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Suġġett: Petizzjoni 0698/2011, imressqa minn R. A. P., ta’ ċittadinanza Maltija, dwar 
it-trasport ta’ karozzi bil-vapur bejn Malta u Għawdex

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid, f’petizzjoni ta’ ftit linji, li f’Malta hemm monopolju mmexxi mill-Gozo 
Channel, il-kumpanija li topera l-vapuri li jġorru l-vetturi bejn Malta u Għawdex. Skont il-
petizzjonant, il-prezzijiet għal dan is-servizz huma għoljin ħafna u m’hemm ebda possibilità 
ta’ kompetizzjoni ġusta. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012.

Ir-regoli ta’ kompetizzjoni tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“TFUE”) 
ma jipprojbixxux l-eżistenza ta’ monopolju jew ta’ pożizzjoni dominanti fiha nnifisha: l-
Artikolu 102 tat-TFUE jipprojbixxi li impriża li tkun f’pożizzjoni dominanti tabbuża minn dik 
il-pożizzjoni. Madankollu, sabiex japplika l-Artikolu 102 tat-TFUE, l-impriża kkonċernata 
għandu jkollha pożizzjoni dominanti fis-suq intern, jew parti sostanzjali minnu, u l-abbuż 
għandu jkun kapaċi jaffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri b’mod sinifikanti. 

L-ewwel nett, fir-rigward tal-kondizzjoni li l-impriża għandha tkun dominanti fis-suq intern 
jew f’‘parti sostanzjali’ tas-suq intern, il-kwistjoni hi jekk ir-rotta tat-trasport bil-baħar bejn il-
gżejjer ta’ Malta u Għawdex tistax tiġi kkunsidrata bħala ‘parti sostanzjali tas-suq intern’. 
Dan jidher improbabbli. Swieq lokali jew partijiet minn Stat Membru b'mod ġenerali ma 
jikkostitwixxux 'parti sostanzjali tas-suq intern'. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
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madankollu ddeċidiet li port jista’ jiġi kkunsidrat bħala ‘parti sostanzjali' tas-suq intern1, 
peress li l-infrastruttura tiegħu tkun intużat biex tipprovdi servizzi transkonfinali. F’dan il-każ, 
is-servizzi tat-trasport pprovduti mill-Gozo Channel jikkonċernaw rotta lokali bejn il-gżira ta’ 
Malta u l-gżira ta’ Għawdex. Dawn is-servizzi huma limitati għal Stat Membru wieħed u 
m’hemmx element transkonfinali. Huwa għalhekk improbabbli li din ir-rotta ta’ trasport bil-
baħar tista’ tiġi kkunsidrata bħala ‘parti sostanzjali tas-suq intern’.

Fir-rigward tal-kondizzjoni li l-abbuż għandu jkollu effett apprezzabbli fuq il-kummerċ, din 
timplika li għandu jkun hemm impatt transkonfinali. Barra minn hekk, l-effett fuq il-kummerċ 
għandu jkun ta’ ċertu kobor, jiġifieri għandu jkun “sinifikanti”. Skont il-każistika tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea2, għandu jkun possibbli li jkun previst bi grad ta’ 
probabbiltà li huwa suffiċjenti fuq il-bażi ta’ sett ta’ fatturi oġġettivi ta’ liġi jew ta’ fatt li l-
ftehim jew il-prattika jista' jkollhom influwenza, diretta jew indiretta, attwali jew potenzjali, 
fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri. Fatturi oġġettivi li jitqiesu huma, pereżempju, jekk l-
abbuż jew is-servizzi jikkonċernawx l-importazzjonijiet jew l-esportazzjonijiet. Il-
Kummissjoni elaborat il-pożizzjoni tagħha f’dan ir-rigward fl-Avviż b’Linji Gwida tagħha 
dwar il-kunċett tal-effett fuq il-kummerċ li jinsab fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat [issa l-Artikoli 
101 u 102 tat-TFUE].  F’dan il-każ, l-allegat abbuż u s-servizzi ma jikkonċernawx 
importazzjonijiet jew esportazzjonijiet u ma jinkludu l-ebda element transkonfinali.  Is-
servizzi tal-mezz ta’ trasport bil-baħar jikkonċernaw Stat Membru wieħed biss. F’termini 
ġenerali, abbuż mhuwiex meqjus kapaċi li jaffettwa l-kummerċ b’mod sinifikanti jekk ikun 
purament lokali fin-natura tiegħu. Huwa għalhekk improbabbli li abbuż mill-Gozo Channel 
ta’ pożizzjoni dominanti fuq ir-rotta tal-mezz ta’ trasport tul korp tal-ilma bejn il-gżejjer ta’ 
Malta u Għawdex jista’ jkun ikkunsidrat li jaffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri b’mod . 

Bħala konklużjoni, huwa għalhekk improbabbli li r-regoli ta’ kompetizzjoni tal-UE japplikaw 
għas-servizzi ta' trasport bil-baħar bejn il-gżejjer ta' Malta u Għawdex.  Barra minn hekk, 
valutazzjoni aktar fil-fond tal-allegat abbuż (‘prezzijiet għoljin ħafna, jiġifieri ‘prezzijiet 
eċċessivi’) tirrikjedi informazzjoni addizzjonali u ddettaljata dwar diversi aspetti bħall-
ispejjeż u l-prezzijiet tal-Gozo Channel, id-domanda għas-servizzi u l-istatus legali tal-
monopolju tal-Gozo Channel. 

Il-Kummissjoni Ewropea tagħmel parti min-Netwerk Ewropew tal-Awtoritajiet tal-
Kompetizzjoni. L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni, MCCAA – L-Awtorità Maltija 
għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur, tista’ tapplika r-regoli ta’ kompetizzjoni 
tal-UE bl-istess mod bħall-Kummissjoni. Barra minn hekk, fil-każ li r-regoli ta’ 
kompetizzjoni tal-UE ma jkunux japplikaw, l-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni tista’ 
tapplika regoli ta’ kompetizzjoni nazzjonali. L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni tidher 
f'qagħda partikolarment tajba biex tivvaluta t-tħassib tal-petizzjonant. Din għandha għarfien 
aħjar dwar is-suq lokali u l-leġiżlazzjoni nazzjonali u qiegħda f’qagħda tajba biex tikseb l-
informazzjoni neċessarja. Il-Kummissjoni għalhekk tinkoraġġixxi lill-petizzjonant biex 
jikkuntattja l-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni dwar din il-kwistjoni.

Konklużjoni

                                               
1  C-179/90 Porto di Genova (1991), ECR 5889.
2  C -19/77, Miller (1978) ECR 131 u T-228/97 Irish Sugar, (1999).
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Il-Kummissjoni sabet li, minħabba n-natura lokali u n-nuqqas ta’ elementi transkonfinali 
involuti, huwa improbabbli li r-regoli ta’ kompetizzjoni tal-UE japplikaw għas-sitwazzjoni li 
l-petizzjonant jesprimi t-tħassib tiegħu dwarha. Il-Kummissjoni għalhekk tinkoraġġixxi lill-
petizzjonant biex jikkuntattja lill-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni, li qiegħda 
f’pożizzjoni tajba biex tittratta din il-kwistjoni.


