
Streszczenie decyzji Komisji 

z dnia 14 października 2009 r. 

dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG 

(w sprawie COMP/39.416 – Klasyfikacja statków) 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7796 wersja ostateczna) 

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 2/05) 

W dniu 14 października 2009 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu 
WE oraz w art. 53 Porozumienia EOG. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 ( 1 ) 
Komisja niniejszym publikuje tę decyzję, mając na uwadze prawnie uzasadniony interes przedsiębiorstw związany 
z ochroną ich tajemnic handlowych. Pełen tekst omawianej decyzji w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności dostępny 
jest na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_78.html#i39_416 

1. Niniejsza decyzja na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1/2003 skierowana jest do przedsiębiorstw International 
Association of Classification Societies (Międzynarodowe 
Zrzeszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych) oraz do Interna
tional Association of Classification Societies Limited (dalej 
zwane łącznie „IACS”). Zgodnie z tą decyzją zobowiązania 
przedstawione przez IACS w celu zakończenia niniejszej 
sprawy stają się wiążące. 

2. Przedmiotem postępowania jest traktowanie przez IACS 
innych Towarzystw Klasyfikacyjnych niebędących członkami 
IACS. We wstępnej ocenie Komisja wyraziła wstępne stano
wisko, że decyzje IACS podjęte w odniesieniu do: (i) kryte
riów członkostwa i procedur stosowanych w związku 
z członkostwem w IACS oraz zawieszaniem lub wycofywa
niem tego członkostwa i sposobem stosowania wymienio
nych kryteriów i procedur; oraz (ii) opracowywania 
i dostępności rezolucji IACS, a także powiązanej dokumen
tacji technicznej dla towarzystw klasyfikacyjnych niebędą
cych członkami IACS, mogły prowadzić do ograniczenia 
konkurencji na właściwym rynku usług w zakresie klasyfi
kacji statków. Biorąc pod uwagę wstępną opinię Komisji, 
zgodnie z którą dziesięciu członków IACS zajmuje silną 
pozycję na rynku, a towarzystwa klasyfikacyjne niebędące 
członkami IACS mogą doświadczać poważnych ograniczeń 
w zakresie konkurencyjności, we wstępnej ocenie Komisji 
uznano, że wymienione decyzje budzą wątpliwości odnośnie 
do ich zgodności z art. 81 ust. 1 Traktatu WE oraz art. 53 
ust. 1 Porozumienia EOG. Ponadto zgodnie ze wstępnym 
stanowiskiem Komisji decyzje te nie spełniają wymogów 
kumulacyjnych niezbędnych do dokonania wyłączenia na 
mocy art. 81 ust. 3 Traktatu WE oraz art. 53 ust. 3 Poro
zumienia EOG. 

3. IACS zaproponował następujące zobowiązania, aby 
uwzględnić zastrzeżenia Komisji dotyczące konkurencji: 

— ustanowienie obiektywnych i przejrzystych wymogów 
członkostwa oraz stosowanie ich w jednolity 
i niedyskryminujący sposób. Zobowiązania zawierają 

szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych etapów 
dopuszczenia do członkostwa, zawieszenia lub wyco
fania takiego członkostwa, łącznie z konkretnymi termi
nami, 

— zapewnienie, że towarzystwa klasyfikacyjne, niebędące 
członkami IACS, będą mogły uczestniczyć 
w posiedzeniach technicznych grup roboczych IACS, 

— zadbanie o upublicznienie obecnych i przyszłych rezo
lucji IACS, a także powiązanej dokumentacji technicznej 
w tym samym czasie i na warunkach, na jakich doku
menty te udostępniane są członkom IACS, 

— ustanowienie niezależnego organu odwoławczego umoż
liwiającego odwołanie się od decyzji dotyczących 
dopuszczenia do członkostwa, zawieszenia lub wyco
fania członkostwa w IACS, dostępu do technicznych 
grup roboczych IACS oraz dostępności rezolucji IACS, 
a także powiązanej dokumentacji technicznej. 

4. Komisja stwierdza, że zobowiązania zaproponowane przez 
IACS, będące odpowiedzią na zastrzeżenia zawarte we 
wstępnej ocenie, są wystarczające i odpowiednie, aby 
rozwiązać problemy w zakresie konkurencji wskazane 
w ocenie wstępnej. Potwierdzone zostało to również przez 
odpowiedzi na zawiadomienie opublikowane na podstawie 
art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003. 

5. W zakresie zaproponowanych wymogów członkostwa 
w IACS, zobowiązania zachowują odpowiednią równowagę 
pomiędzy, z jednej strony utrzymaniem surowych 
wymogów członkostwa w IACS, z drugiej strony usunięciem 
zbędnych barier ograniczających członkostwo w IACS. 
Nowe wymogi zapewniają także, że wszystkie towarzystwa 
klasyfikacyjne spełniające wymogi kompetencji technicznych 
będą mogły ubiegać się o członkostwo w IACS, zapewniając
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( 1 ) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_78.html#i39_416


również, że skuteczność i jakość działań IACS nie zostanie 
nadmiernie ograniczona ze względu na zbyt łagodne 
wymogi uczestnictwa w pracach IACS. Jednocześnie dzięki 
nowym wymogom, towarzystwa klasyfikacyjne spełniające 
wymogi kompetencji technicznych, i wyrażające wolę 
zostania członkiem IACS, będą mogły bez przeszkód to 
uczynić. 

6. Nowy system uczestnictwa towarzystw klasyfikacyjnych 
niebędących członkami IACS w procesie ustanawiania stan
dardów technicznych, przeprowadzanym przez techniczne 
grupy robocze IACS, zapewni z jednej strony towarzystwom 
klasyfikacyjnym niebędących członkami IACS odpowiednie 
możliwości uczestnictwa w opracowywaniu rezolucji tech
nicznych IACS, gwarantując jednocześnie właściwe funkcjo

nowanie technicznych grup roboczych IACS. Zobowiązania 
zapewniają dodatkowo również pełny dostęp do wyników 
końcowych procesu tworzenia standardów technicznych dla 
towarzystw klasyfikacyjnych niebędących członkami IACS. 

7. Niniejszą decyzją stwierdza się, że w świetle omówionych 
powyżej zobowiązań nie ma już podstaw do podjęcia przez 
Komisję dalszych działań. Decyzja jest wiążąca 
do października 2014 r. 

8. Na posiedzeniu w dniu 28 września 2009 r. Komitet 
Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję 
i Pozycji Dominującej wydał przychylną opinię.
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