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Ref.: Petiția nr. 0580/2010, adresată de Salvador López Florencio, de cetățenie 
spaniolă, în numele asociației comercianților en-gros de pește, El Barranco, 
privind monopolul exercitat de Mercasevilla în sectorul vânzării en-gros de pește

1. Rezumatul petiției

În numele comercianților en-gros de pește care își vând produsele în piața centrală din Sevilla, 
Mercasevilla, petiționarul obiectează față de monopolul de care se bucură Mercasevilla și 
pretinsul său abuz al poziției dominante în relațiile sale cu comercianții en-gros, de la care 
solicită taxe excesive, determinând astfel o creștere a prețului final la peștele cumpărat de 
consumatori.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Petiționarul susține că consiliul municipal din Sevilla și întreprinderea sa comună, 
Mercasevilla S.A., au încălcat prin acțiunile lor principiile de liberă inițiativă, echitate, 
nediscriminare și protecție a consumatorului, recunoscute respectiv de articolele 16, 20, 21 
și 38 din Carta drepturilor fundamentale a UE impunând anumite condiții de reglementare 
nejustificate care restricționează activitățile economice ale comercianților en-gros de pește 
care operează în piața centrală en-gros de pește din Sevilla. 

Aceste condiții se referă în special la solicitarea de taxe excesive pentru a plăti prestarea 
obligatorie de anumite servicii de către personalul Mercasevilla (inclusiv transportul și 
plasarea produselor pescărești în spațiul pieței, facturarea și colectarea plăților de la 
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comercianți), pe care comercianții en-gros sunt obligați să le accepte și pe care nu pot să le 
realizeze ei înșiși. Aceste taxe se pot ridica până la 3,595 % din vânzările zilnice ale 
comercianților en-gros.

În ciuda a două hotărâri naționale emise de Autoritatea Națională a Concurenței (ANC) din 
Spania și de Curtea Națională a Spaniei (Audiencia Nacional) care confirmă faptul că 
acțiunile Mercasevilla reprezintă o încălcare a legislației spaniole în materie de concurență, 
petiționarul susține că consiliul municipal din Sevilla încă nu a adoptat măsurile necesare 
pentru a pune capăt încălcărilor și pentru a aduce modificările necesare cadrului juridic 
aplicabil astfel încât să se elimine restricțiile normative în cauză. 

Petiționarul reclamă, de asemenea, faptul că ANC s-a angajat să prezinte guvernului spaniol 
un raport de stabilire a modificărilor juridice necesare pentru eliminarea acestor restricții, care 
nu a fost încă redactat.

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

După cum explică petiționarul în detaliu, chestiunile în cauză au fost investigate în mod 
corespunzător de către ANC din Spania, care a hotărât, prin decizia din 7 octombrie 2002, că 
Mercasevilla a încălcat legea spaniolă privind concurența abuzând de poziția sa dominantă în 
administrarea piețelor en-gros de alimente și de animale sacrificate din Sevilla. În special, 
ANC din Spania a aplicat o amendă de 12 000 EUR companiei Mercasevilla pentru 
restricționarea activităților economice ale comercianților en-gros de pește în piața centrală 
en-gros de pește din acest oraș și i-a ordonat acesteia să pună capăt încălcărilor. În decizia sa, 
ANC s-a angajat, de asemenea, să publice un raport referitor la modificările introduse în 
cadrul de reglementare aplicabil care ar trebui să fie prezentat guvernului spaniol. Decizia 
ANC din Spania a fost confirmată prin Hotărârea din 20 iulie 2006 a Curții Naționale din 
Spania.

În acest context și pe baza reclamațiilor făcute de petiționar, Comisia consideră că se impune 
invocarea principiilor referitoare la cadrul cooperării sale cu autoritățile naționale din 
domeniul concurenței. 

Conform Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului privind punerea în aplicare a 
normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat1, Comisia și ANC-urile au 
competențe paralele în aplicarea normelor de concurență UE. Comisia și ANC-urile 
cooperează îndeaproape în cadrul Rețelei europene în domeniul concurenței (REC). 
Cooperarea în cadrul rețelei vizează, printre altele, asigurarea unei împărțiri eficiente a 
sarcinilor între membri și aplicarea normelor de concurență UE într-un mod eficient și 
consecvent. 

