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Tema: Peticija Nr. 0698/2011 dėl automobilių kėlimo keltu iš Maltos į Goco salą ir 
atgal, kurią pateikė Maltos pilietis R A. P.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo kelias taisykles, iš kurių daro išvadą, kad krovininių keltų 
susisiekimo įmonė „Gozo Channel“, eksploatuojanti keltų susisiekimo maršrutą tarp Maltos ir 
Goco salų, turi monopolį. Anot peticijos pateikėjo, transporto kainos labai didelės ir nėra 
jokios sąžiningos konkurencijos. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) konkurencijos taisyklėse nedraudžiamas 
pats monopolio ar dominuojančios padėties egzistavimas. SESV 102 straipsniu draudžiamas 
įmonės piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Vis dėlto, kad SESV 102 straipsnis būtų 
taikomas, susijusi įmonė turi užimti dominuojančią padėtį vidaus rinkoje arba didelėje jos 
dalyje, o piktnaudžiavimas turi smarkiai paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. 

Pirma, atsižvelgiant į sąlygą, kad įmonė turėtų dominuoti vidaus rinkoje arba „didelėje jos 
dalyje“, kyla klausimas, ar kelto maršrutą tarp Maltos ir Goco salų galima laikyti „didele 
vidaus rinkos dalimi“. Tai atrodo mažai tikėtina. Vietos rinkos ar valstybių narių dalys 
paprastai nesudaro „didelės vidaus rinkos dalies“. Vis dėlto Europos Sąjungos Teisingumo 
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Teismas nusprendė, kad uostą galima laikyti „didele vidaus rinkos dalimi“1, nes jo 
infrastruktūra naudota tarpvalstybinėms paslaugoms teikti. Šiuo atveju įmonės „Gozo 
Channel“ teikiamos kelto paslaugos susijusios su vietos maršrutu tarp Maltos ir Goco salų. 
Šio paslaugos teikiamos tik vienai valstybei narei ir nėra susijusios su tarpvalstybiniu aspektu. 
Dėl to neatrodo, kad šis kelto maršrutas galėtų būti laikomas „didele vidaus rinkos dalimi“.

Sąlyga, kad piktnaudžiavimas turi smarkiai paveikti prekybą, reiškia, kad turi būti 
tarpvalstybinis poveikis. Be to, poveikis prekybai turi būti tam tikro masto, t. y. jis turi būti 
„smarkus“. Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika2, turi būti įmanoma 
numatyti, kad esant pakankamam tikėtinumo laipsniui remiantis objektyviais teisiniais arba 
faktiniais veiksniais susitarimas arba elgesys gali daryti tiesioginį arba netiesioginį, faktinį 
arba galimą poveikį valstybių narių tarpusavio prekybos pobūdžiui. Atsižvelgiama į tokius 
objektyvius veiksnius, kaip tai, ar piktnaudžiavimas arba paslaugos susijusios su eksportu ar 
importu. Komisija savo poziciją išdėstė savo pranešime su gairėmis dėl poveikio prekybai 
koncepcijos pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius (dabar SESV 101 ir 102 straipsnius). Šiuo 
atveju tariamas piktnaudžiavimas ir paslaugos nesusijusios su importu ar eksportu ir 
nesusijusios su jokiu tarpvalstybiniu aspektu. Kelto paslaugos teikiamos tik vienoje valstybėje 
narėje. Apskritai nemanoma, kad piktnaudžiavimas gali smarkiai paveikti prekybą, jeigu jos 
pobūdis tik vietinis. Todėl neatrodo, kad įmonės „Gozo Channel“ piktnaudžiavimą 
dominuojančia kelto maršruto tarp Maltos ir Goco salų padėtimi galima laikyti darančiu didelį 
poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai. 

Todėl darytina išvada, kad neatrodo, jog ES konkurencijos taisyklės taikytinos kelto 
paslaugoms tarp Maltos ir Goco salų. Be to, norint išsamiau įvertinti tariamą piktnaudžiavimą 
(„labai didelėmis kainomis, t. y. „per didelėmis kainomis“) reikėtų papildomos išsamios 
informacijos apie įvairius aspektus, pvz., įmonės „Gozo Channel“ išlaidas ir kainas, paslaugų 
paklausą ir juridinį įmonės „Gozo Channel“ monopolio statusą. 

Europos Komisija yra Europos konkurencijos institucijų tinklo narė. Maltos konkurencijos 
institucija, Maltos konkurencijos ir vartotojų reikalų institucija (MCCAA) gali taip pat kaip ir 
Komisija taikyti ES konkurencijos taisykles. Be to, jeigu ES konkurencijos taisyklės 
netaikomos, Maltos konkurencijos institucija gali taikyti nacionalines konkurencijos taisykles. 
Atrodo, kad Maltos konkurencijos institucija gali itin tinkamai įvertinti peticijos pateikėjo 
iškeltus klausimus. Ji geriau susipažinusi su vietos rinka ir nacionalinės teisės aktais ir gali 
gauti reikiamos informacijos. Todėl Komisija norėtų paraginti peticijos pateikėją šiuo 
klausimu susisiekti su Maltos kompetencijos institucija.

Išvada

Komisija nustatė, kad dėl vietinio pobūdžio ir nepakankamų susijusių tarpvalstybinių aspektų 
atrodo, kad ES konkurencijos taisyklės taikytinos padėčiai, dėl kurios peticijos pateikėjas 
nerimauja. Todėl Komisija ragina peticijos pateikėją susisiekti su Maltos konkurencijos 
institucija, kuri gali tinkamai išspręsti šį klausimą.“

                                               
1  C-179/90, Porto di Genova (1991), Rink. p. 5889.
2  C -19/77, Miller (1978) Rink. p. 131 ir T-228/97 Irish Sugar, (1999).


