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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0454/2009, imressqa minn Wendy Clark, ta’ nazzjonalità Britannika, 
f’isem Port Services (Invergordon) Ltd., dwar l-abbuż allegat ta’ pożizzjoni 
dominanti mill-Awtorità tal-Port Cromarty Firth (l-Iskozja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tallega li l-Awtorità tal-Port ta’ Cromarty Firth (l-Iskozja) abbużat mill-
pożizzjoni dominanti tagħha għad-detriment tal-kumpanija tal-istess petizzjonanta - Port 
Services (Invergordon) Ltd. billi ġie tterminat il-kuntratt ta' kirja fil-port u ma ġietx provduta 
b’alternattiva. Il-petizzjonanta hi tal-fehma li l-Awtorità tal-Port kontinwament iffavoriet lill-
kompetituri ta’ Port Services (Invergordon) Ltd. Iktar minn hekk, il-petizzjonanta tiddenunzja 
lill-Awtorità tal-Port għan-nuqqas ta’ trasparenza u t-trattament diskriminatorju fl-għoti ta’ 
konċessjonijiet, b’effett għall-ekonomija reġjonali. Il-petizzjonanta temmen li l-Awtorità tal-
Port kisret Artikoli 81, 82 u 87 tat-Trattat KE kif ukoll il-leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-
akkwist pubbliku. Hi titlob lill-Parlament Ewropew iġiegħel lill-Kummissjoni Ewropea 
tinvestiga s-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikkjarata ammissibbli fis-6 ta’ Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonanta, f’isem PSI (Port Services – Invergordon Ltd.), ressqet ilment simili mal-
Kummissjoni f’April 2008. Wara konverżazzjoni telefonika mal-persuna li dak iż-żmien 
kienet qed tirrappreżenta lil PSI, l-ilment ġie formalment irtirat fit-30 ta’ Mejju 2008.
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L-Artikolu 81 tat-Trattat KE jipprojbixxi ftehimiet bejn impriżi u prattiki miftiehma li bħala 
għan jew riżultat tagħhom għandhom ir-restrizzjoni tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq komuni. 
L-Artikolu 82 tat-Trattat KE ma jipprojbixxix l-eżistenza ta’ pożizzjoni dominanti fiha 
nnifisha. L-Artikolu 82 jipprojbixxi imprżi li jgawdu minn pożizzjoni dominanti fi ħdan is-
Suq Komuni milli jabbużaw minn dik il-pożizzjoni. Iż-żewġ dispożizzjonijiet japplikaw biss 
jekk il-kondotta indikata jkollha effett sinifikanti fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri.

Mill-elementi fattwali mogħtija mill-petizzjonanta, mhuwiex ċar jekk il-kummerċ bejn l-Istati 
Membri jistax jkun influwenzat b’mod sinifikanti minħabba l-kondotta tas-CFPA.

F’kull eventwalità, anka jekk effett bħal dan jiġi stabbilit, l-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni 
tal-UE ilu li ġie deċentralizzat minn Mejju 2004, b’tali mod li l-awtoritajiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni u l-Qrati nazzjonali huma totalment kompetenti mill-applikazzjoni ta’ dawn ir-
regoli. Meta jiġi kkunsidrat illi l-kwistjonijiet imsemmija fl-ilment huma ta’ natura lokali (iż-
żewġ partijiet huma bbażati fl-Iskozja; l-ilmenti tal-petizzjonanta jirrelataw biss ma’ kondotta 
li seħħet fil-Port ta’ Cromarty), il-Qrati nazzjonali jew l-awtoritajiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni jidhru li huma idoneji biżżejjed sabiex jieħdu ħsieb din il-kwistjoni. Il-
petizzjonanta ma tirreferi għall-ebda azzjoni simili illi hija setgħet ressqet quddiem dawn l-
awtoritajiet/qrati. 

Rigward il-possibilità ta’ ksur ta’ regoli dwar għajnuniet mgħotija mill-Istat (l-Artikolu 87) u 
ta’ direttivi dwar il-prokura pubblika, il-Kummissjoni tinnota illi dawn l-aspetti huma biss 
brevement imsemmija fil-petizzjoni. M’hemm iżda l-ebda indikazzjoni ta’ xi bażijiet li 
jsostnu dawn l-allegazzjonijiet. 

Meta tiġi kkunsidrata n-natura lokali tal-allegat ksur tal-antitrust u l-impatt limitat ovvju 
tiegħu fuq il-funzjonament tas-Suq Komuni, il-qrati nazzjonali jew l-awtoritajiet nazzjonali 
tal-kompetizzjoni jidhru idoneji biżżejjed sabiex japplikaw ir-regoli tal-Antitrst tal-UE, jekk 
dawn huma applikabbli, jew inkella l-liġi nazzjonali dwar il-kompetizzjoni jekk dan ma jkunx 
il-każ. Allegazzjonijiet ulterjuri ta’ għajnuniet Statali illegali jew ksur tad-direttivi dwar il-
prokura pubblika ma jidhrux issostanzjati. 