Cu toate acestea, conform acestui cadru juridic, Comisia nu are competența de a reexamina 
deciziile ANC-urilor atunci când aplică normele de concurență naționale practicilor 
anticoncurențiale care, din motivul domeniului lor de aplicare și al lipsei de impact asupra 
comerțului interstatal, nu cad sub incidența dispozițiilor privind concurența prevăzute în tratat. 
În această privință, Regulamentul 1/2003 nu recunoaște competența în favoarea Comisiei de a 

                                               
1 JO L 1, 4.1.2003, p. 1-25.
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obliga o ANC să adopte o decizie sau să ia o anumită măsură procedurală într-o anumită 
cauză.

Fiecare autoritate de concurență este pe deplin responsabilă cu asigurarea respectării 
procedurii în cauzele pe care le instrumentează. Toate pretinsele încălcări ale drepturilor 
procedurale ar trebui, prin urmare, să fie soluționate în cadrul procedural național pertinent. 
Mai mult, în cadrul REC, definirea priorităților privind intrarea în vigoare este o problemă a 
fiecărui membru din rețea și cade sub responsabilitatea deplină a fiecărei autorități de 
concurență, în limitele legii. Prin urmare, Comisia nu este în măsură să comenteze cu privire
la ordinea priorităților ANC spaniolă.

Cu toate acestea, nu este exclus ca, prin impunerea prestării obligatorii de anumite servicii de 
către personalul Mercasevilla pentru comercianții en-gros cu condiția achitării unor taxe care 
se pot ridica la 3,595 % din vânzările lor zilnice, cadrul de reglementare aplicabil activităților 
Mercasevilla să poată pune probleme de compatibilitate cu articolul 49 din TFUE referitor la 
libertatea de stabilire Aceste condiții par să împiedice comercianții en-gros să furnizeze 
clienților lor anumite servicii (precum servicii de credit comercial, întrucât nu pot cădea de 
acord cu aceștia din urmă cu privire la condițiile sau termenele de plată) și impun costuri 
suplimentare comercianților en-gros, ceea ce ar putea face ca această activitate să devină mai 
puțin atractivă.

Concluzii

Comisia nu este în măsură să comenteze cu privire la starea actuală a procedurilor referitoare la 
punerea în aplicare a deciziei ANC spaniolă din 7 octombrie 2002. Toate pretinsele încălcări ale 
actelor de procedură ar trebui să fie soluționate în cadrul procedural național pertinent.

Cu toate acestea, Comisia va trimite o scrisoare autorităților spaniole pentru a le solicita 
informații suplimentare referitoare la cadrul de reglementare aplicabil activităților companiei 
Mercasevilla, pentru a putea hotărî dacă această legislație ridică probleme de compatibilitate 
cu articolul 49 din TFUE.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 septembrie 2012

Ca urmare a reuniunii Comisiei pentru petiții din 15 iunie 2011, serviciile Comisiei Europene 
au supus problema spre soluționare autorităților spaniole, la 29 august 2011. Prin scrisoarea 
din 11 octombrie 2011, autoritățile spaniole competente au anunțat că sunt în curs de 
elaborare a unui studiu privind prestarea de servicii în cadrul Mercasevilla, precum și a unui 
plan de redresare a acestei societăți. În urma scrisorilor de rapel transmise la 
11 noiembrie 2011 și la 25 aprilie 2012, autoritățile spaniole au relatat în cele din urmă, prin 
adresa din 15 iunie 2012, informațiile prezentate în continuare.

