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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0454/2009, внесена от Wendy Clark, с британско гражданство, от 
името на Port Services (Invergordon) Ltd. относно предполагаема злоупотреба 
с господстващо положение от страна на пристанищния орган на Cromarty 
Firth (Шотландия)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че пристанищният орган на Cromarty Firth 
(Шотландия) е злоупотребил с господстващото си положение във вреда на нейното 
предприятие за пристанищни услуги Port Services (Invergordon) Ltd., като са прекратили 
договора му за наем в пристанището, без да предложат друга алтернатива. 
Вносителката на петицията твърди, че пристанищният орган непрекъснато е 
фаворизирал конкурентите на Port Services (Invergordon) Ltd. Освен това, вносителката
обвинява пристанищния орган за липсата на прозрачност и дискриминационно 
отношение при отдаването на концесиите, като по този начин оказва въздействие върху 
икономиката в района. Вносителката на петицията вярва, че от пристанищния орган 
нарушават членове 81, 82 и 87 от Договора за създаване на ЕО, както и европейското 
законодателство за възлагане на обществени поръчки. Тя отправя искане към 
Европейския парламент да прикани Комисията към разследване на случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителката на петицията е подала подобна жалба до Комисията през април 2008 г. от 
името на PSI (Port Services - Invergordon Ltd.). След телефонен разговор с лицето, 
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представляващо PSI по това време, на 30 май 2008 г .  жалбата бива официално 
оттеглена.

Член 81 от Договора за ЕО забранява споразумения между предприятия и съгласувани 
практики, които имат за своя цел или резултат ограничаването на конкуренцията в 
рамките на общия пазар. Член 82 от Договора за ЕО не забранява самото съществуване 
на господстващо положение. Той забранява на предприятията, които имат 
господстващо положение в рамките на общия пазар, да злоупотребяват с него. И двете 
разпоредби важат единствено ако съответното поведение има значително въздействие 
върху търговията между държавите-членки.

От фактическите елементи, предоставени от вносителката на петицията, става повече 
от ясно, че търговията между държавите-членки би могла да бъде значително засегната 
в резултат от поведението на пристанищния орган на Cromarty Firth.

При всички положения, дори ако бъде констатирано такова въздействие, от май 2004 г. 
прилагането на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията е 
децентрализирано, поради което националните органи по въпросите на конкуренцията 
и националните съдилища са напълно компетентни да прилагат тези правила. 
Считайки, че засегнатите в жалбата въпроси са от местен характер (и двете страни са 
установени в Шотландия; твърденията на вносителката се отнасят единствено към 
действия, извършени в рамките на пристанището Cromarty), националните съдилища 
или националният компетентен орган очевидно са в най-добра позиция, за да ги 
разгледат. Вносителката не споменава за предприемането на каквито и да е действия 
пред такива органи/съдилища.

Що се отнася до евентуално нарушение на правилата за държавна помощ (член 87) и на 
директивите за обществените поръчки, Комисията отбелязва, че тези аспекти са 
засегнати в петицията само накратко. Въпреки това, няма признаци за никакви 
основания в подкрепа на такива твърдения.

Като има предвид местния характер на предполагаемите антитръстови нарушения и 
видимо ограниченото въздействие върху функционирането на общия пазар, 
националните съдилища или националният компетентен орган са най-подходящи  за 
прилагане на антитръстовите правила на ЕС, ако въобще са приложими, или на 
националното законодателство в областта на конкуренцията като друга възможност.
Допълнителните твърдения за незаконна държавна помощ или нарушение на 
директивата за възлагане на обществени поръчки изглеждат неоснователни.


