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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0698/2011 af R.A.P., maltesisk statsborger, om transport af biler med 
færge mellem Malta og Gozo (Malta)

1. Sammendrag

Andrageren påstår i et andragende på få linjer, at virksomheden Gozo Channel, som driver en 
bilfærgeforbindelse mellem Malta og Gozo, har monopol. Ifølge andrageren er 
transportpriserne meget høje, og der ikke er tale om konkurrence på lige vilkår. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Konkurrencereglerne i traktaten om Den Europæisk Unions funktionsmåde (TEUF) forbyder 
ikke eksistensen i sig selv af et monopol eller en dominerende stilling – i henhold til 
bestemmelserne i artikel 102 i TEUF er det forbudt, at en virksomhed med en dominerende 
stilling misbruger den dominerende stilling. For at artikel 102 i TEUF skal finde anvendelse, 
skal den pågældende virksomhed imidlertid have en dominerende stilling på det indre marked 
eller en væsentlig del heraf, og misbruget skal kunne påvirke samhandelen mellem 
medlemsstater mærkbart.

For det første er det, med hensyn til betingelsen om at virksomheden skal have en 
dominerende stilling på det indre marked eller en "væsentlig del" heraf, et spørgsmål om, 
hvorvidt færgeruten mellem øerne Malta og Gozo kan anses for at være en "væsentlig del af 
det indre marked". Dette er usandsynligt. Lokale markeder eller dele af en medlemsstat udgør 
generelt ikke en "væsentlig del af det indre marked". EU-Domstolen har imidlertid afgjort, at 
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en havn kan betragtes som en "væsentlig del" af det indre marked1, eftersom dens 
infrastruktur anvendtes til grænseoverskridende tjenesteydelser. I dette tilfælde omfatter Gozo 
Channels færgevirksomhed en lokal rute mellem øerne Malta og Gozo. Denne virksomhed er 
begrænset til én medlemsstat, og der er ikke nogen form for grænseoverskridende aktiviteter. 
Det er således usandsynligt, at denne færgerute kan anses for at være en "væsentlig del af det 
indre marked".

Med hensyn til betingelsen om at misbruget af en dominerende stilling skal have en mærkbar 
virkning på samhandelen, er det en forudsætning, at der er tale om en grænseoverskridende 
påvirkning. Desuden skal påvirkningen af samhandelen være af en vis størrelse, den skal med 
andre ord være "mærkbar". Ifølge EU-Domstolens retspraksis2 skal det på baggrund af en 
række objektive retlige eller faktuelle faktorer kunne forudses med en tilstrækkelig grad af 
sandsynlighed, at aftalen eller den pågældende praksis har en indvirkning, direkte eller 
indirekte, faktisk eller potentiel, på medlemsstaternes samhandelsmønster. Objektive faktorer, 
der tages i betragtning, er f.eks., hvorvidt misbruget eller aktiviteterne vedrører import- eller 
eksportvirksomhed. Kommissionen holdning i denne henseende fremgår af dens meddelelse 
med retningslinjer om påvirkningen af samhandelen, som er indeholdt i traktatens artikel 81 
og 82 [nu artikel 101 og 102 i TEUF]. I denne sag vedrører det påståede misbrug og 
aktiviteterne ikke import- eller eksportvirksomhed, og der er ikke noget grænseoverskridende 
element. Færgevirksomheden vedrører kun én medlemsstat. Generelt anses et misbrug ikke 
for mærkbart at kunne påvirke handelen, hvis det er rent lokalt forekommende. Det er derfor 
usandsynligt, at et misbrug af en dominerende stilling på færgeruten mellem øerne Malta og 
Gozo fra Gozo Channels side kan anses for mærkbart at påvirke samhandelen mellem 
medlemsstater.

Det er således usandsynligt, at EU's konkurrenceregler finder anvendelse på 
færgevirksomheden mellem Malta og Gozo. Endvidere ville en mere dybtgående vurdering af 
det påståede misbrug ("meget høje priser", dvs. "overtaksering") kræve supplerende 
detaljerede oplysninger om forskellige aspekter, som f.eks. Gozo Channels omkostninger og 
priser, efterspørgslen efter disse tjenesteydelser og den juridiske status af Gozo Channels 
monopol.

Kommissionen er en del af det europæiske net af konkurrencemyndigheder. Den maltesiske 
konkurrencemyndighed, MCCAA - Malta Competition and Consumer Affairs Authority, kan 
anvende EU's konkurrenceregler på samme måde som Kommissionen. Endvidere kan den 
maltesiske konkurrencemyndighed i tilfælde, hvor EU's konkurrenceregler ikke finder 
anvendelse, anvende nationale konkurrencebestemmelser. Den maltesiske 
konkurrencemyndighed synes at have særdeles gode forudsætninger for en vurdering af 
andragerens klager. Den har et bedre kendskab til det lokale marked og landets lovgivning og 
har gode forudsætninger for at indhente de nødvendige oplysninger. Kommissionen opfordrer 
derfor andrageren til at kontakte den maltesiske konkurrencemyndighed om denne sag.

Konklusion

Kommissionen mener, at det på grund af sagens lokale karakter og dens mangel på 

                                               
1 C-179/90 Porto di Genova (1991), Sml. 5889.
2 C-19/77, Miller (1978) Sml. 131 og T-228/97 Irish Sugar, (1999).
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grænseoverskridende elementer er usandsynligt, at EU's konkurrenceregler finder anvendelse 
på den situation, som andrageren udtrykker bekymring over. Kommissionen opfordrer derfor 
andrageren til at kontakte den maltesiske konkurrencemyndighed, som har gode 
forudsætninger for at tage sig af sagen."


