
Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (*) w sprawie 
COMP/39.416 – Klasyfikacja statków 

Projekt decyzji przedstawiony Komisji na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 ( 1 ) odnosi się 
do pewnych zasad i praktyk stosowanych przez International Association of Classification Societies (Między
narodowe Zrzeszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych) oraz International Association of Classification Societies 
Limited (dalej zwane łącznie „IACS”). Następujące ustalenia budzą wątpliwości co do ich zgodności z art. 81 
Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG: (i) kryteria członkostwa i procedury stosowane w związku 
z członkostwem w IACS oraz zawieszanie lub wycofywanie tego członkostwa a także sposoby stosowania 
wymienionych kryteriów i procedur; oraz (ii) opracowywanie i dostępność rezolucji IACS, a także powią
zanej dokumentacji technicznej dla towarzystw klasyfikacyjnych nie będących członkami IACS. 

Komisja wszczęła postępowanie w celu podjęcia decyzji na mocy rozdziału III i wydała wstępną ocenę, 
o której mowa w art. 9 ust. 1 w dniu 12 maja 2009 r. W dniu 28 maja 2009 r. IACS przedłożyło 
wyjaśnienia w odpowiedzi na wstępną ocenę. W dniu 10 czerwca 2009 r., zgodnie z art. 27 ust. 4, Komisja 
opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie, w którym streszczono sprawę, podsu
mowano zobowiązania oraz wezwano zainteresowane strony trzecie do przedstawienia uwag w ciągu 
jednego miesiąca. Uwagi otrzymane w odpowiedzi na to zaproszenie potwierdziły w większości, że przed 
łożone zobowiązania są odpowiednie i niezbędne do usunięcia zastrzeżeń zidentyfikowanych we wstępnej 
ocenie. 

Komisja doszła obecnie do wniosku, że wobec zobowiązań zaproponowanych przez IACS i bez uszczerbku 
dla art. 9 ust. 2 postępowanie powinno zostać zakończone. 

W dniu 25 sierpnia 2009 r. IACS złożyło oświadczenie, że Komisja udzieliła mu wystarczających informacji 
aby mogło ono przedłożyć zobowiązania pozwalające rozwiać obawy Komisji, dotyczące naruszenia zasad 
konkurencji, zawarte we wstępnej ocenie. 

Stwierdzam, że w niniejszej sprawie prawo do złożenia wyjaśnień zostało zachowane. 

Bruksela dnia 29 września 2009 r. 

Michael ALBERS
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(*) Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień 
funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 162 z 19.6.2001, 
s. 21). 

( 1 ) W dalszej części tekstu wszystkie artykuły i rozdziały odnoszą się do rozporządzenia (WE) nr 1/2003.


