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transportul autovehiculelor cu feribotul între Malta și Gozo

1. Rezumatul petiției

În cadrul unei petiții de câteva rânduri, petiționarul prezintă situația din Malta referitoare la 
monopolul companiei Gozo Channel, care exploatează o rută de transport cu feribotul al 
autovehiculelor între Malta și Gozo. Petiționarul susține că prețurile de transport sunt foarte 
ridicate și că este vorba despre o concurență neloială. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Normele privind concurența prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) nu interzic existența unui monopol sau a unei poziții dominante, în sine: articolul 102 
din TFUE interzice unei societăți care se află într-o poziție dominantă să abuzeze de această 
poziție. Cu toate acestea, pentru ca articolul 102 din TFUE să se aplice, societatea vizată 
trebuie să dețină o poziție dominantă pe piața internă sau pe o parte semnificativă a acesteia, 
iar abuzul trebuie să aibă capacitatea de a afecta în mod considerabil comerțul dintre statele 
membre.

În primul rând, în ceea ce privește condiția ca societatea să dețină o poziție dominantă pe piața 
internă sau pe „o parte semnificativă” a acesteia, întrebarea care se pune este dacă ruta 
feribotului între insulele Malta și Gozo poate fi considerată „o parte semnificativă” a pieței 
interne. Acest lucru pare puțin probabil. Piețele locale sau părți din aceste piețe din statele 
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membru nu constituie, în general, „o parte semnificativă” a pieței interne. Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene a susținut, totuși, faptul că un port poate fi considerat drept „o parte 
semnificativă” a pieței interne1, dat fiind că infrastructura acestuia este folosită pentru a 
asigura servicii transfrontaliere. În acest caz, serviciile de transport cu feribotul, furnizate de 
Gozo Channel, privesc o rută locală care face legătura între insula Malta și insula Gozo și sunt 
limitate la un stat membru, neimplicând niciun element transfrontalier. Prin urmare, este puțin 
probabil ca această rută de transport cu feribotul să poată fi considerată drept „o parte 
semnificativă” a pieței interne.

În ceea ce privește condiția ca abuzul să afecteze în mod considerabil comerțul, aceasta 
implică existența obligatorie a unui impact transfrontalier.
 În plus, impactul exercitat asupra comerțului trebuie să aibă o anumită magnitudine, cu alte 
cuvinte, trebuie să fie „considerabil”. În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a 
Uniunii Europene2, trebuie să se poată prevedea, cu un grad suficient de probabilitate, pe baza 
unui set de factori obiectivi de drept sau de fapt, că acordul sau practica poate avea o 
influență, directă sau indirectă, reală sau potențială, asupra structurii schimburilor comerciale 
realizate între statele membre. Factorii obiectivi luați în considerare vizează, de exemplu, 
măsura în care abuzul sau serviciile privesc importuri sau exporturi. Comisia și-a formulat 
poziția în această privință în comunicarea sa intitulată „Orientări privind conceptul de efect 
asupra comerțului din articolele 81 și 82 din tratat” (în prezent, articolele 101 și 102 din 
TFUE). În acest caz, presupusul abuz și serviciile nu privesc importuri sau exporturi și nu 
implică niciun element transfrontalier. Serviciile de transport cu feribotul se desfășoară într-
un singur stat membru. În termeni generali, se consideră că un abuz nu poate afecta în mod 
considerabil comerțul dacă are loc numai la nivel local. Prin urmare, este puțin probabil ca 
abuzul de poziția dominantă pe ruta de transport cu feribotul între insulele Malta și Gozo, 
comis de societatea Gozo Channel, să poată fi considerat capabil de a afecta în mod 
considerabil comerțul dintre statele membre. 

În concluzie, este puțin probabil ca normele UE privind concurența să se aplice serviciilor de 
transport cu feribotul între insulele Malta și Gozo. În plus, o evaluare mai aprofundată a 
abuzului presupus („prețuri foarte ridicate”, cu alte cuvinte „tarifarea excesivă”) ar necesita 
informații detaliate și suplimentare privind diferite aspecte, cum ar fi costurile și prețurile 
practicate de Gozo Channel, cererea de servicii și statutul juridic al monopolului societății 
Gozo Channel. 

Comisia Europeană face parte din rețeaua europeană a autorităților de concurență. Autoritatea 
de concurență din Malta, MCCAA – Autoritatea pentru concurență și protecția consumatorilor 
din Malta, poate aplica normele UE privind concurența în același mod ca și Comisia. În plus, 
în cazul în care normele UE privind concurența nu se aplică, autoritatea de concurență din 
Malta poate aplica normele naționale privind concurența. Autoritatea de concurență din Malta 
pare a fi cea mai în măsură să evalueze plângerile petiționarului. Aceasta deține mai multe 
informații privind piața locală și legislația națională și este în măsură să obțină date 
suplimentare necesare în acest scop. Prin urmare, Comisia încurajează petiționarul să 
contacteze autoritatea de concurență din Malta cu privire la această chestiune.

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

Din cauza naturii locale și a lipsei de elemente transfrontaliere implicate, Comisia consideră 
că este puțin probabil ca normele UE privind concurența să se aplice situației contestate de 
petiționar. Prin urmare, Comisia încurajează petiționarul să contacteze autoritatea de 
concurență din Malta, care este în măsură să soluționeze această chestiune.


