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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0698/2011, ingediend door R. A. P. (Maltese nationaliteit), over het 
vervoer van auto's per veerboot tussen Malta en Gozo

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt in een verzoekschrift van enkele regels dat er in Malta sprake is van een monopolie 
door het bedrijf Gozo Channel, dat een autoveerbootverbinding exploiteert tussen Malta en 
Gozo. Volgens indiener zijn de vervoersprijzen zeer hoog en is er geen sprake van eerlijke 
concurrentie. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Volgens de mededingingsregels van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
("VWEU") is een monopolie of een machtspositie op zichzelf niet verboden: artikel 102 VWEU 
verbiedt echter wel dat een onderneming in een machtspositie misbruik maakt van die positie. 
Artikel 102 VWEU is echter alleen van toepassing als de betrokken onderneming een 
machtspositie heeft op de interne markt of op een wezenlijk deel daarvan, en voorzover het 
misbruik de handel tussen lidstaten merkbaar kan beïnvloeden. 

Ten eerste, wat betreft de voorwaarde dat de onderneming op de interne markt of op een 
"wezenlijk deel" van de interne markt een machtspositie moet hebben, is het de vraag of de 
veerbootverbinding tussen de eilanden Malta en Gozo kan worden beschouwd als een "wezenlijk 
deel van de interne markt". Dit lijkt onwaarschijnlijk. Lokale markten of delen van een lidstaat 
vormen in het algemeen geen "wezenlijk deel van de interne markt". Het Hof van Justitie van de 
Europese Unie heeft echter beslist dat een haven mag worden beschouwd als een "wezenlijk 



PE483.575v01-00 2/3 CM\892895NL.doc

NL

deel" van de interne markt1, aangezien de infrastructuur ervan wordt gebruikt om 
grensoverschrijdende diensten te verlenen. In dit geval hebben de door Gozo Channel verleende 
veerbootdiensten betrekking op een lokale verbinding tussen het eiland Malta en het eiland 
Gozo. Deze diensten zijn beperkt tot één lidstaat en er is geen sprake van een 
grensoverschrijdend aspect. Het is daarom onwaarschijnlijk dat deze veerbootverbinding kan 
worden beschouwd als een "wezenlijk deel van de interne markt".

De voorwaarde dat het misbruik de handel merkbaar moet beïnvloeden, houdt in dat er 
grensoverschrijdende gevolgen moeten zijn. Daarnaast moet de beïnvloeding van de handel van 
een bepaalde omvang zijn, d.w.z. deze moet "merkbaar" zijn. Overeenkomstig de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie2 moet op basis van een geheel van juridische en 
feitelijke elementen met een voldoende mate van waarschijnlijkheid kunnen worden verwacht 
dat de overeenkomst of praktijk, al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, op het 
handelsverkeer tussen de lidstaten invloed kan uitoefenen. Een element dat in aanmerking wordt 
genomen, is bijvoorbeeld of het misbruik of de diensten betrekking hebben op invoer of uitvoer. 
De Commissie heeft haar standpunt in dit opzicht uitgewerkt in haar bericht met richtsnoeren 
betreffende het begrip "beïnvloeding van de handel" in artikelen 81 en 82 van het Verdrag [thans 
artikelen 101 en 102 VWEU]. In dit geval hebben het vermeende misbruik en de diensten geen 
betrekking op invoer of uitvoer en bevatten zij geen grensoverschrijdende elementen. De 
veerbootdiensten hebben betrekking op slechts één lidstaat. In het algemeen wordt ervan 
uitgegaan dat misbruik dat een zuiver lokaal karakter heeft de handel niet merkbaar kan 
beïnvloeden. Het is daarom onwaarschijnlijk dat misbruik door Gozo Channel van een 
machtspositie op de veerbootverbinding tussen de eilanden Malta en Gozo de handel tussen 
lidstaten merkbaar zou beïnvloeden. 

Kortom, het is daarom onwaarschijnlijk dat de EU-mededingingsregels van toepassing zijn op de 
veerbootdiensten tussen de eilanden Malta en Gozo. Voorts zou voor een grondiger onderzoek 
van het vermeende misbruik ("zeer hoge prijzen", d.w.z. "buitensporige prijszetting") 
aanvullende en gedetailleerde informatie over verschillende aspecten nodig zijn, zoals de door 
Gozo Channel gehanteerde kosten en prijzen, de vraag naar de diensten en de rechtspositie van 
het monopolie van Gozo Channel. 

De Commissie maakt deel uit van het Europees netwerk van mededingingsautoriteiten. De 
Maltese mededingingsautoriteit (MCCAA - Malta Competition and Consumer Affairs Authority) 
mag de EU-mededingingsregels op dezelfde manier toepassen als de Commissie. Indien de EU-
mededingingsregels niet van toepassing zijn, mag de Maltese mededingingsautoriteit ook 
nationale mededingingsregels toepassen. De Maltese mededingingsautoriteit lijkt de aangewezen 
instantie om de zorgen van indiener te onderzoeken. Zij heeft een betere kennis van de lokale 
markt en van de nationale wetgeving en is bovendien goed geplaatst om de nodige informatie te 
verkrijgen. De Commissie spoort indiener daarom aan contact op te nemen met de Maltese 
mededingingsautoriteit over deze kwestie.

Conclusie

De Commissie is van oordeel dat het, vanwege het lokale karakter en het ontbreken van 
grensoverschrijdende elementen, onwaarschijnlijk is dat de EU-mededingingsregels van 
toepassing zijn op de situatie waarover indiener zich beklaagt. De Commissie spoort indiener 

                                               
1 Arrest van 10 december 1991 in zaak C-179/90 Porto di Genova SpA/Siderurgica Gabrielli SpA, Jurispr. 1991, 
blz. I-05889.
2 Arrest in zaak C -19/77, Miller, Jurispr. 1978, blz. 131 en T-228/97, Irish Sugar, Jurispr. 1999.
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daarom aan contact op te nemen met de Maltese mededingingsautoriteit, die de aangewezen 
instantie is om deze kwestie te behandelen.


