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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0549/2010 af Ričardas Pūkas, litauisk statsborger, for Lithuanian 
AUDI-Club, om høje priser på brændstof til biler i Litauen, angiveligt på grund af 
dominerende markedsposition og høje punktafgifter

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at forbrugere af brændstof til biler er ugunstigt stillet på grund af de 
høje brændstofpriser i Litauen. Den største producent og grossist er "Orlen Lietuva". Han 
mener, at priserne påvirkes yderligere negativt af opbevaringskravene for brændstofreserver 
og streng kvalitetskontrol. Endelig henviser han til indvirkningen af høje punktafgifter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. september 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

"Andrageren rejser flere spørgsmål om konkurrencesituationen på engros- og 
detailmarkederne for brændstof i Litauen. Han mener, at der er ubegrundede, obligatoriske 
opbevaringskrav og strenge kvalitets- og importkrav. Andrageren mener, at dette er et 
problem, fordi brændstofforhandlere har problemer med at importere brændstof. Han tilføjer, 
at forbrugerne betaler højere priser i forhold til andre medlemsstater, ikke mindst på grund af 
de høje punktafgifter på brændstof.
Andrageren hævder også, at selskabet Orlen Lietuva dominerer brændstofproduktionen og 
engrosmarkedet i Litauen og nyder godt af gunstige markedsvilkår, som er skabt af staten. 
Andrageren anmoder Parlamentet om at undersøge det dominerende selskabs adfærd.   
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Generelt har Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence ansvaret for at håndhæve 
EU's konkurrenceregler inden for såvel kartel- og monopolspørgsmål (navnlig artikel 101, 
102 og 106 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), fusionskontrol 
(forordning 139/2004) som statsstøtte (artikel 107 og 108 i TEUF)). I henhold til artikel 106 i 
TEUF afstår medlemsstaterne, for så vidt angår offentlige virksomheder og virksomheder, 
som de indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder, fra at træffe eller opretholde 
foranstaltninger, som er i strid med konkurrencereglerne. I henhold til artikel 102 i TEUF er 
en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på fællesmarkedet eller en 
væsentlig del heraf uforenelig med fællesmarkedet og forbudt i den udstrækning, 
samhandelen mellem medlemsstater herved kan påvirkes. 

Selv om Kommissionen deler andragerens generelle bekymring vedrørende koncentrerede 
energimarkeder i Europa, er de tilsendte oplysninger ikke tilstrækkelige til, at Kommissionen 
på nuværende tidspunkt kan nå til en endelig konklusion om, hvorvidt der er tale om en 
overtrædelse af konkurrencereglerne. Det bør bemærkes, at andrageren primært klager over 
den litauiske stats tiltag. Andragerens oplysninger er imidlertid meget generelle og indeholder 
ikke faktiske oplysninger, på grundlag af hvilke Kommissionen kunne konkludere, at de 
pågældende foranstaltninger (f.eks. opbevarings- og kvalitetskrav eller afgiftsniveauet) kunne 
være en overtrædelse af konkurrencereglerne i dette tilfælde, enten i henhold til artikel 106 i 
TEUF eller i henhold til artikel 102 i TEUF. 
I denne forbindelse skal det bemærkes, at de nationale konkurrencemyndigheder og domstole 
også har beføjelse til at anvende konkurrencebestemmelserne i TEUF, og at det litauiske 
konkurrenceråd i øjeblikket undersøger, om Orlen Lietuva har misbrugt sin dominerende 
stilling i henhold til artikel 9 i Litauens konkurrencelov og artikel 102 i TEUF (tidligere 
artikel 82 i EU-traktaten). Proceduren er for øjeblikket i gang. 

Endelig skal det understreges, at Kommissionen til stadighed er optaget af eventuelle 
konkurrencespørgsmål på de europæiske energimarkeder og ikke ville tøve med at handle 
alene eller i samarbejde med de relevante nationale myndigheder, hvis den modtog 
tilstrækkelige oplysninger om, at markedsoperatører inden for oliesektoren overtrådte EU's 
konkurrenceregler. Det skal i denne forbindelse nævnes, at Kommissionen for nylig har 
vedtaget en række vigtige beslutninger vedrørende energiforetagenders misbrug af en 
dominerende stilling.1

Hvad angår punktafgifter for energiprodukter fastsætter EU-lovgivningen, navnlig direktiv 
2003/96/EF, kun mindstetakster og ikke nogen øvre grænse. Medlemsstaterne har derfor et 
vist råderum til at fastsætte afgiftsniveauerne i overensstemmelse med deres politik.  

Konklusioner
Andrageren har ikke fremlagt tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til at konkludere, om der 
er sket en overtrædelse af konkurrencereglerne i dette tilfælde. På grundlag af de oplysninger, 
der indtil videre foreligger for Kommissionen, kan Kommissionen ikke afgøre, om 
ovennævnte selskab har overtrådt konkurrencereglerne. 
Kommissionen er ikke forpligtet til at indlede en sag, men den forbeholder sig ret til at 
behandle enhver specifik sag som en sag af fællesskabsinteresse. Andrageren er velkommen 
til at fremsende yderligere oplysninger, hvis han måtte ønske at underbygge sagen 

                                               
1 Disse beslutninger kan findes på Kommissionens hjemmeside på denne webadresse:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index.html.
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yderligere."


