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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0454/2009, którą złożyła Wendy Clark (Wielka Brytania) w imieniu 
Port Services (Invergordon) Ltd., w sprawie rzekomego wykorzystywania 
dominującej pozycji przez władze portowe Cromarty Firth (Szkocja)

1. Streszczenie petycji

Autorka petycji twierdzi, że władze portowe Cromarty Firth (Szkocja) wykorzystały swą 
dominującą pozycję na niekorzyść reprezentowanej przez nią firmy Port Services 
(Invergordon) Ltd. wypowiadając umowę wynajmu portu i nie proponując rozwiązania 
alternatywnego. Składająca petycję utrzymuje, że władze portowe nieustannie faworyzują 
konkurentów Port Services (Invergordon) Ltd. Ponadto oskarża władze portowe o brak 
przejrzystości i dyskryminację w przyznawaniu koncesji, co ma wpływ na gospodarkę 
regionu. Autorka petycji jest przekonana, że władze portowe naruszają art. 81, 82 i 87 traktatu 
WE, a także przepisy UE dotyczące zamówień publicznych. Wzywa ona zatem Parlament 
Europejski, aby zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zbadanie sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

W imieniu PSI (Port Services – Invergordon Ltd.) składająca petycję złożyła w kwietniu
2008 r. podobną skargę w Komisji. Po rozmowie telefonicznej z osobą reprezentującą PSI
w owym czasie skarga została formalnie wycofana w dniu 30 maja 2008 r.

W art. 81 traktatu WE zakazano wszelkich porozumień między przedsiębiorstwami i praktyk 
uzgodnionych, których celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji na wspólnym rynku. 
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W art. 82 traktatu WE nie zakazuje się zajmowania pozycji dominującej jako takiej. Zakazano 
nadużywania pozycji dominującej przedsiębiorstwom mającym ją na rynku wewnętrznym. 
Oba przepisy mają zastosowanie, jeśli postępowanie takie ma istotny skutek dla handlu 
między państwami członkowskimi.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego przez składającą petycję nie wynika jasno, że 
postępowanie CFPA mogłoby znacząco wpłynąć na handel między państwami 
członkowskimi.

Nawet jeśli można by stwierdzić taki skutek, to stosowanie unijnego prawa konkurencji jest 
zdecentralizowane od maja 2004 r., tak aby krajowe organy ds. konkurencji i sądy krajowe 
miały pełne kompetencje w zakresie stosowania owych przepisów. Biorąc pod uwagę to, że
sprawy poruszone w skardze mają charakter lokalny (obie strony są ze Szkocji; twierdzenia 
składającej petycję dotyczą wyłącznie postępowania w porcie Cromarty), wydaje się, że
z powodzeniem mogą rozpatrywać je sądy krajowe lub krajowy organ ds. konkurencji. 
Składająca petycję nie odnosi się do żadnych takich postępowań zainicjowanych przed 
władzami/sądami.

W odniesieniu do ewentualnego naruszenia przepisów w sprawie pomocy państwa (art. 87) 
oraz dyrektyw w sprawie zamówień publicznych Komisja odnotowuje, że kwestie te zostały 
tylko skrótowo opisane w przedmiotowej petycji. Nic jednak nie wskazuje na to, by istniało 
uzasadnienie dla takich zarzutów. 

Uwzględniając lokalny charakter rzekomych naruszeń antytrustowych oraz ich najwyraźniej
ograniczony wpływ na funkcjonowanie wspólnego rynku, wydaje się, że sądy krajowe lub 
krajowy organ ds. konkurencji mogą z powodzeniem stosować unijne przepisy antytrustowe 
(o ile mają one w ogóle zastosowanie) lub, alternatywnie, krajowe prawo konkurencji. Dalsze
zarzuty w sprawie nielegalnej pomocy państwa czy naruszenia dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych wydają się nieuzasadnione.


