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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0454/2009, ingediend door Wendy Clark (Britse nationaliteit), 
namens Port Services (Invergordon) Ltd., over vermeend misbruik van machtspositie 
door de Cromarty Firth Port Authority (Schotland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster voert aan dat de Cromarty Firth Port Authority haar machtspositie ten opzichte van 
haar onderneming, Port Services (Invergordon) Ltd., heeft misbruikt door haar leasecontract 
in de haven op te zeggen en haar geen alternatief te bieden. Indienster stelt dat de Port 
Authority de concurrenten van Port Services (Invergordon) Ltd. voortdurend heeft 
bevoordeeld. Voorts beschuldigt zij de Port Authority van gebrek aan transparantie en 
discriminerende behandeling bij de toekenning van concessies, met negatieve gevolgen voor 
de regionale economie. Indienster is van mening dat de Port Authority inbreuk maakt op de 
artikelen 81, 82 en 87 van het EG-Verdrag en de Europese wetgeving inzake 
overheidsopdrachten. Zij verzoekt het Europees Parlement de Europese Commissie te vragen 
de situatie te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indienster heeft, namens PSI (Port Services – Invergordon Ltd.), in april 2008 een 
vergelijkbare klacht bij de Commissie ingediend. Na een telefoongesprek met de toenmalige
vertegenwoordiger van PSI werd de klacht op 30 mei 2008 officieel ingetrokken. 
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Artikel 81 van het EG-Verdrag verbiedt alle overeenkomsten tussen ondernemingen en alle 
onderling afgestemde feitelijke gedragingen die ertoe strekken dat de mededinging binnen de 
gemeenschappelijke markt wordt beperkt. Artikel 82 van het EG-Verdrag verbiedt het bestaan 
van een machtspositie als zodanig niet. Het is ondernemingen die een machtspositie hebben 
wel verboden om misbruik van die positie te maken. Beide bepalingen zijn alleen van 
toepassing wanneer de betreffende handelwijze een duidelijke ongunstige invloed op de 
handel tussen lidstaten heeft.

Uit de door indienster verstrekte feiten kan niet worden opgemaakt of de handel tussen 
lidstaten aanmerkelijk ongunstig wordt beïnvloed door de handelwijze van CFPA.

Ook al zou een dergelijk ongunstig gevolg vastgesteld worden, dan is de handhaving van de 
Europese mededingingsregels sinds mei 2004 gedecentraliseerd, zodat nationale 
mededingingsautoriteiten en nationale rechtbanken volledig bevoegd zijn om deze regels toe 
te passen. Aangezien de zaken waar in de klacht naar wordt verwezen op lokaal niveau spelen 
(beide partijen zijn gevestigd in Schotland; de beweringen van indienster hebben alleen 
betrekking op het optreden op de haven van Cromarty), blijken de nationale rechtbanken of de 
nationale mededingingsautoriteit de aangewezen instanties te zijn om deze kwesties in 
behandeling te nemen. Indienster verwijst niet naar een procedure die zij mogelijk zou hebben 
ingesteld bij een dergelijke autoriteit/instantie.

Ten aanzien van de mogelijke schending van de regels voor overheidssteun (artikel 87) en de 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten, merkt de Commissie op dat deze punten in het 
verzoekschrift slechts kort worden aangestipt. Er lijken echter geen gronden te bestaan die 
deze beweringen ondersteunen.

Aangezien de vermeende inbreuk op de antitrustregels op lokaal niveau speelt en deze 
schending weinig invloed heeft op de werking van de gemeenschappelijke markt, lijken de 
nationale rechtbanken of de nationale mededingingsautoriteit de aangewezen instanties te zijn 
voor het toepassen van de Europese antitrustregels, indien van toepassing, of eventueel de 
nationale mededingingsregels. Verdere aantijgingen ten aanzien van illegale overheidssteun 
of schending van de richtlijn inzake overheidsopdrachten blijken ongegrond te zijn.


