
CM\892895BG.doc PE483.575v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0698/2011, внесена от R.A.P., с малтийско гражданство, относно 
превоза на автомобили с ферибот между Малта и Гозо

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди в петиция от няколко реда, че в Малта има монопол, 
управляван от Gozo Channel, дружеството, което оперира автомобилен ферибот между 
Малта и Гозо. Според вносителя таксите на ферибота са много високи и не може да 
става въпрос за честна конкуренция. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Правилата за конкуренцията в Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) не забраняват съществуването на монопол или господстващо положение сами 
по себе си: Член 102 от ДФЕС забранява предприятие, което е в господстващо 
положение, да злоупотребява с това положение. За да може да се прилага член 102 от 
ДФЕС обаче, съответното предприятие трябва да има господстващо положение в 
рамките на вътрешния пазар или на значителна част от него, и злоупотребата трябва да 
е способна да окаже значително влияние върху търговията между държавите членки. 

Първо, по отношение на условието предприятието да бъде с господстващо положение в 
рамките на вътрешния пазар или на „значителна част“ от вътрешния пазар, въпросът е 
дали фериботният маршрут между островите Малта и Гозо може да се счита за 
„значителна част от вътрешния пазар“. Малко вероятно е да е така. Местните пазари 
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или части от държава членка по принцип не представляват „значителна част от 
вътрешния пазар“. Съдът на Европейския съюз обаче счита, че едно пристанище може 
да се смята за „значителна част“ от вътрешния пазар1, тъй като инфраструктурата му се 
използва да осигурява трансгранични услуги. В този случай фериботните услуги, 
предоставяни от Gozo Channel, засягат местен маршрут между остров Малта и остров 
Гозо. Тези услуги са ограничени в рамките на една държава членка и не съществува 
трансграничен елемент. Съответно малко вероятно е този фериботен маршрут да бъде 
счетен за „значителна част от вътрешния пазар“.

Що се отнася до условието, че злоупотребата трябва да влияе значително върху 
търговията, това предполага наличието на трансгранични последици. В допълнение, 
влиянието върху търговията трябва да бъде с определена величина, т.е. да бъде 
„значително“. Според съдебната практика на Съда на Европейския съюз2 това означава 
да бъде възможно да се предвиди с достатъчна степен на вероятност, въз основа на 
набор от обективни юридически или фактически фактори, че съответното споразумение 
или практиката могат пряко или косвено, действително или потенциално да окажат 
влияние върху модела на търговията между държавите членки. Обективните фактори, 
които се имат предвид, са например случаи, когато злоупотребата или услугите засягат 
вноса или износа. Комисията е доразвила позицията си в това отношение в известието 
си с Насоки за понятието за засягане на търговията, което се съдържа в членове 81 и 82 
от Договора [понастоящем членове 101 и 102 от ДФЕС]. В този случай 
предполагаемата злоупотреба и услуги не засягат вноса или износа и не съдържат 
трансграничен елемент. Фериботните услуги засягат само една държава членка. Като 
цяло една злоупотреба не би била способна да окаже значително въздействие върху 
търговията, ако е с чисто местен характер. Поради това е малко вероятно злоупотреба 
от страна на Gozo Channel с господстващо положение по фериботния маршрут между 
островите Малта и Гозо да има значителни последици за търговията между държави
членки. 

В заключение, малко вероятно е правилата на ЕС за конкуренцията да са приложими за 
фериботните услуги между островите Малта и Гозо. Освен това една по-задълбочена 
оценка на предполагаемата злоупотреба („много високи цени“, т. е. „прекомерно 
завишени цени“) би изисквала допълнителна и подробна информация за различни 
аспекти като разходите и цените на Gozo Channel, търсенето на услугите и правния 
статут на монопола на Gozo Channel. 

Европейската комисия е част от органите на Европейската мрежа по конкуренция. 
Органът по конкуренция на Малта, MCCAA – Органът по конкуренция и въпроси 
относно защитата на потребителите, може да приложи правилата на ЕС за конкуренция 
по същия начин, както Комисията. Освен това в случаи, когато правилата на ЕС за 
конкуренция не са приложими, малтийският орган по конкуренцията може да приложи 
националните правила за конкуренция. Малтийският орган по конкуренция изглежда, 
че е в особено добра позиция да прецени притесненията на вносителя на петицията. 
Той познава по-добре местния пазар и националното законодателство и може лесно да 
получи необходимата информация. Поради това Комисията насърчава вносителя на 

                                               
1  C-179/90 Porto di Genova (1991 г.), ECR 5889.
2  C -19/77, Miller (1978 г.) ECR 131 и T-228/97 Irish Sugar, (1999 г.).
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петицията да се свърже по този въпрос с малтийския орган по конкуренция.

Заключение

Комисията смята, че поради местното естество и липсата на участващи трансгранични 
елементи, е малко вероятно правилата на ЕС за конкуренцията да са приложими към 
ситуацията, относно която изразява загриженост вносителят на петицията. Поради това 
Комисията насърчава вносителя на петицията да се свърже с малтийския орган по 
конкуренция, който е в добра позиция да се справи с проблема.


