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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0580/2010, του Salvador López Florencio, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης χονδρεμπόρων ιχθύων «El Barranco», σχετικά με το 
μονοπώλιο της «Mercasevilla» στο χονδρεμπόριο ιχθύων

1. Περίληψη της αναφοράς

Εξ ονόματος των χονδρεμπόρων ιχθύων που πωλούν τα προϊόντα τους στην κεντρική αγορά 
της Σεβίλλης, τη Mercasevilla, ο αναφέρων αντιτάσσεται στο μονοπώλιο που απολαύει η 
Mercasevilla και στην εικαζόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της στις 
συναλλαγές της με τους χονδρεμπόρους, στους οποίους χρεώνει υπερβολικά τέλη, 
διογκώνοντας με τον τρόπο αυτόν την τελική τιμή των ιχθύων που αγοράζουν οι 
καταναλωτές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο της Σεβίλλης, μέσω της κοινής 
επιχείρησής του Mercasevilla S.A, παραβιάζει τις αρχές της επιχειρηματικής ελευθερίας, της 
ισότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προστασίας του καταναλωτή, που 
αναγνωρίζονται αντίστοιχα από τα άρθρα 16, 20, 21 και 38 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, επειδή επιβάλλει ορισμένους αδικαιολόγητους κανονιστικούς όρους οι 
οποίοι περιορίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες των χονδρεμπόρων ιχθύων που ασκούν 
δραστηριότητα στην κεντρική ιχθυαγορά χονδρικής πώλησης της Σεβίλλης.

Αυτοί οι όροι αφορούν συγκεκριμένα τη χρέωση συγκεκριμένων τελών ως πληρωμή για την 
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υποχρεωτική παροχή ορισμένων υπηρεσιών από το προσωπικό της Mercasevilla 
(συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς και της τοποθέτησης των αλιευτικών προϊόντων 
στους χώρους της αγοράς, της τιμολόγησης και της είσπραξης των πληρωμών από τους 
εμπόρους λιανικής), τις οποίες οι χονδρέμποροι είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται και δεν 
μπορούν να τις εκτελούν μόνοι τους. Τα εν λόγω τέλη μπορούν να ανέρχονται έως και στο 
3.595% των ημερήσιων πωλήσεων των χονδρεμπόρων.

