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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0454/2009, ko Port Services (Invergordon) Ltd vārdā iesniedza 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgā Wendy Clark, par iespējamu dominējošā 
stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic Kromartijas līča Ostas pārvalde 
(Skotijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Kromartijas līča Ostas pārvalde (Skotijā) ļaunprātīgi 
izmanto savu dominējošo stāvokli, kaitējot viņas uzņēmumam — Port Services (Invergordon) 
Ltd, pārtraucot nomas līgumu ostā un nenodrošinot nekādas citas alternatīvas. Lūgumraksta 
iesniedzēja ir pārliecināta, ka Ostas pārvalde regulāri ir devusi priekšroku Port Services 
(Invergordon) Ltd konkurentiem. Turklāt lūgumraksta iesniedzēja vaino Ostas pārvaldi 
pārredzamības trūkumā un diskriminējošā attieksmē, piešķirot koncesijas, tādējādi ietekmējot 
reģiona ekonomiku. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Ostas pārvalde pārkāpj EK līguma 
81., 82. un 87. pantu, kā arī ES tiesību aktus attiecībā uz publisko iepirkumu. Viņa lūdz 
Eiropas Parlamentu aicināt Eiropas Komisiju izpētīt šo situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzēja PSI (Port Services - Invergordon Ltd.) vārdā Komisijai 2008. gada 
aprīlī jau iesniedza līdzīgu sūdzību. Pēc telefonsarunas ar PSI tā brīža pārstāvi sūdzība 
2008. gada 30. maijā tika oficiāli atsaukta.
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EK līguma 81. pants aizliedz tādus līgumus uzņēmumu starpā un saskaņotas darbības, kuru 
mērķis vai rezultāts ir konkurences ierobežojums kopējā tirgū. EK līguma 82. pants neaizliedz 
dominējoša stāvokļa pastāvēšanu. Tas aizliedz uzņēmumiem, kas kopējā tirgū ieņem 
dominējošu stāvokli, ļaunprātīgi to izmantot. Abi noteikumi ir piemērojami vienīgi tad, ja 
minētajai politikai ir būtiska ietekme uz tirdzniecību dalībvalstu starpā.

Analizējot lūgumraksta iesniedzējas aprakstītos faktus, nav skaidrs, vai CFPA darbību 
rezultātā tirdzniecība dalībvalstu starpā varētu tikt būtiski ietekmēta.

Jebkurā gadījumā, ja arī atklātos šāda ietekme, ES konkurences likumu īstenošana kopš 
2004. gada maija ir decentralizēta, tādēļ valstu konkurences iestādes un valstu tiesas ir pilnā 
mērā kompetentas šo noteikumu piemērošanā. Ņemot vērā, ka lūgumrakstā aprakstītās 
problēmas ir lokālas (abas puses atrodas Skotijā; lūgumraksta iesniedzējas pretenzijas attiecas 
tikai uz darbībām, kas notika Kromartijas līcī), valsts tiesas vai valsts konkurences iestādes 
šķiet labi piemērotas šo problēmu atrisināšanai. Lūgumraksta iesniedzēja nemin, ka būtu 
uzsākusi kādus procesus šādās iestādēs vai tiesās.

Attiecībā uz iespējamu Valsts atbalsta noteikumu (87. panta) un publisko iepirkumu direktīvu 
pārkāpumu Komisija atzīmē, ka šie aspekti lūgumrakstā minēti tikai īsumā. Tomēr nav 
nekādu norādījumu, kas pamatotu šādas apsūdzības.

Ņemot vērā apsūdzību par pretmonopola pārkāpumu lokālumu un tā šķietami ierobežoto 
ietekmi uz kopējā tirgus funkcionēšanu, valsts tiesas vai valsts konkurences iestādes šķiet labi 
piemērotas ES pretmonopola likumu, ja tas vispār iespējams, vai alternatīvi valsts 
konkurences likuma piemērošanai. Turpmākas apsūdzības par nelegālu valsts atbalstu vai 
publiskā iepirkuma direktīvas pārkāpumu šķiet nepamatotas.”


