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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0454/2009 dėl tariamo Kromarčio fjordo uosto administracijos 
(Škotija) piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, kurią pateikė Jungtinės 
Karalystės pilietė Wendy Clark įmonės „Port Services (Invergordon) Ltd“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja tvirtina, kad Kromarčio fjordo uosto administracija (angl. Cromarty Firth 
Port Authority) (Škotijoje) piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi – nutraukė uosto 
nuomos sutartį, nepateikdama jokių alternatyvų, taip pakenkė jos įmonei „Port Services 
(Invergordon) Ltd.“. Peticijos pateikėja tvirtina, kad uosto administracija nuolat sudarydavo 
palankesnes sąlygas įmonės „Port Services (Invergordon) Ltd.“ konkurentams. Be to, peticijos 
pateikėja smerkia uosto administraciją už skaidrumo stoką ir diskriminacines sąlygas, 
suteikiant nuolaidas ir taip darant poveikį regiono ūkiui. Peticijos pateikėjos nuomone, uosto 
administracija pažeidžia EB sutarties 81, 82 ir 87 straipsnius bei Europos viešųjų pirkimų 
teisės aktus. Ji prašo Europos Parlamento, kad Europos Komisija ištirtų šią padėtį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarko taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėja PSI („Port Services (Invergordon) Ltd.“) vardu 2008 m. balandžio mėn. 
pateikė panašų skundą Komisijai. Tuomet, pasikalbėjus telefonu su PSI atstovu, 2008 m. 
gegužės 30 d. skundas oficialiai atšauktas.
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Pagal EB sutarties 81 straipsnį draudžiami įmonių susitarimai ir suderinti veiksmai, kurių 
tikslas ar poveikis yra konkurencijos ribojimas bendrojoje rinkoje. Pagal EB sutarties 82 
straipsnį nedraudžiama užimti dominuojančią padėtį. Šiuo straipsniu įmonėms, užimančioms 
dominuojančią padėtį bendrojoje rinkoje, draudžiama piktnaudžiauti ta padėtimi. Abi 
nuostatos taikomos, tik jei įmonių veiksmai turi didelę įtaką prekybai tarp valstybių narių.

Atsižvelgiant į peticijos pateikėjos pateiktus faktinius įrodymus, visiškai neaišku, kaip 
Kromarčio fjordo uosto administracijos veiksmai galėtų smarkiai pakenkti prekybai tarp 
valstybių narių.

Bet kokiu atveju, net jei toks poveikis būtų nustatytas, nuo 2004 m. gegužės mėn. ES 
konkurencijos teisės vykdymas decentralizuotas, kad nacionalinės konkurencijos institucijos 
ir nacionaliniai teismai turėtų visas teises taikyti šias taisykles. Atsižvelgiant į tai, kad skunde 
iškelti klausimai yra vietinio pobūdžio (abi šalys registruotos Škotijoje; peticijos pateikėjos 
teiginiai susiję tik su veiksmais, kurių imtasi Kromarčio fjordo uoste), juos gali išspręsti 
nacionaliniai teismai arba nacionalinė konkurencijos institucija. Peticijos pateikėja nenurodo, 
kad imtasi kokių nors veiksmų kreipiantis į tokias institucijas ir (arba) teismus.

Kalbant apie galimą valstybės pagalbos taisyklių (87 straipsnio) ir viešųjų pirkimo direktyvos 
pažeidimą, Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad apie šiuos aspektus peticijoje tik trumpai 
užsiminta. Tačiau nenurodytas tokių kaltinimų pagrindas.

Atsižvelgiant į tariamų antimonopolinės teisės pažeidimų vietinę svarbą ir akivaizdžiai 
nedidelį poveikį bendrosios rinkos veikimui, atrodo, kad nacionaliniai teismai arba 
nacionalinė konkurencijos institucija galėtų pritaikyti ES antimonopolinės teisės taisykles, jei 
jos apskritai taikytinos šiuo atveju, arba nacionalinę konkurencijos teisę. Kiti kaltinimai dėl 
neteisėtos valstybės pagalbos ar viešųjų pirkimų direktyvos pažeidimo atrodo nepagrįsti.“


