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és Gozo között működő gépjárműszállító kompszolgáltatásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója által beadott néhány soros petíció alapján a Málta és Gozo közötti 
gépjárműszállító kompot üzemeltető Gozo Channel cég monopol helyzetben van Máltán. A 
petíció benyújtója szerint nagyon magasak a szállítási díjak, és nem beszélhetünk tisztességes 
versenyről. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) versenyszabályai nem tiltják 
önmagában a monopólium fennállását vagy az erőfölényt: az EUMSZ 102. cikke az
erőfölényben lévő vállalkozásnak e helyzettel visszaélő magatartását tiltja. A 102. cikk 
alkalmazásának azonban előfeltétele, hogy az érintett vállalkozás erőfölénnyel rendelkezzen a 
belső piacon vagy annak jelentős részén, és a visszaélésnek alkalmasnak kell lennie a 
tagállamok közötti kereskedelem jelentős mértékű befolyásolására. 

Először is azon feltétel tekintetében, amely szerint a vállalkozásnak erőfölénnyel kell 
rendelkeznie a belső piacon vagy annak jelentős részén, felmerül a kérdés, hogy a Málta és 
Gozo szigete közötti kompútvonal a belső piac jelentős részének tekinthető-e. Ez 
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valószínűtlennek tűnik. A tagállamok helyi piacai vagy azok részei általában nem képezik „a 
belső piac jelentős részét”. Az Európai Bíróság ugyanakkor kimondta, hogy egy kikötő is 
tekinthető a belső piac jelentős részének1, mivel infrastruktúráját határokon átnyúló 
szolgáltatások nyújtására használják. Ebben az esetben a Gozo Channel által nyújtott 
kompszolgáltatások a Málta és Gozo szigete közötti helyi útvonalat érintik. E szolgáltatások 
egyetlen tagállamra korlátozódnak, és nincs határokon átnyúló elem. Ezért valószínűtlen, 
hogy e kompútvonal a belső piac jelentős részét képezhetné.

Az a feltétel, amely alapján a visszaélésnek jelentős hatással kell lennie a kereskedelemre, 
magában foglalja, hogy e hatásnak egyúttal határokon átnyúló jellegűnek kell lennie. A 
kereskedelemre gyakorolt hatásnak ezenfelül el kell érnie egy bizonyos nagyságrendet, 
például „érzékelhetőnek” kell lennie. Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata2 értelmében 
objektív jogi vagy ténybeli tényezők alapján a lehető legnagyobb valószínűséggel előre kell 
lehessen jelezni, hogy a megállapodás vagy magatartás – közvetlen vagy közvetett módon, 
ténylegesen vagy potenciálisan – hatást gyakorolhat a tagállamok közötti kereskedelem 
szerkezetére. A vizsgált objektív tényezők közé tartozik például, hogy a visszaélés vagy a 
szolgáltatások befolyásolják-e az importot vagy az exportot. A Bizottság a Szerződés 81. és 
82. cikkében (jelenleg az EUMSZ 101. és 102.  cikke) szereplő, a kereskedelemre gyakorolt 
hatás fogalmáról szóló iránymutatással ellátott feljegyzésében fejtette ki erre vonatkozó 
álláspontját. Ebben az esetben az állítólagos visszaélés és a szolgáltatások nem érintik az 
importot vagy exportot, és nem tartalmaznak határokon átnyúló elemet. A kompszolgáltatások 
kizárólag egyetlen tagállamot érintenek. Általánosságban véve úgy tűnik, hogy a visszaélés 
nem alkalmas érzékelhetően befolyásolni a kereskedelmet, ha az kizárólag helyi szinten 
valósul meg. Ezért valószínűtlen, hogy a Gozo Channelnek a Málta és Gozo szigete közötti 
kompútvonalon megvalósuló erőfölénnyel való visszaélése jelentős mértékben érintené a 
tagállamok közötti kereskedelmet. 

Összegezve valószínűtlen, hogy az uniós versenyszabályok alkalmazandók lennének a Málta 
és Gozo szigetek közötti kompszolgáltatásokra. Ezenkívül az állítólagos visszaélés 
mélyrehatóbb elemzéséhez kiegészítő és részletes információkra lenne szükség olyan 
különböző szempontokról mint a Gozo Channel költségei és árai, a szolgáltatások iránti 
kereslet és a Gozo Channel monopóliumának jogi helyzete. 

Az Európai Bizottság a Versenyhatóságok Európai Hálózatának részét képezi. A máltai 
versenyhatóság, az MCCAA (Máltai Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hatóság) a Bizottsággal 
azonos módon alkalmazhatja az uniós versenyszabályokat. Ezenfelül abban az esetben, 
amikor az uniós versenyszabályok nem alkalmazandók, a máltai versenyhatóság a nemzeti 
versenyszabályokat alkalmazhatja. A máltai versenyhatóság különösen megfelelő helyzetben 
van arra, hogy felmérje a petíció benyújtójának aggályait. Jobb ismeretekkel rendelkezik a 
helyi piacról és a nemzeti jogszabályokról, és megfelelő helyzetben van a szükséges 
információk megszerzéséhez. A Bizottság ezért arra bátorítja a petíció benyújtóját, hogy e 
kérdésben vegye fel a kapcsolatot a máltai versenyhatósággal.

Következtetés

                                               
1  A C-179/90. számú Porto di Genova-ügyben hozott ítélet (1991.), EBHT 5889.
2  A C-19/77. sz. Miller-ügyben hozott ítélet (1978.), EBHT 131. és a T-228/97. sz. Irish Sugar-ügy (1999.).
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A Bizottság véleménye szerint a helyi jellegre tekintettel és határokon átnyúló elemek 
hiányában valószínűtlen, hogy az uniós versenyszabályok alkalmazandók lennének a petíció 
benyújtója által kifogásolt helyzetre. A Bizottság ezért arra bátorítja a petíció benyújtóját, 
hogy vegye fel a kapcsolatot a máltai versenyhatósággal, amely megfelelő helyzetben van e 
kérdés kezelésére.


