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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Wendy Clark, brit állampolgár által a Port Services (Invergordon) Ltd. nevében 
benyújtott 0454/2009 sz. petíció a Cromarty Firth kikötői hatóság (Skócia) 
domináns helyzetével való állítólagos visszaélésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Cromarty Firth kikötői hatóság (Skócia) a Port 
Services (Invergordon) Ltd (a petíció benyújtójának vállalata) kárára visszaélt domináns 
helyzetével azzal, hogy alternatíva felajánlása nélkül felbontotta az utóbbi bérleti szerződését. 
A petíció benyújtója fenntartja, hogy a kikötői hatóság folyamatosan a Port Services 
(Invergordon) Ltd. versenytársainak kedvezett. Emellett az átláthatóság hiányával és a 
koncessziók odaítélése során megkülönböztető bánásmóddal vádolja a kikötői hatóságot, ami 
így kihatott a regionális gazdaságra. A petíció benyújtója szerint a kikötői hatóság megszegi 
az EK-Szerződés 81., 82 és 87. cikkét, valamint a közbeszerzésre vonatkozó európai 
jogszabályokat. Kéri az Európai Parlamentet, hogy az Európai Bizottsággal vizsgáltassa ki a 
helyzetet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója a PSI (Port Services - Invergordon Ltd.) nevében már benyújtott egy 
hasonló panaszt a Bizottsághoz 2008 áprilisában. A PSI képviseletében akkor eljáró 
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személlyel folytatott telefonbeszélgetést követően a panaszt 2008. május 30-án hivatalosan 
visszavonták.

Az EK-Szerződés 81. cikke szerint tilos minden olyan vállalkozások közötti megállapodás és 
és összehangolt magatartás, amelynek célja vagy hatása a közös piacon belüli verseny 
korlátozása. Az EK-Szerződés 82. cikke nem tiltja önmagában az erőfölény létezését. Azt 
tiltja, hogy a közös piacon erőfölénnyel rendelkező vállalkozások visszaéljenek ezzel az 
erőfölénnyel. Mindkét rendelkezés csak arra az esetre vonatkozik, amikor a szóban forgó 
magatartásnak jelentős hatása van a tagállamok közötti kereskedelemre.

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott tényszerű információkból messze nem 
egyértelmű, hogy a CFPA magatartása jelentősen érintheti a tagállamok közötti 
kereskedelmet.

Mindenesetre még ha megállapítható lenne is ilyen hatás, mivel az EU versenyjogának 
végrehajtását 2004 májusában decentralizálták, ezeknek a szabályoknak az alkalmazása teljes 
mértékben a nemzeti versenyhivatalok és nemzeti bíróságok hatáskörébe került. Tekintettel 
arra, hogy a panaszban említett kérdések helyi természetűek (mindkét fél központja 
Skóciában van; a petíció benyújtójának állításai kizárólag a Port of Cromarty kikötőben zajló 
gyakorlattal kapcsolatosak), minden bizonnyal a nemzeti bíróságok, és a nemzeti 
versenyhivatal a legalkalmasabbak az ügy kezelésére. A petíció benyújtója nem említ 
semmilyen keresetet, amelyet e hivataloknál/bíróságoknál indított volna.

Az állami támogatási szabályok (87. cikk) és a közbeszerzési irányelvek esetleges 
megsértésével kapcsolatban a Bizottság megjegyzi, hogy ezeket a szempontokat csupán 
röviden említik a petícióban. Mindazonáltal semmilyen jel nem utal ezeknek az állításoknak a 
megalapozottságára. 

Tekintettel a trösztellenes szabályok állítólagos megsértésének helyi jellegére és annak a 
közös piac működésére gyakorolt nyilvánvalóan korlátozott hatására a nemzeti bíróságok, 
vagy a nemzeti versenyhivatal tűnik a legalkalmasabbnak az EU trösztellenes szabályainak 
alkalmazására, amennyiben azok egyáltalán alkalmazandók az adott esetben, vagy ennek 
alternatívájaképpen a nemzeti versenyjog alkalmazására. A törvénytelen állami támogatásokra 
és a közbeszerzési irányelv megsértésére vonatkozó további állítások megalapozatlannak 
tűnnek.


