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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Obiect: Petiția nr. 0454/2009, adresată de Wendy Clark, de cetățenie britanică, în numele 
companiei Port Services (Invergordon) Ltd., privind presupusul abuz de poziție 
dominantă a Autorității portuare din Cromarty Firth (Scoția)

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține că Autoritatea portuară din Cromarty Firth (Scoția) a abuzat de poziția sa 
dominantă în detrimentul companiei reprezentate de ea - Port Services (Invergordon) Ltd., 
prin rezilierea contractului de închiriere a portului încheiat cu aceasta și neacordarea vreunei 
alternative acesteia. Petiționara susține că autoritatea portuară a favorizat în mod constant 
concurența companiei Port Services (Invergordon) Ltd. De asemenea, petiționara denunță 
autoritatea portuară pentru lipsa de transparență și tratamentul discriminatoriu în acordarea 
concesiunilor, prin care a fost afectată economia regională. Petiționara consideră că 
autoritatea portuară încalcă articolele 81, 82 și 87 din Tratatul CE, precum și legislația 
europeană privind achizițiile publice. Aceasta solicită Parlamentului European să se adreseze 
Comisiei Europene pentru a investiga situația.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

În numele PSI (Port Services - Invergordon Ltd.), petiționara a depus o plângere similară la 
Comisie, în aprilie 2008. În urma unei convorbiri telefonice cu reprezentantul PSI de la acea 
dată, plângerea a fost retrasă formal la 30 mai 2008. 
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Articolul 81 din Tratatul CE interzice acordurile dintre întreprinderi și practicile concertate 
care au ca obiect restrângerea concurenței de pe piața comună. Articolul 82 din Tratatul CE 
nu interzice existența unei poziții dominante ca atare. Acesta interzice întreprinderilor care au 
o poziție dominantă pe piața comună să folosească în mod abuziv poziția respectivă. Ambele 
dispoziții se aplică doar în cazul în care conduita respectivă are un impact semnificativ asupra 
comerțului dintre statele membre.

Din elementele de fapt prezentate de petiționară, este departe de a fi clar dacă, în situația dată, 
comerțul dintre statele membre ar putea fi afectat în mod semnificativ ca urmare a 
comportamentului CFPA.

În orice caz, chiar în cazul în care s-ar constata un astfel de efect, aplicarea dreptului 
comunitar al concurenței a fost descentralizată din mai 2004, astfel încât autoritățile naționale 
din domeniul concurenței și instanțele naționale sunt pe deplin competente să aplice aceste 
norme. Având în vedere că problemele ridicate în petiție sunt de natură locală (ambele părți 
sunt stabilite în Scoția; pretențiile petiționarei se referă exclusiv la evenimentele petrecute în 
portul din Cromarty), instanțele naționale sau autoritățile naționale din domeniul concurenței 
par să fie în măsură să asigure soluționarea acestora. Petiționara nu face referire la vreo 
acțiune pe care să o fi inițiat înaintea acestor autorități/instanțe.

Cu privire la posibila încălcare a normelor în materie de ajutoare de stat (articolul 87) și a 
directivelor privind achizițiile publice, Comisia observă că aceste aspecte sunt menționate 
doar sumar în petiție. Cu toate acestea, nu există vreun motiv aparent care să justifice 
asemenea susțineri.

Având în vedere caracterul local al pretinselor încălcări ale normelor antitrust și impactul lor 
aparent limitat asupra funcționării pieței comune, instanțele naționale sau autoritățile naționale 
din domeniul concurenței par să fie în măsură să aplice normele UE antitrust, dacă este cazul, 
sau, eventual, legislația națională în domeniul concurenței. Orice alte susțineri privind 
ajutoare de stat ilegale sau încălcarea directivei privind achizițiile publice sunt nefondate.


