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Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 43 WE — Ograniczenia w tworzeniu centrów hand
lowych — Zezwolenia 

Sentencja 

1) Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na 
mocy art. 43 WE poprzez przyjęcie lub utrzymanie w mocy nastę
pujących przepisów: 

— artykułu 4 ust. 1 Ley 18/2005 de equipamientos comerciales 
(ustawy nr 18/2005 o placówkach handlowych) z dnia 27 
grudnia 2005 r. w zakresie, w jakim zakazuje on otwierania 
dużych placówek handlowych poza skonsolidowanymi obsza
rami miejskimi ograniczonej liczby gmin; 

— artykułu 7 i art. 10 ust. 2 załącznika do Decreto 379/2006 
por el que se aprueba el Plan territorial sectorial de equipa
mientos comerciales (dekretu 379/2006 zatwierdzającego 
sektorowy plan terytorialny dla placówek handlowych) z dnia 
10 października 2006 r., a także jego załącznika 1, w 
zakresie, w jakim przepisy te ograniczają otwieranie nowych 
hipermarketów do ograniczonej liczby okręgów i wymagają, 
aby takie nowe hipermarkety nie absorbowały więcej niż 
9 % wydatków na towary użytku codziennego i 7 % wydatków 
na inne towary; 

— artykułu 6 ust. 2 akapit pierwszy Ley 7/1996, de ordenación 
del comercio minorista (ustawy nr 7/1996 regulującej handel 
detaliczny) z dnia 15 stycznia 1996 r., art. 8 ustawy nr 
18/2005 w sprawie placówek handlowych z dnia 27 grudnia 
2005 r., art. 31 ust. 4 i art. 33 ust. 2 Decreto 378/2006 
por el que se desarolla la Ley 18/2005 (dekretu nr 
378/2006 w sprawie wykonania ustawy nr 18/2005) z 
dnia 10 października 2006 r. w zakresie, w jakim przepisy 
te wymagają stosowania progów odnośnie do udziału w rynku 
i wpływu na istniejący handel detaliczny, po których przekro
czeniu nie możliwe jest otworzenie nowych dużych placówek 
handlowych lub nowych średnich placówek handlowych, i 

— artykułu 26 dekretu nr 378/2006 w sprawie wykonania 
ustawy nr 18/2005 w zakresie, w jakim reguluje on skład 
Comisión de Equipamientos Comerciales (komisji ds. placówek 
handlowych), zapewniając reprezentację interesów istniejącego 
handlu detalicznego i nie przewidując reprezentacji stowarzy
szeń działających w dziedzinie ochrony środowiska i grup 
działających w interesie ochrony konsumentów. 

2) Nie ma konieczności orzekania w przedmiocie skargi w zakresie, w 
jakim dotyczy ona zgodności z art. 43 WE art. 33 ust. 5 i 7 
dekretu nr 378/2006 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie 
wykonania ustawy nr 18/2005. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Komisja Europejska, Królestwo Hiszpanii i Królestwo Danii pokry
wają własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 285 z 8.11.2008.
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