Παρόλο που δύο εθνικές αποφάσεις τις οποίες εξέδωσαν η εθνική αρχή ανταγωνισμού (ΕΑΑ) 
της Ισπανίας και το ισπανικό εθνικό δικαστήριο (Audiencia Nacional) επιβεβαιώνουν ότι η 
συμπεριφορά της Mercasevilla συνιστά παραβίαση του ισπανικού δικαίου του ανταγωνισμού, 
ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο της Σεβίλλης δεν έχει εγκρίνει ακόμη τα 
απαραίτητα μέτρα για να τεθεί τέλος στην παραβίαση και να θεσπιστούν οι απαραίτητες 
τροποποιήσεις στο ισχύον νομικό πλαίσιο, ώστε να καταργηθούν οι εν λόγω κανονιστικοί 
περιορισμοί.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι η ΕΑΑ της Ισπανίας δεσμεύτηκε να υποβάλει στην 
ισπανική κυβέρνηση έκθεση, παραθέτοντας τις νομικές τροποποιήσεις που απαιτούνται για 
την κατάργηση των περιορισμών αυτών, την οποία δεν έχει εκπονήσει ακόμη.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Όπως εξηγεί λεπτομερώς ο αναφέρων, η ΕΑΑ της Ισπανίας διερεύνησε δεόντως τα επίμαχα 
ζητήματα και διαπίστωσε, μέσω της απόφασης της 7ης Οκτωβρίου 2002, ότι η Mercasevilla 
παραβίασε το ισπανικό δίκαιο του ανταγωνισμού, καθώς έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας 
θέσης της όσον αφορά τη διαχείριση των αγορών χονδρικής πώλησης τροφίμων και σφαγείων 
στη Σεβίλλη. Συγκεκριμένα, η ΕΑΑ της Ισπανίας επέβαλε πρόστιμο 12.000 ευρώ στη 
Mercasevilla για περιορισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων των χονδρεμπόρων ιχθύων 
που ασκούν δραστηριότητα στην κεντρική ιχθυαγορά χονδρικής πώλησης της συγκεκριμένης 
πόλης, και έδωσε εντολή στη συγκεκριμένη εταιρεία να θέσει τέλος στην παραβίαση. Στο 
πλαίσιο της απόφασής της, η ΕΑΑ της Ισπανίας δεσμεύτηκε επίσης να συντάξει έκθεση 
σχετικά με τις αλλαγές που πρόκειται να θεσπιστούν στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, την 
οποία πρέπει να υποβάλει στην ισπανική κυβέρνηση. Η απόφαση της ΕΑΑ της Ισπανίας 
επιβεβαιώθηκε από την απόφαση της 20ής Ιουλίου 2006 του ισπανικού εθνικού δικαστηρίου.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς του αναφέροντος, η Επιτροπή 
θεωρεί σκόπιμο να αναφέρει τις κατευθυντήριες αρχές που αφορούν το πλαίσιο της 
συνεργασίας της με τις ΕΑΑ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου για την εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης1, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και οι ΕΑΑ έχουν παράλληλες αρμοδιότητες όσον αφορά την εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Η Επιτροπή και οι ΕΑΑ συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ). Η συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου έχει 
ως στόχο, μεταξύ άλλων, να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό καταμερισμό εργασίας μεταξύ 
των μελών του, καθώς και την ουσιαστική και συνεπή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
της ΕΕ.
                                               
1 Επίσημη Εφημερίδα L 1 της 04.01.2003, σ. 1-25.
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Ωστόσο, δυνάμει του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου, η Επιτροπή δεν έχει δικαιοδοσία να 
αναθεωρεί τις αποφάσεις των ΕΑΑ, όταν εφαρμόζουν εθνικούς κανόνες ανταγωνισμού σε 
πρακτικές κατά του ανταγωνισμού που, λόγω του πεδίου εφαρμογής τους και της απουσίας 
επιπτώσεων στο διακρατικό εμπόριο, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί ανταγωνισμού που 
περιέχονται στη Συνθήκη. Εν προκειμένω, ο κανονισμός 1/2003 δεν αναγνωρίζει στην 
Επιτροπή την εξουσία να υποχρεώνει μια ΕΑΑ να εγκρίνει μια απόφαση ή να λάβει ένα 
συγκεκριμένο διαδικαστικό μέτρο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση.

Κάθε ΕΑΑ διατηρεί επίσης ακέραια την ευθύνη για τη διασφάλιση της προσήκουσας 
διεκπεραίωσης των υποθέσεων με τις οποίες ασχολείται. Επομένως, κάθε ισχυρισμός περί 
παραβίασης διαδικαστικών δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του εθνικού 
διαδικαστικού πλαισίου. Επιπλέον, εντός του ΕΔΑ, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων ως 
προς την επιβολή αποτελεί ζήτημα που επαφίεται σε κάθε μέλος του δικτύου και εμπίπτει 
στην πλήρη αρμοδιότητα κάθε αρχής ανταγωνισμού, εντός των ορίων που προβλέπει η 
νομοθεσία. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με 
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ισπανικής ΕΑΑ.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται ότι το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στις δραστηριότητες 
της Mercasevilla, με την επιβολή υποχρεωτικής παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών από το 
προσωπικό της Mercasevilla σε χονδρεμπόρους οι οποίοι υπόκεινται σε καταβολή τελών που 
μπορούν να ανέλθουν έως και στο 3.595% των ημερήσιων πωλήσεών τους, θα μπορούσε να 
δημιουργεί προβλήματα συμβατότητας με το άρθρο 49 της ΣΛΕΕ σχετικά με την ελευθερία 
εγκατάστασης. Αυτοί οι όροι φαίνεται ότι εμποδίζουν τους χονδρεμπόρους να παρέχουν 
στους πελάτες τους ορισμένες υπηρεσίες (όπως, για παράδειγμα, υπηρεσίες εμπορικής 
πίστωσης, καθώς δεν μπορούν να συμφωνήσουν με τους πελάτες τους όρους ή τις προθεσμίες 
πληρωμής) και να τους επιβαρύνουν με πρόσθετο κόστος, με αποτέλεσμα να καθίσταται 
λιγότερο ελκυστική η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει την υφιστάμενη κατάσταση των διαδικασιών που 
αφορούν την εφαρμογή της απόφασης της ΕΑΑ της Ισπανίας της 7ης Οκτωβρίου 2002. Κάθε 
ισχυρισμός περί παραβίασης διαδικαστικών μέτρων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός του 
εθνικού διαδικαστικού πλαισίου.

