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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0698/2011, του R.A.P., μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
μεταφορές αυτοκινήτων μέσω οχηματαγωγών πλοίων μεταξύ της Μάλτας 
και του Gozo

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται στο πλαίσιο μιας αναφοράς λίγων γραμμών ότι υπάρχει μονοπώλιο 
στη Μάλτα που ασκείται από την Gozo Channel, την εταιρεία που δραστηριοποιείται στον 
τομέα των μεταφορών αυτοκινήτων μέσω οχηματαγωγών πλοίων μεταξύ της Μάλτας και του 
Gozo. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι τιμές των οχηματαγωγών πλοίων είναι πολύ υψηλές 
και δεν τίθεται θέμα θεμιτού ανταγωνισμού. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Οι κανόνες ανταγωνισμού της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 
δεν απαγορεύουν την ύπαρξη μονοπωλίου ή την κατοχή δεσπόζουσας θέσης: Βάσει του 
άρθρου 102 ΣΛΕΕ, απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση από μια επιχείρηση της 
δεσπόζουσας θέσης της. Ωστόσο, για τη εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ, η οικεία 
επιχείρηση πρέπει να κατέχει δεσπόζουσα θέση εντός της εσωτερικής αγοράς ή σημαντικού 
τμήματός της και η κατάχρηση πρέπει να δύναται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό το 
εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. 

Πρώτον, όσον αφορά την προϋπόθεση βάσει της οποίας η επιχείρηση πρέπει να κατέχει 
δεσπόζουσα θέση εντός της εσωτερικής αγοράς ή σημαντικού τμήματός της, το ερώτημα που 
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τίθεται είναι εάν το πορθμείο που ενώνει τη Μάλτα με το Gozo μπορεί να θεωρηθεί ως 
«σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς». Κάτι τέτοιο φαίνεται απίθανο. Οι τοπικές αγορές 
κρατών μελών ή τμήματα αυτών δεν αποτελούν εν γένει «σημαντικό τμήμα της εσωτερικής 
αγοράς». Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ωστόσο αποφανθεί ότι ένα λιμάνι θεωρείται ότι 
αποτελεί «σημαντικό τμήμα» της εσωτερικής αγοράς1, εφόσον η υποδομή του 
χρησιμοποιείται για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών. Στην προκειμένη περίπτωση, οι 
υπηρεσίες πορθμείου που παρέχονται από την Gozo Channel αφορούν μια τοπική διαδρομή 
μεταξύ της Μάλτας και του Gozo. Οι εν λόγω υπηρεσίες περιορίζονται σε ένα μόνο κράτος 
μέλος και δεν είναι διασυνοριακές. Κατά συνέπεια, το συγκεκριμένο πορθμείο δεν μπορεί να 
θεωρηθεί «σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς».

Όσον αφορά την προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία η κατάχρηση πρέπει να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στο εμπόριο, υπονοείται ότι πρέπει να υπάρχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. 
Επιπλέον, οι επιπτώσεις στο εμπόριο πρέπει να είναι μιας ορισμένης κλίμακας, δηλαδή 
πρέπει να είναι «σημαντικές». Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου2, 
πρέπει να μπορεί να πιθανολογηθεί σε επαρκή βαθμό, βάσει ενός συνόλου νομικών ή 
πραγματικών αντικειμενικών στοιχείων ότι η εκάστοτε συμφωνία ή πρακτική μπορεί να 
επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα, πραγματικά ή δυνητικά, τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
κρατών μελών. Τα αντικειμενικά στοιχεία που εξετάζονται θα μπορούσαν, για παράδειγμα, 
να αφορούν το αν η κατάχρηση ή οι υπηρεσίες σχετίζονται με εισαγωγές ή εξαγωγές. Η
Επιτροπή παρουσιάζει τη θέση της σχετικά με το θέμα στην ανακοίνωση των 
κατευθυντήριων γραμμών της για τις επιπτώσεις στο εμπόριο σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 
82 της Συνθήκης (πλέον άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η 
υποτιθέμενη κατάχρηση και οι υπηρεσίες δεν αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές ούτε έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα. Οι υπηρεσίες πορθμείου περιορίζονται μόνο σε ένα κράτος μέλος. 
Γενικά, μια κατάχρηση δεν θεωρείται ικανή να επηρεάσει σημαντικά το εμπόριο εάν έχει 
αμιγώς τοπικό χαρακτήρα. Συνεπώς η καταχρηστική εκμετάλλευση από την Gozo Channel 
της δεσπόζουσας θέσης της στο πορθμείο που ενώνει τη Μάλτα με το Gozo δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι επηρεάζει σημαντικά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. 

Εν κατακλείδι, δεν θα μπορούσαν να ισχύουν οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ για τις 
υπηρεσίες πορθμείου μεταξύ της Μάλτας και του Gozo. Επιπλέον, μια πιο ενδελεχής 
αξιολόγηση της υποτιθέμενης κατάχρησης (πολύ υψηλές τιμές, δηλαδή «υπερβολική 
τιμολόγηση») θα απαιτούσε πρόσθετες και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με διάφορα 
στοιχεία όπως τα κόστη και οι τιμές της Gozo Channel, η ζήτηση για τις υπηρεσίες που 
παρέχει και το νομικό καθεστώς του μονοπωλίου της. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχών Ανταγωνισμού. Η 
Αρχή Ανταγωνισμού της Μάλτας, MCCAA (Αρχή Ανταγωνισμού και Καταναλωτικών 
Υποθέσεων της Μάλτας) δύναται να εφαρμόζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ ακριβώς 
όπως το πράττει η Επιτροπή. Πέραν τούτου, σε περίπτωση μη εφαρμογής των κανόνων 
ανταγωνισμού της ΕΕ, η Αρχή Ανταγωνισμού της Μάλτας δύναται να εφαρμόζει τους 
εθνικούς κανόνες ανταγωνισμού. Η Αρχή Ανταγωνισμού της Μάλτας φαίνεται ότι είναι η 
καθ’ ύλην αρμόδια για να αξιολογήσει τους προβληματισμούς του αναφέροντος. Γνωρίζει 
καλύτερα την τοπική αγορά και την εθνική νομοθεσία και μπορεί να έχει πρόσβαση στις 

                                               
1  C-179/90 Porto di Genova, Συλλογή 1991, σ. 5889.
2  C -19/77, Miller, Συλλογή 1978, σελ. 131 και T-228/97 Irish Sugar, Συλλογή 1999.
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απαραίτητες πληροφορίες. Η Επιτροπή παροτρύνει, συνεπώς, τον αναφέροντα να απευθυνθεί 
στην Αρχή Ανταγωνισμού της Μάλτας σχετικά με το θέμα.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή κρίνει ότι, λόγω του τοπικού χαρακτήρα και της απουσίας του διασυνοριακού 
στοιχείου, οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση 
για την οποία ο αναφέρων εκφράζει προβληματισμό. Συνεπώς η Επιτροπή παροτρύνει τον 
αναφέροντα να αποταθεί στην Αρχή Ανταγωνισμού της Μάλτας η οποία είναι η καθ' ύλην 
αρμόδια για το ζήτημα.