Raportul privind prestarea de servicii în cadrul Mercasevilla a fost prezentat la 7 mai 2012. 
Acesta propune revizuirea în profunzime a cadrului juridic aplicabil prestării de servicii în 
cadrul Mercasevilla. Noul cadru juridic va face diferența între:

- pe de o parte, serviciile care vor fi prestate în continuare de către Mercasevilla – în virtutea 
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caracterului său de serviciu economic de interes general – și de care beneficiază toți 
utilizatorii pieței (ar fi vorba îndeosebi de servicii care vizează curățarea pieței, întreținerea 
instalațiilor, paza acestora, cântărirea mărfurilor, serviciile de inspecție asociate protecției 
sănătății și a consumatorilor, transferul mărfurilor confiscate și stocarea mărfurilor în camere 
frigorifice);

- pe de altă parte, toate celelalte servicii (în special, transportul mărfurilor în interiorul pieței 
și reglementarea mărfurilor comercializate) care vor trebui liberalizate în totalitate [ele vor 
putea fi prestate fie de către Mercasevilla, fie de către operatorii autorizați în mod corespunzător 
în baza unui regim de autorizare care va trebui stabilit de autoritățile competente (numărul 
autorizațiilor ar putea fi așadar limitat, având în vedere spațiul restrâns al pieței)].

Pe baza acestui raport, Consiliul de administrație al Mercasevilla a decis, la 11 iunie 2012, să 
lanseze o procedură de modificare a cadrului juridic privind prestarea de servicii în cadrul 
Mercasevilla (Reglamentos de Prestación de Servicios y de Régimen Interior del Mercado –
Reglementări privind prestarea de servicii și regimul intern al pieței și Ordenanza fiscal –
Ordonanță fiscală). Pentru a permite operatorilor să obțină autorizațiile necesare, va fi 
prevăzut un regim tranzitoriu.

La 13 iulie 2012, serviciile Comisiei s-au adresat autorităților spaniole, salutând lansarea 
procedurii de adaptare a cadrului juridic existent în cazul în speță la dreptul UE. Pentru orice 
eventualitate, acestea au atras totuși atenția autorităților spaniole asupra cerințelor 
Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006
privind serviciile în cadrul pieței interne1. Mai exact, serviciile Comisiei au atras atenția 
asupra articolului 17 alineatul (1), care prevede o derogare de la articolul 16 (care stabilește 
libertatea de a presta servicii transfrontaliere fără restricții nejustificate) în ceea ce privește 
serviciile de interes economic general care sunt prestate într-un alt stat membru. Conform
considerentului 70 din directivă, „în scopul prezentei directive și fără a aduce atingere 
articolului 16 din tratat, serviciile pot fi considerate servicii de interes economic general 
numai în cazul în care sunt prestate în cadrul aplicării unei misiuni speciale în interes public 
încredințată prestatorului de către statul membru în cauză. Această misiune ar trebui atribuită 
prin unul sau mai multe acte, a căror formă este determinată de către statul membru în cauză 
și ar trebui să precizeze natura specifică a misiunii atribuite”. Serviciile Comisiei au subliniat 
că aprecierea interesului economic general al serviciului prestat se face de la caz la caz, 
aplicând principiile enunțate în acest considerent și sub controlul erorii vădite de apreciere din 
partea Comisiilor și a jurisdicțiilor Uniunii2. În cazul de față, această apreciere nu este afectată 
de erori.

Concluzii

                                               
1 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
2 TPI, hotărârile din 15 iunie 2005, Fred Olsen, cauza T-17/02, Rec. p. II-2031, punctul 216, din 12 februarie 2008, 
T-289/03, punctul 165 și următoarele. Jurisprudența Curții și practica decizională a Comisiei ilustrează câteva 
exemple-limită de eroare vădită. De exemplu, operațiunile portuare de depozitare și manipulare în general a 
mărfurilor sau a oricărui material în porturile naționale nu reprezintă neapărat un interes economic general, care 
prezintă caracteristici specifice în raport cu interesul pe care îl prezintă alte activități din viața economică (CJUE, 
hotărârile din 10 decembrie 1991, Merci convenzionali porto di Genova, cauza C-179/90, Rec. 1991, p. I-5889, 
punctul 27, și din 17 iulie 1997, GT-Link A/S, cauza C-242/95, punctul 53, din 27 noiembrie 2003, Enirisorse, 
cauza C-34/01, Rec. 2003, p. I-14243, punctele 33-34).
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Angajamentele autorităților spaniole și lansarea de către acestea a procedurii de modificare a 
reglementării în cauză ne permit să concluzionăm că autoritățile spaniole au luat măsurile 
necesare pentru a-și adapta legislația la dreptul UE.


