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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0454/2009 af Wendy Clark, britisk statsborger, for Port Services 
(Invergordon) Ltd., om påstået misbrug af en dominerende stilling fra Cromarty 
Firth Port Authority's side (Skotland)

1. Sammendrag

Andrageren påstår, at Cromarth Firth Port Authority (Skotland) misbrugte sin dominerende 
stilling med negative følger for hendes virksomhed – Port Services (Invergordon) Ltd. – idet 
det ophævede sin forpagtningskontrakt i havnen og ikke tilbød et alternativ hertil. Andrageren 
hævder, at havnemyndigheden hele tiden har tilgodeset konkurrenterne til Port Services 
(Invergordon) Ltd. Endvidere anklager andrageren havnemyndigheden for manglende 
gennemsigtighed og forskelsbehandling ved tildelingen af koncessioner, hvilket således har 
følger for regionaløkonomien. Andrageren mener, at havnemyndigheden krænker artikel 81, 
82 og 87 i EF-traktaten såvel som den europæiske lovgivning om offentlige indkøb. Hun 
anmoder Europa-Parlamentet om at pålægge Kommissionen at foretage en undersøgelse af 
situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juli 2009). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009

"Andrageren har i april 2008 på vegne af PSI (Port Services – Invergordon Ltd.) sendt en 
lignende klage til Kommissionen. Efter en telefonsamtale med den person, som 
repræsenterede PSI på daværende tidspunkt, blev klagen formelt trukket tilbage den 30. maj 
2008.
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EF-traktatens artikel 81 forbyder aftaler mellem virksomheder og samordnet praksis, der har 
til formål eller til følge at begrænse eller fordreje konkurrencen på det fælles marked. EF-
traktatens artikel 82 forbyder som sådan ikke eksistensen af en dominerende stilling. Den 
forbyder virksomheder med en dominerende stilling på det fælles marked at misbruge den 
stilling. Begge bestemmelser er kun gældende, hvis den benyttede adfærd har en væsentlig 
indvirkning på handlen mellem medlemsstater.

Ud fra de faktuelle oplysninger, som andrageren har fremsendt, er det langt fra tydeligt, om 
handelen mellem medlemsstater er væsentligt påvirket som følge af Cromarth Firth Port 
Authoritys adfærd.

Selv om en sådan indvirkning kunne fastslås, har håndhævelsen af EU's 
konkurrencelovgivning under alle omstændigheder været decentraliseret siden maj 2004, 
således at nationale konkurrencemyndigheder og nationale domstole er fuldt ud kompetente til 
at anvende disse regler. I betragtning af, at de i klagen omtalte sager er af lokal natur (begge 
parter er baseret i Skotland, andragerens klager omhandler kun en adfærd, der har fundet sted 
i havnen Cromarty), så synes nationale domstole eller den nationale konkurrencemyndighed 
at have gode forudsætninger for at håndtere dem. Andrageren refererer ikke til nogen 
anlæggelse af sager for sådanne myndigheder/domstole.

Med hensyn til en mulig overtrædelse af statsstøtteregler (artikel 87) og af direktiverne om 
offentlige indkøb, så bemærker Kommissionen, at disse aspekter kun berøres kort i 
andragendet. Der er imidlertid ikke nogen oplysninger, der understøtter sådanne påstande.

I betragtning af den lokale natur af de påståede overtrædelser af kartel- og 
monopollovgivningen og deres tydeligvis begrænsede indvirkning på det fælles markeds 
funktion synes nationale domstole eller den nationale konkurrencemyndighed at have gode 
forudsætninger for at anvende EU's kartel- og monopolregler, hvis de er gældende, eller 
alternativt national konkurrencelovgivning. Yderligere påstande om ulovlig statsstøtte eller 
overtrædelse af direktivet om offentlige indkøb synes ubegrundede."