Εντούτοις, η Επιτροπή θα αποστείλει επιστολή στις ισπανικές αρχές ζητώντας περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στις δραστηριότητες της 
Mercasevilla, προκειμένου να μπορέσει να εκτιμήσει αν η εν λόγω νομοθεσία δημιουργεί 
προβλήματα συμβατότητας με το άρθρο 49 της ΣΛΕΕ.

4. Απάντηση της Επιτροπής (Αναθ.), που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 15ης Ιουνίου 2011, η Επιτροπή έθεσε το 
θέμα αυτό στις ισπανικές αρχές, με ημερομηνία 29 Αυγούστου 2011. Με επιστολή της 11ης 
Οκτωβρίου 2011, οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι μια μελέτη σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών στην Mercasevilla και ένα σχέδιο ανάκαμψης για την εν λόγω εταιρεία βρίσκονται 
υπό εκπόνηση. Μετά από τις επιστολές υπενθύμισης στις 11 Νοεμβρίου 2011 και 25 
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Απριλίου 2012, οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν τελικά με επιστολή της 15ης Ιουνίου 2012, 
για τις εξελίξεις:

Η έκθεση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στην Mercasevilla παρουσιάστηκε στις 7 Μαΐου 
2012. Προτείνει μια διεξοδική επανεξέταση του νομικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών 
σχετικά με την Mercasevilla. Το νέο νομικό πλαίσιο θα τονίσει τη διαφορά μεταξύ:

- αφενός, των υπηρεσιών που εξακολουθούν να παρέχονται από την Mercasevilla, -λόγω της 
φύσης της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος-, και που παρέχουν οφέλη σε όλους 
τους χρήστες της αγοράς (αυτό θα περιλαμβάνει υπηρεσίες για τον καθαρισμό της αγοράς, τη 
συντήρηση των εγκαταστάσεων, την επαγρύπνηση, το ζύγισμα του βάρους εμπορευμάτων, 
τις  υπηρεσίες ελέγχου που σχετίζονται με την προστασία της υγείας και των καταναλωτών, 
τη μεταφορά και αποθήκευση των εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους)·

- αφετέρου, όλων των άλλων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των 
εμπορευμάτων στο εσωτερικό της αγοράς και της κανονιστικής ρύθμισης των εμπορευμάτων 
που διατίθενται στην αγορά) που πρέπει να είναι πλήρως απελευθερωμένες (και μπορεί να 
παρέχονται είτε από τηνMercasevilla είτε από δεόντως εξουσιοδοτημένους φορείς σύμφωνα 
με ένα σύστημα αδειοδότησης που θα καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές (ο αριθμός των 
αδειών μπορεί να περιοριστεί, λόγω του περιορισμένου χώρου της αγοράς).

