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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0698/2011, którą złożył R.A.P. (Malta) w sprawie przewozu 
samochodów promem Malta–Gozo

1. Streszczenie petycji

Składający petycję w kilku zdaniach stwierdza, że przewozy promem samochodowym między 
Maltą a Gozo są zmonopolizowane przez przedsiębiorstwo przewozowe Gozo Channel. 
Zdaniem składającego petycję ceny za przewozy promem są bardzo wysokie i brakuje 
uczciwej konkurencji. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Zapisane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) reguły konkurencji nie 
zakazują monopolu czy pozycji dominującej jako takiej: w art. 102 TFUE zakazuje się 
przedsiębiorstwu, które ma pozycję dominującą, nadużywania takiej pozycji. Aby jednak art. 
102 miał zastosowanie, odnośne przedsiębiorstwo musi mieć pozycję dominującą na rynku 
wewnętrznym lub na znacznej jego części, a nadużycie musi potencjalnie móc w znaczący 
sposób wpływać na handel między państwami członkowskimi. 

Po pierwsze, w kontekście warunku, który mówi, że przedsiębiorstwo powinno mieć 
dominującą pozycję na rynku wewnętrznym lub „znacznej części” tego rynku, rodzi się 
pytanie, czy połączenie promowe między wyspami Malta i Gozo można uznać za „znaczną 
część rynku wewnętrznego”. Wydaje się to nieprawdopodobne. Rynki lokalne lub fragmenty 
obszaru państw członkowskich nie stanowią na ogół „znacznej części rynku wewnętrznego”. 
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Jednak Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że port można uznać za „znaczną część” rynku 
wewnętrznego1, ponieważ jego infrastruktura wykorzystywana jest do świadczenia usług 
transgranicznych. W przedmiotowej sprawie usługi promowe świadczone przez Gozo 
Channel dotyczą połączenia lokalnego między Maltą a Gozo. Usługi te ograniczają się do 
jednego państwa członkowskiego i nie występuje w nich element transgraniczny. W związku 
z tym jest mało prawdopodobne, by to połączenie promowe można było uznać za „znaczną 
część rynku wewnętrznego”.

Jeżeli chodzi o warunek, który mówi, że nadużycie musi mieć znaczący wpływ na handel, to 
implikuje on, iż ma miejsce wpływ o charakterze transgranicznym. Ponadto wpływ na handel 
musi mieć pewne natężenie, tj. musi on być „znaczący”. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości2 musi być możliwe przewidzenie z wystarczającą dozą prawdopodobieństwa 
na podstawie zespołu obiektywnych czynników prawnych lub stanu faktycznego, że dane 
porozumienie lub praktyka może mieć wpływ, bezpośredni lub pośredni, rzeczywisty lub 
potencjalny, na wzorzec wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskimi. 
Obiektywne czynniki poddawane ocenie to na przykład to, czy nadużycie bądź usługi dotyczą 
przywożonych bądź wywożonych towarów. Komisja opisała swoje stanowisko w tym 
zakresie w komunikacie wraz z wytycznymi w sprawie koncepcji wpływu na handel zawartej 
w art. 81 i 82 Traktatu [obecnie art. 101 i 102 TFUE]. W omawianym przypadku 
domniemane naruszenie i usługi nie dotyczą przywożonych i wywożonych towarów, nie 
obejmują też żadnego elementu transgranicznego. Usługi promowe dotyczą tylko jednego 
państwa członkowskiego. Ogólnie rzecz ujmując, nie wydaje się, by nadużycie mogło 
znacząco wpływać na handel, jeżeli ma ono wyłącznie lokalny charakter. Jest zatem mało 
prawdopodobne, by nadużywanie przez Gozo Channel pozycji dominującej w przypadku 
połączenia promowego między wyspami Malta i Gozo można uznać za mające znaczący 
wpływ na handel między państwami członkowskimi. 

Konkludując, jest to mało prawdopodobne, by unijne reguły konkurencji miały zastosowanie 
wobec usług połączeń promowych między wyspami Malta i Gozo. Ponadto bardziej dogłębna 
analiza domniemanego nadużycia („bardzo wysokie ceny”, tj. „narzucanie wygórowanych 
cen”) wymagałaby dodatkowych i szczegółowych informacji na temat różnych aspektów, 
takich jak koszty i ceny przedsiębiorstwa Gozo Channel, popytu na te usługi oraz status 
prawny monopolu Gozo Channel. 

Komisja Europejska wchodzi w skład europejskiej sieci organów ds. konkurencji. Maltański 
organ ds. konkurencji (MCCAA - Maltański Urząd ds. Konkurencji i Spraw Konsumenckich) 
może stosować reguły konkurencji UE w ten sam sposób co Komisja. Ponadto jeżeli reguły 
konkurencji UE nie mają zastosowania, Maltański Urząd ds. Konkurencji i Spraw 
Konsumenckich może stosować krajowe reguły konkurencji. Wydaje się, że to przede 
wszystkim maltański organ ds. konkurencji jest właściwy, aby dokonać oceny obaw 
zgłaszanych przez składającego petycję. Posiada on lepszą znajomość rynku lokalnego i 
ustawodawstwa krajowego, ma też dobrą pozycję, aby uzyskać niezbędne informacje. Dlatego 
Komisja zachęca składającego petycję, aby w tej sprawie skontaktował się z maltańskim 
organem ds. konkurencji.

                                               
1C-179/90 Porto di Genova (1991), Zb.Orz. 5889.
2C-19/77, Miller (1978) Zb.Orz. 131 oraz T-228/97 Irish Sugar (1999).
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Wniosek

Komisja uważa, że ze względu na lokalny charakter i brak elementów transgranicznych jest 
mało prawdopodobne, by reguły konkurencji UE miały zastosowanie wobec stanu rzeczy, w 
związku z którym obawy wyraża składający petycję. Dlatego Komisja zachęca składającego 
petycję, aby w tej sprawie skontaktował się z maltańskim organem ds. konkurencji, który jest 
właściwym szczeblem do rozpatrzenia przedmiotowej kwestii.


