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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0454/2009, της Wendy Clark, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της εταιρείας Port Services (Invergordon) Ltd., σχετικά με ισχυρισμούς περί 
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους των λιμενικών αρχών του 
Cromarty Firth (Σκωτία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι λιμενικές αρχές του Cromarty Firth (Σκωτία) 
καταχράστηκαν τη δεσπόζουσα θέση τους εις βάρος της εταιρείας της – Port Services 
(Ivergordon) Ltd.– καταγγέλλοντας τη μισθωτήρια σύμβασή της στον λιμένα, χωρίς να 
παράσχουν εναλλακτική δυνατότητα. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι οι λιμενικές αρχές 
ευνοούν συστηματικά τους ανταγωνιστές της Port Services (Ivergordon) Ltd. Επιπλέον, η 
αναφέρουσα κατηγορεί τις λιμενικές αρχές για έλλειψη διαφάνειας και διακρίσεις κατά την 
εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα να θίγεται η τοπική οικονομία. Η 
αναφέρουσα πιστεύει πως οι λιμενικές αρχές παραβαίνουν τα άρθρα 81, 82 και 87 της 
Συνθήκης ΕΚ, καθώς και την ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. 
Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναθέσει στην Επιτροπή τη διερεύνηση του 
ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφέρουσα είχε υποβάλει, εξ ονόματος της εταιρείας PSI (Port Services - Invergordon 
Ltd.), παρόμοια καταγγελία στην Επιτροπή τον Απρίλιο του 2008. Κατόπιν τηλεφωνικής 
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επικοινωνίας με το πρόσωπο που εκπροσωπούσε την εταιρεία PSI κατά την περίοδο εκείνη, η 
εν λόγω καταγγελία αποσύρθηκε επισήμως στις 30 Μαΐου 2008.

Το άρθρο 81 της Συνθήκης ΕΚ απαγορεύει συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και κάθε 
εναρμονισμένη πρακτική που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του 
ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς. Το άρθρο 82 της Συνθήκης ΕΚ δεν απαγορεύει αυτή 
καθαυτή την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης. Απαγορεύει, εντούτοις, την καταχρηστική 
εκμετάλλευση από επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους εντός της κοινής αγοράς. 
Αμφότερες οι διατάξεις ισχύουν μόνον εφόσον η επίδικη συμπεριφορά επηρεάζει σημαντικά 
το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών.

Βάσει των στοιχείων περί των πραγματικών περιστατικών που έχει προσκομίσει η 
αναφέρουσα, ουδόλως είναι προφανές ότι το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών δύναται να 
επηρεαστεί σημαντικά συνεπεία της συμπεριφοράς των λιμενικών αρχών του Cromarty Firth.

Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν ήταν δυνατόν να στοιχειοθετηθούν επιπτώσεις αυτού του 
είδους, η αποκέντρωση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού έχει τεθεί 
σε ισχύ από τον Μάιο του 2004 και, επομένως, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τα εθνικά 
δικαστήρια είναι πλήρως αρμόδια για την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Δεδομένου ότι τα 
ζητήματα που εγείρονται στην καταγγελία είναι τοπικού χαρακτήρα (αμφότερα τα ενεχόμενα 
μέρη εδρεύουν στη Σκωτία· οι ισχυρισμοί της αναφέρουσας αφορούν αποκλειστικά 
συμπεριφορά που έλαβε χώρα στον λιμένα του Cromarty), φαίνεται ότι τα εθνικά δικαστήρια 
ή οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού είναι τα πλέον αρμόδια όργανα για την εξέταση των 
ζητημάτων αυτών. Η αναφέρουσα ουδόλως κάνει λόγο για συναφείς διαδικασίες που έχουν 
ενδεχομένως κινηθεί ενώπιον εθνικών αρχών/δικαστηρίων.
Αναφορικά με την ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 
87) και των οδηγιών περί των δημοσίων συμβάσεων, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι πτυχές 
αυτές θίγονται αδρομερώς μόνο στην παρούσα αναφορά. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη ότι ισχυρισμοί αυτού του είδους είναι βάσιμοι. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον τοπικό χαρακτήρα των ισχυρισμών περί παραβίασης της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και τον καταφανώς περιορισμένο αντίκτυπό του στη 
λειτουργία της κοινής αγοράς, προκύπτει ότι τα εθνικά δικαστήρια ή οι εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού είναι τα πλέον αρμόδια όργανα για την εφαρμογή –εφόσον, βεβαίως, 
ενδείκνυται– των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ ή, εναλλακτικώς, της εθνικής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Περαιτέρω ισχυρισμοί περί παρανόμων κρατικών 
ενισχύσεων ή περί παραβίασης της οδηγίας που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις φαίνονται 
αβάσιμοι.


