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ŠPANSKI UPRAVNI ORGAN ZA VARSTVO KONKURENCE CNC JE UVEDEL 
FORMALNI POSTOPEK PROTI 24 PODJETJEM IZ PANOGE NA PODROČJU 

LESENIH PALET TER TUDI PROTI ŠPANSKEMU NACIONALNEMU KOMITEJU 
»CALIPAL ESPAÑA« 

 
 
Po preiskavah dne 26.06.2012 je CNC proti 24 podjetjem, ki delujejo na 
španskem trgu lesenih palet in tudi proti Nacionalnem paletnem komiteju 
Španije »CALIPAL ESPAÑA« uvedel postopek zaradi kršitev pri izvajanju 
možnih praktik, ki so v nasprotju z načeli konkurence. 

 
Madrid, dne 01.10.2012 
 
Na podlagi opozoril o morebitnih dogajanj na španskem trgu lesenih palet, ki so v 
nasprotju z načeli konkurence, je preiskovalni oddelek španskega kartelnega organa 
Comision Nacional de la Competencia (CNC) skladno s določili paragrafa § 49.2 
španskega zakona o konkurenci 15/2007 (Ley defensa de la Competencia, ali LDC), 
uvedel omejeni informacijski postopek. Ta postopek bi naj omogočil začasno 
odločitev o tem, ali obstajajo okoliščine, ki bi podprle otvoritev formalnega postopka. 
V poteku zaupnih preiskav je CNC sklenil, da opravi preiskave v glavnih pisarnah 
firm MADERAS JOSÉ SÁIZ, S.L., PALLET TAMA, S.L., PALETS J. MARTORELL, 
S.A., SERRADORA BOIX, S. L., ter tudi španskega nacionalnega komiteja "CALIPAL 
ESPAÑA". 
 
V okviru omejenega informacijskega postopka je preiskovalni oddelek našel očitne 
dokaze za vedenja, ki so v nasprotju z LDC. Skladno s paragrafom § 49.1LDC je nato 
bilo sklenjeno, da se odpre formalen postopek proti 24 firmam, ki so dejavne na trgu 
lesenih palet (AGLOLAK, S.L., ASERRADEROS DE CUELLAR, S.A., 
APLICACIONES Y TRANSFORMACIONES DE LA MADERA, S.A., BAMIPAL,   S.L.,   
CARPE   SERVICIOS   LOGÍSTICOS,   S.L.,   EBAKI   XXI,   S.A., ECOLIGNOR, 
S.L., EMBALAJES BLANCO, S.L., EMBALATGES CASAJUANA, S.L., EMBALAJES 
NOVALGOS, S.A., ESTYANT, S.L., HEMASA, S.C.L., IMNAVA S.C.L, INDEPAL, 
S.L., MADERAS DE MIGUEL CARRETERO, S.A., MADERAS JOSÉ SÁIZ, S.L., 
MADERAS VICENTE DEL CASTILLO E HIJOS, S.L., PALETS J.MARTORELL, S.A., 
PALETS PENEDÉS, S.L., PALLET TAMA, S.L., SAUHER SANZ ULL HERMANOS, 
S.C., SERRADORA BOIX, S.L., SERRERÍAS CARRERA RAMÍREZ, S.L. in TOLE 
CATALANA DOS, S.L.U.), ter tudi proti španskem Nacionalnem paletnem komiteju 
"CALIPAL ESPAÑA". 
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Predmet postopka je možno vedénje, ki je v nasprotju z načeli konkurence in to v 
obliki, ki je skladno s paragrafom § 1 španskega zakona o konkurenci 16/1989 od 
dne 17.07.1989, § 1 LDC ter § 101 pogodbe o načinu delovanja Evropske unije, 
prepovedano – in to je zajemalo izvedbo dogovorov cen, določitev določenih pogojev 
poslovanja, ter izmenjavo občutljivih podatkov o španskem trgu z lesenimi paletami. 
 
Takšno ravnanje se smatra kot težka kršitev in kršitelj prava je lahko kaznovan z 
kaznijo v višini do 10% prihodka, ki je bil dosežen v poslovnem letu, katero je bilo 
pred letom, ko je kazen bila izrečena. 
 
Odkrivanje kartelov sodi v najpomembnejša delovna področja delovanja CNC, ker so 
ta povezana s hudimi posledicami za potrošnike. V tej zvezi naj bi bil pomembna 
uvedba programa kronske priče v novem zakonu o konkurenci, t.i. “kartelanti”, ki bi 
dobavili dokaze, kateri bi CNC omogočili ugotovitev ali potrditev obstoja kartela. Tako 
bi lahko imeli koristi, saj bi lahko bili oproščeni plačila kazni, oziroma bi bili deležni 
bistvene omilitve kazni, katero bi morali plačati zaradi svoje udeležbe v kartelu. 
 
Iz odločitve, da se postopek uvede, izhaja maksimalno časovno obdobje 18 
mesecev, v katerih mora CNC primer raziskati in zaključiti. Tako prenagljena presoja 
rezultatov raziskave ni mogoča. 
 
 

 
 
 

 