Υπό το φως της έκθεσης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Mercasevilla αποφάσισε, με 
ημερομηνία 11 Ιουνίου 2012, να κινήσει τη διαδικασία για την τροποποίηση του νομικού 
πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών στην Mercasevilla (Reglamentos του prestación de
Servicios y Régimen Εσωτερικών del Mercado και Ordenanza φόρος). Μεταβατικές 
ρυθμίσεις θα προβλεφθούν έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν τις 
απαιτούμενες άδειες.

Στις 13 Ιουλίου 2012, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απευθύνθηκαν στις ισπανικές αρχές, 
χαιρετίζοντας την έναρξη της διαδικασίας για την προσαρμογή του ισχύοντος νομικού
πλαισίου στη νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, επέστησαν την προσοχή των 
ισπανικών αρχών στις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά1. Ειδικότερα, επέστησε την προσοχή στο άρθρο 17, παράγραφος 1, που εισάγει 
παρέκκλιση από το άρθρο 16 (για την ίδρυση της ελεύθερης παροχής διασυνοριακών 
υπηρεσιών χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς) όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος που παρέχονται σε άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με την 
αιτιολογική σκέψη 70 της οδηγίας, «για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 16 της Συνθήκης, οι υπηρεσίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, μόνο εφόσον προβλέπονται από μια ειδική αποστολή της
δημόσιας υπηρεσίας που ανατίθεται στον πάροχο από το οικείο κράτος μέλος. Η εκχώρηση 
αυτή πρέπει να γίνεται με τη χρήση ενός ή περισσότερων πράξεων, του οποίου το σχήμα 
καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, και θα πρέπει να προσδιορίζει την ακριβή 
φύση της εργασίας." Οι υπηρεσίες της Επιτροπής τόνισαν ότι η εκτίμηση του γενικού 
οικονομικού συμφέροντος της υπηρεσίας που παρέχεται σε κάθε περίπτωση εξετάζεται 
χωριστά, εφαρμόζοντας τις αρχές στο θέμα αυτό και υπό τον έλεγχο της πρόδηλης πλάνης 

                                               
1 ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36



CM\914302EL.doc 5/5 PE458.697v01-00

EL

εκτιμήσεως από την Επιτροπή και τα δικαστήρια της Ένωσης1. Σε αυτή την περίπτωση, η 
εκτίμηση αυτή δεν πάσχει από λάθη.

Συμπέρασμα

Οι δεσμεύσεις από τις ισπανικές αρχές και η δρομολόγηση της διαδικασίας τροποποίησης 
των σχετικών κανόνων, μας επιτρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι ισπανικές 
αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους προς το 
κοινοτικό δίκαιο.

                                               
1 Πρωτοδικείο, απόφαση της 15ης Ιουνίου 2005, Fred Olsen, υπόθεση T-17/02, Συλλογή. p. ΙΙ-2031, σκέψη 216, 
της 12ης Φεβρουαρίου 2008, T 289/03, σημεία 165 επ..Η νομολογία του Δικαστηρίου και την πρακτική λήψης 
αποφάσεων της Επιτροπής δείχνουν κάποια περιορισμένα παραδείγματα του προδήλου σφάλματος. Για 
παράδειγμα, λιμενικές δραστηριότητες καταθέσεων και γενική κυκλοφορία των εμπορευμάτων ή οποιωνδήποτε 
υλικών σε εθνικούς λιμένες δεν είναι κατ 'ανάγκη γενικού οικονομικού συμφέροντος, το οποίο έχει ειδικά 
χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλες δραστηριότητες που είναι οικονομική ζωή (ΔΕΚ, απόφαση της 10 Δεκέμβρη 
του 1991 Χάρη Convenzionali Porto di Genova, υπόθεση C-179/90, Rec., 1991, σ.. I-5889, σκέψη 27, και 17 
Ιουλίου, 1997, GT-Link A / S, υπόθεση C-242/95, σκέψη 53, της 27ης Νοεμβρίου 2003, C-34/01 Enirisorse 
υπόθεση, Rec., 2003, σ. I-14243, σκέψεις 33-34


