelukket, at den juridiske ramme for Mercasevillas aktiviteter - at pålægge 
grossisterne at tage imod visse tjenesteydelser fra Mercasevillas personale mod betaling af 
gebyrer, som kan udgøre op til 3,595 % af deres daglige omsætning - kan være uforenelig 
med artikel 49 i TEUF om etableringsfrihed.  Disse vilkår synes at forhindre grossisterne i at 
yde deres kunder bestemte tjenesteydelser (såsom varekreditter, idet de ikke kan indgå aftaler 
med kunderne om betalingsvilkår eller tidsfrister) og pålægge grossisterne ekstra 
omkostninger, som kan gøre udøvelsen af denne aktivitet mindre attraktiv.  

Konklusioner

Kommissionen er ikke i stand til at kommentere den aktuelle situation for gennemførelsen af 
den nationale spanske konkurrencemyndigheds afgørelse af 7. oktober 2002. Enhver påstået 
krænkelse af proceduremæssige rettigheder bør derfor følges op inden for de relevante 
nationale proceduremæssige rammer.  

Kommissionen vil ikke desto mindre sende et brev til de spanske myndigheder og anmode om 
yderligere oplysninger om den juridiske ramme for Mercasevillas aktiviteter med henblik på 
at kunne vurdere, om denne lovgivning er uforenelig med EUF-traktatens artikel 49."

4. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2012

Efter mødet i Udvalget for Andragender den 15. juni 2011 tog Kommissionen dette spørgsmål 
op med de spanske myndigheder den 29. august 2011.  Ved skrivelse af 11. oktober 2011 
bebudede de spanske myndigheder, at der ville blive iværksat en undersøgelse vedrørende 
levering af tjenesteydelser i Mercasevilla, og at en genopretningsplan for dette selskab var 
under udarbejdelse. Efter påmindelser sendt den 11. november 2011 og den 25. april 2012 har 
de spanske myndigheder endelig ved skrivelse af 15. juni 2012 svaret som følger.

Rapporten om levering af tjenesteydelser i Mercasevilla var blevet forelagt den 7. maj 2012.  I 
den foreslås en grundig gennemgang af de retlige rammer for tjenesteydelser i Mercasevilla.  
Den nye retlige ramme vil skelne mellem:

- på den ene side de tjenester, der fortsat leveres af Mercasevilla på grund af deres egenskab 
af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, og som gavner alle brugere af markedet 
(dette omfatter navnlig tjenester vedrørende rengøring af markedet, vedligeholdelse af 
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faciliteter, overvågning, afvejning af varer, inspektionstjenester i forbindelse med 
beskyttelsen af sundheden og forbrugerne, overførsel af beslaglagte varer og opbevaring af 
varer i kølerum)

- på den anden side vil alle andre tjenester (herunder transport af varer inden for markedet og 
betaling for de handlede varer) blive fuldt liberaliseret (de kan udføres enten af Mercasevilla
eller af andre autoriserede operatører i henhold til en tilladelsesordning, der fastsættes af de 
kompetente myndigheder (antallet af tilladelser vil kunne begrænses på grund af markedets 
begrænsede omfang)).

På baggrund af denne rapport besluttede bestyrelsen i Mercasevilla den 11. juni 2012 at 
indlede proceduren for ændring af de retlige rammer for udveksling af tjenesteydelser i 
Mercasevilla (Reglamentos de Prestación de Servicios y de Régimen Interior del Mercado et 
Ordenanza fiscal). Der vil blive indført en overgangsordning med henblik på at gøre det 
muligt for operatørerne at indhente de nødvendige tilladelser.

Den 13. juli 2012 henvendte Kommissionen sig til de spanske myndigheder og gav udtryk for 
sin glæde sig over, at de havde lanceret proceduren med henblik på at tilpasse de eksisterende 
juridiske rammer på dette særlige område til EU-lovgivningen. For alle tilfældes skyld 
henledte de samtidig de spanske myndigheders opmærksomhed på kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det 
indre marked1. De rettede især opmærksomheden på artikel 17, stk. 1, som fastslår en
undtagelse fra artikel 16 (om fri udveksling af tjenesteydelser over grænserne uden unødige 
restriktioner) for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, som leveres i en anden 
medlemsstat. I henhold til direktivets betragtning 70 gælder, at "ved anvendelsen af dette 
direktiv og med forbehold af traktatens artikel 16, må tjenesteydelser kun betragtes som 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse hvis de udføres for at varetage en særlig opgave 
af almen interesse, som tjenesteyderen har fået overdraget af den pågældende medlemsstat. 
Overdragelsen af en sådan opgave bør ske ved en eller flere retsakter, hvis udformning bør 
fastsættes af den pågældende medlemsstat, og hvori den særlige opgaves nøjagtige karakter 
er angivet". Kommissionens tjenestegrene har påpeget, at vurderingen af, hvorvidt der for en 
tjenesteydelse er tale om generel økonomisk interesse, sker for hvert enkelt tilfælde på 
grundlag af de principper, der er fremført i denne betragtning og under Kommissionens og 
EU-domstolenes kontrol af åbenbare fejl2. I dette tilfælde er denne vurdering ikke behæftet 
med fejl. 

Konklusion

Med de spanske myndigheders tilsagn og deres iværksættelse af proceduren med henblik på at 

                                               
1 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
2 Førsteinstansretten, dom af 15. juni 2005, sag T-17/02 Fred Olsen, saml. s. II-2031 af 12. februar 2008, T-
289/03, præmis 165 og efterfølgende. 2. Domstolens retspraksis og Kommissionens beslutningspraksis viser 
enkelte eksempler på åbenbare fejl. For eksempel er havneoperationer vedrørende oplagring og trafik af varer 
eller af alle former for materiel i indenlandske havne ikke nødvendigvis af almen økonomisk interesse, der har 
særlige egenskaber i forhold til andre økonomiske aktiviteter (Domstolen, sag af 10. december 1991 Merci 
convenzionali porto di Genova, sag C-179/90, saml., 1991, s.. I-5889, præmis 27, og sag af 17. juli 1997, GT-
Link A/S, sag C-242/95, præmis 53, sag af 27. november 2003, Enirisorse sag C-34/01, saml., 2003, s. I-14243, 
præmis 33-34).
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ændre den relevante lovgivning tillader vi os at konkludere, at de spanske myndigheder tager 
de nødvendige skridt til at tilpasse deres lovgivning til EU-retten.


